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WSTĘP  

 

Największe i najświętsze zadanie Kościoła, które Pan nasz Jezus Chrystus zlecił 

uczniom tuż przed swym wniebowstąpieniem, zawarte jest w słowach: „Idźcie na cały 

świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15)1. To zadanie nie miało 

bynajmniej zakończyć się w chwili śmierci Apostołów, lecz ono trwa przez wieki aż do 

skończenia świata, dopóty będą na ziemi ludzie, których prawda o Jezusie Chrystusie ma 

wyzwolić. Kościół Chrystusowy, posłuszny tym słowom Zbawiciela, nigdy na 

przestrzeni historii nie przestawał wypełniać swojej misji głoszenia Ewangelii, posyłając 

do wszystkich części świata zwiastunów Dobrej Nowiny o zbawieniu człowieka przez 

Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. 

Św. Augustyn już w pierwszych wiekach historii Kościoła wskazywał, że 

miłość do Chrystusa rozsiewa się po całym świecie dzięki temu, że uczniowie Chrystusa 

znajdują się wszędzie na świecie2. Świat potrzebuje Chrystusa i właśnie Kościół ma ten 

obowiązek, by nieść Chrystusa światu3. Święty Jan Paweł II – papież misyjny – na progu 

trzeciego tysiąclecia wyraził przekonanie, że „ewangelizacja jest największym 

i najbardziej porywającym wezwaniem, wobec którego Kościół staje od początku 

swojego istnienia”4. Ta ciągłość wezwania do głoszenia Ewangelii, aktualna w każdym 

czasie, dotyczy przede wszystkim każdego wiernego, który wszczepiony jest w Kościół 

na mocy sakramentu chrztu. W ujęciu prawnym odpowiedzialność za misję Kościoła 

wiąże wiernych konkretnymi prawami i obowiązkami. 

Dzieło misyjne jest tak istotne i fundamentalne, że aż niemożliwym wydaje się 

mówić o Kościele bez odniesienia do misji z samej jego definicji5. Kościół za pomocą 

 
1 Skróty i teksty z Pisma Świętego według: Biblia Jerozolimska, Pallottinum (wydanie pierwsze), Poznań 
2006. 
2 Por. AUGUSTINUS, In Ep. Ioannis ad Parthos 10,8: Patrologia Latina 35, 2060. 
3 Por. IOANNES PP. XXIII, Nuntius radiophonicus (11.09.1962 r.), AAS 54 (1962), ss. 678-685. 
4 Por. IOANNES PAULUS PP. II, Litterae encyclicae Veritatis splendor de quibusdam quaestionibus 
fundamentalibus doctrinae moralis Ecclesiae (06.08.1993 r.), AAS 85 (1993), ss. 1133-1228; tekst polski: 
Encyklika o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła, w: Encykliki Ojca 
Świętego Jana Pawła II, Dom Wydawniczy Rafael, Kraków 2009, ss. 453-541, nr 106. 
5 Por. H. DE LUBAC, El fin de las misiones, w: Balance misionero de veinticinco años con la ocasión de la 
Encíclica “Evangelii praecones”, BLANC J., NAIDNOFF G., MILLIEZ U. I INNI, Colección Misionológica, 
Editorial El Siglo de las Misiones, Bilbao 1952, nota 18, s. 94. 
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każdego stanu swoich wiernych i każdego urzędu pełni misję bycia solą ziemi 

i światłością świata. Szczególne miejsce w tym dziele zajmowali i wciąż zajmują ci, 

którzy zostali obdarzeni przez Ducha Świętego powołaniem misyjnym, czy to wierni ze 

stanu duchownego bądź zakonnego albo wierni świeccy. 

Kościół katolicki w wypełnianiu tego zadania misyjnego korzysta ze swojego 

skarbca środków zarówno duchowych, jak i materialnych, wydobywając z niego rzeczy 

nowe i stare. Zadanie to skierowane jest zwłaszcza do osób nieznających Chrystusa, 

zwanych gentilis6, lecz doświadczenia minionego stulecia, w którym Kościół był (i nadal 

jest) świadkiem dechrystianizacji wielu narodów o tradycji chrześcijańskiej, ponadto 

zjawisko laicyzacji (dość często wrogiej wobec tożsamości Kościoła) a także głęboki 

kryzys wiary wśród wiernych przynagliły Kościół do podjęcia dogłębnej analizy 

własnego posłannictwa. Reakcją Kościoła na te zjawiska, odpowiedzią, która 

krystalizowała się na Soborze Watykańskim II i w nauczaniu papieskim, stał się nowy 

impuls misyjny wzbogacony refleksją misjologiczną i rozwojem teologii misji. 

Wezwanie do nowej ewangelizacji ponowione przez Jana Pawła II oraz potrzeba 

misyjnego przekształcenia Kościoła, na którą obecnie wskazuje także papież Franciszek, 

są przykładami tej naglącej konieczności oraz eklezjalnej odpowiedzi.  

Głównym pytaniem badawczym będzie zatem kwestia aktualności działania 

misyjnego Kościoła, ustalenie na czym ono polega z punktu widzenia prawa 

kanonicznego i jaką rolę oraz jakie zadanie do spełnienia mają w tym dziele prezbiterzy 

diecezjalni. Rozprawa nosi zatem tytuł: „Rola i zadania prezbitera diecezjalnego 

w działalności misyjnej ad gentes Kościoła łacińskiego”. Autor dysertacji stawia zarazem 

na początku tezę, że diecezjalność prezbiterów wyraża się również, a może przede 

wszystkim, w ich dyspozycyjności do wypełnienia dzieła misyjnego, czemu służą normy 

prawa kanonicznego.  

Papież Pius XII w drugiej połowie XX w. otworzył nowatorski horyzont dla 

udziału prezbiterów diecezjalnych w działalności misyjnej Kościoła. Dotychczasowa 

praktyka wiązała się z pośredniczeniem rzymskiej dykasterii misyjnej, tj. Kongregacji 

Propaganda Fide w sprawach dotyczących misjonarzy, którzy w dużej mierze należeli 

do stanu zakonnego i pełnili misję poświęcając się jej na całe życie (ad vitam). Natomiast 

poprzez encyklikę Fidei donum7 Pius XII umożliwił biskupom posyłanie prezbiterów 

 
6 Termin oznaczający w tradycji żydowskiej ludy należące do innego państwa, inaczej „poganie”.  
7 Por. PIUS PP. XII, Litterae encyclicae Fidei donum de Catholicarum missionum condicionibus praesentim 
in Africa (21.04.1957 r.), AAS 49 (1957), ss. 225-248; tekst polski: Encyklika „Fidei donum” Ojca 
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diecezjalnych na tereny misyjne, by pełnili misję przez określony czas (ad tempus). Był 

to prawdziwy przełom w rozumieniu misyjności – w przypadku prezbiterów 

diecezjalnych – który zainspirował szereg rozwiązań prawnych i organizacyjnych oraz 

uwypuklił liczne kwestie i trudności, dotyczące roli i zadań, jakie prezbiterzy diecezjalni 

pełnią w misji ad gentes. Przeto zagadnienie to będzie przedmiotem badań niniejszego 

studium na kanwie prawa kanonicznego, które pełni rolę służebną wobec Kościoła i jego 

misji.  

Struktura czterech poszczególnych rozdziałów pracy opierać się będzie na 

przejściu od ogólności do szczegółowej tematyki. Najszersza perspektywa wypływa 

z Magisterium nt. misyjności Kościoła i jego rozwoju wraz z odpowiednim 

dostosowaniem (aggiornamento) w myśli prawnej i strukturach misyjnych. Taka 

perspektywa pozwoli skupiać się w dalszej części pracy na tym, jak konkretnie została 

zdefiniowana misja ad gentes w prawie kanonicznym, a następnie dojść do figury 

prawnej misjonarza w działalności proprie misyjnej. Punktem dojścia w tej optyce będzie 

zagadnienie udziału prezbiterów diecezjalnych, jako misjonarzy, w misji Kościoła ad 

gentes.  

W pierwszej kolejności nieodzownym jest dokonanie pewnego rozróżnienia 

tematyki misyjnej, co będzie treścią pierwszego rozdziału pracy. Należy postawić sobie 

pytanie, czy każdą działalność kościelną można określać mianem misji, a jeśli tak, to jaka 

jest myśl ustawodawcy kościelnego w tej sprawie, skoro posługuje się on terminologią 

prawną, która cechuje się precyzyjnością. Należy również ustalić, czy istnieje dziedzina 

prawa kanonicznego, którą można nazwać prawem misyjnym i określić, czym się ona 

charakteryzuje. To pozwoli zarysować i umieścić przedmiotowe badanie naukowe 

w konkretnej rzeczywistości obecnie obowiązującego ustroju prawnego Kościoła. 

Innymi słowy, uwypuklenie myśli ustawodawcy na temat misji Kościoła oraz stosowania 

i obowiązywania prawa w miejscach bądź na terenach, gdzie rozwijają się misje, 

umożliwi ocenę stanu obecnej świadomości misyjnej Kościoła oraz pomoże wskazać 

ewentualne potrzeby zmian, wyjaśnień, konieczne doprecyzowania lub dalszych 

pogłębień w tej materii.  

Działalność misyjna Kościoła stanowi przede wszystkim obowiązek papieża, 

dlatego stała się ona istotnym zagadnieniem w Magisterium Kościoła, zwłaszcza 

 
Świętego Piusa XII o możliwościach misji katolickich szczególnie w Afryce, 
http://ptm.rel.pl/czytelnia/dokumenty/dokumenty-papieskie/43-pius-xii/344-encyklika-fidei-donum.html 
[data dostępu: 30.11.2020] [dalej FD]. 
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w czasach współczesnych, które doprowadziły do Soboru Watykańskiego II (1962-

1965 r.) i – w jego następstwie – do wysiłków ukonkretnienia postanowień soborowych 

w rzeczywistości eklezjalnej. W kolejnym punkcie pierwszego rozdziału pracy, biorąc za 

ramy czasowe okres od początków XX wieku, zostanie podjęta analiza dokumentów 

Magisterium Kościoła (zwłaszcza encyklik i adhortacji apostolskich) dotyczących 

materii misyjnej. To studium o charakterze praktycznym, niekiedy też i teologicznym, 

pozwoli ukazać trudności napotykane przy konkretnych okolicznościach, problemy 

zachodzące w działalności misyjnej oraz pojawiające się zadania i pytania wraz z próbą 

zaradzania im i rozwiązywania. Celem tej analizy jest podkreślenie i docenianie rozwoju 

nauczania kościelnego (zwłaszcza kolejno wybranych papieży), w perspektywie 

misyjnej. W tym podpunkcie autor posługuje się metodą historyczno-prawną, by spojrzeć 

na rzeczywistość Kościoła i jego misję z punktu widzenia kanonisty, lecz w odpowiednej 

orientacji dogmatycznej i wrażliwości eklezjologicznej. Wśród najważniejszych 

dokumentów papieskich wskazać należy dekret Soboru Watykańskiego II Ad gentes8 – 

zwany soborowym dekretem misyjnym, adhortację Pawła VI Evangelii nuntiandi9, 

encyklikę Jana Pawła II Redemptoris missio10 oraz adhortację Franciszka Evangelii 

gaudium11. Rozwój świadomości misyjnej ukazany przez studium wybranych 

dokumentów Magisterium stanowić będzie niejako fundament dalszych badań 

przedmiotowego tematu pracy.  

Podkreślenia wymaga, że pomocą w wykonywaniu najwyższej, pełnej 

i bezpośredniej władzy Biskupa Rzymu są dykasterie Kurii Rzymskiej, które na 

przestrzeni wieków przeszły różne reformy i reorganizacje w celu lepszego 

dostosowywania się do wymogów czasów, krajów i obrządków. Z pomocą metody 

historyczno-prawnej zostanie zbadany rozwój odpowiedzialności za działalność Kościoła 

 
8 CONCILIUM VATICANUM II, Decretum Ad gentes divinitus de activitate missionali Ecclesiae 
(07.12.1965 r.), AAS 58 (1966), ss. 947-990; tekst polski: Dekret o misyjnej działalności Kościoła, 
w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002, ss. 433-471 [dalej: 
AG]. 
9 PAULUS PP. VI, Adhortatio apostolica post-synodalis Evangelii nuntiandi de evangelizatione in mundo 
huius temporis (08.12.1975 r.), AAS 68 (1976), ss. 5-76; tekst polski: Adhortacja apostolska 
o ewangelizacji w świecie współczesnym, Papieskie Dzieło Rozkrzewienia Wiary, Warszawa 1986 [dalej 
EN]. 
10 IOANNES PAULUS PP. II, Litterae encyclicae Redemptoris missio de perenni vi mandati missionalis 
(07.12.1990 r.), AAS 83 (1991), ss. 249-340; tekst polski: Encyklika „Redemptoris missio” o stałej 
aktualności posłania misyjnego, w: Encykliki Ojca Świętego…, dz. cyt., ss. 323-392 [dalej: RM]. 
11 FRANCISCUS PP., Adhortatio apostolica post-synodalis Evangelii gaudium de Evangelio nuntiando nostra 
aetate (24.11.2013 r.), AAS 105 (2013), ss. 1019-1137; tekst polski: Adhortacja apostolska Franciszka 
„Evangelii gaudium” o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie, Wydawnictwo M, Kraków 2013. 
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na terenach misyjnych, która spoczywała na rzymskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji 

Narodów (dawniej: Propaganda Fide), powołanej do życia przez papieża Grzegorza XV 

w 1622 r. Po reformie Kurii Rzymskiej, dokonanej konstytucją apostolską Praedicate 

evangelium12, nosi ona nazwę „Dykasteria ds. Ewangelizacji”. Kongregacja posiadała 

szerokie kompetencje na tych terenach, gdzie Kościół prowadzi działalność stricte 

misyjną. Jej działalnie jest konkretnym dowodem praktycznej realizacji postanowień 

Magisterium, gdyż instytucja ta jest pomocnym narzędziem Biskupa Rzymu 

w kierowaniu sprawami misyjnymi i koordynowaniu misyjnej współpracy. Tą rolę 

przejmuje od wejścia w życie Praedicate evangelium, 5 czerwca 2022 r., druga sekcja 

Dykasterii ds. Ewangelizacji.  

Prawo kanoniczne spełnia rolę służebną wobec każdego wiernego Kościoła 

w pełnieniu jego misji. Jan Paweł II, który promulgował w 1983 r. obowiązujący obecnie 

Kodeks Prawa Kanonicznego, wskazał na to, że jest to „Kodeks Soboru” i w pewnym 

sensie „ostatni dokument Soboru”. Zatem w jakiś sposób tenże Kodeks może być 

pojmowany jako passus transmisyjny przenoszący na język kanonistyczny doktrynę 

soborowej eklezjologii, z tą jednak uwagą, że nie da się obrazu Kościoła w ujęciu 

doktryny doskonale przełożyć na język kanonistyczny13. Umiejscowienie działalności 

misyjnej Kościoła, tj. missio ad gentes, w prawnym ujęciu kanonistycznym jest 

elementem zasadniczym dla dalszego badania roli i zadań, które mają do spełnienia 

prezbiterzy diecezjalni.  

Zawartość drugiego rozdziału pracy, przy poznawaniu norm kanonicznych 

w materii misyjnej, pozwoli, po pierwsze, wskazać na pozytywne ujęcie tego, co 

w Kościele rozpoznano jako prawo, więc zgodne z zamysłem prawa Bożego oraz, po 

drugie, umożliwi zastosowanie i przestrzeganie prawa w tym zakresie. Treścią tego 

rozdziału będzie pokazywanie, czym jest misja ad gentes w ujęciu prawnym. Posługując 

się po części metodą historyczno-prawną, ale również za pomocą metody dogmatyczno-

prawnej, nastąpi analiza funkcji ewolutywnej norm misyjnych od Kodeksu Pio-

Benedyktyńskiego z 1917 r., w którym trzy kanony zostały poświęcone temu 

 
12 FRANCISCUS PP., Costituzione apostolica “Praedicate evangelium” sulla Curia Romana e il suo servizio 
alla Chiesa nel mondo (19.03.2022 r.), https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_constitutions/ 
documents/20220319-costituzione-ap-praedicate-evangelium.html [data dostępu: 15.04.2022]. 
13 Por. IOANNES PAULUS PP. II, Constitutio apostolica Sacrae disciplinae leges qua Codex Iuris Canonici 
recognitus promulgatur (25.01.1983 r.), AAS 75 (1983), II, tekst polski: Konstytucja apostolska ogłoszona 
z okazji wprowadzenia nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, w: Kodeks Prawa Kanonicznego, 
Pallottinum, Poznań 1984, s. 13. 
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zagadnieniu, przez normy KPK 1983, aż do wskazań pokodeksowych (mających walor 

prawny i będących powszechnie obowiązującymi), wydanych przez kompetentną władzę 

kościelną.  

Normy o charakterze misyjnym znajdują się w II tytule, III księgi KPK 1983: 

De actione Ecclesiae missionali, który obejmuje 12 kanonów. Nowość, polegająca na 

wprowadzeniu działalności misyjnej do przepisów kodeksowych, uwydatnia naturę 

misyjną Kościoła, jako jego element rozpoznawalny i w konsekwencji, jako powołanie 

każdego wiernego na mocy otrzymanego sakramentu chrztu. W celu poznania myśli 

ustawodawcy i właściwego zrozumienia prawnego znaczenia missio ad gentes, 

w kolejnym punkcie drugiego rozdziału pracy, zostanie przeanalizowany kan. 781, 

stanowiący o podstawowych elementach działalności misyjnej, takich jak: natura misyjna 

Kościoła, obowiązek ewangelizacji i uczestnictwo w działalności misyjnej.  

Owe podstawowe elementy znajdują swoją konkretną realizację w sposób 

szczególny wyrażoną w normie kan. 786, którego treść wskazuje na actio proprie 

missionalis w wymiarze praktycznym, czyli w duchu ustawodawcy. W treści badanego 

kanonu podkreśla się pastoralny charakter prawa kanonicznego. W następnym 

podrozdziale (drugiego rozdziału) przeprowadzone zostanie badanie, które pozwoli 

uwypuklić w rzeczywistości prawnej działalność misyjną missio ad gentes polegającą na 

tym „by zaszczepiać Kościół – implantatio Ecclesiae – w narodach i wspólnotach, 

w których jeszcze się nie zakorzenił”. Na podstawie analizy ww. kanonów wobec procesu 

misyjnego zostaną sformułowane następujące szczegółowe pytania niniejszej dysertacji: 

a) Na czym polega w sensie prawnym „natura misyjna Kościoła”? Czy ogólnie 

można taką rzeczywistość objąć w normie prawnej? 

b) W jaki sposób normy prawne z kan. 781 i kan. 786 przyczyniają się do 

realizacji działalności misyjnej? 

c) Czym jest i na czym polega implantatio Ecclesiae?  

d) Jakie są podstawowe elementy, które wskazują na zakończenie procesu 

implantatio Ecclesiae?  

Zagadnienia wynikające z norm kodeksowych (KPK 1983) oraz doświadczenia 

wynikające z ich praktycznego zastosowania w działalności misyjnej, w szczególności ze 

strony Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, pozwolą zgłębiać w dalszej części 

studium udział osobowy w misji ad gentes Kościoła, mając na uwadze przede wszystkim, 

że celem prawa kościelnego jest budowanie wspólnoty Kościoła. 
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W obecnych czasach – w związku z dechrystianizacją, która ma miejsce w wielu 

narodach o tradycji chrześcijańskiej – nieodzowna i konieczna staje się nowa 

ewangelizacja, która wymaga od wiernych zamieszkałych w tych krajach 

zdecydowanego udziału w działalności misyjnej Kościoła tam, gdzie się właśnie 

znajdują14. Obecny papież Franciszek, mając na względzie potrzebę przekształcenia 

misyjnego Kościoła, rozróżnia dwa wymiary misji, które nazywa: programática 

(programowy) i paradigmática (paradygmatyczny/wzorcowy). Misje programowe to 

działania Kościoła o charakterze wprost misyjnym; paradygmatyczne natomiast 

zakładają ujęcie zwykłej działalności Kościoła w kluczu misyjnym. Zatem „tym, co 

powoduje obalenie przestarzałych struktur, co prowadzi do przemiany serc chrześcijan, 

jest właśnie misyjność”15. 

Praktyka misyjna coraz częściej jest realizowana na terenach 

zdechrystianizowanych i zsekularyzowanych, dlatego bardzo pożyteczne jest określenie 

statusu prawnego „misjonarza” w obecnie obowiązującej kodyfikacji prawa 

kanonicznego, oraz zdefiniowanie, czy są jakieś warunki do bycia misjonarzem, a jeśli 

tak, to z czego one wynikają. Z zastosowaniem metody dogmatyczno-prawnej, treść 

trzeciego rozdziału zostanie poświęcona regulacjom prawnym dotyczącym powołania, 

formacji, posłania i zadań misjonarza. Będzie to podstawa do dalszych analiz, które 

pozwolą ukazać rolę i zadania prezbiterów diecezjalnych w misyjności Kościoła. Dla 

lepszego przestudiowania i określenia statusu prawnego misjonarza ważnym będzie 

zrozumienie, jaka jest mens legislatoris, kiedy posługuje się terminem „misjonarz” 

w sensie ścisłym i właściwym.  

Na uwagę zasługuje stwierdzenie, że obecny stan naukowy dotyczący statusu 

prawnego misjonarza, jak też całość tematyki prawa misyjnego, jest dość mało 

opracowana i pogłębiona na kanwie kanonistycznej. Większość opracowań jest bowiem 

związana z dziedziną teologiczną misjologią. Opracowania te nie zostaną wzięte pod 

uwagę, chyba że mają charakter pomocniczy lub wyjaśniający dla tego studium. 

 
14 Por. R. CALLEJO DE PAZ, La función de enseñar en el Derecho y en la vida de la Iglesia, Universidad 
Pontificia Comillas, Madrid 2013, s. 123. 
15 Por. FRANCISCUS PP., Allocutio iter Apostolicum in Flumen Ianuarii occasione XXVIII Diei Mundialis 
Iuventutis: Ad comitatum coordinationis Coetus Episcoporum Americae Latinae (C.E.L.AM) apud 
studiorum sedem in urbe Sumaré (28.07.2013 r.), AAS 105 (2013), ss. 697-705; tekst polski: Przemówienie 
Ojca Świętego Franciszka na spotkaniu z biskupami Konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej z okazji 
zebrania generalnego, https://www.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2013/july/documents/papa-
francesco_20130728_gmg-celam-rio.html [data dostępu: 18.06.2021]. 



  Wstęp 
 

 - 16 - 

Autorytetami w materii prawa misyjnego są hiszpański klaretyn Julio García Martín16 

oraz niektórzy kanoniści z Wydziału Prawa Kanonicznego z Pontificia Università 

Urbaniana, jak Andrea D’Auria17, Giacomo Incitti18, Maurizio Martinelli19, Claudio 

Papale20, Luigi Sabbarese21, Dimitrios Salachas22 i inni. W języku polskim istnieją 

nieliczne artykuły o tematyce misyjnej w ujęciu prawnym, m.in. salezjanina Arkadiusza 

Domaszka23 i sercanina Romualda Skowronka24. Inne opracowania dotyczące tej materii 

są zawarte w ogólnych komentarzach do Kodeksu Prawa Kanonicznego lub artykułach 

naukowych w czasopismach prawniczych. 

Owocem miłości do Kościoła jest wysiłek podjęty przez każdego wiernego 

Kościoła na rzecz misji. Podkreśla się w ten sposób, że „Kościół jest dla ewangelizacji”, 

to znaczy, że jest po to, by głosić Słowo Boże i ażeby poprzez nie dochodził do ludzi dar 

łaski, tak aby grzesznicy jednali się z Bogiem oraz żeby (Kościół) uobecniał nieustannie 

ofiarę Chrystusa w odprawianiu Eucharystii, która jest pamiątką Jego męczeńskiej 

śmierci i chwalebnego Zmartwychwstania25. W takiej posłudze, zwłaszcza 

sakramentalnej, nieodzowna jest rola kapłanów.  

 
16 Zob. J. GARCÍA MARTÍN, “Fidei donum” y universalismo del clero secular, Commentarium pro 
Religiosis et Missionariis 79 (1998), ss. 35-71; TENŻE, Deber de todo el pueblo de Dios para con las 
misiones ad gentes (can. 781), Commentarium pro Religiosis et Missionariis 73 (1992), ss. 217-242; 
TENŻE, L’azione missionaria della Chiesa nella legislazione canonica, Ediurcla, Roma 1993; TENŻE, 
La Chiesa propone, non impone nulla. Diritto e dovere della missione, w: Cristo Chiesa Missione. 
Commento alla “Redemptoris Missio”, PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA (red.), Roma 1992, ss. 215-
232. 
17 Zob. A. D’AURIA, Il diritto missionario nella vita della Chiesa. Questioni problematiche aperte, Ius 
Missionale 8 (2014), ss. 17-50; TENŻE, Le Facoltà speciali della Congregazione per l’Evangelizzazione 
dei Popoli, Ius Missionale 1 (2007), ss. 257-262. 
18 Zob. G. INCITTI, La facoltà di apportare modifiche nelle circoscrizioni ecclesiastiche dei territori di 
missione, Ius Missionale 4 (2010), ss. 9-23. 
19 Zob. M. MARTINELLI, L’origine e lo sviluppo delle “Facoltà speciali” di Propaganda Fide. Aspetti 
storici, Ius Missionale 2 (2008), ss. 11-36; TENŻE, La “svolta missionaria” e le origini di Propaganda 
Fide. I precursori, Ius Missionale 4 (2010), ss. 91-118; TENŻE, La prassi di governo della Congregazione 
di “Propaganda fide”, w: La Chiesa è missionaria. La ricezione nel Codice di Diritto Canonico, 
SABBARESE L. (red.), Studia Canonica 55, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2009, ss. 245-
256. 
20 Zob. C. PAPALE, I missionari: requisiti, tipologia, compiti (can. 784 del CIC), Ius Missionale 5 (2012), 
ss. 43-70. 
21 Zob. L. SABBARESE (red.), La Chiesa è missionaria. La ricezione…, dz. cyt. 
22 Zob. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione dei popoli nei Codici latino e orientale. Studio 
teologico-giuridico comparativo, Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna 2001. 
23 Zob. A. DOMASZK, Misje „ad gentes” a nowe wyzwania, Prawo Kanoniczne 62 (2019), nr 4, ss. 55-90; 
TENŻE, Możliwości zastosowania Internetu w misji Kościoła Katolickiego. Studium kanoniczno-
teologiczne, Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, Kraków 2013; TENŻE, Nowe horyzonty 
misji „ad gentes” – normy prawa kanonicznego, Prawo Kanoniczne 53 (2010), nr 1-2, ss. 21-40. 
24 Zob. R. SKOWRONEK, Kongregacja Ewangelizowania Narodów w rozwoju historyczno-prawnym, Prawo 
Kanoniczne 16 (1973), nr 3-4, ss. 191-207. 
25 Por. EN, nr 14. 
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W ostatnim rozdziale pracy autor podejmie zagadnienie związane z rolą 

i zadaniami prezbiterów w misyjności Kościoła w oparciu o kan. 787 KPK 1983, 

w którym ustawodawca wskazał na świadectwo życia i na świadectwo słowa. W tym 

rozdziale z wykorzystaniem metody dogmatyczno-prawnej dokonana zostanie 

interpretacja tekstu prawnego, gdzie autor (interpretator) pośredniczy „między przepisem 

a życiem”26, mając na uwadze rzeczywistość misyjną, do której odnoszą się normy 

prawne, dotyczące zadań prezbiterów diecezjalnych w działalności proprie misyjnej 

Kościoła łacińskiego. Z wykładni tego kanonu wynikają dwa istotne zagadnienia i pytania 

tego rozdziału: Na czym polega misyjne świadectwo życia i słowa w przypadku osób 

duchownych? Przenalizowane zostaną również ramy prawne, które ustawodawca 

stworzył, aby umożliwić prezbiterom diecezjalnym przemieszczanie się w celu realizacji 

działalności stricte misyjnej, nie naruszając przy tym ich prawnej inkardynacji do 

struktury kościelnej. Prezbiterzy korzystający z takiej podstawy prawnej, zainicjowanej 

wyżej wymienioną encykliką Fidei donum, są nazywani potocznie „fideidonistami”. 

Analiza tego zjawiska prawnego, związanego z posługą prezbiterów diecezjalnych poza 

własnym miejscem inkardynacji, pozwoli ukazać zastosowanie kan. 271 o licentia 

transmigrandi, co jest nowym rozwiązaniem w obecnie obowiązującym Kodeksie 

z 1983 r. i jest bezpośrednią konsekwencją dokumentów Soboru Watykańskiego II. 

Doświadczenie misjonarzy na całym świecie oraz na przestrzeni wieków 

pokazuje, że działalność misyjna Kościoła jest wieloraka i rozmaita. Ważnym aspektem 

tej pracy będzie uwypuklenie zadań kodeksowych (poza głoszeniem Słowa Bożego 

i udzielaniem sakramentów), które ustawodawca kościelny powierza prezbiterom 

w posłudze misyjnej. Wyszczególnienie tych zadań pozwoli ustalić, czy dla ustawodawcy 

kościelnego działalność misyjna ma miejsce jedynie na terenach misyjnych, czy może 

ona także rozwinąć się przy zwykłym duszpasterstwie parafialnym i na terenach 

posiadających już strukturę kościelną. Z tego zagadnienia wyniknie również kwestia 

adresatów działań misyjnych prezbiterów. 

Ostatecznie, studium tematyki doprowadzi do próby rozwiązywania trudności 

związanych z tym, czy diecezjalność i misyjność prezbiterów są wobec siebie 

przeciwstawne, czy wręcz odwrotnie – są komplementarne. Korzystając z osobistego 

doświadczenia autora pracy, związanego z formacją do wiary na Drodze 

 
26 Por. R. SOBAŃSKI, Metodologia prawa kanonicznego, Wydawnictwo UKSW (wydanie drugie), 
Warszawa 2009, s. 88. 
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Neokatechumenalnej oraz z kapłańską formacją seminaryjną w Archidiecezjalnym 

Seminarium Misyjnym Redemptoris Mater w Warszawie, które przygotowuje 

prezbiterów diecezjalnych dla Nowej Ewangelizacji, dokonane zostanie studium nad 

specyfiką tej formacji. W tym celu koniecznie będzie sięgnięcie do źródeł powstawania 

tego typu seminariów, które są związane z Drogą Neokatechumenalną – „itinerarium 

formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych”27 – definitywnie 

zatwierdzoną przez Stolicę Apostolską dn. 11 maja 2008 r. Przeanalizowane zostaną 

założenia i prawnokanoniczne aspekty seminariów Redemptoris Mater. 

Rozprawa naukowa jest opatrzona wykazem skrótów, wstępem 

wprowadzającym w tematykę badań i podsumowującym zakończeniem, w którym 

nastąpi zebranie końcowych wniosków oraz streszczeniem rozprawy w języku 

hiszpańskim. W bibliografii umieszone zostaną źródła, jakimi są zbiory systematyczne 

prawa kanonicznego i pozostałe dokumenty Magisterium, w tym dokumenty Soboru 

Watykańskiego II. Również w bibliografii znajdzie się szereg komentarzy i artykułów 

naukowych, określonych jako literatura przedmiotu pod nazwą „opracowania”. W trzech 

dodatkowych aneksach pokazane zostaną terytoria, podlegające jurysdykcji Kongregacji 

ds. Ewangelizacji Narodów, szczegółowy spis Seminariów Międzynarodowych 

Misyjnych Redemptoris Mater na świecie oraz zestawienie z roku 1991 i 2019 stanu 

dystrybucji katolików i duchowieństwa na świecie. 

Dysertacja pozwoli przejść od ogólnego zagadnienia rozwoju myśli prawnej 

nauczania Magisterium i struktur kościelnych w perspektywie misyjnej do coraz bardziej 

szczegółowych zagadnień. Najpierw poprzez określenie prawne misji ad gentes, 

następnie poprzez specyficzny status misjonarza, aż do konkretnego stanu prezbitera 

diecezjalnego, który jako misjonarz uczestniczy w misji ad gentes Kościoła. Taki stan 

badawczy umożliwi ukazywanie misyjności prezbiterów diecezjalnych, ich roli i zadań 

natury misyjnej w obecnie obowiązującym ustawodawstwie kościelnym. 

 

 

 
27 Por. PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS, Statuto del Cammino Neocatecumenale (11.05.2008 r)., Prot. 
N. 1140/08/AIC-110; tekst polski: Neocatecumenale Iter, Statuta. Droga Neokatechumenalna, Statut, 
Centrum Formacji Wspólnot Neokatechumenalnych, Lublin 2008, ss. 13-16 [dalej: SCN], art. 1 § 1. 



 

 

 

ROZDZIAŁ I. 

ROZWÓJ MYŚLI PRAWNEJ, NAUCZANIA MAGISTERIUM 

I STRUKTUR KOŚCIELNYCH W PERSPEKTYWIE MISYJNEJ  

 

Kościół wypełnia swoją misję głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu na 

różnych płaszczyznach. Jednym z narzędzi służących Kościołowi w prowadzeniu misji 

jest prawo kanoniczne. Aby podjąć studium nad poszczególnymi normami tematyki 

misyjnej, należy najpierw pochylić się nad tą częścią prawa kanonicznego, która dotyczy 

misji, i którą dalej w tym opracowaniu nazywać się będzie prawem misyjnym. Należy 

również zbadać, czy owo prawo misyjne jest powszechnie obowiązujące, czy też wchodzi 

w skład prawa partykularnego oraz gdzie obowiązuje? Analiza rozwoju prawa misyjnego 

wraz z jego charakterystyką i specyfiką pozwolą na umiejscowienie go w całości 

działalności misyjnej Kościoła.  

Na przestrzeni wieków nauczanie Kościoła, zwane Magisterium, wskazywało 

na fundamenty jego misyjności oraz na dalsze drogi i etapy tej misyjności. W niniejszym 

rozdziale zostaną przywołane najważniejsze dokumenty Magisterium, w celu ukazania 

rozwoju świadomości misyjnej oraz sposobów zastosowania myśli kościelnej 

w działalności misyjnej. Ze względu na obszerność materiału, zostanie przybliżone 

wyłącznie Magisterium XX wieku aż do czasów obecnych, ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na podejście do działalności misyjnej i tematyki misji obecnej w dokumentach 

Soboru Watykańskiego II. Na koniec tego rozdziału analizie zostaną poddane struktury 

najwyższej władzy Kościoła służące zadaniom misyjnym. 

 

1. Problematyka tzw. prawa misyjnego 

1.1. Czym jest prawo misyjne? 

Jezusowy nakaz misyjny, czyli nakaz głoszenia Dobrej Nowiny dał apostołom 

świadomość bycia społecznością, dał im prawo do decydowania o sprawach tej 

społeczności oraz obowiązek zaradzania potrzebom, pojawiającym się w wyniku 

istnienia samego Kościoła. Właśnie w Dziejach Apostolskich dostrzega się troskę 

apostołów: „Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a obsługiwali stoły” 
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i dlatego powołano diakonów (por. Dz 6, 2-7). Wnioskuje się z tego, że rozwinięcie 

i dojrzewanie misyjności Kościoła poniekąd szło w parze z rozwojem porządku 

prawnego Kościoła. Uczniowie ponadto byli świadomi własnej władzy, niezależnej od 

porządku świeckiego, usłyszeli bowiem od Chrystusa: „Oddajcie Cezarowi to, co należy 

do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22, 21). On ich posyła mocą swojej władzy, 

otrzymanej od Ojca: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28, 18)1. 

W Nowym Testamencie, przede wszystkim w listach Apostoła Narodów, pokazany jest 

początek normatywy kościelnej. Normy powstają dla życia wspólnoty kościelnej 

i w służbie misji samego Kościoła, zwłaszcza w porządku dyscypliny wiary, 

sakramentów i organizacji struktur kościelnych. 

Kościół w swojej naturze misyjnej służy ostatecznemu celowi, jakim jest 

doprowadzić człowieka do spotkania z Chrystusem. „Ducha chrześcijańskiego zawsze 

ożywiało żarliwe pragnienie, by doprowadzić całą ludzkość do Chrystusa w Kościele. 

Włączenie do Kościoła nowych członków nie jest bowiem poszerzeniem grona ludzi 

sprawujących władzę, ale włączeniem się w sieć, jaką tworzy przyjaźń z Chrystusem, 

łączącą niebo i ziemię, kontynenty i różne epoki. Jest dostąpieniem daru komunii 

z Chrystusem, który jest nowym życiem, pobudzanym przez miłość i dążenie do 

sprawiedliwości. Kościół jest narzędziem — zalążkiem oraz zaczątkiem — królestwa 

Bożego, a nie polityczną utopią”2. 

Jednym z narzędzi Kościoła jest ustawodawstwo kanoniczne, które ma za 

zadanie strzec depositum fidei i gwarantować jego przekazywanie. Indyjski kardynał Ivan 

Dias wyjaśnił, że prawo sprzyja temu, ażeby głoszenie Słowa i sprawowanie 

sakramentów – czyli te rzeczywistości, na których opiera się rozwój i budowanie życia 

Kościoła, były niezmienne w czasie i przestrzeni w ich zbawiennych treściach. To, co 

dziś Kościół głosi i czyni jest dokładnie tym samym, co Chrystus mu powierzył, aby 

wszyscy ludzie mogli Go poznawać i tak dojść do zbawienia3. 

Prawo misyjne ustanawiało w swojej historii liczne przywileje lub uprawnienia 

specjalne, np. udzielone zakonnikom, którzy w ramach swojego zakonu wykonywali 

 
1 Por. V. DE PAOLIS, La Chiesa missionaria e il Codice del Concilio, w: La Chiesa è missionaria. La 
ricezione…, dz. cyt., s. 20. 
2 Por. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Nota Doctrinalis de quibusdam rationibus evangelizationis 
(03.12.2007 r.), AAS 100 (2008), ss. 489-504; tekst polski: Nota doktrynalna Kongregacji Nauki Wiary na 
temat pewnych aspektów ewangelizacji, „L’Osservatore Romano” PL 2 (2008), ss. 50-55. 
3 Por. I. DIAS, Il codice: uno strumento missionario e di annuncio, w: La Chiesa è missionaria. La 
ricezione…, dz. cyt., s. 15.  
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działalność misyjną wśród narodów niechrześcijańskich. W prawie tym zawierały się 

również regulacje związane ze strukturami patronato, które należały do wyłącznych 

kompetencji papieża, choć jurysdykcja na nowym kontynencie (Ameryka) została później 

delegowana królom Hiszpanii i Portugalii4. Misjonarze wówczas spotykali się na 

terenach misyjnych z nietypowymi okolicznościami, które dla większej skuteczności 

misji rodziły potrzebę uzyskania specjalnych uprawnień od papieży. W taki sposób, 

uprawnienia, które tworzyły prawo misyjne stały się prawem natury specjalnej, 

nadzwyczajnej, które zaczynało obowiązywać obok istniejącego kanonicznego prawa 

powszechnego. Rozwój misji skutkował coraz to nowym impulsem dla prawa 

misyjnego5. 

Te sytuacje historyczne przyczyniły się do formalnego zaistnienia prawa 

misyjnego w późnym średniowieczu, także w związku z tym, że działalność misyjna 

rozwijała się dzięki coraz to nowym odkryciom geograficznym Europejczyków oraz 

specyficznym okolicznościom, które zrodziły coraz większe potrzeby uzyskiwania 

specjalnych zezwoleń od Biskupa Rzymu. Rozwój prawa misyjnego, zwłaszcza na 

przełomie XIX i XX wieku, skutkował tym, że coraz bardziej upodabniało się ono do 

ogólnego prawa powszechnego6. 

Wydanie szczególnych uprawnień przez Kongregację super facultatibus 

missionariorum7 stało się ważnym momentem historycznym dla rozwoju specyficznego 

prawa misyjnego. Polegało ono na pięciu uprawnieniach, które zostały zatwierdzone 

przez papieża w 1637 r. Każde z tych uprawnień wypracowano dla poszczególnych 

terytoriów lub dla konkretnej kategorii odbiorców. Pierwsze uprawnienie dotyczyło 

biskupów Afryki, Azji i Ameryki; drugie i trzecie odnosiły się do niektórych biskupów 

i nuncjuszów Europy; czwarte i piąte natomiast obejmowały prefektów apostolskich 

i pojedynczych misjonarzy. Uprawnienia te zachowały swoją aktualność i moc 

 
4 Por. D. G. ASTIGUETA, La naturaleza misionera de la Iglesia según el can. 781 del CIC, Ius Missionale 3 
(2009), s. 30. 
5 Por. F. BUGIN, L’azione missionaria della Chiesa, w: La funzione di insegnare della Chiesa, GRUPPO 
ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (red.), Glossa Editrice, Milano 2001, s. 53. 
6 Por. R. CALLEJO DE PAZ, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., ss. 107-108. Dla przykładu 
można podać, że w CIC 1917 r. nastąpiło zrównanie jurysdykcyjne prałatów misyjnych (wikariuszy 
i prefekci apostolscy) do biskupów rezydencjalnych (can. 294 § 1). 
7 „Nel 1633 papa Urbano creò una Congregazione apposita super facultates, per riordinare la materia”. 
V. MOSCA, Il diritto missionario nel CIC. La dialettica tra universale e particolare, Ius Missionale 
1 (2007), s. 29; S. M. PAVENTI, Congregazione Urbaniana super facultatibus missionariorum, Studia 
Missionalia 7 (1952), ss. 217-240; TENŻE, Origo Congregationis Urbanianae super facultates 
missionariorum, Commentarium pro Religiosis et Missionariis 24 (1943), ss. 288-300 oraz 25 (1944), 
ss. 73-86. 
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obowiązującą przez dłuższy czas, ich zmiany zostały dokonane dopiero w minionym 

wieku8. 

Prawo misyjne – zdaniem prof. Dimitriosa Salachasa – będąc specyficznym 

prawem, na którego zawartość najczęściej składają się uprawnienia i dyspensy, 

przyczynia się również do przekształcenia prawa powszechnego. Tezę tę prof. Salachasa 

opiera na tym, że konkretne źródła poszczególnych kanonów Kodeksu 

Piobenedyktyńskiego, które wyszczególnił Gasparri-Serédi, odnoszą się dość często do 

norm wydanych przez Kongregację Propaganda Fide9. W 1961 r. przed rozpoczęciem 

obrad soborowych dokonano reformy systemu uprawnień i przywilejów, udzielanych 

dotychczas przez ową Kongregację. Dokonano tego zbierając te przepisy w jedną 

regułę10. 

Włoski profesor Maurizio Martinelli, mając na względzie rozwój uprawnień 

i przywilejów konstytuujących prawo misyjne, określa je mianem „prawo kanoniczne 

papieskiej produkcji” (diritto canonico di produzione pontificia)11. Wskazał on na to, że 

proces powstawania tego prawa rozpoczął się w systemie specjalnych uprawnień 

periodus facultatum12 w XVI-XVII wieku i osiągnął swoje sformalizowanie prawne 

w can. 66 § 1 CIC 191713. Do tego czasu jurysdykcja i kompetencje Kongregacji 

Propaganda Fide cieszyły się ogromną autonomią14. Prawo misyjne w wielu 

zagadnieniach kształtował bezpośrednio Biskup Rzymu. 

W ciągu swojego rozwoju Kościół ciągle mierzy się z nowymi problemami, 

dlatego jest obowiązany do dawania wszelakich odpowiedzi w dziedzinie dyscyplinarnej, 

organizacyjnej i normatywnej. Czyni to w oparciu o własne doświadczenia i udziela 

 
8 Por. V. MOSCA, Il diritto missionario nel CIC…, dz. cyt., s. 30. 
9 Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione dei popoli nei Codici latino e orientale. Studio 
teologico-giuridico comparativo, Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna 2001, s. 164. 
10 Dla pogłębienia tematyki uprawnień Kongregacji Propaganda Fide od promulgacji CIC 1917 aż do czasu 
po Soborze Watykańskim II, zob.: V. MOSCA, Il diritto missionario nel CIC…, dz. cyt., przypis 49, s. 31, 
w którym wylicza ponad 25 pozycji tej tematyki. 
11 M. MARTINELLI, L’origine e lo sviluppo delle “Facoltà speciali” di Propaganda Fide. Aspetti storici, 
Ius Missionale 2 (2008), s. 14. G. DALLA TORRE, Lezioni di diritto canonico, G. Giappichelli Editore, 
Torino 2004, s. 47. 
12 Zdaniem prof. Vincenzo Mosca, na kanwie prawa misyjnego, okres pomiędzy XII i XVI wieku jest 
określony jako periodus facultatum, chociaż w rzeczywistości już we wczesnym średniowieczu papieże 
udzielali szerokich uprawnień misjonarzom w celu łatwiejszej realizacji dzieła misyjnego. V. MOSCA, Il 
diritto missionario nel CIC…, dz. cyt., s. 29. 
13 Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus 
(27.05.1917 r.), AAS 9 (1917), pars II, praefatione Emi. Petri Gasparri et Indice analytico–alphabetico 
auctus, Typis Polyglottis Vaticanis 1917. [dalej CIC 1917]. 
14 Por. M. MARTINELLI, L’origine e lo sviluppo…, dz. cyt., ss. 14-21. 
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repliki wraz z wydawaniem nowych norm przy zachowywaniu własnego istniejącego 

porządku prawnego. Kardynał Velasio de Paolis zauważa, że w ten sposób przy ogólnym 

prawie pojawiają się zbiory norm, które określa się jako prawo misyjne. Powstaje zatem 

droga ewolucyjna, przez którą młode rzeczywistości misyjne zakorzeniają się 

i przekształcają się w Kościoły dojrzałe. Można więc stwierdzić, że prawo misyjne 

dostosowuje się ciągle do różnych narodów, kultur i warunków historycznych, w których 

znajduje się Kościół15. 

Dopiero kanoniczne kodyfikacje prawne XX wieku dążyły do zbliżenia prawa 

misyjnego do prawa powszechnego, chociaż ustawodawca jeszcze w 1917 r. odnosił się 

do prawa misyjnego jako do przepisów pozakodeksowych (Codex Iuris Canonici zawiera 

tylko 3 kanony dotyczące materii misyjnej)16. W analizie CIC 1917 daje się 

zaobserwować, że normy o tematyce misyjnej obejmują różne części i sekcje kodeksu 

i przeto nie można twierdzić, że istnieje wyodrębnione prawo misyjne tak, jak 

w przypadku prawa sakramentalnego (dotyczącego dyscypliny sakramentów) lub 

zakonnego (regulującego De religiosis), innymi słowy stanowi część prawa 

powszechnego. O specyfice prawa misyjnego decyduje cel, jakim jest rozpowszechnianie 

wiary. Można więc z tego punktu widzenia określać prawo misyjne jako 

charakterystyczne i właściwe, ale nie jako oddzielną część ogólnej dyscypliny 

kościelnej17. 

W ostatniej kodeksowej koncepcji Kościoła partykularnego jako portio populi 

Dei (kan. 369)18 daje się stwierdzić, że kryterium terytorialności zostało jakby 

przeniesione do roli drugorzędnej, stosując tę koncepcję do wszystkich istniejących 

jednostek kościelnych oraz pozwalając w taki sposób na definicję bardziej precyzyjną 

specyficznej działalności misyjnej. Unika się przy tym skojarzeń warunkujących ze 

względu na kryteria społeczne lub kulturalne. Podejście to wprowadzało również 

osłabienie zapału misyjnego, gdyż wobec malejących różnic pomiędzy terenem 

 
15 Por. V. DE PAOLIS, La Chiesa missionaria e il Codice…, dz. cyt., ss. 22-23. 
16 Por. F. BUGIN, L’azione missionaria della Chiesa, dz. cyt., s. 53. 
17 Por. A. SANTOS HERNÁNDEZ, Derecho misional, Misionología vol. VII, Bibliotheca Comillensis, 
Santander 1962, ss. 6-7. 
18 Codex Iuris Canonici Ioannis Pauli Papae II auctoritate promulgatus (25.01.1983 r.), AAS 75 (1983), 
pars II, ss. 1-317; w języku polski: Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła 
II w dniu 25 stycznia 1983 roku, stan prawny na dzień 18.05.2022 r., zaktualizowany przekład na język 
polski, Pallottinum, Poznań 2022 [dalej KPK 1983]. 
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misyjnym a terytorium tradycyjnie chrześcijańskim zabrakło jasnego rozróżnienia tego, 

co jest właściwe misyjne19. 

Doświadczenie prawa misyjnego w Kościele, jako prawa misji ad gentes, jest 

gwarancją Kościoła wobec organizacji kościelnej w miejscach, gdzie Kościoły 

partykularne nie są jeszcze w pełni ustanowione (kan. 786 KPK 1983). Jednocześnie jest 

szczególnym dowodem zdolności Kościoła do dostosowywania się do warunków 

terenów misyjnych ze względu na najwyższe prawo, tj. zbawienie dusz. Stąd prawo 

misyjne należy uznać za specyficzne i stanowiące wyjątki od prawa powszechnego20. 

Należy postulować, aby prawo misyjne było proste i przystępne oraz elastyczne 

i zróżnicowane, skupione bardziej na użyteczności norm prawnych, niż na liczbie 

instytucji prawnych. Prawo misyjne będzie coraz bardziej zbliżać się do prawa 

powszechnego Kościoła, który jest ze swej natury misyjny21. 

Wydaje się słusznym podkreślać, że priorytet ewangelizacji stanowi 

wewnętrzną wymianę, która dokonuje się dzięki głoszeniu Słowa, katechezom 

i sakramentom wtajemniczenia chrześcijańskiego22. Cała ta działalność misyjna, którą 

prowadzi Kościół, może być zawarta i uwypuklona w ogólnym terminie „ewangelizacja”, 

gdyż Kościół został ustanowiony, by kontynuować misję zbawienia Chrystusa, głosząc 

Ewangelię o Nim23. Obowiązek ewangelizacji należy przez to uważać za szczególną łaskę 

i najwłaściwsze powołanie Kościoła. Ten obowiązek wyraża cechę właściwą 

Kościołowi24. 

Godna uwagi jest teza postawiona przez Matthiasa Pulte25, którą opracowywał, 

badając wpływ misyjnych norm prawnych na ustawodawstwo soborowe i posoborowe 

Kościoła łacińskiego. Uważał on prawo misyjne za prekursora prawa powszechnego. 

Faktycznie, chociaż normy misyjne w obowiązującym obecnie Kodeksie Prawa 

Kanonicznego znajdują się w tytule o działalności misyjnej Kościoła, to nietrudno 

 
19 Por. A. D’AURIA, Il diritto missionario nella vita della Chiesa. Questioni problematiche aperte, Ius 
Missionale 8 (2014), s. 40. 
20 Por. M. MOSCONI, Quale diritto missionario all’inizio del terzo millennio?, Quaderni di Diritto Ecclesiale 
32 (2019), s. 156. 
21 Por. A. SANTOS HERNÁNDEZ, Derecho misional, dz. cyt., s. 7. 
22 Por. N. LODA, L’evangelizzazione delle genti nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (c. 584-594), 
Roma 2007, ss. 152-153. 
23 Por. tamże, s. 144. 
24 Por. EN, nr 14. 
25 Zob. M. PULTE, Das Missionsrecht – ein Vorreiter des universalen Kirchenrechts, Studia Instituti 
Missiologici Societas Verbi Divini 87, Nettetal 2006. 
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znaleźć w całym Kodeksie szereg norm pochodzących i wywodzących się 

z doświadczenia Kościoła na misjach, jako przykład niech służą chociażby normy, 

dotyczące uprawnień nadawanych wiernym świeckim26. 

Prawo misyjne w gruncie rzeczy powstaje z misji i jest przeznaczone dla misji, 

dlatego jest ono uwarunkowane zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną rzeczywistością 

Kościoła. Ustawodawca kościelny w obecnie obowiązującym Kodeksie uregulował 

ogólne zasady, które zapewniają konieczną jedność oraz umożliwiają rozwój 

partykularnego prawa misyjnego. Zdaniem niektórych autorów prawo misyjne może 

polegać w pewnym sensie na adaptacji prawa powszechnego w prawie partykularnym27. 

Hiszpański jezuita Ángel Santos Hernández odróżnia w Kościele podwójne 

działalnie, ustanowione dla całego Kościoła i misyjne, mające swoje wspólne korzenienie 

w posłaniu apostolskim. Wskazuje w taki sposób na źródło zasadności prawa misyjnego 

jako odrębną część prawa, ponieważ jeśli misja należy do zasadniczych działalności 

Kościoła, to musi zajmować szczególne miejsce w jego prawodawstwie. Definiuje on 

ponadto, że misja jest wyrazem określającym działalność rozpowszechnienia wiary poza 

granicami, gdzie mieszkają katolicy28. 

Profesor Vincenzo Mosca omawiając charakterystykę prawa misyjnego 

stwierdził, że z perspektywy filozoficznej wpływ prawa przychodzi od ordinatio rationis, 

a z perspektywy teologicznej od ordinatio fidei, co razem prowadzi już w perspektywie 

misyjnej do ordinatio morum, jako pewnego zbliżenia prawa do moralności. Taka 

koncepcja bazuje na tym, że głoszenie Ewangelii spotyka ludzi wewnątrz wspólnoty 

scharakteryzowanej własną kulturą, religią i etyką, którzy doświadczają misji 

ewangelizacyjnej dotyczącej wiary i obyczajów – co w sumie wprowadza tych innych do 

przylgnięcia do Chrystusa oraz do nowego życia z Nim29. 

Prawo misyjne posiada cechę powszechności i jako takie jest zgodne 

z powszechnie obowiązującym prawem Kościoła. Posiada także cechę nadzwyczajności, 

ponieważ zawiera w sobie „rozluźnienie” prawa powszechnego, jak np. przywileje, 

dyspensy lub inne łaski. Ze względu na specyfikę różnorodnych krajów misyjnych to 

prawo jest własne i specyficzne. Jezuita Ángel Santos wyjaśnia, że można uznać też cechy 

 
26 Por. G. P. MONTINI, Dal diritto missionario al diritto universale, Quaderni di Diritto Ecclesiale 32 (2019), 
ss. 160-161. 
27 Por. V. DE PAOLIS, La Chiesa missionaria e il Codice…, dz. cyt., ss. 23-34. 
28 Por. A. SANTOS HERNÁNDEZ, Derecho misional, dz. cyt., s. 17. 
29 Por. V. MOSCA, Il diritto particolare: specificazione, complemento, adattamento del diritto universale. 
Prospettiva teorica, w: La Chiesa è missionaria. La ricezione…, dz. cyt., s. 97. 
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wojskowości prawa misyjnego, to znaczy, że jest ono oparte na dostosowaniach 

i udoskonaleniach (niczym wojskowa akomodacja do określonych sytuacji i przeszkód), 

bardziej – co prawda – z powodu napotykanych trudności niż z samych zasad 

doktrynalnych. Z tego względu normy misyjne mogą być niekiedy sprzeczne ze sobą 

w zależności od kraju ich zastosowania, ale należy wtedy mieć na uwadze, że cel polega 

na przezwyciężeniu aktualnych sprzecznych okoliczności30. 

Kolejnym ważnym aspektem specyfiki prawa misyjnego jest jego charakter 

nacechowany tymczasowością i przejściowością obowiązywania. Ów tymczasowy 

charakter zanika wraz z pojawieniem się dojrzałej już wspólnoty chrześcijańskiej, która 

może wówczas działać na podstawie prawa powszechnego31. Prawo misyjne zaś jest 

aktem dobroczynnym, gdyż wszelkie indulty, uprawnienia i przywileje mają na celu 

lepszy rozwój młodych Kościołów32.  

Prawo misyjne, jak daje się zauważyć, jest szczególnym i specyficznym 

prawem, które ma zastosowanie na terenach misyjnych, gdzie działalność Kościoła 

odzwierciedla się w procesie implantatio Ecclesiae. Ten proces jest różny od modelu 

misyjnego prowadzonego tam, gdzie Kościół już jest zakorzeniony i uregulowany 

powszechnym ustawodawstwem ogólnym33. 

 

1.2. Znaczenie pojęcia „misja” w ustawodawstwie kanonicznym 

Rozważań na temat prawa misyjnego nie można oddzielić od znaczenia słowa 

„misja”. Etymologia tego terminu (jako rzeczownik rodzaju żeńskiego liczby pojedynczej 

w języku polskim34) jest jasna i prosta, ale odsłania tylko część rzeczywistości określonej 

tą nazwą, ostrzega profesor Vincenzo Mosca35. Słowo pochodzi od łacińskiego 

czasownika mittere, który oznacza wypuścić to, co ma się przy sobie, w ręku; sprawić, że 

coś będzie w ruchu, w biegu. Stąd można wyprowadzić różne pokrewne znaczenia, jak 

 
30 „[…] nie zawsze neofici mogą uczestniczyć na Mszy św. w miejscu świętym takim, jak kościół lub 
kaplica, więc misjonarze potrzebują stosowne pozwolenia i uprawnienia, by odprawiać w partykularnym 
domu lub na świeżym powietrzu. Również z powodu prześladowania lub z obawy przed zbezczeszczeniem, 
albo i ze względu na skrajne ubóstwo należy dyspensować od niektórych norm dotyczących 
przechowywania Najśw. Sakramentu.” Por. A. SANTOS HERNÁNDEZ, Derecho misional, dz. cyt., ss. 7-10 
[tłum. własne]. 
31 Por. V. DE PAOLIS, La Chiesa missionaria e il Codice…, dz. cyt., s. 23. 
32 Por. A. SANTOS HERNÁNDEZ, Derecho misional, dz. cyt., s. 8. 
33 Por. V. DE PAOLIS, La Chiesa missionaria e il Codice…, dz. cyt., s. 17. 
34 W języku hiszpańskim – la misión, w języku włoskim – la missione, w języku francuskim – la mission, 
w języku angielskim – mission. Większość języków współczesnych zapożycza brzmienie łacińskie missio. 
35 Por. V. MOSCA, Il diritto particolare: specificazione…, dz. cyt., s. 95. 
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wysyłać, posyłać, posłać z określonym przeznaczeniem, odesłać, rzucić, wyrzucić, 

odrzucić36, wydawać z siebie (np. głos), wypuszczać, puścić kogoś37, pozwolić się 

oddalić, zaniechać, zaniedbać, wprowadzić w coś, wtajemniczyć38. 

Zasadniczo słowem „misja” określa się dwie rzeczywistości: pierwsza z nich to 

wysyłanie jednej lub więcej osób do określonego miejsca bądź środowiska w określonym 

celu przez inną osobę, która posiada jakiś autorytet; drugie znaczenie zaś to określone 

zadanie, które „posyłający” powierza „posłanemu”. Z takiego ujęcia można 

wywnioskować, iż termin „misja” jest wyrazem zawierającym w sobie pewną obojętność, 

czyli nie określa ani natury, ani charakteru tej misji. Stąd jest stosowany do wyrażenia 

odmiennych zadań w różnych wymiarach życiowych: społeczno-kulturalnych, 

politycznych, religijnych, duchowych. Profesor Vincenzo Mosca w dalszym swoim 

wywodzie uwypuklił, że termin „misja” posiada ponadto teologiczny fundament, jeśli 

chodzi o misję Kościoła, a oznacza to, że misja była – i wciąż jest – właściwą 

odpowiedzią uczniów na prawdę, że Jezus jest Panem39. W konsekwencji etymologicznej 

słowo „misjonarz”, od słowa missus, czyli posłany, jest to osoba, której powierzono misję 

do wykonania40. 

Profesor Santos Hernández z kolei stwierdza, że pojęcie missio obejmuje 

w sposób czynny i fundamentalny przede wszystkim akt prawny kompetentnej władzy, 

która powierza konkretnej osobie kościelnej objęcie funkcji hierarchicznej. Takie 

narzędzie prawne zostało zdefiniowane, by rozróżniać porządek hierarchiczny 

duchowieństwa, który nie jest związany ze stopniem święceń. Ustawodawca nadał temu 

nazwę canonica missio w can. 109 CIC 191741. 

Studium dokumentów soborowych, zwłaszcza Lumen gentium (nry 1-5) oraz 

Ad gentes (nry 1-5), wskazuje na to, że pojęcie „misji” nie jest zastrzeżone jedynie do 

działalności misyjnej Kościoła, lecz jest ono wzorowane na misji, jako posłanie Syna 

Bożego i Ducha Świętego do świata przez Boga Ojca. Z tego powodu, misję Kościoła 

 
36 „Missis armis signisque militaribus – odrzuciwszy uzbrojenie i oznaki wojenne”. Praktyczny słownik 
łacińsko – polski, MAŃKOWSKI J. (oprac.), Warszawa 2008, s. 255. 
37 „Manu mittere – uwolnić spod swej władzy”. Tamże 
38 „Oculos mittere – rzucić spojrzenie; signum mittere – dać znać”. Tamże. 
39 Por. V. MOSCA, Il diritto particolare: specificazione…, dz. cyt., s. 95. 
40 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 130. 
41 Por. A. SANTOS HERNÁNDEZ, Derecho misional, dz. cyt., s. 18. 
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rozumie się w gruncie rzeczy jako kontynuację misji samego Chrystusa, który każdego 

człowieka zaprasza do jedności z Nim42. 

Profesor Natale Loda proponuje nadać pojęciu „misje” nową optykę w oparciu 

o soborową naukę i posoborową encyklikę Redemptoris missio. Z jednej strony, żeby 

podkreślać aspekt historyczny, gdy misje prowadziły narody do chrztu, co wymagało 

odnawiania metod i form duszpasterstwa misyjnego. Z drugiej zaś strony, żeby ukazać 

aspekt teologiczny, który jest związany z dialogiem z innymi religiami oraz z prawdą 

o jednej wierze i jednym Kościele43. 

Należy rozróżniać, jak zauważa Julio García Martín, znaczenie terminu 

missionaria jako przymiotnik łaciński, gdyż używany jest zarówno do określenia misji 

fundamentalnej Kościoła w sensie szerokim i ogólnym, jak i działalności misyjnej 

w sensie ścisłym i technicznym, tj. skierowanej do nieznających Chrystusa. Zamienianie 

owych znaczeń może skutkować zredukowaniem całej misji powszechnej Kościoła do 

działalności ad gentes, lub odwrotnie, tj. znieść specyfikę działalności skierowanej do 

pogan wewnątrz misji Kościoła44. Charakterystyczne dla określenia pojęcia „misji” jest 

rozróżnienie, jakie znajduje się w dekrecie soborowym o działalności misyjnej. 

Początkowo omawia się tam misję powszechną Kościoła, aby potem określić wewnątrz 

tej ogólnej misji szczególną i konkretną działalność zwaną misyjną45.  

Głębsze studium tekstów soborowych uwypukla napięcie, które zachodzi 

pomiędzy pojęciem misji w sensie szerszym, tj. działalność całego Kościoła, a misją ad 

gentes, jako specyficzna działalność Kościoła. Ten podwójny aspekt pojęcia misji, 

ukazany zwłaszcza w dokumentach Lumen gentium i Ad gentes stał się źródłem jego 

ubogacenia i pogłębienia, choć też gdzieniegdzie nieporozumienia i zamieszania. Cały 

Kościół jest misyjny, ale istnieje szczególna charakterystyka misyjności, tj. misja ad 

gentes, która jest unormowana przez konkretne przypisy prawne46. 

Dla pewnego i dalszego rozróżnienia w dziedzinie misyjnej terminologii można 

oprzeć się na nocie doktrynalnej na temat pewnych aspektów ewangelizacji z 2007 r. 

 
42 Zob. R. PELLITERO, Misión de la Iglesia, w: Diccionario General de Derecho Canónico, Navarra 2012 
[dalej Diccionario General de Derecho Canónico jako: DGDC], s. 420. 
43 Przywołany autor nie omija kwestii aspektów negatywnych związanych z kolonializmem misyjnym. 
Por. N. LODA, L’evangelizzazione delle genti nel Codex…, dz. cyt., s. 150.  
44 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., ss. 18-19. 
45 Por. J. F. MARTÍNEZ SÁEZ, La misión de Cristo y los fieles en el CIC, Instituto Teológico san Ildefonso, 
Toledo 2004, s. 149. 
46 Por. A. D’AURIA, Il diritto missionario nella vita…, dz. cyt., ss. 34-35. 
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Kongregacji Nauki Wiary, która wskazuje, że „pojęcie «ewangelizacja» ma bardzo 

bogate znaczenie. W szerokim rozumieniu obejmuje całą misję Kościoła: jej treść stanowi 

wszak traditio Evangelii — głoszenie i przekazywanie Ewangelii, która jest mocą Bożą 

ku zbawieniu dla każdego wierzącego (Rz 1, 16). «Ewangelizować» oznacza zatem nie 

tylko wykładać pewną doktrynę, ale głosić Pana Jezusa słowami i czynami, a więc stać 

się narzędziem Jego obecności i działania w świecie. Jest więc zrozumiałe, że wszelkie 

działanie Kościoła ma istotny wymiar ewangelizacyjny i nie powinno być nigdy 

oddzielane od dążenia do tego, aby pomóc wszystkim spotkać Chrystusa przez wiarę, co 

jest głównym celem ewangelizacji”47. 

W tej samej nocie rozróżnia się ewangelizację w swoim powszechnym 

aspekcie, tj. nową ewangelizację skierowaną do wzmocnienia i ożywienia wiary wśród 

chrześcijan, którzy zaniechali praktyk chrześcijańskich oraz missio ad gentes skierowaną 

do nieznających Chrystusa. Ewangelizacja prowadzona jest też w krajach, gdzie żyją 

chrześcijanie niekatolicy, zwłaszcza w krajach o dawnej tradycji i kulturze 

chrześcijańskiej48. Misję Kościoła zatem należy rozdzielić na trzy podstawowe 

rzeczywistości: misję ad gentes, troskę duszpasterską w dalszej ewangelizacji oraz nową 

ewangelizację. Przymiotnik „misyjny” obecnie jest stosowany na ogół dla określenia 

każdej działalności w Kościele49. 

W obecnie obowiązującym Kodeksie Prawa Kanonicznego termin „misja” jest 

stosowany do dwóch różnych typów zadania. W kan. 770 KPK 1983 stanowi się 

o misjach wewnętrznych lub ludowych, missiones sacras vocant, które są skierowane do 

katolików zamieszkujących obszary, gdzie ustanowiono hierarchię kościelną, do np. 

parafii, i polegają one na pewnym zbiorze kazań i pobożnościowych praktyk mających 

na celu podbudowywanie wiary wśród wiernych; natomiast misje zewnętrzne, którymi 

poprzedni Kodeks się nie zajmował, są nastawione na propagowanie wiary i Królestwa 

Bożego wśród niekatolików, mając na celu zapoczątkowanie i ustalanie obecności 

Kościoła i są regulowane w kanonach „misyjnych” (kann. 781-792)50. 

 
47 Por. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Nota Doctrinalis de quibusdam …, dz. cyt., nr 2. 
48 Por. tamże, nr 12; J. HORTA ESPINOZA, “Eccomi, manda me!” Introduzione al libro III del Codice di 
Diritto Canonico. La funzione d’insegnare della Chiesa, Pontificium Atheneum Antonianum, Bibliotheca 
– Manualia 6, Roma 2011, s. 96; A. G. URRU, La funzione di insegnare della Chiesa nella legislazione 
attuale, Edizioni Vivere In, 2 edizione ampliata, Roma 2001, s. 102.  
49 Por. N. LODA, L’evangelizzazione delle genti nel Codex…, dz. cyt., s. 146. 
50 Por. E. TEJERO, Komentarz do kan. 770, w: Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. 
Komentarz. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, MAJER P. (red.), Wolters Kluwer Polska, 
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Istotnie w KPK 1983 często korzysta się w obszarze tytułu o działalności 

misyjnej z terminu missio zarówno w liczbie pojedynczej, jak i w mnogiej, i chociaż nie 

można przyjąć żadnego znaczenia za jednoznaczne; to termin ten ma być interpretowany 

za każdym razem w świetle kontekstu, w którym się znajduje, jak również słów 

współtowarzyszących51. 

Przede wszystkim termin missio w jego wymiarze teologicznym znajduje 

przełożenie na grunt związany z nauką o prawie kanonicznym w kan. 204 § 1 KPK 1983, 

który nadaje mu sens szeroki i ogólny, gdyż wierni „są powołani, każdy zgodnie ze swoją 

pozycją, do wypełniania misji, jaką Bóg powierzył Kościołowi w świecie”52. Również 

kan. 211 KPK 198353 wskazuje na to, że misja jest ogólnym obowiązkiem 

i podstawowym prawem wszystkich wiernych Ludu Bożego według własnej kondycji, 

by świadczyć i głosić Ewangelię. Ten obowiązek ma walor duchowy, moralny i prawny54. 

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. przedstawia zatem w kanonach, 

dotyczących działalności misyjnej pewien rozwój pojęciowy, gdyż rozpoczyna od 

zaświadczenia o misyjności, która dotyczy wszystkich wiernych – właśnie cały Kościół 

jest misyjny, aż do ukazania działalności proprie misyjnej, która obejmuje konkretne 

podmioty działania55. 

Ustawodawca kościelny w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich, 

promulgowanym w 1990 r. preferuje termin evangelizatio zamiast missio, co jest 

związane z przywiązaniem terminologicznym i historycznym do tradycji wschodniej, 

a także po to, by nadać temu pojęciu charakter bardziej duszpasterski. Jak podaje profesor 

Natale Loda termin „ewangelizacji” wraz z „nową ewangelizacją” i „reewangelizacją” są 

 
Kraków 2011 [dalej Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz jako: KPKkom], 
s. 595. 
51 Por. C. PAPALE, I missionari: requisiti, tipologia, compiti (can. 784 del CIC), Ius Missionale 6 (2012), 
s. 63. 
52 „Chrześcijanami są ci, którzy przez chrzest wszczepieni w Chrystusa, zostali ukonstytuowani jako Lud 
Boży i stawszy się z tej racji na swój sposób uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego 
posłannictwa Chrystusa, zgodnie z własną każdego pozycją, są powołani do wypełnienia misji, jaką Bóg 
powierzył pełnić Kościołowi w świecie”. Kan. 7 § 1, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate 
Ioannis Paulii pp. II promulgatus (18.10.1990 r.), AAS 82 (1990), ss. 1045-1364; tekst polski: Kodeks 
Kanonów Kościołów Wschodnich, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2002 [dalej: KKKW]. 
53 Jednobrzmiący z kan. 14 KKKW: „wszyscy chrześcijanie mają prawo i obowiązek współpracy w tym, 
aby Boże orędzie zbawienia rozszerzało się coraz bardziej na wszystkich ludzi każdego czasu i całego 
świata”. 
54 Por. N. LODA, Il rapporto di complementarietà tra il can. 784 CIC e il can. 589 CCEO 
nell’individuazione della figura del missionario, Ius Missionale 5 (2011), s. 63. Termin „misja” odnosi się 
bardziej do wymiaru teologicznego, natomiast określenie „misje” posiada charakter praktyczny. 
55 Por. A. D’AURIA, Il diritto missionario nella vita…, dz. cyt., s. 43. 
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obecnie promowane w teologii i eklezjologii, a w konsekwencji także w prawie 

kanonicznym56. 

Dla lepszej refleksji pojęciowej nad prawem misyjnym oraz jego zakresem 

obowiązywalności, prof. Marino Mosconi wskazuje, że cały świat jest terenem 

działalności misyjnej Kościoła, w której jedną ze skonkretyzowanych sposobności jest 

misja ad gentes i dlatego należałoby mówić o prawie misji ad gentes oraz o terenach misji 

ad gentes57. 

Podsumowując, można przyjąć, że istnieje pojęcie „działalności misyjnej”, 

która odnosi się zarówno do sensu ścisłego, jak i do szerokiego ujęcia, a bogactwo 

terminu „misje” skutecznie służy obu rzeczywistościom. Kościół prowadzi przecież 

działalność misyjną w krajach o tradycji chrześcijańskiej, ale z powodów historycznych 

termin „misje” został zastrzeżony dla terenów właśnie misyjnych58. Ustawodawca 

kościelny w kan. 786 posługuje się wyrażeniem actio proprie missionalis dla odróżnienia 

sensu stricto misji od jej szerokiego znaczenia. 

 

1.3. Specyfika prawa misyjnego – pomiędzy prawym powszechnym a prawem 

partykularnym 

Prawo misyjne w znaczeniu szerszym to prawo, które dotyczy misji 

i misjonarzy zarówno na terenach misyjnych, jak i poza nimi. Według o. Ángela Santosa 

Hernándeza SJ dzieli się ono na prawo misyjne kanoniczne (wewnętrzne), prawo misyjne 

cywilne (zewnętrzne) i prawo misyjne mieszane59. Prawo misyjne wewnętrzne odnosi się 

do norm wydanych przez kompetentną władzę kościelną. Ma na celu rozkrzewienie 

królestwa Chrystusa i wiary. To prawo obowiązuje bezpośrednio na terenach misyjnych, 

ale i pośrednio na innych terytoriach, które wspomagają misje. Co do osób, to dotyczy 

nie tylko misjonarzy, lecz wszystkich wiernych. Hiszpański jezuita wprowadza także 

dodatkowy podział na prawo misyjne wewnętrzne zwyczajne, które zawiera normy, 

dotyczące bezpośrednio działalności misyjnej i mające szczególne zastosowanie na 

terenach misyjnych oraz prawo misyjne wewnętrzne nadzwyczajne, które odnosi się do 

tych norm, które ułatwiają działalność misyjną60. 

 
56 Por. N. LODA, L’evangelizzazione delle genti nel Codex…, dz. cyt., s. 153. 
57 Por. M. MOSCONI, Quale diritto missionario…, dz. cyt., s. 155. 
58 Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione…, dz. cyt., s. 151. 
59 Por. A. SANTOS HERNÁNDEZ, Derecho misional, dz. cyt., ss. 12-14. 
60 Por. tamże. 
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Prawo kościelne ze względu na świętość, jedność, katolickość i powszechność 

Kościoła cechuje się plastycznością i elastycznością, zwłaszcza w dziedzinie misyjnej. 

Oznacza to, że na potrzeby sytuacji poszczególnych wiernych prawo obecnie 

obowiązujące przewiduje możność zastosowania dekretów (kann. 48-58), reskryptów 

(kann. 59-75), przywilejów (kann. 76-84) i przede wszystkim dyspens (kann. 85-93), 

dzięki którym podkreśla się w rzeczywistości cechę akomodacji prawa kościelnego61. 

Prawo misyjne zewnętrzne ma za podstawę porządek prawny cywilny, zarówno 

państwowy, jak i międzynarodowy w miejscu, gdzie misje są prowadzone. Do 

międzynarodowego porządku prawnego należą nie tylko umowy lub porozumienia 

odnoszące się bezpośrednio czy pośrednio do kwestii misji, lecz także ogólne normy, 

a nawet partykularne pakty i inne akty prawne, które mogą dotyczyć spraw porządku 

świeckiego, ale rzutujące na działanie misyjne Kościoła. Prawo misyjne zewnętrzne 

o charakterze państwowym ma miejsce wtedy, gdy prawo cywilne odnosi się niejako do 

misji lub misjonarzy. Najbardziej wymownym przykładem tego było nazywane ongiś 

prawo kolonialne, które było związane z funkcjonowaniem istniejących kolonii62. 

Wreszcie prawo misyjne mieszane określa istniejące i zachodzące porozumienia 

pomiędzy władzą cywilną a władzą kościelną w formie umów, konkordatów itp.63 

W klasyfikacji studium prawa misyjnego w kanonistyce kościelnej występują 

dwa nurty. Jeden z nich, zastosowany przez Georgesa Vromanta w niektórych 

wolumenach Ius Missionariorum, polegał na komentowaniu każdej normy prawa 

 
61 Por. V. MOSCA, Il diritto missionario nel CIC…, dz. cyt., s. 24. 
62 Por. A. SANTOS HERNÁNDEZ, Derecho misional, dz. cyt., ss. 12-14. 
63 „Convenio entre la Santa Sede y Portugal sobre la India y Macao en 1928, o sobre Santo Tomás de 
Meliapur en 1929, el Convenio entre las mismas dos potestades de 1940 sobre el antiguo Padroado; y el 
más definitivo de 1950 por el que quedan definitivamente determinadas las relaciones concordadas con 
relación a las posesiones lusitanas de la India (AAS 20 [1928], ss. 129.246; 21 [1929], s. 337; 32 [1940], 
ss. 217.235; 42 [1950], s. 811). Lo mismo el Convenio entre la Santa Sede y Francia en 1926, donde se 
especifican los honores litúrgicos que hay que tributar en las ceremonias religiosas a los representantes de 
Francia en razón de los méritos del Protectorado francés en las Misiones de Oriente (AAS 19 [1927], ss. 9-
12). El Convenio misional entre la Santa Sede y Colombia del año 1953 en relación con los territorios 
colombianos que aún seguían en carácter misional (La Documentation Catholique, 1953, ss. 305-306), que 
sustituiría al pacto anterior de 1928 y tendrá vigencia 25 años. Según él el Gobierno colombiano dispensará 
su protección a todos los misioneros, les dejará plena libertad de actuación, acudirá con un subsidio anual 
a cada uno de los territorios de Misión, y ayudará eficazmente en todas sus obras de beneficencia y caridad, 
y contribuirá a levantar Seminarios para Misiones, o a proporcionar becas para seminaristas. Por su parte 
los Ordinarios de estas Misiones quedan obligados a dar cuenta al Gobierno de los gastos y empleo de estas 
subvenciones. Y por fin el Convenio entre la Santa Sede y Bolivia de 1957 ratificado en febrero de 1958 
(AAS 50 [1958], s. 68), que habrá de durar diez años, aunque se irá renovando automáticamente a no ser 
que una de las partes comunique su voluntad contraria seis meses antes de expirar el decenio en curso, a la 
otra parte contratante.” Tamże. 
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kościelnego i podkreślaniu tego, co dotyczy działalności misyjnej64. Taką metodą 

posługiwał się m.in. Zephyrino Zitelli w swoim komentarzu do prawa kanonicznego65. 

Jest to sposób dość klarowny, który pozwala na lepsze zrozumienie przywilejów, 

uprawnień itp. w odniesieniu do prawa powszechnego oraz ze względu na lepszą 

użyteczność dla misjonarzy, którzy posługują się równocześnie obojgiem praw66. Inni 

kanoniści optują za drugim nurtem, który oddzielnie zajmuje się normami prawnymi, 

odnoszącymi się pośrednio lub bezpośrednio do spraw misyjnych. W takiej sytuacji 

ogólne normy prawa stają się pomocniczymi dla lepszego rozumienia prawa misyjnego. 

Wyżej wymieniony kanonista Georges Vromant posłużył się również taką metodą 

w komentarzu do norm małżeńskich67. Metoda ta umożliwia głębsze studium 

poszczególnych norm misyjnych.  

Niezależne od zastosowanej metody należy zawsze podkreślać, że 

rozkrzewienie wiary nie jest jedynie działalnością porządku prawnego. Dlatego, jak 

postuluje jezuita Ángel Santos Hernández, w zależności od przedmiotu badań adekwatne 

wydaje się stosować jedną lub drugą metodę68. 

Następnie w relacji prawa powszechnego do partykularnego należy wskazać na 

tzw. okres przywilejów – periodus facultatum. Miał on miejsce wówczas, kiedy normy 

dotyczące spraw misji były oparte na zasadzie specjalnych uprawnień wydawanych przez 

Kongregację Propaganda Fide (XVI – XVII wiek). Taka perspektywa stanowiła jakby 

pomost pomiędzy prawem powszechnie obowiązującym w Kościele a prawem Kościoła 

misyjnego, które było otwarte na przyjęcie ius novissimum. Takie zadanie zostało 

powierzone od początku powołania do życia Rzymskiej Dykasterii Propaganda Fide, 

która cieszyła się szerokim zakresem kompetencji w powoływaniu, formacji 

i rozprowadzaniu misjonarzy. Działania te pozwoliły i ułatwiły to, że Kongregacja 

przyjęła na siebie złożone zadania opracowania nowego prawa misyjnego, zgodnego 

z zasadami prawa kanonicznego, które jednocześnie jest na tyle elastyczne, by 

odpowiadać na różnorodne potrzeby natury prawnej, politycznej i duszpasterskiej na 

terenach misyjnych69. 

 
64 Zob. G. VROMANT, Ius Missionariorum, Introductio et Normae Generales, vol. 1, Leuven 1934. 
65 Zob. Z. ZITELLI, Apparatus seu compendium Iuris Ecclesiastici in usum Episcoporum et Sacerdotum 
praesertim apostolico munere fungentium, Romae 1907. 
66 Por. A. SANTOS HERNÁNDEZ, Derecho misional, dz. cyt., ss. 15-16. 
67 Zob. G. VROMANT, Ius Missionariorum, De matrimonio, vol. 4, Leuven 1952. 
68 Por. A. SANTOS HERNÁNDEZ, Derecho misional, dz. cyt., s. 16. 
69 Por. M. MARTINELLI, L’origine e lo sviluppo…, dz. cyt., s. 12. 
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Rozwój misji kościelnych, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej i na Bliskim 

Wschodzie, stanowił wielkie laboratorium doświadczalne – określa prof. Carlo Fantappiè 

– które zaowocowało trojako. Najpierw zetknięcie się z innymi kulturami i religiami 

pomagało w poszukiwaniu nowych metod i sposobów przekazywania wiary; po drugie – 

doświadczenie innych systemów rządzenia sprzyjało tworzeniu nowych norm i struktur 

prawa kościelnego, jak również pogłębianiu dyscypliny kanonistycznej (np. status 

prawny nieochrzczonych). W końcu rozwój misji skutkował wypracowaniem nowych 

narzędzi w dialogu polityczno-prawnym w relacji Stolicy Apostolskiej z państwami 

współczesnymi. Jak wynika z międzynarodowego rozwoju wzajemnych relacji, są to 

odniesienia do podstawowego prawa wspólnego – ius gentium, czyli zawierania umów 

konkordatowych w celu regulacji wzajemnych relacji władzy kościelnej i władzy 

świeckiej oraz jest to zapoczątkowanie ius publicum ecclesiasticum70. 

W studium nad prawem misyjnym i nad jego zastosowaniem trzeba odejść od 

pokusy przeciwstawienia prawa partykularnego prawu powszechnemu. 

Przewartościowanie pierwszego może doprowadzić do kryzysu jedności całego systemu 

prawnego, a z kolei poszerzenie drugiego pozbawiłoby miejsca dla prawa lokalnych 

episkopatów i poszczególnych biskupów. Ustawodawstwo kanoniczne zobowiązuje, aby 

oba zakresy stanowiły ciągłą relację symbiotyczną, która pozwala na konstruktywną 

wymianę norm między nimi i na wzajemne porozumiewanie się71. Należy się zgodzić 

z myślą prof. Maurizio Martinelliego, że rozwój prawa misyjnego, oprócz powiązania 

z teologicznymi odniesieniami, ma związek z relacją dialektyczną pomiędzy wielkimi 

wydarzeniami historycznymi i prawem kanonicznym72.  

Zdaniem kanonisty Marino Mosconiego, przyglądając się specyfice życia 

Kościoła na terenach misyjnych, można rzec, że prawo misyjne jest gwarantem 

autentyczności życia Kościoła w warunkach szczególnych, czyli misyjnych, 

w odniesieniu do całości struktury organizacyjnej wspólnoty wiernych. Innymi słowy, 

gwarantuje jedność tych wspólnot, które jeszcze nie mają w pełni ukonstytuowanej 

struktury kościelnej73. 

 
70 Por. C. FANTAPPIÈ, Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, Il Mulino, Bologna 2011, 
ss. 201-202. 
71 Por. V. MOSCA, Il diritto missionario nel CIC…, dz. cyt., s. 26. 
72 Por. M. MARTINELLI, La prassi di governo della Congregazione di “Propaganda fide”, w: La Chiesa 
è missionaria. La ricezione…, dz. cyt., s. 246. 
73 Por. M. MOSCONI, Quale diritto missionario…, dz. cyt., ss. 141-143. 
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Prawo misyjne jest również wynikiem doświadczenia procesu inkulturacji 

prawa, kiedy to prawo kanoniczne konfrontuje się z konkretną tradycją i wrażliwością 

nowo spotkanych i ewangelizowanych narodów. Dokonuje się przy tym oceny tego, co 

jest niezmienne w prawie i tego, co dla dobra posługi misyjnej Kościoła może być 

zmienione lub zastąpione. Takie doświadczenie inkulturacji prawa stało się 

paradygmatem dla inkulturacji wszelkiego typu, ponieważ prawo wciąż mierzy się 

z możliwością ubogacenia się doświadczeniem innych kultur oraz oczyszczenia się 

i obrony przed ewentualnymi zanieczyszczeniami74. 

Misja ad gentes lub działalność misyjna jest następnie przedmiotem misjologii, 

więc jest również określona jako misja ad extra, czyli na zewnątrz struktury kościelnej, 

a którą od Soboru Watykańskiego II określa się jako misję ad gentes. Troska 

duszpasterska Kościoła, inaczej misja ad intra albo permanentna działalność 

autoewangelizacyjna, do której przyłącza się działalność ekumeniczną oraz nową 

ewangelizację, kieruje się do tych, wprawdzie już ochrzczonych, którzy jednak nie 

przeżywają w pełni swojej wiary75. Misja ad gentes i pokreślenie jej ważności 

w posłannictwie całego Kościoła, włączenie misjologii w eklezjologię, jej 

umiejscowienie w trynitarnym planie zbawienia nadało nowy sens samej działalności 

misyjnej, która nie jest już pojmowana jako pewne zadanie na marginesie Kościoła, ale 

zostaje umieszczona w samym sercu jego życia, jako podstawowy obowiązek całego 

Ludu Bożego76.  

W sprawie struktury praw i obowiązków kościelnych należy jeszcze odnieść się 

do tego, że są one rozumiane zgodnie z najwyższym prawem Kościoła, który chce, aby 

każdy człowiek dostąpił zbawienia (kan. 1752 KPK 1983). Z tego powodu wolą Kościoła 

jest, aby dostęp do zbawienia i Słowa Bożego był możliwie jak najbardziej ułatwiony. 

Taka jest racja istnienia norm prawnych stanowionych przez ustawodawcę, by regulować 

spotkanie ludzkie z rzeczywistością zbawczą77. 

Prawo misyjne, podobnie jak prawo powszechnie obowiązujące, zawiera normy 

zarówno z prawa Bożego, jak i kościelnego, przepisy prawne powszechne i partykularne. 

Zawiera także ustawy generalne i specyficzne ze względu na osoby, których one dotyczą 

 
74 Por. A. D’AURIA, Il diritto missionario nella vita…, dz. cyt., ss. 26-27. 
75 Zob. R. PELLITERO, Misión de la Iglesia, w: DGDC, s. 421. 
76 Por. RM, nr 32. 
77 Por. A. D’AURIA, Il diritto missionario nella vita…, dz. cyt., s. 23. 
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oraz wspólne lub wyjątkowe, jeśli są w relacji do norm kodeksowych lub innych 

określonych przez wyjątki, jak i przez przywileje78. 

Zauważyć można, że w poprzednim Kodeksie z 1917 r. misje nie były 

postrzegane jako zdarzenia sporadyczne albo wyjątkowe, ale zostały uwzględnione 

w ustawodawstwie powszechnym przy zachowaniu wymaganej ostrożności zależnej od 

konkretnego przypadku79. W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. została 

zmodyfikowana dialektyka specyficznego prawa, czyli misyjnego, gdzie odchodzi się od 

wcześniejszego rozumienia prawa misyjnego jako zbioru uprawnień i przywilejów. 

Prawo misyjne jest umieszczone na styku pomiędzy prawem powszechnym i prawem 

partykularnym. To znaczy, że prawo obowiązujące na terenach misyjnych wchodzi 

w zbiór norm prawa powszechnego, a prawo powszechne mieści w sobie normy 

o działalności misyjnej. Taka zmiana, według profesora Dimitriosa Salachasa, zdaje się 

wyrażać ideę ujętą w języku kanonistycznym, że cały Kościół powszechny jest misyjny80. 

W trudnym spotkaniu pomiędzy wiarą a lokalną kulturą prawo misyjne pełni 

pionierską rolę zwłaszcza w uznaniu i zagwarantowaniu Kościołom partykularnym 

autonomii w dziedzinie prawnej, legislacyjnej czy administracyjnej. W gruncie rzeczy 

prawo misyjne w Kościele stało się konkretnym przełożeniem wzajemnego ubogacenia 

pomiędzy powszechnością i partykularnością; pomiędzy gwarancją jedności 

i katolickości, przechodzącą od Kościoła powszechnego do Kościoła partykularnego, 

a ciągłym wzbogaceniem kulturowym oraz świata wartości, które płyną z Kościoła 

partykularnego do Kościoła powszechnego81. 

Prawo misyjne, rozumiane jako konsolidacja pewnej części prawa Kościoła, na 

przestrzeni swojego kształtowania się i rozwoju nie było wolne od wpływu podwójnego 

wymagania prawnego, dotyczącego rozgraniczenia i wyszczególnienia norm prawnych. 

Wynika z tego, że z jednej strony należy do ius speciale-commune, ze względu na 

powszechność norm ogólnych ustawodawstwa kościelnego, a z drugiej, jako ius speciale-

singulare, ze względu na swoją specyfikę i nowość82.  

 
78 Por. A. SANTOS HERNÁNDEZ, Derecho misional, dz. cyt., s. 8. 
79 „Il Legislatore del Codice piobenedettino riconosceva, formalizzandola, la sedimentazione storica delle 
facoltà generali della Congregazione missionaria nel can. 252 CIC 1917 dedicando alle figure istituzionali 
dei Vicari e dei Prefetti apostolici l’intero capo VII, del secondo Libro, considerandole a tutti gli effetti 
«norme proprie del diritto missionario» (cann. 293-311 CIC 1917)”. M. MARTINELLI, La prassi di governo 
della Congregazione…, dz. cyt., s. 247. 
80 Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione…, dz. cyt., s. 165. 
81 Por. A. D’AURIA, Il diritto missionario nella vita…, dz. cyt., ss. 28-29. 
82 Por. M. MARTINELLI, La prassi di governo della Congregazione…, dz. cyt., s. 252. 
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Profesor Vincenzo Mosca uznaje, że prawo misyjne jest jeszcze i wciąż do 

stworzenia i realizowania, zwłaszcza w Kościołach lokalnych na terenach misyjnych. 

Wymogi inkulturacji są przeniesione bezpośrednio na normy prawne: prawo partykularne 

wypływa z prawa misyjnego, które coraz mniej jest prawem wyjątków, i coraz bardziej 

prawem, które ma swoje miejsce w kanonistyce, ma swoje odniesienie do prawa 

powszechnego, jako uzupełniające, ale też cieszy się autonomią83. 

 

1.4. Miejsce dla obowiązującego prawa misyjnego  

Od początku prac nad nowym Kodeksem Prawa Kanonicznego dążono do tego, 

aby prawo misyjne przekształcone było z systemu uprawnień w system udzielenia 

dyspens od norm ogólnych Kościoła84. Na tym właśnie polegać miała czwarta norma 

z zasad przy pracy nad nowym kodeksem (Principia quae Codicis Iuris Canonicis 

recognitionem dirigent), które jednomyślnie zostały przyjęte w 1967 r. Wyróżniała ona 

trzy kwestie: po pierwsze potrzebę rewizji uprawnień dotychczas udzielonych, następnie 

problematykę dyspens od praw ogólnych Kościoła, a wreszcie pozytywne ukazywanie 

urzędu biskupa w dziedzinie pastoralnej85. 

W perspektywie obecnego prawa kanonicznego misja Kościoła realizuje się 

dzięki plastyczności i elastyczności w dostosowywaniu się do potrzeb, nie tylko 

wypływających z czasu, miejsca i narodów, ale i związanych z poszczególnymi osobami, 

nie zmieniając przez to podstawowych zasad, uznanych za absolutne i obowiązkowe, 

dlatego że zostały dane przez samego Chrystusa86. 

Normy misyjne zawarte są w 12 kanonach Kodeksu Prawa Kanonicznego 

z 1983 r. w tytule De actione Ecclesiae missionali (kann. 781-792) oraz w 11 kanonach 

Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich w tytule De evangelizatione gentium (kann. 

584-594), które jednakże nie wyczerpują całej normatywy kanonicznej, lecz są 

podstawowymi zasadami doktrynalnymi i dyscyplinarnymi w tej materii. Z tego więc 

wynika, że prawo powszechne zawiera normy ogólne, które potem są rozwinięte 

 
83 Por. V. MOSCA, Il diritto missionario nel CIC…, dz. cyt., s. 12. 
84 Por. M. MOSCONI, Quale diritto missionario…, dz. cyt., s. 142. 
85 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 
1984, wstęp, s. 25. 
86 Por. V. MOSCA, L’orizzonte del diritto missionario, Ius Missionale 2 (2008), s. 218. 
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i doprecyzowane lub uregulowane w prawie partykularnym. Dlatego normy kodeksowe 

stanowią postawę do redagowania prawa misyjnego o charakterze partykularnym87. 

Prawo w Kościele nie jest rzeczywistością odłączoną od głoszenia Ewangelii 

i sposobu życia chrześcijańskiego, a normy powszechne muszą wcielić się 

w rzeczywistości konkretne i partykularne. W rzeczy samej bardziej niż jakiekolwiek 

inne prawo, norma kanoniczna posiada charakter ogólny, gdyż nie może przywidzieć 

wszelkiej rzeczywistej sytuacji każdego wiernego lub grupy wiernych, którzy zwracają 

się do celu ostatecznego, ku zbawieniu. W prawie powszechnym Kościoła podkreśla się 

ogólny charakter, i w konsekwencji to prawo partykularne jest konieczne i uzupełniające 

(suplementarne) w stosunku do prawa powszechnego88. 

Prawo misyjne odnosi się do trzech zasadniczych aspektów, tj. do ewangelizacji 

pogan poprzez głoszenie Ewangelii tym, którzy Chrystusa nie znają; do wzrostu wiary, 

co należy do codziennego życia Kościoła oraz do ponownej ewangelizacji tych, którzy 

oddalili się od Kościoła89. Nowa ewangelizacja zatem zakłada zmiany duszpasterskie 

dostosowane do tych przemian kulturowych, które spowodowały kryzys duszpasterstwa 

tradycyjnego90. 

Profesor Vicenzo Mosca stwierdza, że prawo misyjne staje się coraz mniej 

prawem wyjątków, w odniesieniu do prawa powszechnego, a coraz bardziej prawem, 

które zajmuje swoje miejsce w prawodawstwie kościelnym. Jest to konsekwencja 

wpływu nauczania soborowego, które pozwala na charakter uzupełniający prawa 

misyjnego w stosunku do powszechnego oraz na pewien charakter autonomiczny prawa 

misyjnego w odniesieniu do powszechnego91. 

Obecnie oprócz kanonów stricte misyjnych znajdujemy wiele kanonów, które 

pomimo to, że nie należą do prawa misyjnego, mają szczególne zastosowanie na terenach 

misyjnych, gdyż rozwiązują pewne sytuacje, zdarzające się zwykle na misjach. Dla 

przykładu są to kanony o dyspensach z powodu odległości kapłana od miejsca posługi, 

 
87 Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione…, dz. cyt., s. 165. 
88 Por. V. MOSCA, L’orizzonte del diritto missionario, dz. cyt., s. 220. 
89 Por. N. ETEROVIĆ, La Nuova evangelizzazione alla luce della XIII Assemblea Generale Ordinaria del 
Sinodo dei vescovi, w: Nuova evangelizzazione e trasmissione della fede, Collana I Laterani 4 (2014), Roma 
2014, s. 29.  
90 Por. P. ASOLAN, Cos’è dunque credere (ancora) in Dio o nel suo vangelo?, w: Nuova evangelizzazione 
e trasmissione…, dz. cyt., s. 5. 
91 Por. V. MOSCA, Il diritto missionario nel CIC…, dz. cyt., s. 20. Tenże autor wskazuje również 
w szczególny sposób na następujące przejścia dokonane na Soborze Watykańskim II: od sytemu uprawnień 
do systemu zastrzeżeń; od pomocniczości do sprawiedliwej autonomii i niezależności; od zasady 
terytorialności do płaszczyzny osobowej; od inkulturacji Ewangelii do inkulturacji prawa kościelnego. 
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w tym od kanonicznej formy małżeństwa, o privilegium fidei i inne92. Ustawodawca więc 

zachowuje zasadę pomocniczości pomiędzy prawem powszechnym a misyjnym oraz 

kryteria wyrozumiałości i przystosowawczości, zostawiając większy margines 

i przestrzeń dla prawa partykularnego i prawa uzupełniającego93. 

 

1.5. Kryteria uznawania terenów misyjnych 

Obecnie tereny misyjne stanowią jakby własną podgrupę przestrzeni dla 

działalności kościelnej. Są to tereny, które wymagają szczególnego prawa i może się to 

nawet zdarzyć po tym, kiedy zostały erygowane jako diecezje. Wynika to z wykładni kan. 

786 KPK 1983, gdyż tereny te nie są jeszcze wyposażone odpowiednio we własne siły 

i wystarczające pomoce, by same mogły prowadzić dzieło ewangelizacji94. 

Pomimo to – stwierdza profesor Vincenzo Mosca – dziś cały Kościół stał się 

jednym terenem i obszarem misyjnym, zwłaszcza ze względu na zjawisko ludzkiej 

mobilności, choć można odróżniać cele duszpasterskie ad intra i ad extra, dla których 

potrzebna jest nowa ewangelizacja95. 

W Kodeksie Piobenedyktyńskim ustawodawca ustalił dwa kryteria dla uznania 

specyfiki terytoriów misyjnych w can. 252 § 3 CIC 1917 odnoszącym się do Kongregacji 

Propaganda Fide, tj. na podstawie dwóch aspektów: tereny, gdzie nie została jeszcze 

ukonstytuowana hierarchia kościelna oraz tam, gdzie pomimo istniejącej hierarchii 

kościelnej, wciąż są prowadzone inicjatywy właściwe misjom96. Klasycznie rozróżnia się 

territoria missionis od terenów, gdzie w pełni obowiązuje prawo powszechne, w których 

Kościoły partykularne są w pełni ukonstytuowane. Pojęcie prawne „tereny misyjne” jest 

zależne od oceny najwyższej władzy Kościoła, tj. territoria missionum ea sunt, quae ut 

talia a suprema Ecclesiae auctoritate agnoscuntur97. 

Ustawodawstwo kościelne przeniosło myśli Soboru Watykańskiego II na język 

kanonistyczny, ponieważ według dekretu misyjnego Ad Gentes „szczególne inicjatywy, 

poprzez które posłani przez Kościół głosiciele Ewangelii, idąc na cały świat, wykonują 

zadanie przepowiadania Ewangelii i wszczepiania samego Kościoła w te narody lub 

 
92 Por. V. DE PAOLIS, La Chiesa missionaria e il Codice…, dz. cyt., przypis 27, s. 40. 
93 Por. tamże, s. 53. 
94 Por. R. CALLEJO DE PAZ, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., ss. 108-109. 
95 Por. V. MOSCA, Il diritto particolare: specificazione…, dz. cyt., s. 119. 
96 Por. M. MOSCONI, Quale diritto missionario…, dz. cyt., s. 148. 
97 Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione…, dz. cyt., s. 167. 
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grupy, które jeszcze nie wierzą w Chrystusa, nazywa się powszechnie „misjami”. 

Urzeczywistniają się one przez działalność misyjną i są prowadzone najczęściej na 

określonych obszarach, uznanych przez Stolicę Apostolską. Właściwym celem tej 

działalności jest ewangelizowanie i zaszczepianie Kościoła pośród ludów albo grup, 

wśród których nie jest on jeszcze zakorzeniony”98.  

W obowiązującej kodyfikacji kościelnej, jak już w tej pracy pokazano, można 

rozróżnić działanie Kościoła ad intra skierowane do tych, którzy zamieszkują obszary, 

gdzie już ustanowiona została hierarchia kościelna, a także działanie ad extra – misje 

zewnętrzne, odnoszące się do niekatolików w krajach niemających hierarchicznych 

struktur kościelnych99. 

Tereny misyjne, do których odnosi się ustawodawca kościelny w kan. 790 KPK 

1983, są to miejsca, gdzie Kościół wprawdzie jest już ustanowiony, ale jeszcze zachodzi 

tam potrzeba działalności misjonarzy. Obecnie należy wziąć pod uwagę, że w całym 

obszarze misyjnym została ustanowiona hierarchia kościelna100. W kan. 594 KKKW 

prawodawca ustanowił, że „terytoriami misyjnymi są te, które Stolica Apostolska za takie 

uznała”. To wyróżnienie odnosi się do klasycznej klasyfikacji terenów misyjnych 

(territoria missionis) i terenów prawa powszechnego, i przede wszystkim określa 

działalność, która ma być prowadzona na tychże terenach. Tak samo odnosi się ono do 

terminu missiones z kan. 790 KPK 1983 i wyrażenia terris missionum z kan. 792 KPK 

1983101. Kryterium geograficzne, choć niezbyt dokładne i zawsze tymczasowe, pozostaje 

jeszcze miarodajne dla horyzontów, ku którym winna się kierować działalność 

misyjna102.  

Za profesorem prawa misyjnego Dimitriosem Salachasem można 

wyszczególnić następujące warunki i okoliczności odnoszące się do klasyfikacji terenów 

misyjnych103: 

 
98 Por. AG, nr 6. 
99 Por. E. TEJERO, Komentarz do kan. 770, w: KPKkom, s. 595. 
100 Por. A. G. URRU, La funzione di insegnare della Chiesa…, dz. cyt., s. 118. 
101 Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione…, dz. cyt., ss. 148-149. Panujące przekonanie 
przed Soborem Watykańskim II w odniesieniu do terenów misyjnych lub krajów misji obejmowało „les 
contrées idolâtres, infidèles, protestantes ou schismatiques dans lesquelles la S. Congrégation de la 
Propagande envoi des missionnaires” Por. Mission w: Dictionnaire de Droit Canonique, Paris 1901, II, 
s. 653. 
102 Por. RM, nr 37. 
103 Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione…, dz. cyt., s. 168. 
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a) kryterium geograficzne, które nie jest precyzyjne i często ma charakter 

prowizoryczny. Służy temu, by zaznaczyć granice, w których prowadzi się działanie 

misyjne; 

b) terytoriami misyjnymi są te okręgi geograficzne, w których Kościół 

rozpoczął albo rozpoczyna ewangelizację; 

c) terytoriami misji są te miejsca geograficzne, gdzie Kościół jest już obecny, 

ale przesłanie ewangeliczne nie dotarło do całego narodu; 

d) teren misyjny jest też zależny od stosunku władzy kościelnej w odniesieniu 

do konkretnej sytuacji. Ta relacja determinuje czy dany teren jest misyjny; 

e) tereny misyjne uwzględniają również działalność misyjną, która posiada 

charakter ad intra i ad extra; zatem mogą istnieć obydwa aspekty. 

Ponadto, należy zwracać uwagę na tzw. współczesne „areopagi” czyli świat 

środków przekazu, zaangażowanie na rzecz pokoju, rozwoju i wyzwolenia ludów, praw 

człowieka i narodów, praw mniejszości, działanie na rzecz kobiet i dzieci, ochrona świata 

stworzonego, jak również „areopag” kultury, prac badawczych i stosunków 

międzynarodowych104.  

W obecnie obowiązującym Kodeksie Prawa Kanonicznego w kan. 790 

ustawodawca, określając kompetencje biskupa diecezjalnego, odnosi się do terenów 

misyjnych. Można wskazać, że kanoniczne określenie „teren misyjny” nie dotyczy ściśle 

terytorialności, lecz osób i grup, które zamieszkują ten teren. Z tego powodu, komisja 

kodyfikacyjna podczas prac w marcu 1980 r. oddzieliła w dwóch kanonach kwestię 

odpowiedzialności misyjnej biskupa diecezjalnego, z jednej strony na terenach misyjnych 

(kan. 790), z drugiej zaś poza terenami misyjnymi (kan. 791)105. 

Ojciec Józef Koonamparampil zasugerował następującą definicję: „Obszary 

świata, gdzie Kościół jeszcze nie osiągnął całkowitej dojrzałości strukturalnej i wiary, 

a zatem potrzebuje pomocy z zewnątrz […] zostają nazwane terenami iuris missionalis; 

natomiast terytoria, gdzie Kościół jest wystarczająco zorganizowany nazywają się 

terenami iuris communis. Osobliwa sytuacja terenów misyjnych wymaga specjalnych 

 
104 Por. R. PELLITERO, Misión de la Iglesia, w: DGDC, s. 423. Za RM, nr 37. 
105 Dyskusja nad redakcją i posługiwaniem się określenia „terenów misyjnych” została podjęta w dalszym 
ciągu. Kard Peracattil wykazał brak norm określających czym jest teren misyjny i jakie warunki trzeba 
spełniać. Dyskusję tę zamknięto w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich, gdzie ustanowiono, że 
„territoria missionum sunt, quae Sedes Apostolica ut talia agnovit” (kan. 594). Por. M. MOSCONI, Quale 
diritto missionario…, dz. cyt., ss. 146-148.  
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norm, by rozstrzygać sytuacje i problemy, których nie ma na terenach, gdzie Kościół jest 

dobrze zakorzeniony”106. 

Następnie należy zauważyć, że misje sui iuris, które nie zostały wymienione 

w kan. 368 obecnie obowiązującego Kodeksu, jako rzeczywistość prawna są zrównane 

z diecezjami. Stanowią one terytoria misyjne, które nie są częścią wikariatu ani 

prefektury apostolskiej, ich cel to ewangelizacja terenu, gdzie nie ma żadnych znamion 

Kościoła partykularnego, zarządza nimi przełożony misji (zazwyczaj wybierany spośród 

członków instytutu lub stowarzyszenia), od którego zależą stacje i personel misyjny. 

Prefektury i wikariaty apostolskie, jako cześć Ludu Bożego są zależne od Kongregacji 

ds. Ewangelizacji Narodów107, nie zostały ukonstytuowane jako diecezje (kan. 371 § 1) 

i na ich czele stoi prefekt lub wikariusz apostolski, którzy rządzą powierzoną im strukturą 

w imieniu Biskupa Rzymskiego. Na ogół, choć nie zawsze, prefektura poprzedza wikariat 

w ukonstytuowaniu hierarchii kościelnej na danym terytorium. Struktury te 

charakteryzują się, w odróżnieniu od diecezji, niektórymi normami własnymi: 

w wypadku sede vacans rządy przyjmuje proprefekt lub prowikariusz (kan. 420); zamiast 

wikariusza generalnego przewiduje się urząd prefekta delegowanego lub wikariusza 

delegowanego; istnieje też Rada misji (w skład której wchodzą przynajmniej trzej 

prezbiterzy misjonarze) w miejsce Rady konsultorów (oraz Rady kapłańskiej), 

z uprawnieniem wyrażania zdania w formie listu (kan. 495 § 2 i kan. 502 § 4). Również 

obowiązek visita ad limina dla wikariusza apostolskiego – prefekt nie ma takiego 

obowiązku – może być wypełniony przez zastępcę (nawet przybywającego w Rzymie) – 

kan. 400 § 3108. W tych formach prawnych stosuje się system powierzenia jednostek 

kościelnych przez Stolicę Apostolską instytutowi życia konsekrowanego lub 

stowarzyszeniu życia apostolskiego (kleryckiemu). 

Według ostatniego raportu, który został opublikowany w dniu 24 października 

2021 r. przez Agencję Fides o terytoriach podlegających KEN, terytoria misyjne to 1 117 

 
106 Por. J. KOONAMPARAMPIL, La prassi amministrativa della Congregazione per l’Evangelizzazione dei 
Popoli, Ius Missionale 1 (2007), s. 227 [tłum. własne]. 
107 Wyjątkiem jest sześć wikariatów apostolskich wschodnich, które należą do Kongregacji ds. Kościołów 
Wschodnich: Apostolicus Vicariatus Aleppensis w Syrii, Vicariatus Apostolicus Alexandrinus Aegypti 
w Egipcie, Vicariatus Apostolicus Anatoliensis i Vicariatus Apostolicus Istanbulensis w Turcji, Vicariatus 
Apostolicus Berytensis w Libanie oraz Vicariatus Apostolicus Thessalonicensis w Grecji. Por. Annuario 
Pontificio, Liberia Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2021, ss. 1010-1025. 
108 Por. M. MOSCONI, Quale diritto missionario…, dz. cyt., ss. 151-152. 



Rozdział I. Rozwój myśli prawnej, nauczania Magisterium i struktur kościelnych… 

 - 43 - 

jednostek administracji kościelnej. Większość z nich znajduje się w Afryce (517) i Azji 

(483), a następnie w Ameryce (71) i Oceanii (46)109. 

Istnieją też tereny szczególne, bardziej lub mniej podobne do struktur 

diecezjalnych, dlatego są one unormowane według Instrukcji Quum huic z 8 grudnia 

1929 r.110 oraz Relationes in territoriis z 24 lutego 1969 r.111 Do terenów misyjnych są 

jeszcze wliczone liczne diecezje i archidiecezje (oraz patriarchat łaciński), które nieraz są 

wynikiem ukonstytuowania się z wikariatów lub prefektur apostolskich, a innym razem 

wywodzą się z wewnętrznego podziału już istniejących diecezji. Są one uregulowane 

przez prawo powszechne i według normatywy instrukcji z 1969 r. Nie stosuje się tam 

systemu powierzenia112 polegającego na umowie, którą zawiera Stolica Apostolska, za 

pomocą KEN, z konkretnym instytutem misyjnym, biorącym eklezjalną 

odpowiedzialność za działalność misyjną. Stanowczo jednak trzeba zaznaczyć, że 

sytuacja ewangelizacji i duszpasterstwa nie jest taka sama w diecezjach terenów 

misyjnych, jak w diecezjach poza terenami misyjnymi. 

 

2. Działalność misyjna w ujęciu współczesnego Magisterium Kościoła 

Duch misyjny, przynaglony ogniem miłości, jest jakby pierwszą odpowiedzą 

wdzięczności Bogu za dar wiary. W analogii do słów św. Pawła o ciele mistycznym 

Chrystusa, iż kiedy jeden członek cierpi, to całe ciało cierpi wraz z nim (por. 1 Kor 12, 

26), tak samo w Kościele jego różne członki nie żyją dla siebie samych, ale w funkcji 

innych, pomagając siebie nawzajem, bądź dla wzajemnego pocieszenia, bądź dla wzrostu 

całego ciała113. 

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że rozróżnienie misji na ad extra i ad 

intra nie zmienia faktu, iż w samej działalności misyjnej odniesienie jest zawsze do 

Kościoła, który ewangelizuje, bądź przez pogłębienie wiary, bądź przez odnowienie 

i wzrost życia chrześcijańskiego po otrzymaniu sakramentu chrztu, bądź przez pierwsze 

 
109 Szczegółowe dane dotyczące terytoriów podlegających KEN (stan na 24 października 2021 r.) zostały 
podane w aneksie 1 niniejszej pracy. 
110 CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, Instructio Quum huic ad vicarios praefectos que apostolicos et ad 
superiores institutorum, quibus a S. Sede missiones concreditae sunt (08.12.1929 r.), AAS 22 (1930), 
ss. 111-115. 
111 CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE, De quibusdam principiis atque normis circa 
Relationes in territoriis missionum inter Ordinarios locorum et Instituta Missionalia (24.02.1969 r.), AAS 
61(1969), ss. 281-287. 
112 Por. M. MOSCONI, Quale diritto missionario…, dz. cyt., s. 152. 
113 Por. FD, nry 1.11. 



Rozdział I. Rozwój myśli prawnej, nauczania Magisterium i struktur kościelnych… 

 - 44 - 

głoszenie (ewangelizację do wiary). Porządek prawny rozróżnia dyscyplinę zastosowaną 

w każdym przypadku. Ad intra to prawo ogólne, ad extra zaś prawo misyjne114. 

Kościół sam sobą nie dysponuje, ani swoim celem czy strukturą, dlatego że 

został ustanowiony przez Boga, by kontynuować dzieło Chrystusa, rozprzestrzeniając się 

po całym świecie i w każdym czasie. Dlatego misją Kościoła jest ewangelizować, nosić 

Chrystusa, który jest Ewangelią i pierwszym ewangelizującym115. Kościół jest więc 

posłuszny misji powierzonej przez Chrystusa, by utrwalać zjednoczenie wszystkich ze 

sobą116. 

W niniejszym punkcie będą przedstawione wybrane dokumenty Magisterium 

Kościoła, począwszy od wieku XX, odnoszące się bezpośrednio do misji Kościoła w całej 

swojej rozciągłości jako działania misyjnego oraz w odniesieniu do osób 

odpowiedzialnych za misje w sensie ogólnym. Dokumenty te stanowią postawę do 

dalszego studium tej pracy. Magisterium jest istotnym źródłem prawa misyjnego. 

 

2.1. Magisterium Kościoła przed Soborem Watykańskim II 

2.1.1. List apostolski Maximum illud Benedykta XV (1919 r.) 

Benedykt XV ogłosił w dniu 30 listopada 1919 r. list apostolski Maximum 

illud117. Zwracał w nim szczególną uwagę na rozwój i pełny rozkwit misji, zwłaszcza 

wtedy, gdy już jakąś rzeszę ludzi doprowadzono do wiary, ale liczba pozostałych 

niewierzących jest nieporównanie większa. W taki sposób zachodzi sytuacja dwojaka, 

z jednej strony Kościół stara się i pomaga tym, którzy już zostali pozyskani dla Chrystusa, 

ale jednocześnie prowadzi dalszą ewangelizację, by także doprowadzać innych do 

uczestnictwa w prawdzie wiary i życiu chrześcijańskim. Ważną rolę w tym dziele 

odgrywa współpraca z kapłanami w celu zakładania nowych stacji i placówek118, jak 

również współpraca z sąsiadującymi jednostkami misyjnymi119. 

 
114 Por. V. DE PAOLIS, La Chiesa missionaria e il Codice…, dz. cyt., s. 18. 
115 Por. J. F. MARTÍNEZ SÁEZ, La misión de Cristo…, dz. cyt., s. 142. 
116 Por. P. ERDÖ, Teologia del diritto canonico. Un approccio storico-istituzionale, G. Giappichelli Editore, 
Torino 1996, ss. 78-86. 
117 Por. BENEDICTUS PP. XV, Epistula apostolica Maximum illud de fide catholica per orbem terrarum 
propaganda (30.11.1919 r.), AAS 11 (1919), ss. 440-455; tekst polski: List apostolski „Maximum illud” 
Benedykta XV o misjach, w: Breviarium missionum, t. 1, WODECKI B., WODECKI F, ZAPŁATA F. (red.), 
ATK, Warszawa 1979, ss. 200-216. 
118 Por. tamże, s. 443. 
119 Por. tamże, s. 445. 
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Papież Benedykt XV zawarł w tym liście także konkretne wskazania, w jaki 

sposób pokonywać trudności w działalności misyjnej. Przywołał wszystkich wiernych do 

wypełnienia swojego obowiązku wspierania misji, udzielił podwójnej dyrektywy, by 

dążyć do formacji rodzimego duchowieństwa oraz by prowadzić działalność misyjną 

w celu wyłącznie religijnym bez mieszania się w interesy polityczne lub 

nacjonalistyczne120. 

Wpływ na działalność misyjną miał także okres I Wojny Światowej (1914-

1918), przyczyniając się do pewnego oddzielenia misji od kontekstu polityczno-

kolonialnego istniejącego przed konfliktem wojennym. Dlatego Maximum illud nie 

posiada charakteru stricte teologicznego na temat działalności misyjnej, ale zasadniczo 

odnosi się do konieczności nawrócenia narodów (conversio animarum) i założenia 

Kościołów lokalnych (plantatio Ecclesiae)121. 

Wezwaniem psalmu Zapomnij o twym narodzie, o domu twego ojca! (Ps 44, 11) 

papież zachęcał misjonarzy do szerzenia panowania Chrystusowego i do przysparzania 

obywateli niebieskiej ojczyźnie. Benedykt XV przestrzegał także przed szczególnym 

niebezpieczeństwem w działalności misyjności, związanym z myśleniem bardziej 

o ojczyźnie ziemskiej niż niebieskiej oraz ze złym pojmowaniem godności misyjnej, 

która miałaby służyć do szukania innych korzyści niż dobro dusz122. Papież wskazał na 

„świętość życia” jako sprawę najważniejszą i najdonioślejszą. 

 

2.1.2. Encyklika Rerum Ecclesiae Piusa XI (1926 r.) 

W roku 1926 papież Pius XI promulgował encyklikę Rerum Ecclesiae 

o działalności misyjnej Kościoła123. „Ktokolwiek […] zastępuje na ziemi Boskiego 

Zbawiciela, Pasterza pasterzy, nie może ograniczyć się w swoich staraniach tylko do 

 
120 Por. C. FANTAPPIÈ, Storia del diritto canonico…, dz. cyt., s. 283. 
121 Por. S. MAZZOLINI, Qualche rilievo ecclesiologico, w: Dalla “Maximum illud” alla “Evangelii 
gaudium”. Sull’urgenza della trasformazione missionaria della Chiesa, MERONI F., SILEO L. (red.), 
Urbaniana University Press, Roma 2021, s. 330. 
122 Por. BENEDICTUS PP. XV, Maximum illud, dz. cyt., s. 446. 
123 PIUS PP. XI, Litterae encyclicae Rerum Ecclesiae de sacris missionibus provehendis (28.02.1926 r.), 
AAS 18 (1926), ss. 65-83; tekst polski: Encyklika „Rerum Ecclesiae” Papieża Piusa XI o misjach 
katolickich, http://www.misje.pl/encykliki-362/rerum-ecclesiae-406, [data dostępu: 07.02.2018] (w tekście 
polskim znajduje się inna numeracja niż w oryginale. W niniejszej pracy posługiwać się będzie numeracją 
łacińskiego tekstu papieskiej encykliki). Papież Pius XI otworzył wystawę z różnymi dokumentami 
i instrukcjami oraz przedmiotami przeniesionymi z różnych terenów misyjnych przy Pałacu na Lateranie 
jako sposób zachęcania i uwrażliwiania duchownych i świeckich na działalność misyjną o czym pisał 
w cytowanej encyklice. Por. tamże, nry 14-15. 
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zachowania i obrony powierzonej sobie przez Pana Boga owczarni. Przeciwnie, jest on 

zobowiązany użyć wszystkich swoich sił, wszystkich starań, aby pozyskać i do owczarni 

Chrystusowej przyprowadzić inne owce, które nie są z tej owczarni. Inaczej bowiem nie 

spełniłby swego obowiązku i to jednego z najważniejszych”124. Kontynuował w ten 

sposób myśl swojego poprzednika, Benedykta XV125.  

Pius XI podkreślił w Rerum Ecclesiae zaangażowanie stowarzyszeń 

w działalność misyjną i wskazał też na kwestię tzw. „braku sukcesu” na terenach 

misyjnych, kiedy misjonarze zostali zabici lub ich usunięto. Ponadto nie ulega 

wątpliwości, że w historii Kościoła misje były często niejako w rękach zgromadzeń 

zakonnych, które z wielkim zapałem angażowały się w tę działalność126. Zdawać się 

może nieraz, że w niektórych krajach misjonarze pracowali jakby na próżno, i mimo że 

niekiedy nawet swe prace „krwią męczeńska zlewali, że z innych od tej pracy siłą ich 

usunięto, mimo tak wytężonych starań, krainy te ze swej zatwardziałości jakby nic nie 

straciły”127. 

Ewangelizacja właśnie, która jest wynikiem obowiązku miłości względem 

Boga, domaga się utwierdzenia tych, którzy czczą Boga, ale nadto pracy, by oddać pod 

panowanie Odkupiciela jak największą liczbę poddanych. Nakaz wzajemnej miłości (por. 

Jn 13, 35; 15, 12) stanowi znak głoszenia i przekazywania wiary128. 

Do praktycznej formy misji na początku XX wieku Pius XI zaliczył troskę 

o chorych, na wzór Jezusa Chrystusa, który wszystkich chorych uzdrowił (Mt 8, 16), ale 

również życzliwość wobec dzieci i nacisk na dzieło charytatywne Kościoła w postaci 

posługi miłosierdzia. Podkreślał także znaczenie powstających domów szkolnictwa, choć 

mając zawsze na uwadze tak uczonych, jak i niewykształconych (Rz 1, 14) i rozszerzając 

terytorialny zasięg działalności misyjnej129. 

 

 

 

 
124 Por. tamże, nr 3. 
125 „Nie ma nic ważniejszego w zakresie Urzędu Apostolskiego od dzielenia się dobrodziejstwami 
Odkupienia z poganami jeszcze nieznającymi Dobrej Nowiny”. BENEDICTUS PP. XV, Maximum illud, dz. 
cyt., s. 442. 
126 Por. PIUS PP. XI, Rerum Ecclesiae, dz. cyt., nry 5-6. 
127 Por. tamże, nr 2. 
128 Por. tamże, nry 19-21. 
129 Por. tamże, nry 117-126. 
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2.1.3. Encyklika Evangelii praecones Piusa XII (1951 r.) 

W 25. rocznicę Rerum Ecclesiae dnia 2 czerwca 1951 r. papież Pius XII wydał 

encyklikę misyjną Evangelii praecones130. Zaznaczył w niej wzrost liczby misji (400 

placówek w 1926 r., około 600 zaś w 1951 r.) i fakt, że już 88 misji zostało powierzonych 

opiece duchowieństwa miejscowego131. Wskazywał również na zagrażające 

gdzieniegdzie niebezpieczeństwo wyprowadzenia z dnia na dzień owiec z jedynej 

Owczarni Chrystusowej. Właśnie to niebezpieczeństwo, wynikające z „ateistycznego 

materializmu” lub z powodu pewnej doktryny, z nazwy chrześcijańskiej, która jednak 

w rzeczywistości trąci kłamstwami i błędami a także niezliczona wciąż rzesza ludzi, 

którzy nie poznali jeszcze prawdy Ewangelii, przynaglały papieża i cały Kościół do 

popierania wszędzie i wszelkim środkami dzieł apostolatu132. 

Papież Pius XII podjął w Evangelii praecones kwestię zasad i reguł, jakimi 

należy się kierować w działalności misyjnej. Podkreślił, że jest to powołanie, które nie 

szuka własnego pożytku, lecz głosi Jezusa Chrystusa, gdyż w imieniu Chrystusa 

spełniamy posłannictwo (2 Kor 5, 20). Z tego względu powołanych do misji trzeba 

wykształcić we wszystkich dziedzinach nauki kościelnej i wyćwiczyć we wszystkich 

cnotach, a także powinni oni znać dostatecznie sprawy i zasady dotyczące medycyny, 

uprawiania roli, etnografii, historii, geografii i innych tego rodzaju kwestii133.  

Dla papieża Piusa XII ogromnie ważna była również problematyka kleru 

rodzimego, któremu należy przekazywać odpowiedzialność za działalność eklezjalną na 

danym terenie misyjnym, co nie oznacza, że misyjne duchowieństwo zagraniczne ma być 

zmuszane do opuszczenia terenów misyjnych134.  

 

2.1.4. Encyklika Fidei donum Piusa XII (1957 r.) 

Papież Pius XII 21 kwietnia 1957 r. podarował Kościołowi encyklikę misyjną 

Fidei donum i pewnie, jak zauważa ks. Andrzej Bakałarz, nie zdawał sobie sprawy z tego, 

 
130 PIUS PP. XII, Litterae Encyclicae Evangelii praecones de sacris missionibus provehendis (02.06.1951 r.), 
AAS 43 (1951), ss. 497-528; tekst polski: Encyklika „Evangelii praecones” Papieża Piusa XII o misjach 
katolickich, w: Breviarium missionum, t. 1, WODECKI B., WODECKI F, ZAPŁATA F. (red.), ATK, Warszawa 
1979, ss. 289-318. 
131 Por. tamże, nr 5. 
132 Por. tamże, nr 17. W sposób szczególny papież Pius XI miał na uwadze sytuację w Ameryce Łacińskiej 
z powodu jawnie i skrycie szerzących się błędów niekatolików. Por. tamże, nr 18. 
133 Por. tamże, nr 16. 
134 Por. tamże, nry 25-28. 
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że stała się ona nowym impulsem w dziedzinie misji. Dopiero z perspektywy lat można 

dostrzec wkład i użyteczność twierdzeń i postanowień papieskich, które otworzyły nowe 

horyzonty eklezjologiczne135.  

Encyklika stanowiła apel i zachętę Piusa XII do działalności misyjnej, by 

zaradzić szczególnej sytuacji całego kontynentu afrykańskiego. Na większości terenów 

misyjnych Afryki były już faktycznie erygowane hierarchiczne struktury, ale papież 

dostrzegł przełomowy moment historyczny do przynaglenia w działalności misyjnej, 

gdyż Afrykańczycy byli narażeni na propagandę fałszywego nacjonalizmu 

i materializmu136. 

W Fidei donum papież obejmuje różne problemy Kościoła w Afryce i wskazuje 

na pewne propozycje konstruktywnych rozwiązań. W pierwszej kolejności wzywa do 

modlitwy: „Życzymy sobie, aby w tej intencji zanoszono do Boga więcej i to gorętszych 

modlitw. Wy powinniście troszczyć się o to, aby wasi kapłani i wierni wytrwale 

i nieustannie błagali o rozwój tej najświętszej sprawy”137. Po drugie encyklika była 

nowością i spowodowała zmianę optyki misyjnej dla duchowieństwa diecezjalnego – 

otworzyła biskupom możliwość posyłania kapłanów diecezjalnych na misje, jako 

misjonarzy ad tempus. To oznaczało, że w posłaniu misjonarzy mieli mieć udział również 

bezpośrednio biskupi diecezjalni, a nie jak dotąd jedynie poprzez pośredniczenie 

Kongregacji Propaganda Fide138. 

Charakterystyczne dla powołania misjonarza jest to, że poświęca swoje życie 

Bogu, nie szukając własnego pożytku, na terytorium, które powinien uważać jakoby za 

drugą ojczyznę i ukochać należną miłością kraj, do którego przybył ze światłem 

Ewangelii. Płomienniejszą miłością zaś powinien kochać Kościół139. Katolicka gorliwość 

narodu mierzy się poprzez jego zdolność do poświęcenia się na rzecz misji, oceniał 

papież140.  

 

 
135 Por. A. BAKAŁARZ, La missionarietà del sacerdote diocesano dall’enciclica “Fidei donum” 
all’enciclica “Redemptoris Missio” applicata alla Chiesa in Polonia, Estratto della tesi di Dottorato nella 
Facoltà di Missiologia, Pontificia Università Urbaniana, Roma 1992, s. 9. 
136 Por. W. ŁAPCZYŃSKI, The juridical status of fidei donum priest. The Archdiocese of Lusaka in Zambia 
– an example of application, Pontificia Universitas Urbaniana, Roma 2010, s. 42. 
137 Por. FD, nr 13. 
138 Por. tamże, nr 17. 
139 Por. tamże, nr 20. 
140 Por. tamże, nr 15. 
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2.1.5. Encyklika Princeps pastorum Jana XXIII (1959 r.) 

Papież św. Jan XXIII, zwany Papa buono, także obejmował szczególną troską 

dzieła misyjne. W encyklice Princeps pastorum141 wydanej z okazji czterdziestolecia 

dokumentu Maximum illud potwierdzał wciąż istniejącą problematykę misyjną, 

powierzając ją trosce biskupów, których zachęcał do współpracy misyjnej również 

poprzez udział wiernych świeckich. Papież kładł nacisk na promowanie powołań 

misyjnych, również w młodych Kościołach142. 

Dokument papieski z 1959 r. wraz z poprzedzającymi go Evangelii praecones 

i Fidei donum stanowiły swego rodzaju aggiornamento w odniesieniu do zachodzących 

zmian i rozwoju studiów misjologii oraz do perspektyw już zarysowanych przez 

Maximum illud. Całościowo powyższe dokumenty stały się podwaliną dla Magisterium 

w dziedzinie misyjnej dla Soboru Watykańskiego II143.  

W przemówieniu do zelatorek z Papieskich Dzieł Misyjnych we Włoszech Jan 

XXIII podkreślił: „Pomiędzy światem misyjnym a światem chrześcijańskim nie ma ani 

niezgodności, ani antagonizmu, lecz są to dwie rzeczywistości, które wzajemnie się 

uzupełniają i wzmacniają”144.  

 

2.1.6. Encyklika Ecclesiam suam Pawła VI (1964 r.) 

W encyklice Ecclesiam suam, którą promulgował w 1964 r. papież Paweł VI 

podczas trwającego jeszcze Soboru Watykańskiego II, o tożsamości Kościoła 

katolickiego, zarysowane zostały trzy grupy adresatów, trzy kręgi, wobec których 

Kościół ma misję głoszenia Dobrej Nowiny. Pierwszy krąg jest najszerszy – w nim 

znajduje się wielu niewyznających żadnej religii, niemała liczba nieuznających Boga oraz 

ci, którzy idąc za „postępem” manifestują swoją bezbożność. Do drugiego kręgu należą 

wierzący w Boga, czyli wyznawcy religii monoteistycznych oraz zwolennicy wielkich 

religii afrykańskich i azjatyckich. Trzeci wreszcie krąg, to bracia odłączeni – obejmuje 

 
141 Por. IOANNES PP. XXIII, Litterae encyclicae Princeps pastorum de catholicis missionibus, quadragesimo 
exacto anno ex quo epistula apostolica Maximum illud a Benedicto pp. XV edita est (28.11.1959 r.), AAS 
51 (1959), ss. 833-864; tekst polski (fragmenty): Encyklika „Princeps pastorum” papieża Jana XXIII, 
https://missio.org.pl/pontyfikat/biblioteka-misyjna/dokumenty/encykliki [data dostępu: 19.05.2020]. 
142 Por. tamże. 
143 Dla bardziej syntetycznej wizji całościowej zob.: J. KROEGUER, Papal Mission Wisdom: Five Mission 
Encyclicals 1919-1959, w: A Century of Catholic Mission. Roman-Catholic Missiology 1910 to Present, 
BEVANS S. B. (red.), Regnum Books International, Cornwall 2013, ss. 93-100. 
144 Por. IOANNES PP. XXIII, Allocutio iis quae Romae interfuerun Conventui, a mulieribus v. „Zelatrici 
delle Pontificie Opere Missionarie in Italia” (26.04.1959 r.), AAS 51 (1959), s. 351 [tłum. własne]. 
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tych, którzy nazwę swoją wzięli od Chrystusa145. Na przykładzie tych istniejących 

kręgów Paweł VI pokazał potrzebę dialogu Kościoła zarówno na zewnątrz (ad extra), jak 

i wewnątrz samego Kościoła katolickiego, czyli z będącymi w domu Bożym (ad intra). 

 

2.2. Magisterium Soboru Watykańskiego II (1962-1965) 

Tematyka, którą podjął Sobór, była oczywista, tj. Kościół i jego misja w świecie 

współczesnym, i w relacji do tego świata. Doświadczenia różnych ruchów 

przedsoborowych zostały przeniesione na nauczanie soborowe: ruch liturgiczny – na 

treści konstytucji Sacrosanctum Concilium oraz ruch biblijny na treści konstytucji Dei 

Verbum146. 

Sobór Watykański II umieścił w centrum swoich rozważań Kościół jako 

powszechny sakrament zbawienia147. W nauczaniu soborowym zauważa się refleksje 

z jednej strony nad misją Kościoła w jego wymiarze konstytutywnym i jej zależnością od 

ustawodawstwa powszechnego (Lumen gentium), z drugiej zaś nad misją w jej 

szczególnej działalności, dążącej do pierwszego głoszenia i prowadzącej do przyjęcia 

chrztu, uregulowanej prawem misyjnym (Ad gentes). Refleksje te później zostały 

przeniesione na grunt kanonistyki w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., 

określonym przez Jana Pawła II jako ostatni dokument Soboru odzwierciedlający 

i spełniający soborowe postanowienia148. 

Przed Soborem Watykańskim II misje znajdowały się w złożonym położeniu ze 

względu na niektóre trudności. Z jednej strony były one polityczne, ponieważ wzrastał 

sprzeciw nowych państw w czasie post-kolonizacji i rozwoju nowych autonomii. Były 

również kulturalne z powodu opozycji ideologicznych lub utraty społecznego konsensusu 

oraz teologiczne, czyli związane z rozwojem paradygmatów doktrynalnych, które z kolei 

naciskały w perspektywie historycznej źródeł i otwartości na sprawę wolności. Trudności 

dotyczyły też spraw organizacyjnych, dlatego że był opór ze strony instytutów, by misje 

stawały się Kościołami lokalnymi oraz duszpasterskich, gdyż wciąż misje były uznawane 

 
145 Por. PAULUS PP. VI, Litterae encyclicae Ecclesiam suam quibus viis Catholicam Eccleisam in praesenti 
munus suum exsequi oporteat (06.08.1964 r.), AAS 56 (1964), ss. 609-659; tekst polski: Encyklika 
„Ecclesiam suam” Pawła VI, w: Jan XXIII–Paweł VI–Jan Paweł II, Encykliki, Instytut Wydawniczy Pax, 
Warszawa 1981, ss. 81-114, nry 96-99. 107-111. 
146 Por. V. DE PAOLIS, La Chiesa missionaria e il Codice…, dz. cyt., s. 32. 
147 Zob. CONCILIUM VATICANUM II, Constitutio dogmatica Lumen gentium de Ecclesia (21.11.1964 r.), 
AAS 57 (1965), ss. 5-75; tekst polski: Konstytucja dogmatyczna o Kościele, w: Sobór Watykański II…, dz. 
cyt., s. 104-166 [dalej: LG], nry 2-4. 
148 Por. V. DE PAOLIS, La Chiesa missionaria e il Codice…, dz. cyt., s. 18. 
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za specjalną działalność zarezerwowaną dla Papieża. Na Soborze panowało więc 

przekonanie o potrzebie odnowy praktyki misyjnej, która byłaby oparta na wolności 

Kościoła wobec państw europejskich, autentyczności misjonarzy, skromności środków, 

wolności adresatów, głoszeniu Ewangelii i wartości świadectwa wypływającego ze 

chrztu149. 

Odnowa soborowa przyniosła ważną zmianę dialektyczną, jak to określił prof. 

Carlo Fantappiè. Przechodziła ona od logiki przeciwstawnej do scalającej, tj. Pismo 

i Tradycja, hierarchia i laikat, prymat papieski i kolegialność, Kościół i świat 

współczesny, wolność religijna i prawda chrześcijańska, chrześcijaństwo i inne religie150. 

Ta łącząca koncepcja pozwoliła rozwinąć działalność misyjną w szerszym kontekście, 

niż to było praktykowane dotychczas.  

Ojcowie Soborowi zauważyli, że wiele krajów chrześcijańskich „starej daty” 

stało się współcześnie krajami misyjnymi. Zwrócili uwagę także na to, że nowe zaistniałe 

okoliczności kulturalne, społeczne i polityczne w świecie wymagają nowych metod 

ewangelizacyjnych.  

Poniżej zostanie przedstawiony zbiór najważniejszych kwestii nauczania 

soborowego, które miały znaczący wpływ na dalszy rozwój świadomości i praktyki 

misyjnej na różnych płaszczyznach oraz stanowiły impuls misyjny dla Kościoła. 

 

2.2.1. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium 

Konstytucja Lumen gentium pokazuje relacyjność Boga z człowiekiem; Bóg 

postanowił wynieść ludzi do udziału w życiu Bożym, a człowiek został powołany do 

godności i wolności dziecka Bożego. Konstytucja zatem stanowi o kodeksie relacyjnym, 

który odnosi się do każdego człowieka, gdyż celem tej relacji „jest królestwo Boże 

zapoczątkowane na ziemi przez samego Boga i mające się dalej rozszerzać, aż na końcu 

wieków zostanie dopełnione również przez Boga”151. 

„Do nowego Ludu Bożego powołani są wszyscy ludzie”152, dlatego Dobra 

Nowina jest skierowana do każdego człowieka i wszystkim powinna być głoszona. Stąd 

 
149 Por. J. SCHÜTTE, I problemi posti dalla missione al concilio, w: Il destino delle missioni. Il successo o il 
fallimento delle missioni dipende dal loro radicale ripensamento, J. SCHÜTTE (red.), Roma-Brescia 1969, 
ss. 9-23. 
150 Por. C. FANTAPPIÈ, Storia del diritto canonico…, dz. cyt., s. 288. 
151 Por. LG, nr 9; V. MOSCA, Il diritto particolare: specificazione…, dz. cyt., s. 96. 
152 Por. LG, nr 13. 
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– za prof. Vincenzo Mosca – można stwierdzić, że istnieje prawo każdego człowieka, 

antropologicznie i teologicznie uzasadnione, do bycia wtajemniczonym w prawdę 

Chrystusa, czyli do otrzymania Nowiny o Chrystusie, do bycia włączonym do 

społeczności Kościoła przez chrzest i do świadczenia słowem oraz czynem we 

wspólnocie braci, że Jezus jest Panem153. 

Numer 17. LG poświęcony został charakterowi misyjnemu Kościoła. Treść 

konstytucji odnosi się do elementów konstytutywnych Kościoła podkreślając, że misja 

Kościoła wypływa z nakazu Chrystusa danego apostołom. Nakaz ten Kościół wypełnia 

aż po krańce ziemi. Treść dokumentu soborowego nie określa różnic między pierwszą 

ewangelizacją, nową ewangelizacją i reewangelizacją oraz nie wskazuje na normy, które 

regulują misję. Sobór jednak nie zapomina o specyficznej problematyce, wynikającej 

z troski Kościoła i skierowanej tam, gdzie ma miejsce pierwsza ewangelizacja lub 

implantatio Ecclesiae154. 

Sobór natomiast ukazał w konstytucji dogmatycznej LG, że prawo musi się 

przyczyniać do dynamiki Kościoła, powołanego do bycia sakramentem zbawienia dla 

wszystkich narodów. Jednolitość prawa kanonicznego oraz wielorakość zasad, odrębność 

i potrzeba inkulturacji prawa przyczyniają się do skutecznej służby misji Kościoła 

i zachowania jedności katolickiej oraz do porozumienia się prawa kanonicznego z innymi 

kulturami prawnymi, z zachowaniem własnej odrębności, gdyż właściwe dla prawa 

kanonicznego jest także jego pochodzenie jako ius divinum155. 

Sobór Watykański II kładł nacisk na to, że Kościół jest potrzebny do 

zbawienia156. W Konstytucji podkreśla się, że „Chrystus jest jedynym Pośrednikiem 

i drogą zbawienia. On w swoim Ciele, którym jest Kościół, staje się dla nas obecny. On 

to zaś, wyraźnie podkreślając konieczność wiary i chrztu, równocześnie potwierdził 

niezbędność Kościoła, do którego ludzie wkraczają przez chrzest jak przez bramę. 

Dlatego nie mogliby zostać zbawieni tacy ludzie, którzy dobrze wiedząc, że Kościół 

katolicki został założony przez Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa jako konieczny, 

nie chcieliby jednak ani do niego wejść, ani w nim wytrwać”157. Stąd też w dekrecie 

soborowym Ad gentes wyjaśnia się, że „działalność misyjna uzasadnia wola Boga, który 

 
153 Por. V. MOSCA, Il diritto particolare: specificazione…, dz. cyt., ss. 96-97. 
154 Por. V. DE PAOLIS, La Chiesa missionaria e il Codice…, dz. cyt., s. 33. 
155 Por. V. MOSCA, Il diritto particolare: specificazione…, dz. cyt., s. 97. 
156 Sobór nie wykluczył bona fides w kontekście extra Ecclesiam nulla salus, na co wskazuje LG w nr 16: 
„ci […], którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii, w rozmaity sposób przyporządkowani są do Ludu Bożego”. 
157 Por. tamże, nr 14. 
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pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy […]; na 

Kościele ciąży obowiązek, a zarazem święte prawo ewangelizowania”158. 

Ojcowie soborowi dostrzegali też, że wyrazem kolegialnej jedności biskupów 

jest troska o głoszenie Ewangelii na całym świecie, która przejawia się w dostarczaniu 

misjom ewangelizatorów oraz w pomocy duchowej i materialnej, zarówno bezpośrednio, 

jak i poprzez gorliwą współpracę wiernych159. 

 

2.2.2. Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei verbum 

W Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym w drugim rozdziale 

o przekazywaniu Bożego Objawienia przywołuje się nakaz misyjny wraz ze wskazaniem 

na ustne głoszenie Apostołów oraz następujące potem utrwalenie na piśmie orędzia 

zbawienia i przekazywanie stanowiska nauczycielskiego biskupom. W ten sposób dąży 

się do podkreślenia, że przepowiadanie apostolskie (Tradycja i Pismo Święte stanowiące 

depozyt wiary) ma być ciągle zachowywane aż do wypełnienia się czasu160. 

 

2.2.3. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Gaudium et spes 

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świece współczesnym jest obszernym 

dokumentem, który bazuje na ścisłej łączności Kościoła z całą rodziną narodów161. Jest 

ostatnim z dokumentów soborowych i wraz z konstytucją LG skupia i rozwija całe 

przesłanie soborowe. Ma więc ogromne znaczenie dla życia, nie tylko dla samego 

Kościoła, wewnątrz niego i dla ewangelizowania, ale i dla całego świata oraz całej 

ludzkości, ponieważ Chrystus przyszedł zbawić wszystkich i każdy człowiek ma prawo 

skorzystać z tego daru. Kościół został przecież ustanowiony dla tego zbawczego celu 

i wychodzi naprzeciw współczesnym i doczesnym ludzkim potrzebom, oczekiwaniom 

 
158 Por. AG, nr 7; J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 12. 
159 Nauczanie nr 23 LG będzie omówione szerzej w drugim rozdziale, z racji tego, że stanowi jedno ze 
źródeł kan. 781 KPK 1983. 
160 Por. CONCILIUM VATICANUM II, Constitutio dogmatica Dei verbum de divina Revelatione 
(18.11.1965 r.), AAS 58 (1966), ss. 817-835; tekst polski: Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym, 
Konstytucja dogmatyczna o Kościele, w: Sobór Watykański II…, dz. cyt., s. 350-362, nry 7-10. 
161 Por. CONCILIUM VATICANUM II, Constitutio pastoralis Gaudium et spes de Ecclesia in mundo huius 
temporis (07.12.1965 r.), AAS 58 (1966), ss. 1025-1115; tekst polski: Konstytucja duszpasterska o Kościele 
w świecie współczesnym, w: Sobór Watykański II…, dz. cyt. [dalej: GS], ss. 526-606. 
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i nadziejom. Dokument soborowy GS pokazuje, jak działać, nakazuje to działanie, a także 

je stymuluje162. 

Ze względu na charakter duszpasterski Konstytucji nadmienia się w tej pracy 

o ważnej roli Kościoła w relacji do świata, który to związek prowadzi do wzajemnej 

pomocy i obustronnego ubogacenia163. 

 

2.2.4. Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes 

„Kościół z natury swojej jest misyjny, ponieważ bierze początek z misji Syna 

i misji Ducha Świętego, zgodnie z zamysłem Boga Ojca”164. Treść dekretu misyjnego 

wskazuje przede wszystkim na ogólne zasady prowadzenia w Kościele działalności 

misyjnej ad extra, które poniekąd są wspólne dla każdej działalności misyjnej, chociaż 

mogą one określać specyficzne działania w działalności ad gentes165. Na samym początku 

dokumentu można przeczytać, że „ten Święty Sobór […] pragnie nakreślić zasady 

działalności misyjnej i skupić wysiłki wszystkich wiernych w ten sposób, aby Lud Boży, 

krocząc wąską drogą Krzyża, rozprzestrzeniał wszędzie królestwo Chrystusa, Pana 

i Boga wieków, i przygotowywał ścieżki na Jego przyjście”166. 

Dla lepszego zrozumienia natury misyjnej Kościoła, w dekrecie Ad gentes 

wyjaśnia się, że to zadanie Kościoła jest jedno i to samo wszędzie, zawsze i na każdym 

miejscu, i jedynie z powodu pewnych okoliczności jest ono realizowane na różne 

sposoby167. Równie ważne jest to, jak zauważał Kardynał Velasio de Paolis, iż 

eklezjalność soborowa wraz z doktryną o Kościołach partykularnych, o kolegium 

biskupów i o odpowiedzialności wszystkich biskupów w życiu i misji Kościoła wywarła 

znaczny wpływ na rozumienie działalności misyjnej Kościoła. Dechrystianizacja 

w krajach katolickich oraz potrzeba ponownej (bądź nowej) ewangelizacji przyczyniały 

się również do pewnego zakłopotania w nauczaniu soborowym o misji168. 

 
162 Por. M. FLORCZYK, W. MISZTAL, Wprowadzenie do Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie 
współczesnym, w: Sobór Watykański II…, dz. cyt., s. 524. 
163 Zob. GS, nry 40-45. 
164 Por. AG, nr 2; LG, nr 2. 
165 Por. V. DE PAOLIS, La Chiesa missionaria e il Codice…, dz. cyt., s. 33. 
166 Por. AG, nr 1. 
167 Por. tamże, nr 6; J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 16; 
D. G. ASTIGUETA, La naturaleza misionera de la Iglesia…, dz. cyt., s. 57. 
168 Por. V. DE PAOLIS, La Chiesa missionaria e il Codice…, dz. cyt., s. 33. 
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W II rozdziale dekretu misyjnego Ojcowie Soborowi wyczerpująco pokazali 

wszechstronny wymiar misyjności Kościoła, wskazując na zasady doktrynalne169. 

Wyjaśnili, na czym polega właściwe dzieło misyjne, skierowane do wielkiej liczby ludzi 

– stale wzrastającej, którzy jeszcze nie słyszeli, albo prawie nie słyszeli, orędzia 

ewangelicznego170. Polega ono na świadectwie chrześcijańskim, które jest ożywiane 

Bożą miłością – rozciągającą się na wszystkich ludzi, bez różnicy rasy, pozycji społecznej 

czy religii – Miłością, która nie oczekuje zapłaty ani wdzięczności171; polega także na 

przypowiadaniu Ewangelii172 i na gromadzeniu Ludu Bożego na celebracji liturgicznej, 

prowadzącej do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego173 wraz 

z kształtowaniem wspólnoty chrześcijańskiej174. Następnie w dekrecie podejmuje się 

tematykę Kościołów partykularnych, jako zakończenie dzieła zakładania Kościoła: 

plantatio Ecclesiae175.  

Nauczanie soborowe o działalności misyjnej obejmuje również podmiot 

misyjny, tj. misjonarza, w IV rozdziale176, gdzie za Lumen gentium177 powtarza się, że: 

„Na każdym uczniu Chrystusa spoczywa zadanie szerzenia wiary w powierzonym mu 

zakresie, Chrystus Pan zawsze spośród swoich uczniów powołuje tych, których sam chce, 

aby Mu towarzyszyli i aby mógł ich wysyłać w celu głoszenia nauki narodom” (por. Mk 

3, 13n)178. Nauczanie to kładzie akcent zwłaszcza na fakt, że „szczególnym powołaniem 

naznaczeni są ci, którzy obdarzeni odpowiednimi naturalnymi zdolnościami, przydatni 

z uwagi na dary i talenty, są przygotowani do podjęcia dzieła misyjnego, czy to 

miejscowi, czy też cudzoziemcy: kapłani, zakonnicy i świeccy”179. Ponadto wskazuje na 

cechy misyjnego powołania, na potrzebę formacji duchowej, moralnej i naukowej, 

niezbędnej do sprostania wymaganiom przyszłego zadania; co „w rzeczywistości 

jednostki osiągają z trudem”180. 

 
169 Por. AG, nry 2-9. 
170 Por. tamże, nr 10. 
171 Por. tamże, nry 11-12. 
172 Por. tamże, nr 13. 
173 Por. tamże, nr 14. 
174 Por. tamże, nry 15-18. 
175 Por. tamże, nry 19-22. 
176 Por. tamże, nry 23-27. 
177 Por. LG, nry 13.17. 
178 Por. AG, nr 23. 
179 Por. tamże. 
180 Por. tamże, nr 27. 
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Rozdział V poświęcony jest organizacji działalności misyjnej181, VI zaś 

współdziałaniu i współpracy misyjnej182, w których wskazuje się na problematykę bardzo 

poważnego niedostatku robotników w Winnicy Pańskiej. W dekrecie przytacza się 

propozycję Piusa XII o kapłanach fidei donum, którzy „poświęciliby się dziełu 

misyjnemu przez określony czas”183. Początek rozdziału VI, przedstawiając zasadę 

misyjności całego Kościoła, odzwierciedla prawne stwierdzenie, że misja jest 

podstawowym obowiązkiem Ludu Bożego i dlatego konieczne jest odnowienie 

i ożywienie ducha każdego wiernego, by przyjąć tę odpowiedzialność. W dokumencie 

soborowym nakreśla się obowiązek wynikający ze swoistego ujęcia prawnego, ale też 

z charakterystycznego dynamizmu duchowego w Kościele184.  

Soborowe pojęcie misji w dekrecie Ad gentes kładzie akcent nie na aspekt 

geograficzno-terytorialny, ale na antropologiczny, ponieważ działalność misyjna 

Kościoła jest skierowana nade wszystko do ludzi i narodów, a nie do krajów lub terenów. 

Taka działalność jest najważniejszym i najświętszym zadaniem Kościoła i należy 

niewątpliwie przede wszystkim do całego kolegium biskupów. Kompetentną dykasterią 

„dla wszystkich misji i dla całej działalności misyjnej” miała być Kongregacja 

ds. Rozkrzewienia Wiary, która zajmowała się kierowaniem misjami i koordynowaniem 

współpracy misyjnej, nie naruszając praw Kościołów wschodnich185. 

W odniesieniu do głównego tematu niniejszego studium należy podkreślić 

pokazywanie prezbiterium w szerszym spojrzeniu niż w numerze 28. Christus Dominus, 

w którym wskazuje się na przynależność do prezbiterium jedynie duchownych 

inkardynowanych. Otwartość, którą uwypukla się w dekrecie misyjnym, zwłaszcza 

w młodych Kościołach, polega na współpracy miejscowych prezbiterów 

z obcokrajowcami, z którymi – pod patronatem biskupa – powinni oni tworzyć jedno 

prezbiterium, nie tylko w celu opieki nad wiernymi i dla celebrowania kultu Bożego, lecz 

także w celu przepowiadania Ewangelii tym, którzy są poza Kościołem186. 

 
181 Por. tamże, nry 28-34. 
182 Por. tamże, nry 35-41. 
183 Por. tamże, nr 38. 
184 Por. tamże, nr 29; D. G. ASTIGUETA, La naturaleza misionera de la Iglesia…, dz. cyt., s. 38. 
185 Por. R. SKOWRONEK, Kongregacja Ewangelizowania Narodów w rozwoju historyczno-prawnym, Prawo 
Kanoniczne 16 (1973), nr 3-4, s. 201. 
186 Por AG, nr 20; A. CATTANEO, Il presbiterio della Chiesa Particolare. Questioni canonisti che ed 
ecclesiologhe nei documenti del magistero e nel dibattito postconciliare, Monografie Giuridiche 8, Ateneo 
Romano della Santa Croce, Roma 1993, s. 41. 
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W szczególności wyróżnić należy nr 39. tegoż misyjnego dekretu Ojców 

Soborowych, ponieważ dotyczy on współpracy prezbiterów w dziele misyjnym, tak aby 

Ciało Mistyczne Chrystusa wciąż wzrastało. Prezbiterom przypisuje się rolę 

organizatorów duszpasterstwa w celu ewangelizacji niechrześcijan, rozbudzania 

i utrwalania gorliwości ewangelizacyjnej, katechizowania i przepowiadania o nakazie 

misyjnym oraz podtrzymywania zapału misyjnego wśród wszystkich wiernych, ażeby 

każdy uczestniczył w działalności misyjnej poprzez aktywność, modlitwę i jałmużnę na 

rzecz misji. 

 

2.2.5. Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus 

Dominus 

Ojcowie Soborowi złożyli odpowiedzialność misyjną przede wszystkim na 

biskupów. W dekrecie Christus Dominus stwierdza się, że każdy biskup jest 

odpowiedzialny za apostolską misję Kościoła: „Niech się troszczą zwłaszcza o te regiony 

świata, w których Słowo Boże nie było jeszcze głoszone albo w których, szczególnie 

z powodu małej liczby kapłanów, wierni narażeni są na niebezpieczeństwo odejścia od 

nakazów życia chrześcijańskiego, a nawet utraty samej wiary. […] Niech dbają również 

o to, aby na ile to możliwe, niektórzy spośród ich kapłanów udawali się na wspomniane 

misje i do takich diecezji i podejmowali tam święte posługiwanie na stałe albo choćby na 

określony czas”187.  

 

2.2.6. Dekret o posłudze i życiu prezbiterów Presbyterorum ordinis 

Obowiązek głoszenia słowa Bożego przez prezbiterów wypływa z nakazu 

misyjnego: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 

15), bo żeby się zbawić, najpierw trzeba uwierzyć, „a wiara rodzi się z tego, co się słyszy” 

(Rz 10, 17). 

W Dekrecie Presbyterorum ordinis188 widać zajęcie się przede wszystkim 

posłannictwem prezbiterów w Kościele i w świecie, którzy jako ex hominibus, pro 

 
187 Por. CONCILIUM VATICANUM II, Decretum Christus Dominus de pastorali episcoporum munere in 
Ecclesia (28.10.1965 r.), AAS 58 (1966), ss. 673-696; tekst polski: Dekret o pasterskich zadaniach 
biskupów w Kościele, w: Sobór Watykański II…, dz. cyt., ss. 236-258, nr 6. 
188 Por. CONCILIUM VATICANUM II, Decretum Presbyterorum ordinis de presbyterorum ministerio et vita 
(07.12.1965 r.), AAS 58 (1966), ss. 991-1024; tekst polski: Dekret o posłudze i życiu prezbiterów, w: Sobór 
Watykański II…, dz. cyt., ss. 478-508 [dalej: PO]. 
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hominibus uczestniczą w trzech funkcjach Chrystusa Arcykapłana (nauczycielska, 

uświęcająca i pasterska), które można sprowadzić do jednej wspólnej i najważniejszej: 

budowania Ciała Chrystusowego, którym jest Kościół. Miłość do Kościoła wyraża się 

w umiłowaniu do diecezji, do której prezbiter jest inkardynowany, ale do niej się nie 

ogranicza; powinien on mieć na uwadze dobro całego Kościoła. Dlatego więc kapłaństwo 

wyraża się najpełniej w misyjnej gotowości do podjęcia pracy w innych Kościołach 

partykularnych189.  

Prezbiter jest znakiem Chrystusa Kapłana i Dobrego Pasterza – Sacerdos alter 

Christus!; uczestniczy w konsekracji i misji Chrystusa, tak by „móc działać w osobie 

Chrystusa Głowy”190, przedłużając (rozciągając) Jego słowo, Jego ofiarę i Jego 

działalność zbawczą i pasterską191. Odniesienie do Chrystusa jest całkowicie 

nieodzownym kluczem do zrozumienia rzeczywistości kapłańskiej192. Ex natura sua 

uczestniczy on w potrójnej świętej funkcji, która odnosi się do misji Kościoła, stąd jest 

on w służbie tej misji. Na każdym z prezbiterów spoczywa zadanie ożywienia żaru 

ewangelicznego i zaangażowania wiernych świeckich w duchu misyjnym. Ta 

odpowiedzialność obejmuje też wychowawców i profesorów seminariów 

i uniwersytetów193. 

W numerze 10. dekretu w sposób szczególny zostaje omówiona kwestia 

rozmieszczenia duchowieństwa na świecie i jest ona owocem soborowych refleksji nad 

aspektami doktrynalnymi i naturą kapłaństwa, które mają swoje odzwierciedlenie na 

kanwie prawnej, instytucjonalnej i praktycznej194. Ze względu na ważność tej nauki 

soborowej należy przywołać jej fragment: 

„Dar duchowy, którzy prezbiterzy otrzymali przez święcenia, przygotowuje ich 

nie do ograniczonego i zacieśnionego posłannictwa, lecz do najstarszej i powszechnej 

misji zbawienia aż po krańce ziemi (Dz 1, 8), albowiem każda kapłańska posługa 

uczestniczy w powszechnym zasięgu posłannictwa powierzonego przez Chrystusa 

 
189 Por. S. NOWAK, Wprowadzenie do Dekretu o posłudze i życiu prezbiterów, w: Sobór Watykański II…, 
dz. cyt., ss. 475-478. 
190 Por. PO, nr 2. 
191 Por. tamże, nry 4-6. 
192 Por. IOANNES PAULUS PP. II, Discorso ai partecipanti al simposio internazionale su “Pastores dabo 
vobis: il sacerdote oggi” (28.05.1993 r.) w: PONTIFICIUM CONSILIUM DE NOVA EVANGELIZATIONE 
PROMOVENDA, Enchiridion della Nuova Evangelizzazione, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2012, ss. 577-
578. 
193 Por. D. G. ASTIGUETA, La naturaleza misionera de la Iglesia…, dz. cyt., s. 37. 
194 Por. C. MEZZOGORI, Vocazione sacerdotale e incardinazione nei movimenti ecclesiali, Pontificia 
Università Gregoriana, Roma 2012, s. 199. 
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Apostołom […] Niech więc prezbiterzy pamiętają o tym, iż winna im leżeć na sercu 

troska o wszystkie Kościoły. Dlatego prezbiterzy tych diecezji, które są obdarzone 

większą liczbą powołań kapłańskich, niech chętnie okazują, za pozwoleniem lub przy 

zachęcie własnego ordynariusza, gotowość pełnienia posługi w krajach, na miejscach lub 

w dziełach, którym brakuje duchowieństwa”195. 

Można więc wyprowadzić stąd wniosek, że w treściach soborowych zauważa 

się postulat, aby normy związane z inkardynacją i ekskardynacją lepiej odpowiadały na 

potrzeby duszpasterskie, ułatwiając właściwe rozmieszczenie prezbiterów. 

 

2.3. Magisterium Kościoła po Soborze Watykańskim II 

Nauka soborowa, jak już to zostało podkreślone, stanowiła wielki impuls dla 

misyjności Kościoła, nie tylko ze względu na znaczny wzrost liczby nowych Kościołów 

partykularnych, ale przede wszystkim dlatego, że misje obejmowały wszystkich 

chrześcijan, diecezje i parafie, instytucje i stowarzyszenia kościelne196. 

Obok tego impulsu można również dostrzec pewien kryzys Kościoła, 

a w konsekwencji kryzys także w jego działalności misyjnej. Ów kryzys misyjności był 

związany m.in. z dyskusjami wokół zasadniczych prawd wiary katolickiej: prawda 

o utożsamianiu Kościoła Chrystusowego z Kościołem katolickim, o Kościele katolickim 

jako jedynej wspólnocie zbawienia z woli Chrystusa, o jedynym pośrednictwie Jezusa 

Chrystusa, o zbawieniu niechrześcijan itp. Kwestie te niewątpliwie wpływały na dialog 

ekumeniczny i międzyreligijny. Trudności z misyjnością Kościoła wywodzą się 

z kryzysu wiary wspólnoty chrześcijańskiej, zwłaszcza na Zachodzie. Problem ten, 

podążając za myślą kardynała Velasio de Paolis, dotyczył Kościoła w jego wymiarze 

wewnętrznym (ad intra)197. 

Profesor Vincenzo Mosca uwypuklał znaczenie nauczania soborowego o relacji 

zachodzącej pomiędzy Kościołem powszechnym i Kościołem partykularnym, 

stwierdzając: „Kościół nie posiada istnienia zawczasu i niezależnego od misji, to misja 

kształtuje Kościół, a Kościół kształtuje misję”198. 

 
195 PO, nr 10. 
196 Por. RM, nr 2. 
197 Por. V. DE PAOLIS, La Chiesa missionaria e il Codice…, dz. cyt., s. 19; A. D’AURIA, Il diritto missionario 
nella vita…, dz. cyt., ss. 18-23. 
198 Por. V. MOSCA, Il diritto missionario nel CIC…, dz. cyt., s. 20 [tłum. własne]. 
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Należy również zasygnalizować jeden istotny aspekt Magisterium 

posoborowego – jak twierdzi prof. Henri de Lubac – chrześcijaństwo to życie w obfitości 

(por. J 10, 10), a nie tylko sposób unikania piekła. Pełnia życia owocuje różnymi 

możliwościami oraz zobowiązuje chrześcijanina różnymi prawami i obowiązkami. 

Dlatego nie można nigdy ograniczać misji Kościoła do sposobu ułatwiania zbawienia dla 

niewierzących. Z tego powodu misja nie odnosi się tylko do rozprzestrzeniania Kościoła, 

ale należy do samej egzystencji Kościoła. Misja nie jest współczuciem wobec 

niewierzącego, ale wyrazem caritas polegającym na nawoływaniu do nawrócenia 

i w końcu na zbawieniu dusz199. 

 

2.3.1. Adhortacja Evangelii nuntiandi Pawła VI (1975 r.) 

Adhortacja apostolska papieża Pawła VI Evangelii nuntiandi200 jest owocem 

refleksji na temat ewangelizacji w świecie współczesnym, podczas Synodu Biskupów, 

który miał miejsce od 27 września do 26 października 1974 r.  

Na synodzie tym dostrzeżono trudności, jakie napotyka się w działalności 

misyjnej Kościoła. Z jednej strony zachodzą pewne okoliczności o charakterze 

zewnętrznym, które są spowodowane brakiem wolności religijnej; tymczasem z drugiej 

strony, są to okoliczności związane z wewnętrznym życiem Kościoła, takie jak: 

niedostateczna liczba pracowników i środków oraz osłabienie świadomości misyjnej ludu 

chrześcijańskiego, wynikające z wyostrzonego krytycyzmu (criticisme exacerbés)201. 

W adhortacji papież przedstawił trudne kwestie, wobec których stoi ewangelizacja, 

pytając: „Jak ma się dziś sprawa tej mocy tkwiącej w orędziu ewangelicznym, która ma 

przenikać do głębin sumienie człowieka? Do jakiego stopnia i jak ta moc Ewangelii 

skuteczna jest w prawdziwym przemienianiu ludzi obecnego stulecia? Jakich metod 

należy używać w głoszeniu Ewangelii, żeby jej moc zaktualizować?”202. 

Samo cytowanie tytułów poszczególnych rozdziałów pokazuje wymowność 

i ważność tego dokumentu: „Od Chrystusa – twórcy ewangelizacji do Kościoła 

ewangelizującego”; „Co to znaczy ewangelizować?”; „Treść ewangelizacji”; „Sposób 

 
199 Por. H. DE LUBAC, El fin de las misiones, dz. cyt., ss. 95-97. 
200 Por. EN. 
201 Por. PAULUS PP. VI, Littera ad Card. Renard (22.10.1972 r.), AAS 64 (1972), ss. 725-735. 
202 Por. EN, nr 4. 
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ewangelizacji”; „Odbiorcy ewangelizacji”; „Nosiciele ewangelizacji” oraz „Duch 

ewangelizacji”. 

Początkowo, w sposób bardziej teologiczny, opisuje się w dokumencie trzy osie 

tematyczne. Najpierw stawia się w centrum ewangelizacji osobę Jezusa Chrystusa, który 

głosi wyzwolenie człowieka ze wszystkiego, co go uciska i co jest grzechem203. 

Głoszenie, zapoczątkowane przez Chrystusa i kontynuowane w ciągu biegu historii, 

przekazuje dar, który prowadzi do wewnętrznego nawrócenia człowieka204 i zostało 

zrealizowane przez słowa Jezusa nauczane z autorytetem205 i poprzez znaki, których On 

dokonywał206. Ci, którzy otrzymali słowo, gromadzą się w imię Jezusa, by żyć 

i proklamować królestwo. Właściwe dynamice głoszenia jest to, że wspólnota 

ewangelizowana staje się ewangelizująca207. Drugą osią tematyczną adhortacji jest 

Kościół, który żyje ze świadomością, że jest pierwszym odbiorcą Słowa Zbawiciela. Stąd 

wypływa silna więź pomiędzy Kościołem i ewangelizacją, gdyż Kościół rodzi się z misji 

Chrystusa i jest posłany, wraz z apostołami, do ewangelizacji, czyli ma świadomość, że 

jest w posiadaniu nowiny, którą trzeba dalej przekazać208. Trzecia wreszcie oś dotyczy 

działalności ewangelizacyjnej, która ze względu na jej adresatów charakteryzuje się tym, 

że jest skierowana do ludzi nieznających Chrystusa209. W porządku łaski powoduje 

wewnętrzną zmianę w człowieku, rodząc nową ludzkość210 i wchodząc mocą Ewangelii 

we wszelkie obszary społeczeństwa211.  

Celem ewangelizacji zatem jest wewnętrzna przemiana człowieka212. Pojęcie 

„ewangelizacji” zawiera w sobie cel, treści, środki i narzędzia, którymi posługuje się 

w wypełnieniu tej misji: „Ponownie chcemy to z naciskiem stwierdzić, że nakaz 

głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom jest pierwszorzędnym i naturalnym 

posłannictwem Kościoła; nakaz ten i posłannictwo zobowiązuje tym bardziej w dobie 

wielkich i poważnych przemian w dzisiejszym społeczeństwie. Obowiązek ewangelizacji 

należy uważać za łaskę i właściwe powołanie Kościoła; wyraża on najprawdziwszą jego 

 
203 Por. tamże, nr 9.  
204 Por. tamże, nr 10. 
205 Por. tamże, nr 11. 
206 Por. tamże, nr 12. 
207 Por. tamże, nr 13. 
208 Por. tamże, nr 15. 
209 Por. tamże, nr 16. 
210 Por. tamże, nr 18. 
211 Por. tamże, nr 19. 
212 Por. tamże, nr 17. 
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właściwość. Kościół jest dla ewangelizacji, czyli po to, aby głosił i nauczał Słowa 

Bożego, ażeby przez nie dochodził do nas dar łaski, żeby grzesznicy jednali się z Bogiem, 

a wreszcie żeby uobecniał nieustannie ofiarę Chrystusa w odprawianiu Mszy św., która 

jest pamiątką Jego śmierci i chwalebnego Zmartwychwstania”213. 

W sposób bardzo systematyczny zostały w adhortacji rozrysowane 

i rozgraniczone grupy odbiorców ewangelizacji Kościoła. Najpierw następuje pierwsze 

głoszenie – „pre–ewangelizacja”, która jest początkująca i niepełna, jest zazwyczaj 

skierowana do tych, którzy nigdy nie słyszeli Dobrej Nowiny lub do dzieci oraz do ludzi 

wyznających religie niechrześcijańskie214. Kościół w tym działaniu nie żałuje żadnego 

trudu. To pierwsze głoszenie, które realizuje się poprzez różnorodne działalności, jawi 

się jako pierwszy krok na drodze ewangelizacyjnej215. 

Na drugim miejscu znajduje się działalność skierowana do krajów i narodów 

zdechrystianizowanych, gdzie mieszkańcy po przyjęciu chrztu nie żyją w pełni wiarą 

z powodu braku fundamentów. Poprzez działalność ewangelizacyjną Kościół czuwa nad 

nimi, zwłaszcza wobec zagrażającego im sekularyzmu i wojującego ateizmu. Kościół 

otacza swoją troską również tych chrześcijan, którzy nie mają pełnej z nim jedności216.  

W dalszej kolejności adhortacja odnosi się do narodów i krajów, gdzie dominuje 

praktykowanie religii niechrześcijańskich. Te tradycje są szczerym, lecz niekompletnym, 

szukaniem Boga, są jakby przygotowaniem do Ewangelii. Także te narody mają prawo 

poznać bogactwo misterium Chrystusa, poznać ojcostwo Boga. Kościół nie czuje się 

dyspensowanym z troski o pogłębienie, cementowanie i dojrzewanie wiary wiernych, 

również w stosunku do chrześcijan, którzy nie mają pełnej jedności z Kościołem 

katolickim217.  

Dokument synodalny wskazuje na dwie poważne przeszkody dla ewangelizacji. 

Po pierwsze to zwiększanie się liczby niewierzących w świecie, po drugie zaś wielka 

liczba ochrzczonych, którzy nie praktykują religii218. 

 
213 Por. tamże, nr 14. 
214 „[…] zawsze jest ono konieczne dla wielu ludzi, bo dzisiaj dość często powstają takie warunki, 
w których zupełnie odchodzi się od prawa Chrystusowego; dla wielu ludzi ochrzczonych, ale pozostających 
poza nawiasem życia chrześcijańskiego; dla prostego ludu, co ma jakaś wiarę, ale nie dość zna jej podstawy; 
dla ludzi studiujących, którzy czują potrzebę poznania Jezusa Chrystusa inaczej im przedstawianego, 
aniżeli zwykło się przedstawiać dzieciom w nauce religii oraz wielu innym”. Tamże, nr 51. 
215 Por. tamże, nr 53. 
216 Por. tamże, nr 54. 
217 Por. D. G. ASTIGUETA, La naturaleza misionera de la Iglesia…, dz. cyt., s. 46. 
218 Por. EN, nr 55. 
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Papież przytoczył streszczenie postulatów Soboru jako „dokładanie starań, 

ażeby Kościół XX wieku stał się bardziej zdatny do głoszenia Ewangelii ludziom tegoż 

stulecia”219. Ważnego podkreślenia dokonał także definiując rolę osób ewangelizujących 

w misji Kościoła i zaznaczając, że działalność ewangelizacyjna nie jest aktem osobistym 

i odizolowanym, lecz zawsze eklezjalnym. Działalność misyjna jest aktem Kościoła. 

Drugi aspekt, wynikający z wcześniej omówionego, polega na tym, że skoro jest to 

działalność Kościoła, to nikt nie może zawłaszczać albo prowadzić własnej działalności 

na podstawie misji samowolnej, uzurpowanej, bez odniesienia do Kościoła, ale tylko 

w jedności z jego posłannictwem i w jego imieniu220. 

 

2.3.2. Encyklika Redemptoris missio Jana Pawła II (1990 r.) 

Nie ulega wątpliwości, że Kościół wraz z Soborem Watykańskim II osiągnął 

żywszą świadomość swojej misyjnej natury i raz jeszcze wsłuchał się w głos Pana, który 

go posyła na świat jako powszechny sakrament zbawienia221. Papież Jan Paweł II w 25. 

rocznicę od zakończenia Soboru i w 15. od ogłoszenia adhortacji Evangelii nuntiandi 

wezwał Kościół do odnowy zaangażowania misyjnego, tj. do odnowy wiary i życia 

chrześcijańskiego. Było to wezwanie do nowej ewangelizacji. Dnia 7 grudnia 1990 r. 

papież promulgował encyklikę Redemptoris missio o stałej aktualności posłania 

misyjnego222. 

Dokument papieski zwraca uwagę na to, że „wiara umacnia się, gdy jest 

przekazywana!”223. Powodem powstania i zamierzeniem tego dokumentu papieskiego 

jest „rozwiązanie wątpliwości i niejasności co do misji wśród narodów; utwierdzenie 

w gorliwości zarówno zasłużonych synów i córek oddających się pracy misyjnej, jak 

i tych wszystkich, którzy im pomagają; budzenie powołań misyjnych, zachęcanie 

teologów do pogłębienia i systematycznego wyjaśniania różnych aspektów misji; 

 
219 Por. tamże, nr 2. 
220 Por. tamże, nr 60. 
221 Por. IOANNES PAULUS PP. II, Adhortatio apostolica post-synodalis Christifideles laici de vocatine et 
missione laicorum in Ecclesia et in mundo (30.12.1988 r.), AAS 81 (1989), ss. 393-521; tekst polski: 
Adhortacja apostolska Jana Pawła II „Christifideles laici” o powołaniu i misji świeckich w Kościele 
i w świecie, w: Adhortacje Apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Tom I, Wydawnictwo Znak, Kraków 
2006, ss. 351-488, nr 2. 
222 Por. IOANNES PAULUS PP. II, Litterae encyclicae Redemptoris missio de perenni vi mandati missionalis 
(07.12.1990 r.), AAS 83 (1991), ss. 249-340; tekst polski: Encyklika „Redemptoris missio” o stałej 
aktualności posłania misyjnego, w: Encykliki Ojca Świętego…, dz. cyt., ss. 323-392 [dalej: RM]. 
223 Por. tamże, nr 2. 
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ożywienie misji poprzez zachęcanie Kościołów partykularnych, zwłaszcza młodych, do 

wysyłania i przyjmowania misjonarzy; zapewnienie niechrześcijan, a w szczególności 

władz krajów, ku którym kieruje się działalność misyjna, że ma ona tylko jeden cel: 

służenie człowiekowi, ukazując mu miłość Bożą, która objawiła się w Jezusie 

Chrystusie”224. Z tego więc powodu już na wstępie Jan Paweł II podkreśla, że „rozmach 

misyjny jest zawsze oznaką żywotności, tak jak jego osłabienie jest oznaką kryzysu 

wiary”225. To misja na drodze ku nowym wyzwaniom dzisiejszego świata – aż spotka się 

Jezusa Pana, który przechodzi drogą wypełnioną przez Dziewicę Maryję226. 

W pierwszych trzech rozdziałach encyklika misyjna jest poświęcona 

wymiarowi misyjnemu Kościoła i jego podstawowym fundamentom227. W czwartym 

rozdziale228 papież podejmuje bezpośrednio tematykę misji ad gentes, by już w kolejnych 

wskazywać misyjne drogi, odpowiedzialność osób za misje i pracujących 

w duszpasterstwie misyjnym, aż wreszcie omówić sposoby współpracy w działalności 

misyjnej. Głosząc potrzebę ewangelizacji misyjnej św. Jan Paweł II podkreśla, że 

„ewangelizacja stanowi pierwszą posługę, jaką Kościół może spełnić względem każdego 

człowieka i całej ludzkości w dzisiejszym świecie”229. 

Mówienie, że cały Kościół jest misyjny, nie wyklucza istnienia specyficznej 

działalności misyjnej zwanej misją ad gentes230 – pisał papież, ale zaznaczał również, iż 

zachodzi ryzyko zrównywania różnych sytuacji i znoszenia takowej misji231.  

Encyklika Redemptoris missio stanowi ważny wkład dla rozwoju doktryny 

kościelnej o działalności misyjnej. Jan Paweł II rozróżniał trzy sposoby misji 

w Kościele232. Misja ad gentes, która zakłada ewangelizację skierowaną jako pierwsze 

głoszenie narodom, gdzie Chrystus i Ewangelia nie były głoszone, lub były, ale tak słabo, 

że Kościół się nie zakorzenił. Następnie jest to troska duszpasterska, która jest 

działalnością ewangelizacyjną wobec wspólnoty chrześcijańskiej posiadającej stosowne 

 
224 Por. tamże. 
225 Por. tamże. 
226 Por. P. CHIOCCHETTA, La Redemptoris Missio nel contesto del magistero sulle missioni, w: Cristo 
Chiesa Missione…, dz. cyt., ss. 30-31. 
227 „Jezus Chrystus jedynym Zbawicielem”, RM, nry 4-11; „Królestwo Boże”, RM, nry 12-20 oraz „Duch 
Święty głównym sprawcą misji”, RM, nry 21-30. 
228 Zob. tamże, „niezmierzone horyzonty misji wśród narodów”, nry 31-40.  
229 Por. tamże, nr 2. 
230 Por. tamże, nr 32. 
231 Por. C. J. ERRÁZURIZ MACKENNA, La dimensione missionaria del “munus docendi Ecclesiae”. Profili 
giuridici, w: La Chiesa è missionaria. La ricezione..., dz. cyt., s. 67. 
232 Por. RM, nry 33-34. 
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i umocnione struktury kościelne. Wreszcie „nowa ewangelizacja”233 skierowana do 

krajów o dawnej tradycji chrześcijańskiej, a także do najmłodszych Kościołów, gdzie 

utracono żywą wiarę lub gdzie społeczeństwo nie identyfikuje się już jako członkowie 

Kościoła234. Kościół w swoim zapale misyjnym proponuje, lecz nie narzuca niczego235. 

W takim ujęciu papież z Polski prostuje różne istniejące błędy oraz wyjaśnia wiele 

wątpliwości doktrynalnych, podkreślając potrzebę ochrony działalności misyjnej sensu 

stricto. 

W encyklice tej, jak w Evangelii nuntiandi, zauważa się scharakteryzowanych 

adresatów misji ad gentes, czyli narody i grupy społeczne jeszcze niewierzące 

w Chrystusa, tych, którzy są daleko od Chrystusa, wśród których Kościół nie zapuścił 

jeszcze korzeni, i tych, których kultura nie doznała jeszcze wpływów Ewangelii236. 

„Misyjność ad intra jest wiarygodnym znakiem i bodźcem dla misyjności ad 

extra i odwrotnie”237. Gorliwość poszczególnych członków Kościoła jest konieczna, by 

karmić zapał misyjny, by pójść ad gentes oraz podtrzymywać misje modlitwami i darami 

otrzymanymi od Pana. Treść encykliki odnosi się również do nowej ewangelizacji, której 

dzisiaj potrzebują wszystkie narody238. Wyraz wzajemnego przenikania się tych dwóch 

rzeczywistości misyjnych uwydatnia się w nadziei papieża związanej z młodzieżą 

z Ameryki Łacińskiej – kontynent ewangelizowany ponad pięćset lat temu, który dziś, 

w trzecim tysiącleciu przyczynia się do ewangelizacji Europy, Afryki i Azji; tak jak 

kiedyś Hiszpania ewangelizowała świat w szerokim znaczeniu geograficznym – od 

Filipin aż po Meksyk 239 i dziś sama potrzebuje ewangelizacji. 

Jan Paweł II, papież misyjny, w swoim zapale ewangelizacyjnym, mając przed 

oczami chrześcijańskie korzenie Europy, nazwał ją „kontynentem misyjnym” par 

excellence, tj. kontynentem, który w swojej historii ewangelizował inne przestrzenie 

 
233 Wyrażeniem tym po raz pierwszy w Magisterium posługiwał się św. Jan Paweł II podczas jego pierwszej 
pielgrzymki do Polski, w homilii w czasie Mszy św. przed opactwem OO. Cystersów w Mogile (Kraków). 
IOANNES PAULUS PP. II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej przed opactwem OO. Cystersów w Mogile 
(09.06.1979 r.), w: Jan Paweł II. Pielgrzymki do Ojczyzny 1979-1983-1987-1991-1995-1997-1999-2002. 
Przemówienia homilie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, s. 190. 
234 Por. J. A. FUENTES, La función de enseñar en el Derecho de la Iglesia, Eunsa, Pamplona 2017, s. 237. 
235 Por. J. GARCÍA MARTÍN, La Chiesa propone, non impone nulla. Diritto e dovere della missione, 
w: Cristo Chiesa Missione…, dz. cyt., ss. 215-232. 
236 Por. RM, nr 34. Ta specyfikacja ma swoje źródła w AG, nry 6.23.27 oraz EN, nry 18-20. 
237 Por. RM, nr 34. 
238 Por. IOANNES PAULUS PP. II, Messaggio al Capitolo Generale della Congregazione del Cuore 
Immacolato di Maria (05.07.1993 r.), w: Enchiridion della Nuova Evangelizzazione, dz. cyt., ss. 606-607. 
239 Por. IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio ad eos qui plenario coetui Pontificiae Commisionis pro America 
Latina interfuerunt coram admissos (23.06.1995 r.), AAS 88 (1996), ss. 262-265.  
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geograficzne, ale ostrzegał też Europę przed mocnymi prądami antyewangelizacyjnymi. 

W tym kluczu wezwał Europę do pamięci o obowiązkach wobec najbiedniejszych krajów 

na Ziemi i wobec siebie poprzez „wymianę darów”240. 

Struktura encykliki misyjnej Redemptoris missio jest odmienna od struktury 

soborowego dekretu Ad gentes. Powstała pod wpływem późniejszej refleksji teologicznej 

podkreślającej jedność i powszechność zbawienia w Chrystusie. W tym kontekście, 

zanim w encyklice jest mowa o misji Kościoła, wpierw zwraca się w niej uwagę na 

kwestię Królestwa Bożego w odniesieniu do Kościoła. Dokument papieski przedstawia 

w ten sposób świadomość wielkiej potrzeby misji ad gentes, nie jako formy zdobywania 

lub kolonizowania kogokolwiek, ponieważ Kościół nie jest początkiem misji, lecz ma 

być narzędziem, jakby „sakramentem”241.  

Ponadto święty papież zachęca Kościoły partykularne do podtrzymywania 

katolickości wiary, czyli do umiejętności dawania i otrzymywania od innych Kościołów 

darów duchowych, doświadczeń duszpasterstwa, pierwotnego głoszenia i ewangelizacji, 

apostolskiego personelu i środków materialnych. Ostrzega przy tym przed podwójnym 

ryzykiem zamykania się: z jednej strony Kościoły o tradycji chrześcijańskiej zderzające 

się z wyzwaniami nowej ewangelizacji sądzą, że misja ad gentes dobiegła końca i misja 

powinna być zwrócona ku sobie; natomiast z drugiej strony młode Kościoły odczuwają 

problem własnej tożsamości, inkulturacji, swobody wzrastania bez wpływów 

zewnętrznych, co może prowadzić nawet do zamknięcia drzwi przed misjonarzami242. 

W Encyklice podkreślona została także ważność roli kapłanów diecezjalnych 

dla misji powszechnej Kościoła. „Wszyscy kapłani winni mieć misyjne serce i umysł, 

powinni być otwarci na potrzeby Kościoła i świata, troskliwi wobec tych, którzy są 

najdalej, a zwłaszcza wobec grup niechrześcijan we własnym środowisku”243. Wymagać 

to będzie od nich nie tylko dojrzałości powołania, ale również nieprzeciętnej zdolności 

do rozłąki z własną ojczyzną, narodem i rodziną oraz szczególnej umiejętności włączania 

się w inne kultury ze zrozumieniem i szacunkiem244. Papież cytując Fidei donum poparł 

 
240 Por. IOANNES PAULUS PP. II, Lettera al Presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee 
(01.09.1993 r.), w: Enchiridion della Nuova Evangelizzazione, dz. cyt., ss. 624-626. 
241 Zob. C. ZUCCARO, Morale e missione. Animare la fede e convertire la vita, Urbaniana University Press, 
Roma 2006, ss. 60-61. 
242 Por. RM, nr 85; M. RIVELLA, La cooperazione missionaria della Chiesa particolare nei documenti 
magisteriali recenti, Quaderni di Diritto Ecclesiale 28 (2015), s. 269. 
243 Por. RM, nr 67. 
244 Por. IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio ad eos qui plenario coetui Congregationis pro Gentium 
Evangelizatione interfuerunt coram admissos (14.04.1989 r.), AAS 81 (1989), s. 1140, nr 4. Na tym 
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wzrost ducha misyjnego wśród prezbiterów Kościołów o starej tradycji i rozwój tego 

ducha wśród prezbiterów młodych Kościołów245. Status misjonarza jest rzeczywistością 

publiczną i oficjalną Kościoła, który posyła misjonarzy. Wierny Kościoła, duchowny 

bądź świecki, nie może przyjąć takiego statusu samodzielnie i niezależnie.  

Papież wskazuje wreszcie na znaczącą rolę formacji misyjnej Kościoła 

lokalnego, która może zaowocować powołaniami ad gentes do współpracy 

w ewangelizacji narodów246. 

 

2.3.3. Adhortacja Pastores dabo vobis Jana Pawła II (1992 r.) 

W posynodalnej adhortacji Pastores dabo vobis247, w której podjęto refleksję 

nad formacją duchowieństwa we współczesnym świecie, papież podkreślił rolę 

prezbiterów w nowej ewangelizacji, które to zadanie kształtuje się już podczas formacji 

do kapłaństwa. Refleksja dotyczyła treści i metod formacyjnych w odniesieniu do potrzeb 

nowej ewangelizacji, czyli przede wszystkim potrzeby ukształtowania nowych 

ewangelizatorów. Ważne na samym początku jest rozeznawanie sytuacji wraz z właściwą 

oceną i interpretacją, które papież nazywa „ewangelicznym rozeznaniem” i które ułatwia 

Kościołowi stawianie czoła trudnościom i wyzwaniom nowej epoki historycznej248. 

Na wstępie została ukazana konieczność głębokiej relacji prezbitera 

z Kościołem, albowiem prezbiter pozostaje w służbie Kościołowi. Papież uznał posługę 

kapłańską w odniesieniu do Kościoła jako tajemnicę, komunię i misję. Prezbiter służy 

Kościołowi – tajemnicy, bo działa poprzez znaki sakramentalne, służy Kościołowi – 

komunii, gdyż w jedności z biskupem buduje jedność wspólnoty kościelnej w swojej 

różnorodności powołań, charyzmatów i posług oraz służy misji Kościoła, ponieważ służy 

wspólnocie głoszącej i świadczącej o Chrystusie249. 

Wymownym wydaje się nr 18. dokumentu posynodalnego, gdzie papież 

dokonał syntezy roli i zadań kapłana w działalności misyjnej Kościoła: „[…] nowa 

 
spotkaniu Jan Paweł II zapowiedział, że sprawa formacji kapłanów będzie także przedmiotem prac Synodu 
Biskupów w roku 1990. Por. „L’Osservatore Romano” PL 4 (1989), s. 31. 
245 Por. RM, nr 68. 
246 Por. tamże, nr 83. 
247 IOANNES PAULUS PP. II, Adhortatio apostolica post-synodalis Pastores dabo vobis de Sacerdotum 
formatione in aetatis nostrae rerum condicione (25.03.1992 r.), AAS 84 (1992), ss. 657-804; tekst polski: 
Posynodalna adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis” Ojca Świętego Jana Pawła II o formacji 
kapłanów we współczesnym świecie, „L’Osservatore Romano” PL 3-4 (1992), ss. 4-63 [dalej: PDV]. 
248 Por. tamże, nry 2.10. 
249 Por. A. CATTANEO, Il presbiterio della Chiesa Particolare…, dz. cyt., s. 92. 
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ewangelizacja, obejmująca cały Lud Boży i domagająca się nowej gorliwości, nowych 

metod i nowego sposobu głoszenia i dawania świadectwa Ewangelii, dziś zwłaszcza 

potrzebuje kapłanów, którzy bezwzględnie i w pełni przeżywają tajemnice Chrystusa 

i potrafią wypracować nowy styl życia duszpasterskiego, w głębokiej jedności 

z papieżem, biskupami i z innymi kapłanami oraz w owocnej współpracy z wiernymi 

świeckimi, szanując i rozwijając różne role, charyzmaty i posługi we wspólnocie 

kościelnej”250. 

Ojcowie synodalni kładli nacisk na formację kandydatów do kapłaństwa oraz 

na formację kapłańską po święceniach (permanentną), która dla świętego papieża Jana 

Pawła II zdaje się być nieodzowna dla wypełnienia najistotniejszego i nie cierpiącego 

zwłoki zadania Kościoła, czyli nowej ewangelizacji251. Dzięki temu możliwym staje się 

rozwój świadomości międzykościelnej jedności, zwłaszcza w Kościołach lokalnych, 

które pozbawione wolności, nie mogą mieć własnych powołań252.  

Słowami „Dam wam pasterzy według mego serca” (Jr 3,15) papież rozpoczął 

i zakończył tekst synodalny. Wzywał on kapłanów, aby uświadomili sobie, że „nowa 

ewangelizacja potrzebuje nowych głosicieli Ewangelii, to znaczy kapłanów, którzy 

starają się przeżywać swoje kapłaństwo jako szczególną drogę do świętości”253. 

 

2.3.4. Adhortacja Evangelii gaudium Franciszka (2013 r.) 

W październiku 2012 r. podczas pontyfikatu papieża Benedykta XVI, odbyło 

się Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Biskupów poświęcone Nowej Ewangelizacji. Prace 

synodalne skutkowały ogłoszeniem posynodalnej adhortacji apostolskiej Evangelii 

gaudium254, która została podpisana 24 listopada 2014 r. przez nowo wybranego papieża 

Franciszka.  

Już w Lineamentach uwzględniając wyzwania „Nowej Ewangelizacji” 

wskazano, że Kościół musi przejść przez odnowę, „aby mógł sprostać wyzwaniom, które 

dzisiejszy kontekst społeczny i kulturowy stawia przed wiarą chrześcijańską, jej 

głoszeniem i świadczeniem o niej, w konsekwencji poważnych przemian, które mają dziś 

miejsce. Odpowiedzią Kościoła na te wyzwania nie jest rezygnacja, zamknięcie się 

 
250 Por. PDV, nr 18.  
251 Por. tamże, nr 70. 
252 Por. tamże, nr 74. 
253 Por. tamże, nr 82. 
254 Por. FRANCISCUS PP., Evangelii gaudium, dz. cyt. 
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w sobie, lecz zapoczątkowanie operacji ożywienia własnego ciała, poprzez postawienie 

w centrum postaci Jezusa Chrystusa, spotkanie z Nim, który daje Ducha Świętego i siły 

do głoszenia, zwiastowania Ewangelii na nowe sposoby, zdolne przemówić do 

współczesnych kultur”255. 

Struktura posynodalnej adhortacji pokazuje potrzebę misyjnego przeobrażenia 

Kościoła (rozdział I), kryzys zaangażowania wspólnotowego (rozdział II), głoszenie 

Ewangelii (rozdział III), społeczny wymiar ewangelizacji (rozdział IV) oraz potrzebę 

zaangażowanych i pełnych ducha ewangelizatorów (rozdział V). Podkreślić tu należy 

jedynie kilka aspektów, ponieważ Evangelii gaudium jest potwierdzeniem tego, co 

zostało przywołane już w poprzednich dokumentach256. Papież wyróżnił fundamentalną 

rolę „kerygmy”257 w działalności ewangelizacyjnej i w każdej próbie odnowy kościelnej, 

jako orędzia pierwszego w sensie jakościowym; oraz inicjacji mistagogicznej, czyli 

koniecznego stopniowania doświadczenia formacyjnego, w którym uczestniczy cała 

wspólnota, i dowartościowania liturgicznych znaków inicjacji chrześcijańskiej258. 

Papież Franciszek stawia w centrum ewangelizacji Jezusa, który jest 

„pierwszym i największym głosicielem Ewangelii” i zaprasza do współpracy z Nim. 

Istotną nowością jest to, że papież odchodzi od pojęcia ad gentes na rzecz „ewangelizacji” 

jako głoszenia Ewangelii tym, którzy nie znają Jezusa Chrystusa lub zawsze Go 

odrzucali259. Określa działalność misyjną jako wzorzec każdego dzieła Kościoła, 

podkreślając konieczną potrzebę przejścia z duszpasterstwa zwykłego zachowywania 

stanu rzeczy do duszpasterstwa zdecydowanie misyjnego260. 

Dokument posynodalny mierzy się także z kwestiami reformy Kościoła 

u początku misyjnego wyjścia, pokus osób zaangażowanych w duszpasterstwo, 

ewangelizującego Ludu Bożego, homilii i jej przygotowania, społecznej integracji 

 
255 Por. SYNOD BISKUPÓW, XIII zwyczajne zgromadzenie ogólne, Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary 
chrześcijańskiej, Lineamenta, Watykan 2011, https://www.vatican.va/roman_curia/synod/ 
documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-assembly_pl.html, [data dostępu: 08.11.2021], nr 5. 
256 W adhortacji Evangelii gaudium cytowane są w dokumenty Evangelii nuntiandi i Redemptoris missio. 
257 „Jezus Chrystus cię kocha, dał swoje życie, aby cię zbawić, a teraz jest żywy u twego boku codziennie, 
aby cię oświecić, umocnić i wyzwolić”. FRANCISCUS PP., Evangelii gaudium, dz. cyt., nr 164. „Słowo 
pochodzące z greckiego kerussô i znaczy «głosić». Jezus stosuje ten termin w Łk 4, 18-19. Jest to tożsame 
z głoszeniem nowiny chrześcijańskiej w jego podstawowych elementach: śmierć i zmartwychwstanie 
Chrystusa oraz wołanie, by przyjąć przebaczenie grzechów we chrzcie”. Por. F. MANNS, Nuova 
evangelizzazione. La riscoperta del battesimo, Paoline Editoriale Libri, Milano 2012, s. 148 [tłum. własne]. 
258 Por. FRANCISCUS PP., Evangelii gaudium, dz. cyt., nry 165-166. 
259 Por. tamże, nry 12-14. 
260 Por. tamże, nry 15. 27. 
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ubogich, pokoju i dialogu społecznego oraz duchowych motywacji dla misyjnego 

zaangażowania261. Papież upatruje w nadmiernej centralizacji Kościoła komplikację 

w dynamizmie misyjnym262 i zachęca do otwarcia drzwi Kościoła, do wyjścia ku innym, 

aby dotrzeć do ludzkich peryferii263. W taki sposób uwydatnia się dynamizm misyjny 

Kościoła, który powinien ogarnąć bez wyjątku wszystkich, zwłaszcza ubogich jako 

„uprzywilejowanych adresatów Ewangelii”264.  

W swoistym rozeznaniu ewangelicznym papież zwraca uwagę również na 

niektóre wyzwania współczesnego świata, charakteryzujące się m.in. dużymi sukcesami 

w zakresie zdrowia, edukacji i komunikacji; ale niestety także ekonomią wykluczenia 

społecznego, bałwochwalstwem pieniądza i nierównością społeczną rodzącą przemoc265. 

Do tego dochodzi postępująca sekularyzacja i kryzys rodziny, które sprzyjają 

postmodernistycznemu i zglobalizowanemu indywidualizmowi266. 

Zatem głoszenie Ewangelii polega na dzieleniu się radością, bo cały Lud Boży 

jest powołany do tego dzieła na mocy chrztu, a więc każdy jest podmiotem aktywnym 

ewangelizacji. Papież rozróżnia sposoby ewangelizacji, takie jak: od osoby do osoby267, 

poprzez charyzmaty268, kręgi zawodowe, naukowe i akademickie269, homilię270 

i katechezę271. 

 

3. Działalność misyjna Kurii Rzymskiej 

Sobór Watykański II w dekrecie o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele 

postulował, aby dykasterie Kurii Rzymskiej, które służą pomocą w wykonywaniu 

najwyższej, pełnej i bezpośredniej władzy Biskupa Rzymu, zostały na nowo 

zorganizowane i bardziej dostosowywane do wymagań czasu, krajów i obrządków272.  

 
261 Por. tamże, nr 17. 
262 Por. tamże, nr 32. 
263 Por. tamże, nr 46. 
264 Por. tamże, nr 48. 
265 Por. tamże, nry 52-63. 
266 Por. tamże, nr 67. 
267 Por. tamże, nr 127. 
268 Por. tamże, nr 130. 
269 Por. tamże, nr 132. 
270 Papież szeroko opisuje różne aspekty homilii i jej przygotowania. Por. tamże, nry 135-159. 
271 Por. tamże, nr 163. 
272 Por. CONCILIUM VATICANUM II, Christus Dominus, dz. cyt., nr 9. 
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Kuria Rzymska stanowi instytucję, przy pomocy której papież prowadzi sprawy 

Kościoła powszechnego. W imieniu papieża oraz jego autorytetem kuria wykonuje 

zadania dla dobra i służby Kościoła (kan. 360 KPK 1983). Ustanowienia Kurii Rzymskiej 

jako zorganizowanej instytucji dokonał papież Sykstus V konstytucją apostolską 

Immensa aeterni Dei (22.01.1588 r.). Kuria Rzymska podlegała w ciągu wieków 

modyfikacjom w celu usprawnienia jej działania w określonych warunkach. Do jej 

reformatorów zalicza się m.in.: Piusa X z konstytucją apostolską Sapienti consilio273 

w 1908 r., Pawła VI z Regimini Ecclesiae Universae274 w 1967 r. oraz Jana Pawła II 

z Pastor bonus275 w 1988 г.276 Ostatnią reformę Kurii Rzymskiej przeprowadził papież 

Franciszek konstytucją apostolską Praedicate evangelium277 z dnia 19 marca 2022 r., 

w której wskazał na kontekst misyjny reformy oraz nawrócenie misyjne Kościoła278. 

Reformy dotyczące Kurii Rzymskiej i tematyki misyjnej będą szerzej 

omówione w zamieszczonych poniżej punktach, gdzie zostaną poddane analizie 

instytucje i dykasterie rzymskie powiązane ze sprawami misyjnymi. 

 

3.1. Rzymska Kongregacja Propaganda Fide ds. Rozkrzewienia Wiary 

Papież Grzegorz XV ukonstytuował Sacra Congregatio de Propaganda Fide 

bullą Inscrutabili Divinae z dnia 22 czerwca 1622 r. oraz Romanum decet z tego samego 

dnia. Ponadto dokumentami papieskimi fundamentalnymi były: Cum inter multiplices 

z dnia 14 grudnia 1622 r., Cum nuper z dnia 13 czerwca 1623 r. i na końcu Immortalis 

Dei z dnia 1 sierpnia 1627 r.279 

 
273 Por. PIUS PP. X, Constitutio apostolica Sapienti consilio de Romana Curia (29.06.1908 r.), AAS 1 (1909), 
ss. 7-19. 
274 Por. PAULUS PP. VI, Constitutio apostolica Regimini Ecclesiae Universae de Romana Curia 
(15.08.1967 r.), AAS 59 (1967), ss. 885-928. 
275 Por. IOANNES PAULUS PP. II, Constitutio apostolica Pastor bonus de Romana Curia (28.06.1988 r.), AAS 
80 (1988), ss. 841-912; tekst polski: Konstytucja apostolska o Kurii Rzymskiej, w: KPKkom, dodatek część 
II, ss. 1397-1465 [dalej: PB]. 
276 Por. E. SZTAFROWSKI, Kuria Rzymska Jana Pawła II, Prawo Kanoniczne 33 (1990), nr 1-2, s. 21. 
277 FRANCISCUS PP., Praedicate evangelium, dz. cyt. 
278 Por. tamże, art. 2-3. 
279 Szczegółowy opis historyczny powstawania Rzymskiej Kongregacji znajduje się w: Annuario 
Pontificio, Liberia Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2021, ss. 1768-1769; oraz na stronie watykańskiej 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cevang/documents/rc_con_cevang_20100524_profile_
it.html [data dostępu: 25.05.2019]. „W Acta S. Congregationis de Propaganda Fide pod rokiem 1622 
czytamy, że w dniu 6 stycznia Grzegorz XV «erexit Congregationem 13 Cardinalium et duorum 
Praelatorum cum uno Secretario, quibus negotium propagationis fidei commisit et commendavit»”. Por. 
Collectanea de Propaganda Fide, t.1, Roma 1907, s. 1, n. 1 za E. SZTAFROWSKI, Kuria Rzymska. Studium 
historyczno-kanoniczne, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1981, przypis 11, s. 151. 
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Myśl o takiej kongregacji, która zajmowałaby się całokształtem działalności 

misyjnej Kościoła pojawiła się już w XIII wieku za przyczyną Ramóna Llull (1232-

1315 r.)280 zwanego „doktorem misji”, najpierw poprzez to, że złożył petycję w tej 

sprawie papieżowi Celestynowi V, a następnie Bonifacemu VIII. Podobne propozycje 

wysunął w XVI wieku Franciszek Borgiasz do papieża Piusa V281. 

W bulli powołującej do istnienia Rzymską Dykasterię, po wstępnym 

wyjaśnieniu motywów jej ustanowienia, sprecyzowano jej szerokie zadania 

i kompetencje, a przede wszystkim uprawnienia i prerogatywy do zakładania misji na 

całym świecie oraz dysponowania osobami i urzędami. Papież udzielił jej wówczas 

bardzo szerokiej jurysdykcji do rozpatrywania, załatwiania i egzekwowania wszelkich 

spraw dotyczących misji282.  

Kongregacja została stworzona dla krzewienia i organizowania w sposób 

scentralizowany i jednolity misji na świecie. Posiadała strukturę własną, ponieważ była 

zależna bezpośrednio od papieża i nie była skrępowana ograniczeniami jurysdykcyjnymi 

nad osobami, regionami, pracą lub procedurami na misjach – z wyjątkiem kompetencji 

Penitencjarii Apostolskiej w sprawach dotyczących forum wewnętrznego oraz 

Sant’Uffizio dla rozstrzygnięcia wątpliwości wokół obrzędów i sakramentów. Była 

całkowicie niezależna od innych kongregacji, a nawet od trybunałów Kurii Rzymskiej. 

Jej jurysdykcja nad terenami misyjnymi i wewnętrzna struktura zostały prędko 

wzmocnione, aby mogła podjąć się złożonego zadania opracowywania prawa misyjnego, 

które miało odpowiadać na różne sytuacje prawne, polityczne i duszpasterskie283. Zbiór 

dokumentów wydanych przez tę Kongregację znajduje się w Collectanea 

S. Congregationis de Propaganda Fide284. Obejmuje on okres czasowy od 1622 r. do 

1892 r., z różnymi dodanymi aktami aż do 1906 r. 

Profesor Carlo Fantappiè relacjonuje, że utworzenie Propaganda Fide 

rozpoczęło drogę emancypacji działalności misyjnej od polityki królów i władców, 

zwłaszcza hiszpańskich i portugalskich, którzy prowadzili patronado (portugalskie 

 
280 Najważniejszy tekst błogosławionego autora w języku polskim, zob. R. LLULL, Księga Przyjaciela 
i Umiłowanego: brewiarz mistyczny, A. Sawicka (tłum.), Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 
2003. 
281 Por. R. SKOWRONEK, Kongregacja Ewangelizowania Narodów…, dz. cyt., ss. 191-192. 
282 Por. tamże, ss. 193-195. 
283 Kongregacja posiadała własne finanse. Przy niej funkcjonowało kolegium Urbanianum dla formacji 
misjonarzy, a także drukarnia. Por. C. FANTAPPIÈ, Storia del diritto canonico…, dz. cyt., ss. 187-188. 
284 Por. Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide, Roma 1893-1907. 
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padroado)285. Dykasteria, która została powołana do zajmowania się misjami na całym 

świecie, na początku była w stosunku do jednostek kościelnych w Ameryce Łacińskiej 

w niemałym stopniu ograniczona, zwłaszcza ze względu na ogromne przywileje 

papieskie, którymi cieszyły się zakony misyjne na terenach im powierzonych oraz ze 

względu na prawo „patronatu”, które wykluczało jakąkolwiek możliwość ingerencji ze 

strony Propaganda Fide286. 

Fakt centralizacji działalności misyjnej, nierozłącznie związany z uwolnieniem 

się Kościoła Rzymu od patronatu kolonizatorów, wpisuje się w naturalny rozwój prawa 

kanonicznego ukazującego Kościół ewangelizujący, który w każdym czasie i w każdym 

miejscu szuka nowych form obecności swojej działalności proprie missionalis, bardziej 

dostosowanych do potrzeb czasu i bardziej odpowiednich, by zagwarantować jedność 

rządzenia samą działalnością misyjną287. 

Kongregacja zatem dążyła do oddzielenia się od kolonializmu, 

dowartościowując wymiar duchowy misji; również strzegła misjonarzy przed polityką 

i handlem; troszczyła się o odpowiednią formację duchową i naukową dla misjonarzy; 

o formację miejscowego duchowieństwa oraz zajmowała się procesem inkulturacji 

wartości i obrzędów, które nie były przeciwne duchowi chrześcijańskiemu288. Niemniej 

zależność terenów misyjnych od patronatów hiszpańskich i portugalskich oraz od 

francuskich: protectorat w Afryce, uniemożliwiała nieraz Stolicy Apostolskiej wysyłanie 

swoich legatów. Ta sytuacja z czasem prowadziła do coraz większych sporów pomiędzy 

Stolicą Apostolską a krajami cieszącymi się prawami i obowiązkami na terenach 

misyjnych289. Wydaje się, że najskuteczniejszym sposobem przezwyciężenia tego 

konfliktu było zamienianie panującej kościelnej hierarchii iberyjskiej na hierarchię 

pochodzącą z Rzymu – za pomocą instytucji wikariuszy apostolskich, posłanych na te 

tereny misyjne, którzy byli zależni bezpośrednio od Stolicy Apostolskiej. Innym 

rozwiązaniem, które także podjęła misyjna Dykasteria Rzymska, było ustanowienie 

prefektów apostolskich, którzy byli przełożonymi zgromadzeń misyjnych danego 

 
285 „Il patronato reggio, come complesso di diritti e obblighi concessi e imposti dal papa alle corone iberiche 
sotto forma di privilegio implicante un contratto oneroso allo scopo di promuovere l’azione missionaria 
nelle regioni dell’Africa e delle Indie orientali e occidentali che si andavano scoprendo ed evangelizzando”. 
Por. C. FANTAPPIÈ, Storia del diritto canonico…, dz. cyt., s. 198. 
286 Por. R. SKOWRONEK, Kongregacja Ewangelizowania Narodów…, dz. cyt., ss. 194-195. 
287 Por. M. MARTINELLI, L’origine e lo sviluppo…, dz. cyt., s. 14. 
288 Por. C. FANTAPPIÈ, Storia del diritto canonico…, dz. cyt., ss. 199-200. 
289 Por. U. MILLIEZ, Estructura canónica de las misiones, w: Balance misionero de veinticinco…, dz. cyt. 
nota 10, s. 72. 
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terytorium, ale nie posiadali sakry biskupiej. Wówczas byli oni zrównani w prawie 

z ordynariuszami290. 

Przywołany fakt istnienia dwóch podsystemów prawnych, które współistniały 

przez całą działalność misyjną od 1500 r. – system „Prawa Indian” królestw iberyjskich 

i system „prawa misyjnego” Propaganda Fide – stopniowo doprowadzał do utworzenia 

prawa powszechnego Kościoła. Innymi słowy to współistnienie i współzależność dało 

początek myśleniu o jednej kodyfikacji całego prawa kanonicznego. Taka idea powstała 

po raz pierwszy na Soborze Watykańskim I291. 

W chwili utworzenia Propaganda Fide dołączona do niej została dawna 

Congregatio pro rebus Graecorum292, którą później zreformował papież Pius IX 

w 1862 r. przez powołanie do życia Congregatio de Propaganda Fide pro negotiis ritus 

orientalis. Miała ona własnego sekretarza, konsultorów i urzędników, lecz obie 

dykasterie łączył wspólny kardynał prefekt293. Dopiero przed promulgacją Kodeksu 

Prawa Kanonicznego Piobenedyktyńskiego w 1917 r. nastąpiło usamodzielnienie obu 

kongregacji za przyczyną motu proprio papieża Benedykta XV Dei Providentis z dnia 

1 maja 1917 r.294 

Jeszcze w czasie przed kodyfikacją z 1917 r. rola Propaganda Fide polegała na 

czuwaniu i doprowadzaniu do ukształtowania nowych Kościołów partykularnych oraz na 

utorowaniu przejścia prawa misyjnego w normy prawa wspólnego dla całego Kościoła. 

Z tego więc względu zarówno synody prowincjalne (concili provinciali), jak i synody 

regionalne – na terenach misyjnych – były prowadzone pod przewodnictwem legata 

Stolicy Apostolskiej, który niekiedy miał prawo głosu, lub procedowano synody pod 

kierownictwem wikariusza apostolskiego. Dekrety synodalne były następnie przesyłane 

do Propaganda Fide w celu uzyskania od niej recognitio. Taka dynamika synodalna 

pozwoliła Dykasterii misyjnej wówczas, jak to określił prof. Carlo Fantappiè, prowadzić 

 
290 Por. C. FANTAPPIÈ, Storia del diritto canonico…, dz. cyt., s. 200. 
291 Por. tamże, s. 250. 
292 Kongregacja ds. Greckich została powołana do życia przez papieża Grzegorza XIII w 1573 r. 
i przemianowana później przez papieża Klemensa VIII (1592-1605) na Congregatio super negotiis Fidei 
et Religionis Catholicae. Zob. więcej M. MARTINELLI, La “svolta missionaria” e le origini di Propaganda 
Fide. I precursori, Ius Missionale 4 (2010), ss. 91-118. 
293 Por. R. SKOWRONEK, Kongregacja Ewangelizowania Narodów…, dz. cyt., s.195. 
294 Wcześniejsza reforma Kurii Rzymskiej – Sapienti Consilio – Piusa X z 1908 r. nie zadowoliła Kościołów 
Wschodnich. „[…] powodem tych zmian była nie tyle troska o misje, ile raczej chęć położenia kresu 
niezadowoleniu i narzekaniu chrześcijan wschodnich, że są traktowani na równi z heretykami i poganami 
a ponadto, że Rzym mniej ich ceni niż łacinników, którym muszą podlegać”. Por. P. PAŁKA, Kompetencje 
Kongregacji dla Kościołów Wschodnich w świetle reformy Kurii Rzymskiej, Roczniki Teologiczno-
Kanoniczne 16 (1969), s. 28. 
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tzw. „politykę prawa” prowadzącą do ograniczenia prawa misyjnego i wprowadzenia 

coraz bardziej przepisów i norm prawa powszechnego295. 

Kongregacja Propaganda Fide posiadała uprawnienia przysługujące zazwyczaj 

Kongregacji Konsystorialnej (Sacra Congregatio Consistorialis), które miały polegać na 

prawie ustanawiania i dzielenia terenów misyjnych, na zmianie ich granic, mianowaniu 

przełożonych, czuwaniu nad ich działalnością i badaniu raportów wizytacyjnych. 

W niektórych sprawach, korzystała też z uprawnień przysługujących Kongregacji 

Sakramentów (Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum) z wyjątkiem 

sakramentu małżeństwa, były to m.in. sprawy dotyczące regulowania dyscypliny 

sakramentów, nie wyłączając spraw ważności i warunków święceń kapłańskich oraz 

udzielania dyspens do święceń. Wreszcie Propaganda Fide była wyposażona 

w uprawnienia posiadane przez Kongregację Soboru (Sacra Congregatio Concilii), do 

których należały troska o misjonarzy jako duszpasterzy, o życie religijne wiernych, 

udzielanie wiernym potrzebnych dyspens. Była kompetentna w sprawach legatów, dzieł 

pobożności, intencji mszalnych, ustalania taks diecezjalnych, ale też i w kwestiach 

dochodów i majątków kościelnych, a także sprawowała pieczę nad wszystkim, co 

dotyczyło odbywania synodów na terenach misyjnych oraz miała prawo zatwierdzenia 

ich uchwał, czyli wspomniane już recognitio296. 

Ustawodawca kościelny w Kodeksie z 1917 r. ustanowił w can. 252 

o kompetencjach Kongregacji Propaganda Fide. Na wstępnie należy wyróżnić, że misja 

jest ad intra lub ad extra w zależności od terytorium, na którym jest prowadzona. Na 

terenach, gdzie brakuje ukonstytuowanej hierarchii kościelnej, zachodziła zależność 

prawna od Kongregacji Propaganda Fide. Wyróżniając kolejną właściwość należy 

wskazać na szczególne miejsce głoszenia Ewangelii i nauczania katolickiego – ad 

praedicandum Evangelium et catholicam doctrinam. Do kompetencji Kongregacji zatem 

należeć miało – i nadal jest aktualnym jej uprawnieniem – uznanie danej misji za Kościół 

partykularny już wystarczająco zaszczepiony.  

Na Soborze Watykańskim II w dekrecie misyjnym odniesiono się do 

kompetencji Kongregacji zajmującej się ewangelizacją narodów stwierdzając, że „[...] 

 
295 Por. C. FANTAPPIÈ, Storia del diritto canonico…, dz. cyt., ss. 245-249. Takie synody prowincjalne 
i regionalne miały miejsca w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Ameryce Łacińskiej. Na 
Wschodzie odbywały się „synody misyjne”, gdyż struktura hierarchiczna nie była tak ugruntowana jak 
w Ameryce; tak było w Chinach, Japonii i Korei (Nagasaki 1890 r.). 
296 Por. R. SKOWRONEK, Kongregacja Ewangelizowania Narodów…, dz. cyt., ss.199-200. 
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konieczną jest rzeczą, aby kongregacja ta była narzędziem administracji, jak i organem 

dynamicznego kierownictwa, który posługuje się naukowymi metodami i współczesnymi 

narzędziami pracy, uwzględniając mianowicie dzisiejsze badania w dziedzinie teologii, 

metodologii i duszpasterstwa misyjnego”297. Z tego zaś powodu rzymska dykasteria 

posiada bardzo szerokie kompetencje, które w ciągu historii nieraz ograniczono, ale które 

w wielu płaszczyznach wciąż one są przestronne, gdyż dotyczą one bardzo szerokiego 

i ważnego zadania misyjnego298.  

Obok misyjnego dekretu Soboru należy również wskazać na przepisy 

wykonawcze ogłoszone w Ecclesiae sanctae (6 sierpnia 1966 r.) jako akt normatywny 

dotyczący bezpośrednio rzymskiej dykasterii. Odnosiły się one bezpośrednio do 

dokumentów soborowych, tj. PO, nr 10 i AG, nr 6. Przepisy te wyprzedzały późniejsze 

dyrektywy, które zostały zawarte w Pro comperto sane, z dnia 6 sierpnia 1967 r., 

opisujące udział biskupów diecezjalnych w pracy rzymskich dykasterii. Ponadto znaczny 

wpływ na funkcjonowanie Propaganda Fide miały: reforma Kurii Rzymskiej zawarta 

w konstytucji apostolskiej Regimini Ecclesiae Universae z dnia 15 sierpnia 1967 r.299 

oraz Regulaminie Ogólnym Kurii Rzymskiej z dnia 22 lutego 1968 r.300 

Odzyskanie niepodległości politycznej przez wiele krajów afrykańskich 

i azjatyckich przynaglało Stolicę Apostolską do przyspieszenia procesu kształtowania 

hierarchii kościelnej na tych terytoriach, przekształcając wikariaty apostolskie w diecezje 

i archidiecezje. To spowodowało, że dekretem wydanym przy okazji instrukcji Relationes 

in territoriis z dnia 24 lutego 1969 r.301 w Afryce ogłoszono zamknięcie wcześniejszych 

etapów tworzenia struktur misyjnych, znosząc ius commissionis302. Ówczesny stan 

w diecezjach na terenach misyjnych cechował się tym, że 80 procent tych diecezji 

posiadało ordynariusza misjonarza. Stopniowo, zwłaszcza dzięki zaangażowaniu 

duchowieństwa afrykańskiego, ustanawiano biskupów spośród miejscowego 

duchowieństwa, którzy zostawali biskupami pomocniczymi w archidiecezjach (gdzie 

 
297 Por. AG, nr 29. 
298 Por. J. A. FUENTES, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 256. 
299 Por. PAULUS PP. VI, Regimini Ecclesiae Universae, dz. cyt. 
300 Por. SECRETARIA STATUS, Regolamento Generale della Curia Romana (22.02.1968 r.), AAS 60 (1968), 
ss. 129-176. 
301 CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE, Relationes in territoriis, dz. cyt. 
302 System ten polegał na powierzeniu instytutowi życia konsekrowanego konkretnego terytorium 
misyjnego. Zob. CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, Quum huic, dz. cyt., ss. 111-115. 
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arcybiskup był misjonarzem), by następnie sukcesywnie ich zastępować na stolicach 

biskupich. W Azji to przejście w hierarchii rozpoczęto jeszcze wcześniej303. 

 

3.2. Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów 

Dykasteria rzymska zajmująca się działalnością misyjną Kościoła do czasu 

wejścia w życie konstytucji apostolskiej Praedicate evangelium, tj. do 5 czerwca 2022 r., 

nosiła oficjalną nazwę łacińską Congregatio pro Gentium Evangelizatione304, która 

została wprowadzona przez Pawła VI w Regimini Ecclesiae Universae w 1967 r. Zatem 

nazwa Propaganda Fide, jako historyczna dla Kongregacji do spraw misyjnych, powoli 

była odsuwana na dalszy plan305. W Praedicate evangelium została wymieniona jako 

pierwsza z istniejących dykasterii Kurii Rzymskiej pod włoską nazwą Dicastero per 

l’Evangelizzazione306. 

Zważywszy na to, że misje są prowadzone w duchu jedności wspólnoty 

kościelnej, a to znaczy, że pracownicy na misjach oraz odpowiedzialni za nie muszą 

odzwierciedlać tę wspólnotę jedności na wzór ciała mistycznego Chrystusa; to znakiem 

widzialnym tej rzeczywistości jest dykasteria misyjna, która reguluje i koordynuje na 

całym świecie zarówno działalność misyjną, jak i współpracę misyjną307. 

Ustawodawca obecnie obowiązującego Kodeksu Prawa Kanonicznego w kan. 

360 wskazał, że strukturę i kompetencję Kurii Rzymskiej, przy pomocy której papież 

załatwia sprawy Kościoła powszechnego, określają specjalne przepisy. Ogólne przepisy 

znajdowały się w konstytucji apostolskiej Pastor Bonus, ale od 5 czerwca 2022 r. 

obowiązują normy z konstytucji Praedicate evangelium, które charakteryzują się nowym 

impulsem misyjnym – podkreśla się w nich przede wszystkim to, że każdy chrześcijanin 

jest uczniem-misjonarzem („ogni cristiano è un discepolo missionario”)308. 

 
303 „W 1886 r. w Indiach Brytyjskich, w 1891 r. w Japonii, w 1946 r. w Chinach, w 1960 r. w Wietnamie, 
w 1965 r. w Tajlandii […] aż do późniejszego 1988 r. w Indiach.” Por. C. FANTAPPIÈ, Storia del diritto 
canonico…, dz. cyt., s. 310 [tłum. własne].  
304 Oficjalnie w języku polskim to Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów [dalej KEN]. 
305 „Quae hucusque nuncupata est Sacra Congregatio de Propaganda Fide, in posterum appellabitur Sacra 
Congregatio pro Gentium Evangelizatione seu de Propaganda Fide”. PAULUS PP. VI, Regimini Ecclesiae 
Universae, dz. cyt., nr 81. 
306 Por. FRANCISCUS PP., Praedicate evangelium, dz. cyt., art. 53-68. 
307 Por. J. ESQUERDA BIFET, I responsabili e gli operatori della pastorale missionaria, w: Cristo Chiesa 
Missione…, dz. cyt., ss. 362-363. 
308 Por. FRANCISCUS PP., Praedicate evangelium, dz. cyt., nr 10. 
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Do Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów – po reformie Kurii Rzymskiej 

dokonanej w 1967 r. – należało kierowanie i koordynowanie wszelkiej działalności 

misyjnej na całym świecie309, posługiwanie się naukowymi metodami i współczesnymi 

narzędziami pracy310, wydawanie ogólnych wskazówek i zasad w dziele ewangelizacji, 

podawanie obiektywnych i dokładnych informacji o misjach, troska o zainteresowanie 

się misjami wszystkich wiernych oraz o modlitwy w ich intencjach311. 

W zakresie zadań personalnych do Kongregacji należała przede wszystkim 

troska o misjonarzy312, o skuteczne zwiększanie liczby miejscowego duchowieństwa, 

o wychowanie młodzieży i alumnów w duchu misyjnym313, o instytuty zakonne 

erygowane na misjach, o stowarzyszenia mężczyzn i kobiet (stowarzyszenia bez formy 

ślubów), o seminaria założone wyłącznie w celu przygotowywania misjonarzy dla misji 

zewnętrznych314, o zakonników i członków instytutów świeckich jako misjonarzy, 

również w sprawach dotyczących ich działalności misyjnej315 oraz popieranie wszelkiej 

inicjatywy misyjnej. 

Kongregacja zajmowała się również – w zakresie zadań – ustanawianiem 

i zmianą granic terytorialnych misji, przeprowadzaniem wizytacji apostolskich, troską 

i pieczą nad odbywającymi się synodami czy konferencjami biskupów oraz 

zatwierdzeniem ich statutów lub dekretów, troską o powiększanie liczby instytutów 

 
309 Por. PAULUS PP. VI, Regimini Ecclesiae Universae, dz. cyt., nr 82; PB, art. 85. W wyniku reformy Kurii 
Rzymskiej papieża Franciszka z 2022 r. Dykasteria została podzielona na dwie sekcje: jedna dla 
zasadniczych spraw ewangelizacji na świecie, druga dla pierwszej ewangelizacji i nowych Kościołów 
partykularnych na terenach jej podległych. Por. FRANCISCUS PP., Praedicate evangelium, dz. cyt., art. 53. 
310 Por. AG, nr 29; PB, art. 86; FRANCISCUS PP., Praedicate evangelium, dz. cyt., art. 57, 2°. 
311 Por. PAULUS PP. VI, Regimini Ecclesiae Universae, dz. cyt., nr 84; PB, art. 87; FRANCISCUS PP., 
Praedicate evangelium, dz. cyt., art. 59 § 1.62.65. 
312 Przydzielanie ich według pilniejszych potrzeb terenów oraz przeprowadzanie zmian personalnych. 
Por. AG, nr 29; PAULUS PP. VI, Regimini Ecclesiae Universae, dz. cyt., nr 82. W reformie papieża 
Franciszka wskazano na zadanie wspierania nowych Kościołów partykularnych w zarządzaniu 
personalnym. Por. FRANCISCUS PP., Praedicate evangelium, dz. cyt., art. 65, 4°. 
313 Jak również należyte przygotowanie do ewentualnego podjęcia pracy misyjnej, także ad vitam. Por. AG, 
nry 29.34; PAULUS PP. VI, Regimini Ecclesiae Universae, dz. cyt., nr 84; PB, art. 88. W Praedicate 
evangelium: „Sekcja [dla pierwszej ewangelizacji] współpracuje z biskupami, konferencjami biskupów, 
Instytutami Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeniami Życia Apostolskiego we wzbudzeniu powołań 
misyjnych spośród duchownych, członków Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego, świeckich oraz w formacji duchownych diecezjalnych i katechistów w terenach podległych 
Dykasterii, przy poszanowaniu kompetencji innych dykasterii w specyficznych kwestiach, jak: formacji 
instytucjonalnej kleryków, wyższych instytutach studiów, wychowaniu i kulturze”. Por. FRANCISCUS PP., 
Praedicate evangelium, dz. cyt., art. 63 [tłum. własne]. 
314 W zakresie przepisów, administracji oraz odpowiednich zezwoleń wymaganych do święceń alumnów, 
zachowując normy wydane przez Kongregację Zakonów, jak gdy chodzi o formację teoretyczną wskazaną 
przez Kongregację Nauczania Katolickiego. Por. PAULUS PP. VI, Regimini Ecclesiae Universae, dz. cyt., 
nr 86. 
315 Por. R. SKOWRONEK, Kongregacja Ewangelizowania Narodów…, dz. cyt., ss. 202-203; PB, art. 90. 
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naukowych na misjach oraz o ich współpracę, zarzadzaniem finansami poprzez Urząd 

Administracyjny, podległy kardynałowi prefektowi oraz o współpracę z misjami i na 

misjach316. Nowa reforma Kurii Rzymskiej z 2022 r. kładzie akcent na to, że takie sprawy 

podlegają zasadzie autonomii i dlatego opierają się na współpracy misyjnej, gdzie 

Dykasteria ds. Ewangelizacji podtrzymuje nowe Kościoły partykularne w dziele 

pierwszej ewangelizacji i ich rozwoju. Tę współpracę podejmuje właśnie z Kościołami 

partykularnymi, konferencjami biskupów, instytutami życia konsekrowanego, 

stowarzyszeniami życia apostolskiego, stowarzyszeniami, ruchami kościelnymi, nowymi 

wspólnotami oraz kościelnymi instytucjami pomocy317. 

Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów ponadto respektowała 

i współpracowała w niektórych kwestiach z kongregacjami mającymi też kompetencje 

personalne lub jurysdykcyjne na terenach misyjnych, jak Kongregacja ds. Kościołów 

Wschodnich, Kongregacja ds. Zakonów i Instytutów Świeckich, Kongregacja 

ds. Nauczania Katolickiego, Kongregacja ds. Sakramentów i Kultu Bożego oraz Rota 

Rzymska.  

Procedury działania Kongregacji według Regulaminu Ogólnego Kurii 

Rzymskiej z 1968 r. polegały na zebraniach mieszanych dla przeanalizowania 

i rozstrzygnięcia spraw wkraczających w kompetencje innych dykasterii (mogły być 

zwyczajne lub plenarne spotkania). Zebrania plenarne odbywały się dwa razy w roku 

z udziałem wszystkich członków Kongregacji; zwyczajne zaś w zależności od potrzeb 

i to w obecności samych tylko kardynałów albo też z udziałem biskupów członków 

Kongregacji, jeśli byli wtedy w Rzymie. Miały również miejsce kongresy w sprawach 

ważniejszych i o powszechnym znaczeniu, jeżeli coś miało być przedstawione do 

zatwierdzenia papieżowi lub powierzenia konsultorom spraw wymagających głębszego 

studiowania, jak udzielanie uprawnień, łask, indultów, a także ogólnie w sprawach 

zwykłych w ramach kompetencji. Konsulty Kongregacji składały się z kompetentnych 

konsultorów i były prowadzone pod przewodnictwem prałata przełożonego318. 

We wcześniejszej reformie Kurii Rzymskiej Pastor bonus potwierdzono 

dotychczasowe normy i kompetencje Kongregacji, czyli że ma ona kierować dziełem 

ewangelizacji i współpracy misyjnej na całym świecie, wspierać badania w zakresie 

 
316 Por. tamże. 
317 Por. FRANCISCUS PP., Praedicate evangelium, dz. cyt., art. 62. 
318 Por. SECRETARIA STATUS, Regolamento Generale della Curia Romana (22.02.1968 r.), dz. cyt., tutaj 
procedura da seguire nei dicasteri amministrativi, art. 105-130. 
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teologii, duchowości i duszpasterstwa misyjnego, troszczyć się o powołania misyjne i ich 

formację, zachowując kompetencje Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, 

Kongregacji ds. Seminariów i Instytucji Naukowych319. Podlegały jej terytoria misyjne 

powierzone odpowiednim instytutom, stowarzyszeniom i Kościołom partykularnym. 

W jej gestii leżało wszystko, co odnosi się do erygowania i dokonywania zmian 

w jednostkach kościelnych oraz dotyczyło personalnego obsadzania Kościołów, a także 

wszystkie inne zadania, które we własnym zakresie kompetencji wypełniała Kongregacja 

ds. Biskupów320. Dla poparcia współpracy na rzecz misji oraz w sprawach finansowych 

Kongregacja posługiwała się Papieskimi Dziełami Misyjnymi. Kongregacja zarządzała 

własnymi finansami, zachowując obowiązek przedkładania sprawozdania Prefekturze 

Spraw Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej321. Daje się zauważyć, że konstytucja Pastor 

bonus Jana Pawła II zawierała mniej postanowień niż wcześniejsza konstytucja Pawła VI, 

co jest też wynikiem szczegółowej instrukcji Kongregacji z 26 lutego 1968 r. poświęconej 

sprawie dołączania nowych członków do dykasterii322. 

Regulamin Kurii Rzymskiej z 4 lutego 1992 r. w swojej drugiej części zawiera 

ogólne normy proceduralne działania kongregacji, zachowując dotychczasową praktykę 

zebrania generalnego, sesji plenarnych (jeden raz w roku wedle możności) i zwyczajnych 

oraz zespołów konsultorów323. 

W skład Kongregacji (na dzień 30 grudnia 2020 r.) wchodzi 49 członków: 

33 kardynałów, 8 arcybiskupów, 2 biskupów, 3 dyrektorów krajowych Papieskich Dzieł 

Misyjnych i 3 wyższych przełożonych. Prefektem jest obecnie filipiński kardynał Luis 

Antonio Tagle (od 8 grudnia 2019 r.), sekretarzem tanzański abp Protase Rugambwa 

(od 9 listopada 2017 r.), sekretarzem pomocniczym włoski abp Giovanni Pietro Dal Toso 

(od 9 listopada 2017 r.), który jednocześnie jest przewodniczącym Papieskich Dzieł 

Misyjnych, a podsekretarzem Kongregacji jest polski oblat Ryszard Szmydki (od 28 

września 2017 r.). Ponadto na stałe pracuje w Kongregacji około 45 osób w dwóch 

sekcjach: sekretariat i administracja324. Kongregacja posiada grono konsultorów (16 osób 

 
319 Por. PB, art. 85-88. 
320 Por. tamże, art. 89. 
321 Por. tamże, art. 92. Ta kwestia pozostaje aktualna w Praedicate evangelium, art. 68. 
322 Por. E. SZTAFROWSKI, Kuria Rzymska Jana Pawła II…, dz. cyt., ss. 56-57. 
323 Por. SECRETARIA STATUS, Regolamento Generale della Curia Romana (04.02.1992 r.), AAS 84 (1992), 
ss. 202-267, art. 82-106. 
324 Por. Annuario Pontificio, Liberia Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2021, ss. 1142-1145. Także na 
stronie watykańskiej: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cevang/documents/rc_con_ 
cevang_20100524_profile_it.html [data dostępu: 18.01.2021]. 
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duchownych, w tym 8 biskupów), komisję prawną i radę ds. relacji pomiędzy 

Kongregacją i Międzynarodową Unią Przełożonych Generalnych325. Z chwilą wejścia 

w życie reformy Kurii Rzymskiej papieża Franciszka, tj. 5 czerwca 2022 r. Kongregacja 

będzie miała dwie sekcje, jedną zajmującą się sprawami fundamentalnymi ewangelizacji 

na świecie oraz drugą, która obejmie sprawy misji ad gentes i nowych Kościołów 

partykularnych. Obecnie tereny podległe jurysdykcji Kongregacji to niektóre jednostki 

kościelne z Ameryki, prawie wszystkie jednostki z Afryki oraz z Azji (z wyjątkiem 

Filipin) i z Oceanii (z wyjątkiem Australii). W aneksie do niniejszej pracy została 

umieszczona tabela rozróżniająca terytoria podlegające tej Kongregacji326. 

Wobec diecezji na terenach misyjnych Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów 

posiadała taką kompetencję, którą Kongregacja ds. Biskupów posiadała we własnym 

zakresie zgodnie z PB, art. 89. Uprawnienia udzielone Kongregacji ds. Ewangelizacji 

Narodów obejmują sytuację prawno-kanoniczną jednostek kościelnych na terenach 

misyjnych, aż po dziś dzień327. 

W reformie papieża Franciszka z 2022 r. podkreślony został na nowo, chociaż 

istniejący już w działalności misyjnej, proces inkulturacji Dobrej Nowiny Jezusa 

Chrystusa w różnorodnych kulturach i narodowościach328. Misyjnej dykasterii 

powierzono troskę o biednych, jako że stanowi ona fundamentalną opcję dla 

ewangelizacji329. Ponadto powierzono jej troskę o katechezę330 i szczególną posługę 

misjonarzy miłosierdzia331. Dla niniejszego studium warty podkreślenia jest art. 59 § 1 

w nowej konstytucji, która nosi nazwę wskazującą na zadanie misyjne, tj. „głoście 

Ewangelię”. Zostało w tymże artykule wyeksponowane przekonanie, że każdy członek 

Ludu Bożego, na mocy przyjętego chrztu, jest uczniem–misjonarzem (discepolo–

missionario) Ewangelii, dlatego dykasteria podtrzymuje wzrost świadomości 

odpowiedzialnej za to, ażeby każdy mógł współpracować w dziele misyjnym we 

 
325 Unioni Internazionali dei Superiori e delle Superiore Generali. 
326 Zob. Aneks 1 niniejszej pracy: Terytoria podlegające Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów (stan na 
24 października 2021 r.). 
327 Dla przykładu w kwestii wizyty ad limina (kan. 400 KPK 1983) diecezje na terenach misyjnych stosują 
własny schemat stworzony dla nich, a także to, że prośba musi być skierowana w celu uzyskania poselstwa 
papieskiego zarówno do Sekretariatu Stanu, jak i do Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. 
Por. M. MOSCONI, Quale diritto missionario…, dz. cyt., s. 153; FRANCISCUS PP., Praedicate evangelium, 
dz. cyt., art. 68. 
328 Por. FRANCISCUS PP., Praedicate evangelium, dz. cyt., art. 56 § 1. 
329 „Ponieważ dla ewangelizacji zasadniczą opcją są ubodzy, [Dykasteria ds. Ewangelizacji] troszczy się 
o Światowy Dzień Ubogich”. Por. tamże, art. 59, 2° [tłum. własne]. 
330 Por. tamże, art. 58.  
331 Por. tamże, art. 59 § 2. 
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własnym życiu codziennym poprzez modlitwę, świadectwo i działania332. Warto też 

zaznaczyć, że nowa konstytucja wzmacnia dialektykę wpływu doświadczenia misyjnego 

na całą działalność Kościoła333. 

Po promulgacji Kodeksu z 1983 r., w którym nowa regulacja kanoniczna 

przyznaje biskupowi pełną władzę, został zniesiony i zakończony wcześniejszy system 

uprawnień, zwany decennali ze względu na ich odnawialność i rewizję co dziesięć lat. 

Jedynie Kongregacja cieszyła się odrębnymi uprawnieniami w dwóch obszarach: 

uprawnienie legatów papieskich na terenach misyjnych334 – analogicznie do uprawnień 

Kongregacji ds. Biskupów i Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich na terenach ich 

kompetencji oraz tzw. uprawnienia specjalne335. 

Wieloletni współpracownik Kongregacji, klaretyn o. Joseph Koonamparampil, 

wykazał następujące jej uprawnienia, którymi ona obecnie się zajmuje336, także po 

ostatniej reformie papieża Franciszka z 2022 r.: możliwość nominacji i przyjęcia 

rezygnacji pasterzy zgodnie z PB, art. 89337; prawo wyznaczenia granic terytorialnych, 

prawo określania ich nazwy a także innych aspektów identyfikacyjnych okręgu 

kościelnego338; możliwość decydowania o sprawach charakteru liturgiczno-

 
332 Por. tamże, art. 59 § 1. 
333 Por. tamże, art. 55 § 1.  
334 W przypadku uprawnień legatów papieskich na terenach misyjnych udzielanych przez Kongregację, ich 
sytuacja jest związana z charakterystycznym zadaniem takich legatów, gdyż ich specjalne zadanie polega 
na przeprowadzeniu działań według wskazówek najwyższej władzy. Por. J. I. ARRIETA, Diritto 
dell’organizzazione ecclesiastica, Editoriale Giuffrè, Milano 1997, s. 336. 
335 Por. G. INCITTI, La facoltà di apportare modifiche nelle circoscrizioni ecclesiastiche dei territori di 
missione, Ius Missionale 4 (2010), s. 10. 
336 Por. J. KOONAMPARAMPIL, La prassi amministrativa della Congregazione…, dz. cyt., ss. 245-246; 
A. D’AURIA, Le Facoltà speciali della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, Ius Missionale 
1 (2007), ss. 257-260. 
337 „Również jest zastosowana szczególna praxis oceniania; gdyż jako uprawnienie specjalne udzielone 
przez Papieża to dykasteria może przyjmować rezygnację biskupów i wikariuszy apostolskich, z wyjątkiem 
rezygnacji kardynałów arcybiskupów lub biskupów okręgów zależnych, które są przedstawione Papieżowi 
w audiencji (tak, jak w prawie powszechnym Papież przyjmuje rezygnacje – kan. 401) oraz nominować 
prefektów apostolskich, administratorów apostolskich, przełożonych misji sui iuris i wizytatorów 
apostolskich”. Por. M. MOSCONI, Quale diritto missionario…, dz. cyt., przypis 48, s. 154 [tłum. własne]. 
Taka praxis została uwypuklona i potwierdzona w Praedicate evangelium, art. 61. 
338 Do erygowania wymaga się, aby prośba została skierowana za pośrednictwem legata papieskiego, 
wyposażonego w stosowne informacje dotyczące wybranej siedziby i środków finansowych, którymi 
będzie dysponowała nowa jednostka kościelna. Również Papież udzielił Kongregacji uprawnienia do 
ratyfikowania granic terytorialnych, zmiany nazwy jednostki oraz przenoszenia tytułu kościoła 
katedralnego. Zob. więcej G. INCITTI, La facoltà di apportare modifichi…, dz. cyt., ss. 13-23. 



Rozdział I. Rozwój myśli prawnej, nauczania Magisterium i struktur kościelnych… 

 - 83 - 

sakramentalnego339; niektóre kwestie natury karnej340 oraz udzielanie recognitio statutom 

konferencji biskupów terytoriów misyjnych i normom uzupełniającym. 

Do uprawnień specjalnych również należy zaliczyć te, które zostały przyznane 

legatom papieskim kościelnych jednostek na terenach misyjnych341. Należą do nich 

czynności związane z erygowaniem jednostki kościelnej, objęciem urzędu i sytuacją 

wakansu stolicy342, działania administracyjne lub dotyczące kwestii ekonomicznych343 

oraz czynności natury liturgiczno-sakramentalnej344. Istnieją także specjalne uprawnienia 

w odniesieniu do wizytacji i do zakonnej klauzury345, jak również w stosunku do 

opóźnienia się w sprawie terminów reskryptów Stolicy Apostolskiej346. 

Ojciec Święty udzielił dodatkowo innych uprawnień specjalnych tej rzymskiej 

Dykasterii. Wśród nich można wyróżniać niektóre kompetencje udzielane w stosunku do 

 
339 Kongregacja może zezwalać na terenach jej podległych na odprawienie trzech Mszy św. w dni 
powszednie oraz czterech w dni świąteczne nakazane (kan. 905); może dyspensować od wieku 
wymaganego do święceń diakonatu lub prezbiteratu (kan. 1031 § 1) aż do 18 miesięcy; uprawnić biskupa 
do delegowania świeckich do asystowania przy zawieraniu małżeństw (kan. 1112 § 1) oraz upoważnić 
biskupów i proboszczów do redukcji mszy pro populo do 12 w ciągu roku (derogując kan. 388 i 534). 
340 Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów może reprezentować Papieża w przypadkach redukcji do stanu 
świeckiego in poenam duchownych winnych przestępstwa przeciwko szóstemu przykazaniu (kan. 1395), 
kiedy to się dzieje w jednostkach pozbawionych stosownej struktury sądowej.  
341 Por. CONGREGAZIONE PER L’EVANGELIZAZZIONE DEI POPOLI, Index facultatum legatis pontificiis in 
territoriis missionum 25.08.1999 r.), prot. N. 3800/99, Città del Vaticano 1999, tekst włoski: Ius missionale 
5 (2011), ss. 310-312. Ponownie zatwierdzone zostały przez Benedykta XVI dn. 30.04.2005 r. na audiencji 
udzielonej ówczesnemu Prefektowi KEN kard. Ivan Dias. Por. A. D’AURIA, Le facoltà speciali della 
Congregazione…, dz. cyt., ss. 357-259. 
342 Chodzi o możliwość erygowania diecezji, udzielenia święceń biskupich i objęcia diecezji przed 
otrzymaniem apostolskiego listu sub plumbo; również dyspensowania od przedstawienia Kolegium 
konsultorów listu apostolskiego w celu objęcia urzędu, wtedy gdy nie jest możliwe jego zwołanie; 
przedłużenia w nagłej potrzebie czasu (ośmiodniowego) wybierania administratora diecezjalnego (kan. 421 
§ 3); wyznaczenia protoprefekta lub protowikariusza, gdy nie było mianowanych lub w przypadku śmierci 
tych, którzy byli mianowani; udzielania podczas wakansu stolicy, administratorowi apostolskiemu lub 
diecezjalnemu uprawnień właściwych dla władzy zwyczajnej biskupa.  
343 Legaci, w sytuacji niebezpieczeństwa opóźnienia, mogą pozwolić osobom prawnym kościelnym na 
alienację dóbr (i czynności, o których w kan. 1295) aż do podwójnej sumy ustanowionej w kann. 638 § 3, 
1292 § 1-2; również czuwają nad godziwością zebrania i rozprowadzenia ekonomicznych dotacji, 
w szczególności dotyczących Papieskich Dzieł Misyjnych.  
344 Mogą dyspensować od obowiązku odprawienia stypendium mszalnego kiedy zachodzi niemożność 
fizyczna lub i moralna by je odprawiać lub zredukować czy przedłużać czas w którym należałoby 
odprawiać; również mogą zezwolić na msze okolicznościowe (ad diversa) kiedy jest to zabronione 
(z wyjątkami), w sytuacji poważnej konieczności lub pożytku duszpasterskiego. Ponadto legat papieski 
może odprawiać trzy Msze św. w dni powszednie oraz cztery w dni de praecepto jeśli zaistnieje potrzeba 
oraz udzielenia trzy razy w ciągu roku błogosławieństwa papieskiego, o ile występują konkretnie określone 
okoliczności. 
345 Osobiście lub przez odpowiednego kapłana mogą wizytować jednostki, o których w normach kann. 397 
§ 2, 628 § 2, 683; wywiadywać się o stanie domu bądź wspólnoty życia konsekrowanego, w sytuacjach 
nadzwyczajnych i wyższej konieczności; mogą wejść za klauzurę, z racji słusznej przyczyny, w zakonach 
kontemplacyjnych na prawie papieskim oraz pozwalać innym na ich wejście. 
346 Mogą je przedłużać jednorazowo i nie dłużej niż na trzy miesiące. 
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kościelnego zarządzania w Chinach347 albo w sprawie postępowania administracyjnego 

w sprawach wydalenia ze stanu duchowego w jednostkach kościelnych podległych 

Kongregacji, ale wyłącznie w szczególnych okolicznościach348. 

Wymownym dokumentem Kongregacji jest instrukcja Cooperatio missionalis 

o współpracy misyjnej zatwierdzona przez Ojca Świętego 10 września 1998 r.349, poprzez 

którą dykasteria pogłębiała doktrynę współpracy misyjnej nadając jej swoiste ożywienie 

apostolskie. Współpraca misyjna również została wskazana w Praedicate evangelium350. 

Instrukcja dokonuje pewnego uaktualnienia wcześniej obowiązującej Quo aptius z 24 

lutego 1969 r.351 i podąża za tym, by misja Kościoła mogła przyczynić się do nowej 

wiosny Ewangelii. Obie te instrukcje będą poddane analizie w dalszej części pracy, 

dotyczącej kościelnego ustawodawstwa misyjnego. 

 

3.2.1. Papieskie Dzieła Misyjne 

W celu popierania współpracy na rzecz misji, a także w celu skutecznego 

gromadzenia środków i ich sprawiedliwego rozdzielania, Kongregacja posługuje się 

przede wszystkim Papieskimi Dziełami Misyjnymi, w skład których, według art. 91 

konstytucji Pastor bonus, wchodzą: Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Papieskie 

Dzieło św. Piotra Apostoła, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci oraz Papieska Unia Misyjna 

Duchowieństwa352. Rozciągają one zamysł misyjny na cały Kościół, dla którego 

 
347 W odniesieniu do kompetencji w sprawach o dyspensie małżeństwa zawartego, lecz niedopełnionego 
oraz na korzyść wiary. Zob. C. FABRIS, Due dicasteri a confronto: La Congregazione per 
l’Evangelizzazione dei Popoli e la Penitenzieria apostolica, Ius Missionale 3 (2009), przypis 25, s. 146. 
Obecnie duchowni i wierni na terenie Chin korzystają z uprawnień i przywilejów udzielonych przez 
Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów w dniu 27 czerwca 1978 r., prot. N. 3242/78. Pełen tekst 
w oryginale (łacina) oraz tłumaczenia w języku włoskim, angielskim, francuskim i chińskim w: Un 
momento di inculturazione del Cattolicesimo in Cina. Le facoltà speciali del 1978, SABBARESE L. (red.), 
Quaderni di Ius Missionale 4, Urbaniana University Press, Roma 2015, ss. 95-144. 
348 Zob. D. G. ASTIGUETA, Facoltà concesse alla Congregazione per il Clero, Periodica de Re Canonica 99 
(2010), ss. 1-33. 
349 CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE, Instructio Cooperatio missionalis de cooperatione 
missionali (01.10.1998 r.), AAS 91 (1999), ss. 306-324; tekst polski: Instrukcja Kongregacji Ewangelizacji 
Narodów o współpracy misyjnej, Papieskie Dzieła Misyjne, Warszawa 2006 [dalej: CM]. Instrukcja 
zostanie przeanalizowana w II rozdziale niniejszego studium przy omówieniu norm pokodeksowych. 
350 Por. FRANCISCUS PP., Praedicate evangelium, dz. cyt., art. 64. 
351 CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, Instructio Quo aptius de ordinanda cooperatione missionali 
Episcoporum quoad Pontificalia Opera Missionalia necnon circa incepta particularia diocesium pro 
missionibus (24.02.1969 r.), AAS 61 (1969), ss. 276-281. Należy zwrócić uwagę, że jest to innego rodzaju 
dokument niż motu proprio Pawła VI noszącego tę samą nazwę Quo aptius z 27.02.1973 r., AAS 64 (1973), 
ss. 113-116. W treści tego ostatniego były przeniesione zadania Kancelarii Apostolskiej do Sekretariatu 
Stanu. 
352 Oficjalne nazwy w języku włoskim, znajdujące się na oficjalnej stronie internetowej 
http://www.ppoomm.va [data dostępu 07.09.2020]. Są nimi: Pontificia Opera della Propagazione della 
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misyjność jest zasadniczym elementem tożsamości353; ale stanowią też praktyczny wyraz 

współpracy misyjnej.  

Od motu proprio Piusa XI Decessor noster (24 czerwca 1929 r.)354 stanowią one 

jedną instytucję posiadającą cztery różne dzieła oraz mającą Komitet Wyższy w jej 

organizacji międzynarodowej oraz Komitet Narodowy dla każdego kraju355. 

Dzieła te nazywają się papieskimi, albowiem rozwijały się dzięki wsparciu 

Stolicy Apostolskiej, która uznała je za własne, nadając im charakter powszechności. 

Obecną regulacją prawną funkcjonowania tych dzieł są Statuty z 26 czerwca 2005 r. 

zatwierdzone przez ówczesnego Prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów 

kardynała Crescenzio Sepe. Są one prawem własnym Papieskich Dzieł Misyjnych 

i przyczyniają się do ich realizacji w wymiarze misyjnym Kościoła, który przejawia 

jedność w ujęciu powszechnym i lokalnym356. 

 

3.2.1.1. Papieskie Dzieło Rozkrzewienia Wiary 

Pierwsze powstałe dzieło misyjne jest związane z osobą bł. Pauline Jaricot357 

(1799-1862 r.), które początkowo miało charakter lokalny w Lyonie i wspierało 

w szczególności misję w Chinach, a ogólnie w Azji. Głównie opierało się ono na 

metodzie zbierania „jednego pieniążka w tygodniu”. Od 1826 r. to dzieło nabrało 

charakteru międzynarodowego i powszechnego, rozpoczynając ścisłą współpracę 

 
Fede, Pontificia Opera di san Pietro Apostolo, Pontificia Opera dell’infanzia missionaria, Pontificia 
Unione Missionaria.  
353 Por. AG, nr 2. 
354 PIUS PP. XI, Motu proprio Decessor Noster de Pontificirum Operum Missionalium coordinatione 
(24.06.1929 r.), AAS 21 (1929), ss. 342-345. 
355 Zob. więcej nt. dyrektora krajowego i diecezjalnego w: CM, nry 7-9. 
356 Por. F. GALBIATI, Pontificie Opere Missionarie. Storia del loro diritto particolare, Urbaniana University 
Journal – Euntes Docete 59 (2006) 1, ss. 47-71. 
357 Pauline Jaricot ur. w 1799 w Lyonie, mając 17 lat pod wpływem kazania wielkopostnego wygłoszonego 
przez ks. Jeana Wendela Würtza przeżyła głębokie nawrócenie, rozdała swój majątek (ubrania i zabawki) 
i złożyła ślub czystości. Czcicielka Najśw. Eucharystii i Najśw. Serca Jezusa. Posiadała zdolności 
organizacyjne; jej sieć organizacyjna była budowana przy współpracy grupy dziesięciu osób, z których 
każda szukała dziesięć kolejnych osób. Wkład duchowy i formacyjny tej grupy był skupiony wokół misji. 
Powołała do życia także ruch Żywego Różańca. Umarła w 1862 r. Beatyfikowana została w dniu 
22.05.2022 r. w Lyonie, liturgii przewodniczył Prefekt KEN kard. Luis Antonio Tagle. 
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z Propaganda Fide. Pius XI nadał temu dziełu charakter papieski m.p. Romanorum 

Pontificum w 1922 r.358 i przeniósł siedzibę organizacji do Rzymu359. 

Papieskie Dzieło Rozkrzewienia Wiary ma na celu rozbudowywać wśród 

wszystkich warstw Ludu Bożego zainteresowanie powszechną ewangelizacją oraz 

rozwijać duchową i materialną pomoc pomiędzy Kościołami lokalnymi, także 

w wymiarze personelu apostolskiego360. 

Do najważniejszych osiągnięć tego Dzieła zalicza się ustanowienie przez 

Piusa XI w 1926 r. corocznego Światowego Dnia Misyjnego. Jest on obchodzony 

w przedostatnią niedzielę października361 jako dzień solidarności misyjnej. Jan Paweł II 

zaznaczył, że obchodzenie tego dnia jest zawsze okazją, by prosić Pana o większy zapał 

do ewangelizacji, która jawi się pierwszorzędną i największą posługą, jaką chrześcijanie 

mogą spełnić dla mężczyzn i kobiet sobie współczesnych, naznaczonych nienawiścią, 

przemocą, niesprawiedliwością i przede wszystkim utratą prawdziwego sensu życia362. 

 

3.2.1.2. Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła 

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła to zrzeszenie, które stara się przez 

modlitwę i pomoc finansową kształcić należycie w lokalnych seminariach najzdolniejszą 

młodzież, tak by umożliwiać jej wejście do stanu kapłańskiego. W ten sposób z biegiem 

 
358 PIUS PP. XI, Motu proprio Romanorum Pontificum de Pio opere a Propagatione Fidei amplicicando 
(03.05.1922 r.), AAS 14 (1922), ss. 321-330. Inni papieże też odnosili się do tego Dzieła: Grzegorz XVI 
w Probe nostis (15.08.1840 r.), https://www.vatican.va/content/gregorius-xvi/it/documents/breve-probe-
nostis-18-settembre-1840.html [data dostępu: 18.06.2022]; Leon XIII w Sancta Dei Civitas (03.12.1880 r.), 
ASS 13 (1880), ss. 241-248; oraz w Christi nomen (24.12.1894 r.), ASS 27 (1894-95), ss. 385-387; 
Benedykt XV w Maximum illud (30.11.1919 r.), dz. cyt.; Pius XI w Rerum Ecclesiae (28.02.1926 r.), dz. 
cyt.; Pius XII w Evangelii praecones (02.06.1951 r.), dz. cyt.; oraz w Fidei donum (21.04.1957 r.), dz. cyt.; 
Jan XXIII w Princeps pastorum (28.11.1959 r.), dz. cyt.  
359 Por. A. TREVISIOL, Profilo storico delle Pontificie Opere Missionarie, w: Le pontificie opere 
missionarie. Storia – legislazione – prassi, MOSCA V. (red.), Quaderni di Ius Missionale 1, Urbaniana 
University Press, Roma 2012, ss. 18-22. 
360 Por. CM, nr 4. 
361 W Polsce „Niedziela Misyjna” rozpoczyna tydzień misyjny. 
362 Por. IOANNES PAULUS PP. II, Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale (11.06.1995 r.), 
w: Enchiridion della Nuova Evangelizzazione, dz. cyt., ss. 770-772. Papież Franciszek z okazji Światowego 
Dnia Misyjnego w 2017 r. skierował list do ówczesnego prefekta KEN, kard. Fernando Filoniego, 
powierzając mu organizację „Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego”, który został ogłoszony na 
październik 2019 r., w setną rocznicę Maximum illud Benedykta XV. Ogłaszając Nadzwyczajny Miesiąc 
Misyjny papież zaznaczył, że ma się on przyczynić do rozbudzenia świadomości missio ad gentes i podjąć 
z nową energią przemianę misyjną życia i duszpasterstwa. Tak, ażeby wszystkim wiernym leżało naprawdę 
na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne; 
aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących „umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego 
ludu”. Zob. Mese Missionario Straordinario. Ottobre 2019, http://www.october2019.va/it.html [data 
dostępu: 07.09.2020]. 
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czasu młodzi ludzie, zostawszy kapłanami, będą mogli pociągnąć swych rodaków do 

wiary Chrystusowej i w tej wierze ich utwierdzać363.  

Działalność Dzieła św. Piotra Apostoła jest związana z bp. Cousinem, który był 

wikariuszem apostolskim w japońskim mieście Nagasaki. W 1889 r. zgłosiło się tam do 

seminarium aż 50 kandydatów, a biskup mógł przyjąć jedynie 12, stąd zaczął szukać 

możliwości zaradzenia temu problemowi. Stephanie Cottin ved. Bigard i jej córka Jeanne, 

po śmierci męża tej pierwszej, przekazały majątek misjom. Po wysłuchaniu prośby 

bp. Cousina postanowiły powołać zorganizowaną strukturę, by zaradzić potrzebom takiej 

misji, i tak od 1889 r. do 1896 r. powstało Dzieło św. Piotra Apostoła. Po zbudowaniu 

seminarium w Kandy (Sri Lanka) papież Leon XIII w Ad extremas Orientis364 w 1893 r. 

polecił to dziełu całemu światu. Po śmierci starszej Bigard, z polecenia jej córki 

w 1905 r., dzieło zostało powierzone opiece Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi 

w Szwajcarii365. 

Dzieło to uwrażliwia lud chrześcijański na znaczenie kapłanów rodzimych na 

terytoriach misyjnych i zachęca do duchowej i materialnej współpracy 

w przygotowywaniu miejscowych kandydatów do kapłaństwa i do życia 

konsekrowanego366. 

Kongregacja Propaganda Fide w dniu 26 kwietnia 1920 r. przejrzała 

i zatwierdziła statuty Dzieła i powierzyła go patronatowi św. Teresy z Lisieux, a w 1929 r. 

przeniosła jego siedzibę do Rzymu367. 

 

3.2.1.3. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci 

Dzieło to jest związane z osobą bpa Charles-Auguste Forbin-Jansona368 (1785 – 

1844 r.), którego działanie duszpasterskie nie rozróżniało pomiędzy misjami ad intra 

a misjami ad extra. Podczas wygnania z diecezji, będąc wśród imigrantów francuskich 

 
363 Por. PIUS PP. XI, Rerum Ecclesiae, dz. cyt., nr 56. 
364 Zob. LEO PP. XIII, Epistola Ad extremas Orientis de collegiis clericorum in Indiis orientalibus 
instituendis (24.06.1893 r.), ASS 25 (1892-1893), ss. 716-721.  
365 Por. A. TREVISIOL, Profilo storico delle Pontificie…, dz. cyt., ss. 27-30. 
366 Por. CM, nr 4. 
367 Por. TREVISIOL, Profilo storico delle Pontificie…, dz. cyt., s. 29.  
368 Urodzony w Paryżu w 1785 r. Wstąpił do seminarium z myślą o życiu na misjach, zwłaszcza na Dalekim 
Wschodzie. Był rektorem seminarium i wikariuszem generalnym w Chambéry. Odbył długą podróż po 
Bliskim Wschodzie (Egipt, Palestyna, Syria i Turcja). Został biskupem Nancy i Toul w 1824 r. W związku 
z otoczeniem antyklerykalnym musiał opuścić diecezję i zamieszkał w Niemczech, do diecezji nie wrócił 
pomimo różnych wysiłków. Umarł w Marsylii w 1844 r. 
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w Kanadzie, wstrząsnęła nim wiadomość o dzieciobójstwie w Chinach, co dało impuls 

do myśli: ratować dzieciństwo poprzez dzieciństwo (dzieci pomagają dzieciom). W 1842 

r. spotkał się z Pauline Jaricot i rok później założył niezależną organizację, którą 

zatwierdziła Kongregacja Propaganda Fide w 1844 r. Na mocy m.p. Romanorum 

Pontificum Piusa XI w 1922 r.369, również to Dzieło nabrało rangi Papieskiego 

stowarzyszenia370. 

Stowarzyszenie misyjne starało się zrzeszać dzieci w celu zachęcenia, aby grosz 

posiadany do swego użytku (tzw. kieszonkowe) składali na wykup i wychowanie 

katolickie pogańskich niemowląt, skazanych na porzucenie i śmierć371. Członkami 

stowarzyszenia były dzieci poniżej 12 roku życia i ich datki były symboliczne, na miarę 

ich możliwości. Dzieło to było związane przede wszystkim ze wsparciem modlitewnym. 

Celem tego dzieła było też wspomaganie wychowawców w stopniowym 

rozbudzaniu w dzieciach świadomości misyjnej, zachęcanie dzieci do dzielenia się swą 

wiarą i środkami materialnymi ze swoimi rówieśnikami w regionach i Kościołach 

bardziej potrzebujących oraz rozbudzanie od wczesnego wieku powołań misyjnych372. 

Profesor Gianni Colzani opisuje to dzieło, podkreślając rolę „najmniejszych” wobec 

głoszenia Królestwa, zaznaczając jednocześnie, że nie chodzi koniecznie o dzieci 

w sensie ścisłym, ale o tych najmniejszych według porządku duchowego373. 

Papież Pius XII w liście skierowanym w grudniu 1950 r. do prefekta Rady 

ds. Krzywienia Wiary wyznaczył czwartą niedzielę stycznia jako specjalny dzień w roku 

dla wspierania tego dzieła modlitwami i ofiarami materialnymi374. 

Papież Jan Paweł II porównał Dzieło Misyjne Dzieci do ogromnego chóru 

utworzonego z dzieci całego świata, które razem śpiewają Bogu swoje „Oto jestem”. 

Podkreślił szczególny charakter misyjny, którym jest „wymiana daru”: „Drogie dzieci 

z Papieskiego Dzieła Misyjnego! Tworzycie łańcuch solidarności łączący pięć 

kontynentów i stwarzacie – również najuboższym – możliwość dawania, a najbogatszym 

 
369 Ówczesny nuncjusz w Belgii Gioacchino Pecci, późniejszy papież Leon XIII, poznał i wspierał to 
Dzieło, już jako papież w Sancta Dei Civitas (03.12.1880 r.), dz. cyt., polecał je całemu katolickiemu 
światu. Inni papieże też okazali szczególną życzliwość, jak Leon XII, Pius X, Benedykt XV, Pius XI, 
Jan XXIIII i Paweł VI. 
370 Por. A. TREVISIOL, Profilo storico delle Pontificie…, dz. cyt., ss. 23-26. 
371 Por. PIUS PP. XI, Rerum Ecclesiae, dz. cyt., nr 55. 
372 Por. CM, nr 4. 
373 Por. G. COLZANI, La cooperazione missionaria, pro manuscripto, Roma 2008, s. 22. 
374 Por. PIUS PP. XII, Epistulae Praeses Consilii de assignanda die singulis annis ad Opus Pontificium 
a Sancta Infantia precibus ac collata stipe promovendum (04.12.1950 r.), AAS 43(1951), ss. 88-89. 
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otrzymania przez dawanie. Dbajcie nadal o tę wymianę darów, która przyczynia się do 

budowania lepszej przyszłości wszystkich”375. 

W Polsce np. zainicjowana została idea misyjnego daru dzieci komunijnych, 

Jeden z dni tzw. Białego Tygodnia poświęcony jest misjom, a dokładnie dzieciom 

z krajów misyjnych, które nie doświadczyły jeszcze spotkania z Jezusem. Dzieci 

pierwszokomunijne modlą się wtedy za nie i w ich intencji przyjmują Komunię św. 

Składają też dla nich część z prezentów otrzymanych z okazji I Komunii Świętej376. Jest 

to praktyczny sposób odpowiedzi na prośbę papieża Polaka.  

 

3.2.1.4. Papieska Unia Misyjna 

Ostatnim, chronologicznie, powstałym dziełem misyjnym jest Papieska Unia 

Misyjna. Nazwa na początku była Unia Misyjna Duchowieństwa, która powstała stąd, iż 

sama natura kapłaństwa polega na zanurzeniu się, według słów Pana Jezusa, w głoszeniu 

Ewangelii wszelkiemu stworzeniu i rozwijaniu w wiernych sensu powszechności misji 

chrześcijańskiej.  

Początkowo w Niemczech, za przyczyną misjologa Josepha Schmidlina, 

powstała Unione missionaria per il clero di Munster w 1912 r. W Holandii niemalże 

równocześnie rozwijała się Unio Cleri pro missionibus in Holandia, a w USA istniała 

podobna organizacja promująca ducha misyjnego i wspierająca środkami misje. We 

Włoszech była z kolei Lega Apostolica dla wspomożenia misji Towarzystwa 

Jezusowego377. 

Natomiast założycielem Papieskiej Unii Misyjnej był włoski błogosławiony 

ks. Paolo Manna378 (1872-1952 r.), który był misjonarzem w Birmie i odkrył swoje 

powołanie do rozpowszechnienia wiary w świecie oraz ukazania potrzeb misji. Dzieło 

zostało zatwierdzone jako Unia Misyjna Duchowieństwa w 1916 r. przez papieża 

Benedykta XV i posiadało charakter powszechny, autonomiczny oraz scentralizowane 

kierownictwo zależne od Propaganda Fide. W taki sposób gwarantowano formację 

teologiczną otwartą na sytuację ewangelizacji, by zaangażować duchowieństwo do 

 
375 Por. IOANNES PAULUS PP. II, Przemówienie na spotkaniu z dziećmi należącymi do Papieskiego Dzieła 
Misyjnego (14.06.2003 r.), „L’Osservatore Romano” PL 9 (2003), s. 58. 
376 Informacja ze strony internetowej: Idea misyjnego daru dzieci komunijnych, https://dzieciom-
misji.missio.org.pl/bialy-tydzien/idea [data dostępu: 07.09.2020]. 
377 Por. A. TREVISIOL, Profilo storico delle Pontificie…, dz. cyt., ss. 30-31. 
378 Ukończył Papieski Instytut Misji Zagranicznych w Mediolanie, umarł w Neapolu w 1952 r. Papież Jan 
Paweł II beatyfikował go w 2001 r.  
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wspierania powołań misyjnych i wesprzeć w zaangażowaniu misyjnym wszystkich 

członków Ludu Bożego. 

Benedykt XV w Maximum illud wyrażał swoje pragnienia, aby we wszystkich 

diecezjach zakładano Związek Misyjny Duchowieństwa bądź Papieską Unię Misyjną379. 

Późniejszy papież, Pius XI, promował te związki przywołując ich działalność modlitewną 

i uświadamiającą, zwłaszcza podczas zjazdów misyjnych i poprzez pisma misyjne380, 

gdyż upatrywał w tym rozwój ekonomiczny, który służył pozostałym dziełom 

misyjnym381. 

Papieska Unia Misyjna służy misyjnej formacji i uwrażliwieniu na potrzeby 

misji: kapłanów, seminarzystów, członków instytutów życia konsekrowanego, zarówno 

męskich, jak i żeńskich, stowarzyszeń życia apostolskiego, a także świeckich misjonarzy 

i osób bezpośrednio zaangażowanych w animację i pracę na rzecz misji powszechnej. Jak 

określa instrukcja Cooperatio missionalis stanowi Unia jakby duszę innych Dzieł, 

ponieważ ci, którzy ją tworzą, mają szczególną możliwość rozbudzania we wspólnotach 

chrześcijańskich ducha misyjnego oraz intensyfikowania misyjnej współpracy382. 

W 1949 r. Kongregacja Propaganda Fide rozciągnęła Unię także na zakonników 

i zakonnice dekretem Huic Sacro Consilio383. Papież Pius XII nadał jej tytuł „Papieska” 

w 1956 r.384 

 

3.2.2. Collegium Urbanum de Propaganda Fide 

Innymi dziełami w strukturach Kościoła, które przyczyniają się do rozwoju 

misyjności, są instytucje naukowe. Przykładem takiej instytucji jest Papieskie Kolegium 

Urbanum, które zostało erygowane przez papieża Urbana VIII w 1627 r. w celu przyjęcia 

seminarzystów pochodzących z krajów misyjnych. Do 1926 r. jego siedzibą był sam pałac 

 
379 Por. BENEDICTUS PP. XV, Maximum illud, dz. cyt., s. 12. 
380 Por. PIUS PP. XI, Rerum Ecclesiae, dz. cyt., nr 46. 
381 Por. tamże, nr 49. 
382 Por. CM, nr 4. 
383 Por. CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE, Decretum Huic Sacro Consilio et statuta de 
religiosis laicis et sanctimonialibus unioni cleri pro missionibus aggregandis (14.07.1949 r.), w: Leges 
Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae, OCHOA X. (red.), vol. II Leges annis 1942-1958 editae, Roma 
1969, n. 2063, col. 2613-2615. 
384 Por. A. TREVISIOL, Profilo storico delle Pontificie…, dz. cyt., s. 35. 
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Kongregacji, przy Piazza di Spagna w Rzymie, potem zostało ono przeniesione do 

budynku zbudowanego na rzymskim wzgórzu Gianicolo385.  

W wielowiekowej historii dykasterii Propaganda Fide jedną z działalności, na 

którą Kongregacja kładła szczególny nacisk od samego początku, był jej rozwój 

kulturalny i naukowy, czego podstawowym wyrazem jest Pontificia Università 

Urbaniana. Papież Urban VIII w bulli Immortalis Dei Filius z 1 sierpnia 1627 r. powołał 

do istnienia Papieskie Kolegium (Atheneum) z wydziałem teologicznym i filozoficznym. 

Jan XXIII w dniu 1 października 1962 r. na mocy m.p. Fidei Propagandae podniósł 

uczelnię do rangi Uniwersytetu Papieskiego386. Obecnie uniwersytet ten posiada 

wydziały: filozoficzny, teologiczny, prawa kanonicznego i misjologii387. 

 

3.3. Papieska Rada ds. Promocji Nowej Ewangelizacji 

Papież Benedykt XVI wydając m.p. Ubicumque et semper388 z 21 września 

2010 r. powołał do istnienia Papieską Radę ds. Promocji Nowej Ewangelizacji 

(Pontificium Consilium de Nova Evangelizatione Promovenda) i w tej sytuacji łączna 

liczba Papieskich Rad w strukturach Kurii Rzymskiej wyniosła dwanaście389. 

Ważność Rad Papieskich Kurii Rzymskiej polegała na ich bezpośredniej 

współpracy z Papieżem w sprawach, które należy uznać za aktualne i wynikające 

z rzeczywistych potrzeb w misji Kościoła. Są to sprawy, które nie zaowocują w normach, 

 
385 „Il Collegio ha preparato generazioni di Sacerdoti autoctoni e anche la maggior parte dei Vescovi delle 
giovani Chiese, le quali, però, oggi maggiormente provvedono alla formazione del proprio clero nei 
numerosi Seminari minori e maggiori locali. Tuttavia, oggi a Roma, insieme ai seminaristi scelti e inviati 
dai Vescovi nel Collegio Urbano, vi sono sacerdoti che completano la loro formazione teologica e pastorale 
nei Pontifici Collegi di S. Pietro Apostolo e di S. Paolo Apostolo”. La Congregazione per 
l’Evangelizzazione di popoli, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cevang/documents/ 
rc_con_cevang_20100524_profile_it.html [data dostępu: 16.07.2019], nr 2. 
386 Por. IOANNES PP. XXIII, Motu proprio Fidei Propagandae Pontificium Athenaeum Urbanianum 
Universitatis Studiorum titulo et honore decoratur (01.10.1962 r.), AAS 54 (1962), ss. 755-757. 
387 Por. La Congregazione per l’Evangelizzazione di popoli, http://www.vatican.va/roman_curia/ 
congregations/cevang/documents/rc_con_cevang_20100524_profile_it.html [data dostępu: 16.07.2019], 
nr 2. 
388 Por. BENEDICTUS PP. XVI, Litterae apostolicae motu proprio datae Ubicumque et semper quibus 
Pontificium Consilium de Nova Evangelizatione Promovenda constituitur (21.09.2010 r.), AAS 102 
(2010), ss. 788-792; tekst polski: List apostolski w formie motu proprio „Ubicumque et semper” Papieża 
Benedykta XVI powołujący do życia Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, „L’Osservatore 
Romano” PL 1 (2011), ss. 11-13. 
389 Według Pastor bonus o Kurii Rzymskiej było 12 Papieskich Rad, lecz Jan Paweł na mocy Motu proprio 
Inde a Pontificatus z 25.02.1993 r. (AAS 85 [1993], ss. 549-552) połączył Papieską Radę ds. Kultury 
i Papieską Radę ds. Dialogu z Niewierzącymi w jeden organizm o nazwie Papieska Rada ds. Kultury. 
Natomiast w chwili wejścia w życie Praedicate evangelium dnia 5 czerwca 2022 r. zarówno kongregacje, 
jak i papieskie rady, przyjmują nazwę „dykasteria” i odtąd będzie w sumie 16 dykasterii Kurii Rzymskiej.  



Rozdział I. Rozwój myśli prawnej, nauczania Magisterium i struktur kościelnych… 

 - 92 - 

dekretach lub wyrokach, lecz stanowią doradczą pomoc w zarządzaniu Kościołem390. 

W Kurii Rzymskiej Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji wykonywała 

zadania podobne do tematyki misyjnej. W sposób szczególny służyła pomocą Kościołom 

o starej tradycji chrześcijańskiej, jak np. w Europie, które z powodu sekularyzacji 

potrzebują nowego impulsu ewangelizacyjnego391. 

Dokument określający kompetencje tej Rady zawiera również m.p. Fides per 

doctrinam Benedykta XVI z 16 stycznia 2013 r.392, przenoszący Międzynarodową Radę 

ds. Katechezy z Kongregacji ds. Duchowieństwa do Papieskiej Rady ds. Promocji Nowej 

Ewangelizacji. Papież powierzył tej Radzie następujące zadania: pogłębianie 

teologicznego i duszpasterskiego znaczenia nowej ewangelizacji; promowanie 

i popieranie Magisterium odnoszącego się do tematów związanych z nową 

ewangelizacją; upowszechnianie inicjatyw związanych z nową ewangelizacją i ich 

wspieranie; studiowanie i wspieranie wykorzystywania nowoczesnych form przekazu; 

promowanie posługiwania się Katechizmem Kościoła Katolickiego393 oraz formację 

katechetyczną394.  

Nawiązując do nauczania Soboru Watykańskiego II oraz do nauczania swoich 

poprzedników Benedykt XVI wskazał na potrzebę Kościoła, aby z nowym zapałem głosił 

Ewangelię. Kładł w taki sposób nacisk na naturę misyjną Kościoła i jego obowiązek 

głoszenia Ewangelii wszędzie i zawsze, pomimo zmieniających się form i metod tej 

misji395.  

Reforma papieża Franciszka z 19 marca 2022 r. zdaje się uwypuklać 

wzajemność misji ad extra i ad intra, ponieważ Papieska Rada ds. Promocji Nowej 

Ewangelizacji i Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów zostały jakby połączone 

w nową Dykasterię ds. Ewangelizacji, która będzie działać w dwóch sekcjach. Do jej 

 
390 Por. A. VIANA, Anotaciones sobre el Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, Ius Canonicum 
51 (2011), ss. 251-252. 
391 Por. J. A. FUENTES, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 255. 
392 Por. BENEDICTUS PP. XVI, Litterae apostolicae motu proprio datae Fides per doctrinam quibus, mutata 
constitutione apostolica Pastor Bonus, competentia de catechesi ex Congregatione pro Clericis ad 
Pontificium Consilium de Nova Evangelizatione Promovenda transfertur (16.01.2013 r.), AAS 105 (2013), 
ss. 136-139.  
393 Por. TENŻE, Ubicumque et semper, dz. cyt., art. 3. 
394 Por. TENŻE, Fides per doctrinam, dz. cyt., art. 3. 
395 Por. A. ROMANKO, Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, 
Kościół i Prawo 15 (2013) 2, s. 171. 
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kompetencji należeć będzie również katecheza, która także pozostaje w obowiązku 

służby głoszenia Ewangelii396.  

 

3.4. Stała Komisja Międzydykasterialna ds. Równomiernego Rozmieszczenia 

Kapłanów na Świecie 

Papież Jan Paweł II podczas audiencji 13 czerwca 1991 r. z ówczesnym 

Sekretarzem Stanu, mając na uwadze poważne konsekwencje związane 

z nierównomiernym rozmieszczeniem duchowieństwa na świecie397, które były 

omawiane podczas VIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Biskupów dotyczącego 

formacji kapłańskiej (30 września – 28 października 1990 r.), zezwolił, by powołać stałą 

komisję międzydykasterialną pro aquae sacerdotum distrubutione398, według normy 

z PB, art. 21 § 2399. 

Myśl ta była kontynuacją argumentów podniesionych podczas Kongresu 

Międzynarodowego o rozmieszczeniu kleru zorganizowanego przez Kongregację 

ds. Duchowieństwa na Malcie w dniach 24-28 maja 1970 r.400 Jeden z tematów 

omówionych tamże dotyczył stworzenia struktur o mieszanym charakterze terytorialno-

personalnym, by zaradzić niedostatkowi prezbiterów w niektórych regionach oraz dla 

realizacji szczególnych wyzwań związanych z posługą kapłańską. Przyczyniło się to do 

zmiany tytułu święceń w Kodeksie z 1983 r., gdzie prezbiterzy nie są święceni tytułem 

servitium dioecesis, lecz tytułem servitium Ecclesiae, dla lepszego podkreślenia wymiaru 

 
396 Por. FRANCISCUS PP., Praedicate evangelium, dz. cyt., art. 58. 
397 Por. PDV, nr 32. 
398 Por. SECRETARIA STATUS, Rescriptum ex audientia SS. MI. Interdicasterialis Commissio pro aequa 
sacerdotum distributione permanenter constituitur (13.06.1991 r.), AAS 83 (1991), s. 767. 
399 „W razie potrzeby należy ustanowić stałe komisje międzydykasterialne w celu rozpatrywania spraw 
wymagających częstej wzajemnej konsultacji”. PB, art.21 § 2. 
400 Szeroka relacja o pracach tego kongresu w: F. ROMITA, La distribuzione del clero. Il mondo è la mia 
parrocchia, Monitor Ecclesiasticus 95 (1970), ss. 361-401. Późniejsze normy Postquam Apostoli są 
rezultatem tego Międzynarodowego Kongresu oraz późniejszej szerokiej konsultacji z konferencjami 
biskupów prowadzonej przez Kongregację ds. Duchowieństwa. Wielkie znaczenie miała interwencja 
ówczesnego biskupa pomocniczego Paryża (później kardynała) R. Etchegeray, który pełnił funkcję 
sekretarza Konferencji Episkopatu Francji. Dostrzegł wówczas, że wezwania Fidei donum Piusa XII 
uwydatniły przekonanie, że misje nie są nigdy odizolowanym dziełem jednej osoby – misjonarza lub 
kategorii ludzi – duchowieństwa, lecz obejmują cały Lud Boży, zarówno z miejsca pochodzenia, jak 
i z miejsca do którego jest posłany. Por. P. PAVANELLO, I presbiteri “fidei donum” speciale manifestazione 
della comunione delle Chiese particolari tra loro e con la Chiesa universale, Quaderni di Diritto Ecclesiale 
9 (1996), s. 44. 
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uniwersalnego posługi kapłańskiej i możliwości jej sprawowania poza własnym 

Kościołem partykularnym401.  

Przewodniczącym Komisji ds. Równomiernego Rozmieszczania Kapłanów na 

Świecie został kard. Pio Laghi, ówczesny Prefekt Kongregacji ds. Wychowania 

Katolickiego. Do jej składu zostali powołani poszczególni sekretarze Kongregacji 

ds. Ewangelizacji Narodów, Kongregacji ds. Duchowieństwa, Kongregacji 

ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Kongregacji 

ds. Wychowania Katolickiego oraz Przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ameryki 

Łacińskiej. 

Jan Paweł II chciał w taki sposób zaradzić potrzebie umocnienia 

i koordynowania wymiany darów (scambio dei doni) pomiędzy Kościołami 

partykularnymi. Komisja stanowiła kolejny krok na długiej drodze zapoczątkowanej 

przez Piusa XII w Fidei donum i potem przez Pawła VI w jego m.p. Ecclesiae sancte, 

w którym ustanowił przy Kongregacji ds. Duchowieństwa komisję w celu wydawania 

ogólnych zasad dla lepszego rozmieszczenia duchowieństwa. Analogicznie powstały 

również komisje wewnątrz każdej konferencji biskupów dla zrealizowania tego celu 

w obrębie własnego terytorium402. Po dłuższym naradzeniu się Stałej Komisji 

Międzydykasterialnej został promulgowany dokument Postquam Apostoli, który spotkał 

się z pozytywnym odbiorem, gdyż liczni kapłani diecezjalni i zakonni ofiarowywali 

swoją dyspozycyjność do pracy kapłańskiej na terenach Kościołów w potrzebie. Papież 

widział w tym wezwanie ewangeliczne: „dawajcie, a będzie wam dane; miarą dobrą, 

ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze” (Łk 6,38)403. 

Papież ostrzegał przed pokusą partykularności (particolaristica), polegającą na skupieniu 

się na własnym terytorium i nad własnymi aktualnymi problemami, co skutkuje 

zmniejszeniem znaczenia apostolatu misyjnego i zubożeniem „wymiany darów”404. 

 
401 Por. tamże, s. 43. 
402 Por. PAULUS PP. VI, Litterae apostolicae motu proprio Ecclesiae Sanctae normae ad quaedam esequenda 
SS. Concilii Vaticani II Decreta statuuntur (06.08.1966 r.), AAS 58 (1966), ss. 757-787. Zob. tamże: „cleri 
distributio et subsidia diocesibus praestanda”, s. 759.  
403 Por. IOANNES PAULUS PP. II, Discorso ai partecipanti alla prima riunione plenaria della Commissione 
interdicasteriale permanente per una più equa distribuzione dei sacerdoti nel mondo (26.02.1993 r.), 
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1993/february/documents/hf_jpii_spe_19930226_ 
distribuz-sacerdoti.html [data dostępu: 30.11.2020], nr 2. 
404 Por. TENŻE, Discorso ai membri e consiglieri della Commissione interdicasteriale permanente per una 
più equa distribuzione dei sacerdoti nel mondo (11.01.1996 r.), https://www.vatican.va/content/john-paul-
ii/it/speeches/1996/january/documents/hf_jp-ii_spe_19960111_comm-interdicasteriale.html [data 
dostępu: 30.11.2020], nr 3. 
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W obliczu takiej dynamiki komunii i wymiany między Kościołami Stolica 

Apostolska przyjmuje służebną rolę dla wspólnych uzgodnień, koordynacji współpracy 

oraz wzbudzenia i zachęty do hojności, zaznaczając naglące potrzeby Kościołów 

w potrzebie405. 

W styczniu 2013 r. Komisja międzydykasterialna została zniesiona przez 

papieża Benedykta XVI na mocy m.p. Ministrorum institutio406. 

  

 
405 Por. G. CAPRILE, Sollecitudini del Papa per i sacerdoti, La Civiltà Cattolica 144 (1993) 2, ss. 270-278. 
406 Por. BENEDICTUS PP. XVI, Litterae apostolicae motu proprio Ministrorum institutio (16.01.2013 r.), AAS 
105 (2013), ss. 130-135, art. 9. 
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4. Podsumowanie  

W przeprowadzaniu i wypełnianiu swojej misji Kościół korzysta z konkretnych 

narzędzi, jakimi dysponuje. Opierając się na słowach św. Augustyna, Kościół „wśród 

prześladowań świata i pociech Bożych podąża naprzód w pielgrzymce”407, „głosząc 

krzyż i śmierć Pana, aż przyjdzie” (1 Kor 11, 26)408. Można więc stwierdzić, że 

pielgrzymowanie Ludu Bożego związane jest z jego rozwojem, odnową i nawróceniem, 

ale również z dojrzewaniem. Z tego też wynika, że metody, formy, narzędzia i sama 

świadomość Kościoła podlegają tym procesom. 

Jednym z narzędzi Kościoła jest Magisterium, którego studium dotyczące 

działalności misyjnej od początku XX w. aż po dziś dzień ukazuje rozwój świadomości 

eklezjalnej. Przed Soborem Watykańskim II papieże dostrzegali trudności związane 

z ewangelizacją oraz podkreślali ważną rolę duchownych i znaczenie ich współpracy 

w dziele misyjnym, dlatego wzywali wszystkich wiernych do zaangażowania misyjnego. 

Otwierali horyzonty misji i podkreślali większą potrzebę pracy i gorliwości niezależnie 

od sukcesów i powodzeń. 

Ogromny wzrost liczby prowadzonych placówek misyjnych niósł ze sobą 

niebezpieczeństwo pośpiechu w budowaniu struktur misyjnych oraz odkrywał nową 

optykę misyjną przez możliwość posyłania na tereny misyjne prezbiterów 

z duchowieństwa diecezjalnego w konkretnym przedziale czasowym – ad tempus. 

Sobór Watykański II niewątpliwie stał się nowym impulsem dla misyjności 

Kościoła na każdym etapie jej rozwoju i działania. Zaakcentowano, że cały Kościół jest 

misyjny i że spośród jego różnych działalności istnieje też działalność misyjna w sensie 

ścisłym, skierowana do pogan. Działalność ta jest jedna i ta sama wszędzie, zawsze i na 

każdym miejscu, ale jedynie z powodu pewnych okoliczności jest ona realizowana na 

różne sposoby. Organizacja misyjna, współdziałanie i współpraca na misji związane są 

z koniecznością posłania robotników żniwa Pańskiego oraz stanowią podstawowy 

obowiązek Ludu Bożego. Ważnym zagadnieniem soborowym była kwestia 

rozmieszczenia duchowieństwa na świecie. 

Nauczanie posoborowe następnych papieży usystematyzowało 

i skonkretyzowało myśli soborowe. Wskazano cel ewangelizacji – wewnętrzną 

 
407 Por. AUGUSTINUS, De civitate Dei, XVIII, 51,2: Patrologia Latina 41, 614; tekst polski: Państwo Boże, 
Kornatowski W. (tłum.), Warszawa 1977. 
408 Por. LG, nr 8. 
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przemianę człowieka, a także oddziaływania na całe grupy odbiorców, zwrócono uwagę 

na poważne przeszkody związane z narastającą liczbą niewierzących, także 

ochrzczonych, ale nie praktykujących. Podkreślono, że misja głoszenia Ewangelii nie jest 

bynajmniej zakończona, ona wciąż trwa. Wyróżnia się w niej misję ad gentes jako 

pierwsze głoszenie Ewangelii, potem troskę duszpasterską względem wspólnoty 

chrześcijańskiej w strukturze eklezjalnej oraz „nową ewangelizację” skierowaną na 

ożywienie i umocnienie w wierze. Misyjność posiada aspekt zewnętrzny ad extra, gdyż 

jest skierowana do tych, którzy nie znają Chrystusa i Jego Ewangelii oraz aspekt 

wewnętrzny ad intra, który jest nieodzowny w celu zapewnienia wzrostu, pogłębienia 

i dojrzewania wiary. 

Szczególne uczestnictwo w powszechnej misji Biskupa Rzymu mają dykasterie 

Kurii Rzymskiej, które w duchu służby i z wielką odpowiedzialnością angażują się 

w powierzone zadania. Administracyjnym narzędziem Kościoła, po wejściu w życie 

konstytucji Praedicate evangelium, jest Dykasteria ds. Ewangelizacji, która przyjęła 

zadania ówczesnej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i Papieskiej Rady 

ds. Promocji Nowej Ewangelizacji. Reguluje i koordynuje ona na całym świecie zarówno 

działalność misyjną, jak i współpracę misyjną oraz korzysta z pomocy zarówno 

Papieskich Dzieł Misyjnych, jak i z innych struktur o charakterze formacyjnym.  

Analiza działalności misyjnej w porządku prawnym kanonicznym pozwala 

wyłonić istnienie prawa misyjnego. Ważne dla przeprowadzonego studium jest ukazanie, 

że prawo jest w służbie Kościoła, a prawo misyjne przyczynia się do jego rozwoju 

i wsparcia w miejscach, gdzie obecność Kościoła dopiero się konstytuuje. Prawo misyjne 

posiada specyficzne przywileje i uprawnienia, które są stosowane na terenach misyjnych. 

Obecnie Dykasteria ds. Ewangelizacji, jako struktura Stolicy Apostolskiej, jest 

odpowiedzialna za uznawanie terenów misyjnych i posiada szerokie kompetencje na tych 

przestrzeniach, gdzie Kościół prowadzi działalność stricte misyjną. 

Zatem obszary świata, gdzie Kościół jeszcze nie osiągnął całkowitej dojrzałości 

strukturalnej i wiary, potrzebują pomocy z zewnątrz, stąd zostają nazwane terenami iuris 

missionalis; natomiast terytoria, gdzie Kościół jest wystarczająco zorganizowany nazywa 

się terenami iuris communis. Osobliwa sytuacja terenów misyjnych wymaga specjalnych 

norm, by rozstrzygać sytuacje i problemy, których nie ma na terenach, gdzie Kościół jest 

dobrze zakorzeniony. 

 



 

 

 

ROZDZIAŁ II. 

MISJA KOŚCIOŁA AD GENTES  

W PRAWIE KANONICZNYM 

 

„Misja ad gentes Kościoła ma przed sobą ogromne zadanie, które bynajmniej 

nie wygasa […], zadanie głoszenia Chrystusa wszystkim ludom”1. Papież Jan Paweł II 

podkreślał aspekt tej działalności Kościoła, która jest kierowana do narodów, grup ludzi, 

środowisk społeczno-kulturowych, w których Chrystus i Jego Ewangelia nie są znane, 

albo w których panuje brak wspólnot chrześcijańskich wystarczająco dojrzałych, by 

mogły wcielać wiarę we własne środowisko i głosić ją innym grupom ludzi. Takim 

sposobem papież określił tę działalność jako misję ad gentes w ścisłym sensie2.  

Należy jednak zadać pytanie o aspekt kanoniczno-prawny rzeczywistości 

misyjnej Kościoła, która nie jest w głównej mierze rzeczywistością tylko kanoniczną, ale 

potrzebuje jednak stosownej posługi porządku prawnego, tak jak to zostało pokazane na 

drodze historycznego rozwoju zagadnienia (w poprzednim rozdziale). Zatem w tym 

rozdziale autor przyjmuje jako aksjomat, że prawo kanoniczne powstaje wraz z właściwą 

Kościołowi misją i pełni przede wszystkim funkcję służebną3. 

Działanie Kościoła zaś wśród niewierzących, na wzór pierwszych chrześcijan, 

stanowi posługę prawdy wobec każdego człowieka, przekazując Dobrą Nowinę 

o Zbawieniu. Z pomocą łaski wielu przyjmie ten dar, uwierzy i się nawróci4. To 

eklezjalne działanie przeto generuje wiele praw i obowiązków zarówno tych, którzy 

podejmują odpowiedzialność za działalność misyjną, jak i tych, którzy będąc adresatami 

 
1 Por. RM, nr 2. 
2 Por. tamże, nr 33. 
3 Por. V. DE PAOLIS, La Chiesa missionaria e il Codice…, dz. cyt., s. 19. „W przedsoborowych 
podręcznikach normy Kościołów Wschodnich były uznawane jako ius speciale lub personale, więc jako 
prawo wywodzące się lub powiązane z łacińskim ustawodawstwem. Dlatego należy pytać o interpretację 
prawa misyjnego w sensie ścisłym. Prawdą jest, że całe prawo jest w funkcji misji Kościoła, ale w nim 
istnieje «współpraca misyjna», która obejmuje charakter instytucjonalny i charyzmatyczny różnych 
podmiotów kościelnych.” Por. L. GEROSA, Le norme codiciali sull’attività missionaria della Chiesa 
e l’evangelizzazione dei non credenti all’inizio del terzo millennio, Rivista Teologica di Lugano 9 (2004) 2, 
s. 459 [tłum. własne]. 
4 To działanie przez wieki było nazwane prozelityzmem, czyli przyciąganiem ludzi do wiary Kościoła. 
Obecnie wyraz ten posiada znaczenie negatywne i dlatego unika się go. Por. F. OCÁRIZ, Evangelización, 
proselitismo y ecumenismo, Scripta Theologica 38 (2006), ss. 617-636. 
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tej posługi wchodzą do wspólnoty Kościoła5. Ta misja jawi się jako wyjątkowa, 

powszechna i zbawienna oraz, ze względu na odbiorców, daje wszelkiemu stworzeniu 

dostęp do zbawienia w Ciele Chrystusa, którym jest Kościół6. Zatem najważniejszym 

prawem Kościoła jest salus animarum (kan. 1752) i temu celowi służą normy prawne. 

Dlatego więc prawo przynależy do natury Kościoła, jest częścią rzeczywistości 

społeczności kościelnej. Cel prawa kanonicznego wpisuje się w misję Kościoła7. 

Analiza misji ad gentes w prawie kanonicznym wymaga na wstępie, idąc za 

refleksją dominikanina, profesora o. Rufino Callejo de Paz, wskazywania na ważność 

i trudność w kodyfikacji misji nauczycielskiej Kościoła, a zwłaszcza w kwestii 

ewangelizacji. Ustawodawca rozróżnia wyraźnie trzy munera Kościoła, ale nie da się ich 

oddzielić lub unormować osobno, ponieważ są ze sobą powiązane, zwłaszcza zadania 

docendi i sanctificandi. Środki zbawienia to Słowo Boże i sakramenty, dzięki którym 

Chrystus trwa w Kościele, który dalej prowadzi Jego misję ewangelizacji8. Właśnie 

poprzez munus docendi Kościół przybliża do wiary tych, którzy jeszcze jej nie znają oraz 

podtrzymuje w wierze tych, którzy należą do ludu Bożego. Dlatego więc to zadanie 

posiada zarówno charakter ad extra, jak i charakter ad intra, ażeby wiara stawała się – 

w myśl ustawodawcy – żywa, wyrazista i czynna (kan. 773)9. 

W związku z tym, na terenach, gdzie jest potrzebna działalność misyjna Kościół 

prowadzi misje ad gentes ad extra, których odbiorcami są ludy, do których nie dotarło 

głoszenie Ewangelii, ani też nie ma obecności Kościoła. Równocześnie znaczna liczba 

nieochrzczonych znajduje się na terenach młodych Kościołów, wobec nich zaś Kościół 

prowadzi działalność misyjną ad gentes ad intra10. 

Treść drugiego rozdziału pracy zawierać będzie analizę rozwoju norm 

kanonicznych, odnoszących się do misji ad gentes, począwszy od Kodeksu 

Piobenedyktyńskiego wraz z poszczególnymi normami CIC 1917. W dalszej kolejności 

badanie skupi się przede wszystkim na wyjaśnieniu treści i znaczenia dwóch kanonów 

Kodeksu z 1983 r., wskazujących na znaczenie działalności misyjnej dla Kościoła – kan. 

781; oraz określających na czym polega działalność stricte misyjna – kan. 786. Na koniec 

 
5 Por. J. A. FUENTES, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 239. 
6 Por. N. LODA, L’evangelizzazione delle genti nel Codex…, dz. cyt., s. 142. 
7 Por. A. DOMASZK, Możliwości zastosowania Internetu…, dz. cyt., ss. 55-56. 
8 Por. EN, nr 48. 
9 Por. R. CALLEJO DE PAZ, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., ss. 19-20. 
10 Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione…, dz. cyt., s. 166. 
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omówione zostaną dokumenty Kościoła wydane po promulgacji Kodeksu 1983 r. Celem 

przedstawienia wybranych dokumentów jest pokazanie, jak normy kanoniczne wpływały 

na praktyczne zastosowanie wskazań kościelnych w misji ad gentes i potrzebę 

dostosowania się do nowych sytuacji i potrzeb misji Kościoła. 

 

1. Działalność misyjna w CIC 1917 

Kodeks Piobenedyktyński z 1917 r. zawiera 25 razy w 14 różnych kanonach 

oraz w nagłówku do kanonów 1349-1351 wyraz missio, missionis oraz 15 razy 

w 10 kanonach określenie missionarius. Dokument ten jasno odróżniał podział Kościoła 

docens i Kościoła discens, z tego więc powodu część IV księgi III De Rebus zatytułowano 

de magisterio ecclesiastico11, w którym jest odniesienie do norm dotyczących 

działalności misyjnej. W rozdziale III de sacris missionibus zawarte są trzy kanony 

dotyczące misji kierowanej do katolików w miejscach, gdzie struktury kościelne były już 

ustanowione. 

Prawodawca z 1917 r. w can. 1322 zawierającym dwa paragrafy umieścił dwa 

zasadnicze zadania Kościoła, to jest: aby strzec i wiernie przekazać depozyt wiary oraz 

przekazywać wszystkim ludziom naukę Ewangelii12. 

Trzy kanony poświęcone są misji w szerokim znaczeniu. Ustawodawca odniósł 

się w can. 1349 do obowiązku proboszczów, aby co dziesięć lat odbywały się misje 

parafialne, czyli w środowisku kościelnym niebędącym terenem misyjnym. 

W następnym, tj. w can. 1350 § 1, jest mowa o trosce proboszczów i ordynariuszy 

o katolików mieszkających na terenach im podległych, a więc również nie dotyczy to 

terenów misyjnych. Dopiero zawartość § 2 tego samego kanonu odnosi się do aliis 

territoriis, czyli tam, gdzie nie ma jeszcze struktury kościelnej, i ogranicza się jedynie do 

tego, że troska o nieochrzczonych jest zarezerwowana Stolicy Apostolskiej. Treść can. 

1351 uwypukla zaś zasadę wolności sumienia, jako że nikt nie może być zmuszony do 

przyjęcia wiary katolickiej13. Kryterium zewnętrzne, jakim jest istnienie struktur 

kościelnych wraz z hierarchią, stanowi rozróżnienie pomiędzy missiones ad intra 

 
11 Por. R. CALLEJO DE PAZ, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 25. 
12 Can. 1322 CIC 1917 jest bezpośrednim źródłem dla kan. 747 KPK 1983. 
13 Dla porównania, w obecnie obowiązującym Kodeksie istnieje analogiczna norma w kan. 748 § 2: „Nigdy 
i nikomu nie wolno zmuszać żadnego człowieka do przyjęcia wiary katolickiej wbrew jego własnemu 
sumieniu”.  
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a missiones ad extra, chociaż nieraz tam, gdzie już jest ukonstytuowana struktura 

kościelna, uznaje się takie miejsce nadal za teren misyjny14. 

Ustawodawca w CIC 1917 zatem ustalił, że kompetencję nad sprawami misji 

posiada Kongregacja Propaganda Fide. W treści can. 252 § 1 zapisano, że Kongregacja 

ds. Rozkrzewienia Wiary kieruje misjami do głoszenia Ewangelii i nauki katolickiej, 

ustanawia i zmienia niezbędnych misjonarzy, ma władzę rozpatrywania, działania 

i wykonywania wszystkiego, co w tej sprawie jest konieczne i pożyteczne. Ogólna troska 

i władza nad misjami powierzona Kongregacji zawiera dość szeroki wachlarz uprawnień 

i zadań, dlatego że sam termin „misje” może być ujmowany pod kątem terytorialnym, 

personalnym i rzeczowym15. Kongregacja posiada również odpowiedzialność za synody 

odbywające się na terenach jej podległych, o czym w postanowiono w can. 252 § 2. 

Dalej, w can. 252 § 3 ustawodawca posługuje się określeniem status missionis 

perseverat w odniesieniu do terenów, gdzie panuje sytuacja wymagająca ewangelizacji, 

charakteryzująca się brakiem konkretnych elementów, żeby można było tworzyć Kościół 

lokalny. Wówczas ustawodawca wydając ogólne normy, w ramach kompetencji 

Kongregacji, zwłaszcza dotyczące seminariów, zachował pewną elastyczność ze względu 

na nowe sytuacje, które mogą mieć miejsce na terenach misyjnych i mogą potrzebować 

jakiegoś odrębnego uregulowania prawnego, by można było je rozwiązać16. 

W aspekcie terytorialnym treść powyższego kanonu odnosi się do krajów, gdzie 

hierarchia nie jest ustanowiona z powodu trwania misji oraz do tych terenów, gdzie 

hierarchia wprawdzie już istnieje, ale jeszcze trwa stan misyjny. To oznacza, że do tych 

terenów nie tylko należą wikariaty i prefektury apostolskie, ale i określone diecezje, który 

nie osiągnęły pełnej autonomii17. W tytule De Vicariis et Praefectis Apostolici 

obejmującym cann. 293-311 CIC 1917 ustalono prawa i obowiązki prałatów misyjnych 

oraz stosowne normy mające zastosowanie w porządku misyjnym. Dodać tu jeszcze 

 
14 Por. V. DE PAOLIS, La Chiesa missionaria e il Codice…, dz. cyt., ss. 24-25. 
15 Por. R. SKOWRONEK, Kongregacja Ewangelizowania Narodów…, dz. cyt., s. 197. 
16 Por. D. G. ASTIGUETA, La naturaleza misionera de la Iglesia…, dz. cyt., s. 32. 
17 W 1972 r. podlegały Propaganda Fide cała Azja z wyjątkiem ZSRR i Bliskiego Wschodu, cała Afryka 
z wyjątkiem Algieru, Tunezji, Angoli i Mozambiku oraz częściowo Egiptu i Etiopii (Kongregacja 
ds. Kościołów Wschodnich), cała Oceania z wyjątkiem Filipin, w Europie — kraje skandynawskie 
i częściowo Jugosławia, w Ameryce — Kanada oraz kilka krajów Ameryki Południowej, jak np. częściowo 
Kolumbia, Wenezuela, Peru, Boliwia i Paragwaj. Z konferencji prasowej ówczesnego prefekta 
Kongregacji, brazylijskiego kardynała Agnelo Rossi, wynika, że podlegało dykasterii 840 diecezji ze 
103 narodowości wszystkich 5 kontynentów, z 57 350 000 wiernych, 38 611 księży, 15 000 braci 
zakonnych, 85 000 sióstr zakonnych, 250 000 katechistów. Por. A. ROSSI, Actualité des missions de l’Église 
dans le monde, Documents Omnis Terra 89 (1972), ss. 297-299. 
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należy, że w can. 198 zaliczono do przedstawicieli osoby prawnej, jako ordynariusza: 

wikariuszy i prefektów apostolskich oraz ich następców wewnętrznych, jak pro-

wikariuszy i pro-prefektów (can. 309 § 4)18. 

Aspekt osobowy działalności misyjnej, który został opisany w can. 252 § 2, 

odnosi się do stowarzyszeń osób duchownych i seminariów19, które założone zostały 

wyłącznie w tym celu, żeby wychowywać misjonarzy dla misji zagranicznych, zwłaszcza 

gdyby chodziło o ich reguły, administrację i dyspensy potrzebne do wyższych święceń 

alumnów. W odniesieniu do osób zakonnych – can. 252 § 5 – Kongregacja opiekuje się 

wszystkim, co jedynie dotyczy ich posługi jako misjonarzy, czy to wziętych pojedynczo 

czy zbiorowo20. 

Natomiast w odniesieniu do systematyzacji terenów misyjnych, 

w dziewiętnastu kanonach (cann. 293-311) drugiej księgi, ustawodawca nawiązuje do 

wikariatów i prefektur apostolskich, ale rezerwuje kierownictwo Kongregacji, stosując 

normy can. 215 (dioeceses, abbatias vel praelaturas nullius, vicariatus apostolicos, 

praefecturas apostolicas), które stanowią podstawę do dalszego podziału w myśl can. 

216, gdzie części diecezji nazwane są paroeciae, a części wikariatów apostolskich 

i prefektur apostolskich quasi-paroeciae. Również przyporządkowanie do ordynariusza 

misyjnego, uregulowane w cann. 92 i 94 jest związane z terytorialnością, tj. miejscem 

zamieszkania. W takim podziale jeszcze należy podkreślać status prawny quasi-parafii 

i quasi-proboszczów na terenach misyjnych, który został uregulowany w cann. 451 

§ 2 1°; 454 § 4 i 466 § 121. 

Ponadto ustawodawca Kodeksu Piobenedyktyńskiego odnosi się do misji ad 

gentes Kościoła tam, gdy mowa o prefektach i wikariuszach apostolskich (cann. 198, 215, 

 
18 Por. A. SANTOS HERNÁNDEZ, Derecho misional, dz. cyt., s. 6. 
19 Zazwyczaj wymienia się następujące stowarzyszenia misyjne i seminaria: Soc. Parisiensis missionum ad 
ext. gentes (МЕР), Societas Missionum ad Afros (SMA), Congregatio Missionariorum de Mariannhil 
(CMM), Missionarii Africae (PA), Cocietas Miss. ext. de Betlehem in Helvetia (SMB), Pia Soc. 
S. Francisci Xaverii pro ext. miss. (SX), Societas de Maryknoll pro miss exteris (MM), Soc. S. Columbani 
pro miss. apud Sinenses (SSC), Soc. Scarborensis pro miss. ad ext. gentes (SFM), Soc. pro miss ext. 
Provinciae Quebecensis (MEQ), Inst. Yarumalense pro miss. ad ext. gentes (MXY), Missionarii a Spiritu 
Sancto (Mexico) (MSPS), Pontificium Institutum pro Missionibus Exteris (PIME) oraz Collegium 
Urbanum de Propaganda Fide wraz z Instytutem Misyjnym jak i Collegium S. Petri. Por. T. OHM, Machet 
zu Jüngern alle Völker. Theorie der Mission, Freiburg un Br. 1962, s. 782.  
20 Por. R. SKOWRONEK, Kongregacja Ewangelizowania Narodów…, dz. cyt., ss. 197-199. 
21 Istnieje jeszcze wiele innych kanonów, które nie zostały ustanowione jedynie dla potrzeb misji, ale mają 
duże znaczenie w ich zastosowaniu na misjach. W dziedzinie wiary to cann. 1258, 1325, 1351, 1374, 1406 
§ 3, 2314; w dziedzinie sakramentalnej to cann. 731 § 2, 751-752, 782 § 3, 958 § 4, 987 § 1 i § 6, 1014, 
1060-1064, 1070-1071, 1098-1099, 1102, 1109 § 3, 1120-1127, 1265 i inne. Por. A. SANTOS HERNÁNDEZ, 
Derecho misional, dz. cyt., s. 6. 
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293-298, 300-311, 782, 914, 916, 958, 1406, 2403)22. Dla ustawodawcy kościelnego 

z 1917 r., zdaniem o. Rufino Callejo de la Paz, prawo misyjne wciąż stanowiło szczególne 

i pozakodeksowe prawo, dlatego sprawy misji powierzono Stolicy Apostolskiej23. 

Natomiast prof. Maurizio Martinelli broni tezy, że ustawodawca nie uważał misji za 

wydarzenie sporadyczne i wyjątkowe, lecz ujął je w prawie powszechnym, ostrożnie 

zachowując potrzeby wynikające z charakterystyki konkretnego przypadku24. 

Ten włoski profesor przypuszczał, opierając się na cann. 1322 § 2, 1350 i 1351 

CIC 1917, że pewne racjonalizacje ius vetus pochodzenia misyjnego oraz pośredniczenie 

Propaganda w wydawaniu aktów normatywnych, powszechnie uznane za ustawy 

pośrednie papieża, nie zostały rozwiązane Kodeksem z 1917 r. przez to, że brakowało 

stosownego uściślenia samej działalności misyjnej Kościoła. Dlatego Propaganda Fide 

w dalszym ciągu wydawała dyspozycje i dekrety, które wraz z magisterium papieskim, 

kierowały całą działalnością misji25. Z tego więc powodu do roku 1908, czyli reformy 

Kurii Rzymskiej dokonanej przez Piusa X, można było powiedzieć, że na czele 

Propagandy stał kardynał prefekt nazywany „czerwonym papieżem”26. 

Figurom prawnym – wikariuszom i prefektom apostolskim – poświęcono cały 

caput VIII tituli VII sectionis II partis primae, libri secundi, cann. 293-311 CIC 1917, 

noszący nazwę De Vicariis et Praefectis Apostolicis. Te kanony mogą być uznane 

w całości za normy prawa misyjnego27. Między innymi dla tych terenów misyjnych 

ustawodawca kościelny w Kodeksie Piobenedyktyńskim przewidział tytuł służby 

misyjnej do święceń dla kandydatów do kapłaństwa z terenów podległych Propaganda 

Fide (can. 981). 

 

2. Normy pokodeksowe (od CIC 1917 do KPK 1983) 

Papież Pius XI postawił pytanie retorycznie, że skoro nikomu z wiernych 

świeckich nie wolno lekceważyć obowiązku „wzajemnej miłości”, to cóż mówić 

o duchowieństwie?28 Pytanie papieża było zgodne z ówczesną myślą obecną w CIC 1917, 

 
22 Por. A. G. URRU, La funzione di insegnare della Chiesa…, dz. cyt., s. 101. 
23 Por. R. CALLEJO DE PAZ, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 108. 
24 Por. M. MARTINELLI, La prassi di governo della Congregazione…, dz. cyt., s. 247. 
25 Por. tamże. 
26 Por. R. SKOWRONEK, Kongregacja Ewangelizowania Narodów…, dz. cyt., s. 199. 
27 Por. M. MARTINELLI, La prassi di governo della Congregazione…, dz. cyt., s. 248. 
28 Can. 124 CIC 1917: „Clerici debent sanctiorem prae laicis vitam interiorem et exteriorem ducere eisque 
virtute et recte factis in exemplum excellere”. 
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w której to ustawie wymagano większej świętości od prezbiterów aniżeli od świeckich, 

a poza klerem i wiernymi, także większej aktywności od biskupów, każdego w swojej 

diecezji29. 

W encyklice Evangelii praecones z 1951 r. papież Pius XII wychodząc 

naprzeciw potrzebom misji zarysował konkretne sposoby wspomagające przygotowanie 

intelektualne i moralne kandydatów do misji. Zwrócił uwagę na ważność środowiska 

wychowania, zwłaszcza szkoły, na znaczenie drukowania i rozpowszechniania pism 

o charakterze religijnym i moralności chrześcijańskiej oraz na prowadzenie działalności 

charytatywnej przy szpitalach, hospicjach, domach starców, domach samotnej matki itp. 

Bardzo ważnym elementem – zaznaczył Pius XII – w formacji misyjnej jest katolicka 

nauka społeczna, jak również jej wprowadzenie w życie30. 

Pomoc misjom polegać miała na wzywaniu miłosierdzia Bożego, zaradzaniu 

niedostatecznej liczbie misjonarzy i środków materialnych31. W tym celu Pius XII m.in. 

zachęcał biskupów pracujących na misji do tworzenia odpowiednich stowarzyszeń, 

związków i organizacji, troszczących się o sprawy gospodarcze i społeczne, dbając 

o zakładanie takich instytucji, jakich zdają się wymagać ówczesne czasy i swoisty 

charakter danego ludu32. W późniejszej encyklice Fidei donum Papież wskazał na stałą 

konieczność pomocy w postaci modlitwy, hojności i – dla niektórych – ofiarowywania 

samego siebie oraz przekazał konkretne wskazówki, dotyczące „karmienia” modlitwy 

stosownym nauczaniem i częstymi informacjami o życiu Kościoła oraz znaczenia 

propagowania tematyki misyjnej, zwłaszcza podczas Adwentu, uroczystości Objawienia 

i Zesłania Ducha Świętego. Papież podkreślał także ważność ofiary Mszy świętej 

w intencji misji33.  

 

2.1. Instrukcja Quum huic z 8 grudnia 1929 r. 

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. ustanowił normy dotyczące zarządzania 

misjami w ramach wikariatów, które były powierzone przełożonemu kościelnemu jako 

wikariuszowi Biskupa Rzymu. Fakt przynależności przełożonych misji do instytutów 

zakonnych stał się przyczyną konfliktów pomiędzy przełożonymi kościelnymi 

 
29 Por. PIUS PP. XI, Rerum Ecclesiae, dz. cyt., nry 23-27.  
30 Por. PIUS PP. XII, Evangelii praecones, dz. cyt., nry 39-46. 
31 Por. BENEDICTUS PP. XV, Maximum illud, dz. cyt., ss. 10-11. 
32 Por. PIUS PP. XII, Evangelii praecones, dz. cyt., nr 53. 
33 Por. tamże; FD, nr 13. 
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a przełożonymi zakonnymi, ponieważ powierzenie dotyczyło osoby fizycznej. Instrukcja 

Kongregacji Propaganda Fide Quum huic z 1929 r.34 stała się odpowiedzią na zaistniałą 

sytuację. Sama instrukcja nie posiadała charakteru ustawodawczego, ponieważ nie 

uchylała norm CIC 1917, lecz wyjaśniała zasady współpracy misyjnej opartej 

o commissio35. 

Instrukcja Quum huic podkreśliła znaczenie i rolę współpracy oraz pomocy 

instytutu udzielanej przełożonemu kościelnemu, który nie miał wystarczającej liczby 

miejscowego duchowieństwa. Dała początek systemowi „powierzenia” (commissio) na 

terenach misyjnych36, który zostanie omówiony w dalszej części tego rozdziału.  

 

2.2. Instrukcja Quo aptius z 24 lutego 1969 r. 

Wśród postulatów soborowych, w treści m.p. Ecclesiae sanctae (w normach 

wykonawczych do dekretu misyjnego) sugeruje się tworzenie przy konferencji biskupów 

komisji w celu popierania i koordynowania współpracy misyjnej pomiędzy diecezjami. 

Zadania tej komisji ds. misji zostały określone w instrukcji Quo aptius KEN wydanej 

24 lutego 1969 r.37, która podejmuje głównie dwa zagadnienia: określenie kompetencji 

KEN i konferencji biskupów w stosunku do Papieskich Dzieł Misyjnych oraz określenie 

reguł dla inicjatyw misyjnych diecezji o jurysdykcji zwyczajnej względem diecezji na 

terytoriach misyjnych. 

Przy konferencjach biskupów winna być powołana specjalna komisja dla spraw 

misji, jako najważniejszy organ działający na korzyść misji38. Dokument rzymskiej 

dykasterii misyjnej był odpowiedzią na niepokoje i nieporozumienia w działalności 

misjonarzy na terenach misyjnych39. 

 

2.3. Instrukcja Relationes z 24 lutego 1969 r. 

W dniu wydania instrukcji Quo aptius Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów 

wydała również stosowne dyrektywy, które stanowiły wsparcie dla lepszej współpracy 

 
34 Por. CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, Quum huic, dz. cyt., ss. 111-115. 
35 Por. J. GARCÍA MARTÍN, La suerte del sistema de comisión en las misiones “apud infideles” según las 
normas canónicas, Revista Española de Derecho Canónico 75 (2018), ss. 455-491. 
36 Por. CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, Quum huic, dz. cyt. 
37 Zob. TENŻE, Quo aptius, dz. cyt.  
38 Por. tamże, nr 5.  
39 Por. H. STAWNIAK, Inkardynacja w misji Kościoła, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013, s. 170. 
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pomiędzy ordynariuszami miejsca i instytutami misyjnymi na terenach misyjnych. 

Instrukcja Relationes40 zawiera praktyczne przepisy, dotyczące systemów powierzenia 

(commissio) i zlecenia (mandatum) oraz przechodzenia z jednego systemu do drugiego. 

Nowy system mandatum wprowadzał figurę biskupa, ordynariusza miejsca misji, na 

którym spoczywała odpowiedzialność za prowadzenie działalności misyjnej.  

Pierwszym aspektem, który należy uwypuklić z instrukcji Relationes in 

territoriis missionum to uchylenie (derogowanie) prawnego systemu ius commissionis 

poprzez tworzenie diecezji na terenach misyjnych przy poszanowaniu istniejących 

kościelnych jednostek misyjnych nieerygowanych jeszcze jako diecezje41. Następnie 

przepisami instrukcji wprowadza się nowy system prawny, zwany mandatum42. To 

zlecenie polegać będzie na powołaniu instytutu do zadań misyjnych na mocy dekretu 

najwyższej władzy kościelnej, na prośbę biskupa i pod jego przewodnictwem, poprzez 

zawieranie umowy43. Instytuty zakonne mają prawo zachować na misjach ich własną 

tożsamość duchową i należną autonomię44. 

 

2.4. Wskazania Mutuae relationes z 14 maja 1978 r. 

W wyniku wspólnych prac, dotyczących tego, czego oczekują biskupi od 

zakonników i tego, czego oczekują zakonnicy od biskupów oraz ich współpracy na 

szczeblu diecezjalnym, krajowym i międzynarodowym powstał dokument Kongregacji 

ds. Zakonów i Instytutów i Kongregacji ds. Biskupów, przy współudziale Kongregacji 

ds. Ewangelizacji Narodów i Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich. Mutuae 

relationes45 dotyczy relacji między biskupami i zakonnikami jakiegokolwiek obrządku 

czy obszaru terytorialnego, w tym również na terenach misyjnych.  

 

 

 
40 Por. CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE, Relationes in territoriis, dz. cyt., ss. 281-287. 
41 Por. tamże, nr 1. 
42 Por. tamże, nr 2. 
43 Por. tamże, nry 3-4. 9. 
44 Por. tamże, nr 14; J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., ss. 93-97. 280-288. 
45 Por. CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS ET INSTITUTIS SAECULARIBUS, CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, Notae 
directivae Mutuae relationes pro mutuis relationibus inter episcopos et religiosos in Ecclesiae 
(14.05.1978 r.), AAS 70 (1978), ss. 473-506; tekst polski: Wytyczne dotyczące wzajemnych relacji 
biskupów i zakonników w Kościele, https://www.zyciezakonne.pl/dokumenty/ kosciol/kongregacja-
instytutow-zycia-konsekrowanego-i-stowarzyszen-zycia-apostolskiego/dekrety-instrukcje-wskazania/ 
1978-05-14-kongregacja-zakonow-i-instytutow-swieckich-oraz-kongregacja-biskupow-«mutuae-
relationes»-20901/ [data dostępu: 13.11.2020]. 
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2.5. Normy Postquam Apostoli z 25 marca 1980 r. 

W oparciu o zasady wypracowane przez Sobór Watykański II oraz 

w odniesieniu do uświadomionej konieczności właściwego rozmieszczenia kleru 

Kongregacja ds. Duchowieństwa wydała w 1980 r. normy, jako wytyczne, w formie 

instrukcji Postquam Apostoli46, w których podkreśla się niezbędność ewangelizacji jako 

metody wypełniania nakazu Pana, który był „pierwszym Ewangelizatorem”. W normach 

kładzie się nacisk na misyjność Kościoła i obowiązek prowadzenia ewangelizacji przez 

biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane i świeckich. Kościół partykularny nie może 

zamknąć się sam w sobie, lecz jako żywa część Kościoła powinien być otwarty na 

potrzeby innych wspólnot, z tego więc powodu działalność ewangelizacyjna nie jest 

samowolna, lecz powinna być traktowana jako podstawowy obowiązek życia47. 

Wiele sugestii i propozycji zawartych w dekrecie soborowym Ad gentes 

znajduje rozwinięcie w instrukcji Postquam Apostoli, która jest dokumentem mającym 

na celu wspierać lepszą dystrybucję kleru na poziomie światowym48. Szczególnie warte 

podkreślenia są odniesienia zawarte w aktualnym Kodeksie Prawa Kanonicznego, który 

zbiera większość zawartych w uprzednich wytycznych propozycji dotyczących 

duchowieństwa i formacji do kapłaństwa, nadając im charakter obowiązujący49.  

Dyrektywy wyznaczone przez Kongregację ds. Duchowieństwa potwierdzają, 

że dla realizowania działalności ewangelizacyjnej potrzebne są szczególne powołania 

i niezbędne przygotowanie oraz stanowią, ażeby prawa i obowiązki prezbiterów 

udających się na misję były ustalone poprzez umowę pisemną pomiędzy biskupem a quo 

z jednej strony, a z drugiej strony biskupem ad quem. Takowa umowa zawierać ma 

w sobie wskazanie czasu posługi; obowiązki duchownego oraz miejsce zamieszkania, 

mając na uwadze warunki mieszkaniowe regionu, do którego się udaje; musi również 

określać kwestie pomocy i utrzymania, jak i ubezpieczeń socjalnych, zdrowotnych, 

związanych z niepełnosprawnością lub wiekiem emerytalnym50. 

 
46 Por. CONGREGATIO PRO CLERICIS, Notae directivae Postquam Apostoli de mutua Ecclesiarum 
particularium cooperatione promovenda ac praesertim de aptiore cleri distributione (25.03.1980 r.), AAS 
72 (1980), ss. 343-364 [dalej: PAp]. 
47 Por. tamże, nr 14. 
48 Por. M. RIVELLA, La cooperazione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 267.  
49 Zob. kann. 257, 268, 271. Por. D. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Od „Postquam Apostoli” do nowej 
ewangelizacji, Pastores 57 (4) 2012, ss. 125-126. 
50 Por. PAp, nry 25-27. 
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Generalnie normy te służą zapewnieniu lepszej współpracy pomiędzy 

Kościołami partykularnymi, mając za cel umożliwienie dostępności duchownych, nie 

tylko z punktu widzenia ilościowego, ale także jako narzędzie radykalnego nawrócenia 

i głębokiej odnowy Kościołów51. W dokumencie konsekwentnie i usilnie zachęca się 

wszystkich wiernych, a zwłaszcza pasterzy, z racji ich autorytetu, do poważnej refleksji 

wobec tak dokładnie opisanej sytuacji, wyjaśniając jednocześnie, że w rozmieszczeniu 

duchowieństwa nie chodzi o czysto arytmetyczną równowagę – „problemu lepszego 

rozmieszczenia duchowieństwa nie rozwiąże się jedynie w oparciu o liczby, gdyż trzeba 

pamiętać o rozwoju historycznym i o specyficznych warunkach Kościołów 

partykularnych bardziej rozwiniętych, które naturalnie potrzebują większej liczby 

duchownych”52. W szczególności w dokumencie wskazuje się na liczne regiony o starej 

tradycji chrześcijańskiej, które ze względu na spadek liczby powołań, rezygnacje ze stanu 

kapłańskiego i wysoką średnią wieku duchowieństwa doświadczają znacznego 

zmniejszenia liczby kapłanów53. 

Przede wszystkim normy stanowczo określają, że nikt nie może się zwolnić 

z obowiązku odpowiedzialności za misje, która konkretyzuje się różnorako ze względu 

na powołanie każdego wiernego54. Normy kolejno określają poszczególne cechy i zakres 

odpowiedzialności. Biskupi są odpowiedzialni we własnej diecezji, ale też generalnie 

w całym świecie55, zakonnicy zgodnie z własnym charyzmatem56, natomiast wierni 

świeccy na mocy chrztu i bierzmowania57. 

Kongregacja ds. Duchowieństwa motywowana koniecznością troski o te części 

świata, które cierpią z powodu niedostatku kapłanów wskazywała na możliwość 

wymiany pomocy i dóbr58, proponując możliwość podpisania czegoś, co nazwano paktem 

braterstwa, dzięki któremu diecezja, a nawet duża parafia – co stanowiło autentyczną 

nowość, gdyż przyznano parafii uprawnienia zwykle zarezerwowane dla Kościołów 

partykularnych – uzgadnia z inną ubogą wspólnotą przekazanie pomocy materialnej, 

 
51 Por. R. ZECCHIN, La cooperazione tra le chiese dalla “Fidei donum” alla “Redemptoris Missio”, Credere 
Oggi 79 (1994) 1, s. 29.  
52 Por. PAp, nr 9 [tłum. własne]. 
53 Por. tamże, nr 10. 
54 Por. tamże, nr 3. 
55 Por. tamże, nr 4. 
56 Por. tamże, nr 6. 
57 Por. tamże, nr 7. 
58 Por. tamże, nr 15. 
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a także księży czy innych współpracowników59. Również aspekt duchowy został 

uwypuklony przez nieodzowność modlitwy i dzieł pokutnych jako najskuteczniejszego 

środka wspierającego. Modlitwa i pokuta stanowią konkretną pomoc w uzyskaniu 

dyspozycyjności kapłanów – a także zakonników i świeckich, aby mogli oni pozostawić 

swoją ojczyznę i wypełnić nakaz Chrystusa w innym miejscu60. Potrzebne jest również 

przygotowanie misjonarzy oraz reformowanie struktur kościelnych dla lepszego 

uczestnictwa prezbiterów w zbawieniu dusz i uniknięcia paradoksalnej sytuacji 

duchownych, którzy cierpią, nie mogąc podejmować ewangelizacyjnych działań, do 

których czują się powołani61. 

Dokument Rzymskiej Dykasterii uwrażliwia biskupa na jego duchownych, 

którzy prowadzą działalność misyjną poza własną diecezją, aby w razie powrotu do 

diecezji inkardynacji, mogli się cieszyć tymi samymi prawami, jak gdyby posługiwali 

nieprzerwanie w swojej diecezji62.  

 

3. Działalność misyjna w KPK 1983 

Na początku 1959 r., zaledwie po kilku tygodniach od wyboru na papieża 

Jana XXIII, zostały ogłoszone jego zamierzenia, dotyczące rewizji prawa kanonicznego, 

zwołania soboru powszechnego oraz synodu diecezji rzymskiej. Prace legislacyjne 

rozpoczęto niemalże od razu, ale wkrótce je wstrzymano, ponieważ – jak zaznaczył kard. 

Velasio de Paolis – rewizja kodeksu nie mogła być niezależna od postanowień 

soborowych, w myśl zasady, że prawodawstwo kościelne jest w służbie życia i misji 

Kościoła63. Dlatego więc Kodeks Prawa Kanonicznego, promulgowany 25 stycznia 

1983 r.64 jest niejako pasem transmisyjnym przenoszącym doktrynę soborową na język 

kanonistyczny. 

Ustawodawca i kanoniści znaleźli się wobec pewnej trudności podczas 

tłumaczenia tekstów magisterium soborowego na język prawniczy, dlatego że nie 

powstały one jako akty normatywne, ale z zamiarem by były znaczące 

 
59 Por. tamże, nr 16. 
60 Por. tamże, nr 23. 
61 Por. tamże, nr 17; D. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Od „Postquam Apostoli” do nowej…, dz. cyt., ss. 131-132. 
62 Por. PAp, nry 28.30. 
63 Por. V. DE PAOLIS, La Chiesa missionaria e il Codice…, dz. cyt., s. 36. 
64 IOANNES PAULUS PP. II, Sacrae disciplinae leges, dz. cyt. 
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w prawodawstwie65. Umiejscowienie kanonów na temat misji wewnątrz III księgi 

Kodeksu Prawa Kanonicznego zatytułowanej De Ecclesiae munere docendi zdaje się 

najbardziej trafne z racji tego, że w działalności misyjnej przeważa głoszenie Słowa. 

Natomiast nie można pomijać faktu, że Kościół na misjach wypełnia również swoje 

zadanie uświęcające i zadanie rządzenia66. Misję Kościoła można by rozdzielać według 

potrójnego klucza zadania Chrystusa (kapłan, prorok i król), co znajduje się po części 

w trzeciej i czwartej księdze Kodeksu, ale nie zawsze właśnie taki podział jest zupełny67.  

Podczas przygotowań tekstu kodeksowego zaproponowano, aby III księga 

Kodeksu nosiła nazwę De fide promovenda seu de Ecclesiae munere docendi68. Komisja 

odrzuciła tę propozycję, zostawiając De Ecclesiae munere docendi, gdyż „misją Kościoła 

jest nie tylko głoszenie Chrystusa i przekazywanie Jego łaski ludziom, lecz także 

przepajanie i doskonalenie duchem ewangelicznym porządku rzeczy doczesnych”69. 

Inaczej niż w Kodeksie Piobenedyktyńskim, gdzie prawu misyjnemu poświęcono jedynie 

niewielki paragraf, w Kodeksie z 1983 r. munus docendi obejmuje całą księgę, w której 

normy dotyczą Magisterium Kościoła i jego depositum fidei. Mieści się w nim pięć 

tytułów, dotyczących przepowiadania Słowa Bożego i katechezy, misyjnej działalności 

Kościoła, wychowania katolickiego, środków społecznego przekazu oraz wyznania 

wiary. 

Kanony misyjne przekładają więc naukę soborową dekretu Ad gentes 

w podstawowe zasady regulujące misyjną działalność Kościoła. Można rzec – za prof. 

Rufino Callejo de la Paz – że to pierwszy raz w kodyfikacji kościelnej pojawia się 

ustawodawstwo specyficzne, dotyczące materii misyjnej. Kanony dotyczące tej materii 

jawią się w praktyce jako nowe. Wcześniejsza kodyfikacja kanoniczna z 1917 r. 

zarezerwowała działalność misyjną dla Stolicy Apostolskiej, wyłączając poszczególnych 

biskupów z tej funkcji, natomiast Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. przybliża prawo 

 
65 Por. C. FANTAPPIÈ, Storia del diritto canonico…, dz. cyt., ss. 287-288. 
66 Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione…, dz. cyt., s. 103. W KKKW natomiast rozróżnienie 
ma miejsce ze względu na to, że działania podjęte w ewangelizacji są inne od działań poczynionych przy 
nauczaniu. 
67 „Ogląd systematyki kodeksowej pokazuje ponadto, że brakuje odrębnej księgi związanej z funkcją 
rządzenia; choć należy stwierdzić, że cały Kodeks wyraża tę funkcję”. A. DOMASZK, Możliwości 
zastosowania Internetu…, dz. cyt., s. 58. 
68 Por. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Liber III – De Ecclesiae munere 
docendi (cann. 706-788), Communicationes 15 (1983), s. 89. 
69 Por. AG, nr 5; LG, nr 13. 



Rozdział II.  Misja Kościoła „ad gentes” w prawie kanonicznym 

 - 111 - 

misyjne do prawa powszechnego. Autor ten zauważa, że tytuł o działalności misyjnej 

może być uznany za autonomiczny i niezależny tytuł w nowym Kodeksie70. 

Kanony obejmujące normy misyjne są zawarte w tytule o nazwie De actione71 

missionali Ecclesiae72. W pierwszej kolejności działanie misyjne lub misje ad gentes 

określa się jako zasadniczą działalność Kościoła73 całego Ludu Bożego. Następnie, 

działalność ta nie jest już zarezerwowana jedynie dla Stolicy Apostolskiej, rozdziela się 

stopień zobowiązania dla każdego wiernego w odniesieniu do misji. Biskupi diecezjalni 

na podstawie urzędu mają obowiązek szczególnej troski o dzieło misyjne (kan. 782 § 2), 

jak również prezbiterzy, będący ich najbliższymi współpracownikami. Członkowie 

instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego zgodnie z własnym 

stanem w Kościele (kan. 783) oraz wszyscy wierni na mocy sakramentu chrztu. Wynika 

z tego, że każdy wierny może być misjonarzem (kan. 784) oraz przyjąć na misjach 

funkcję katechisty (kan. 785). Skądinąd jednak każdy w Kościele winien podjąć 

odpowiedzialność względem misji (kan. 781). Różnorodność sytuacji, w jakich żyją 

poszczególne osoby, domaga się zastosowania rozmaitości środków, zależnie od miejsca 

zamieszkania adresatów ewangelizacji. Dotyczy to także katechumenów i neofitów, 

zależnie od ich sytuacji i uwarunkowań lokalnych (kann. 788-789). 

Ustawodawca w Kodeksie przypomniał, że wszyscy ludzie obowiązani są 

szukać prawdy dotyczącej Boga i Jego Kościoła, a poznaną mają obowiązek i prawo, 

z mocy prawa Bożego, przyjąć i zachowywać (kan. 748 § 1). W ten sposób wszyscy 

ludzie zostają powołani do bycia włączonymi w Lud Boży, jak również zostaje 

podkreślony szczególny charakter eklezjalny misji Kościoła, mianowicie jej 

 
70 Profesor Rufino Callejo uważa, że jest to „mały kodeks w Kodeksie”. Por. R. CALLEJO DE PAZ, La función 
de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 107. 
71 Termin łaciński actio odpowiada bardziej słowu „działanie” (hiszpański „acción” lub włoski „azione”) 
niż „działalność” (hiszpański „actividad” lub włoski „attività”) i odpowiada przede wszystkim na 
terminologię soborową. Dekret preferuje termin actio, który jest bardziej konkretny od terminu activitas, 
który posiada charakter bardziej biurokratyczny. Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione…, 
dz. cyt., s. 104. 
72 Zauważyć trzeba, że jest to nazwa tytułu pochodząca z refleksji nad trzema zaproponowanymi tytułami, 
tj. de popularoum evangelizatione, de activitate missionaria oraz de sacris missionibus. W schemacie 
z 1977 r., pomimo wcześniejszego wyboru klasycznego tytułu de sacris missionibus, znajduje się 
de actione missionali Ecclesiae, który zdawał się stosowniejszy ze względu na normy wywodzące się 
z dekretu soborowego Ad gentes. Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., 
ss. 36-37. 
73 Tak, jak to określił Jan Paweł II: „tak zwane ponowne sprowadzenie czy powrót misji do jednej misji 
Kościoła, włączenie misjologii w eklezjologię i umiejscowienie ich obu w trynitarnym planie zbawienia 
nadały nowy oddech samej działalności misyjnej, niepojmowanej już jako zadanie na marginesie Kościoła, 
ale umieszczonej w samym sercu jego życia, jako podstawowy obowiązek całego Ludu Bożego”. RM, 
nr 32. 
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powszechność (bądź katolickość), która znajduje też swój wyraz w obecnie 

obowiązującym Kodeksie74. Ponadto ustawodawca także namacalnie uwypukla charakter 

duszpasterski normatywy kościelnej, czyli jego nauczające prowadzenie, duchową troskę 

i moralną zachętę. Daje się to także zauważyć przy analizowaniu różnych stylów 

literackich wykorzystanych w kodyfikacji norm kanonicznych (doktrynalnych, 

zachęcających i prawnych)75. 

Misyjność Kościoła zatem nie obejmuje jednego działania spośród wielu, lecz 

wybitnie wyraża jego tożsamość. Misje są elementem rozpoznawalnym Kościoła, dlatego 

życie każdego wiernego od momentu jego chrztu jest też powołaniem do misji76. 

Włączenie tytułu o działalności misyjnej do III księgi KPK 1983 uwyraźnia 

prominentny charakter głoszenia Ewangelii w dziele misyjnym, oczywiście nie 

zapominając o munera uświęcania i rządzenia77. Jak już wcześniej zaznaczono, do zbioru 

normatywnego tego tytułu należy dołączyć normy znajdujące się poza III księgą Kodeksu 

z 1983 r., które uzupełniają corpus prawny tej materii misyjnej78. Niemniej łącznie normy 

te nie wyczerpują w całości problematyki misyjnej, ale – można powiedzieć – stanowią 

o fundamentalnych zasadach, którymi w ustanawianiu przyszłych rozwiązań powinno się 

kierować79. 

Wreszcie, ustawodawca w kan. 747 zaprezentował postawy odpowiedzialności 

i wolności, jakimi kieruje się Kościół w głoszeniu wszystkim ludziom Ewangelii. 

Kościołowi przeto zostało dane Boże Objawienie i on sam cieszy się asystencją Ducha 

Prawdy. To pociąga za sobą fakt, że na Kościele spoczywa odpowiedzialność za prawdę, 

i to zobowiązanie jest jednym z podstawowych punktów spotkania Kościoła 

 
74 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 15. 
75 Por. C. FANTAPPIÈ, Storia del diritto canonico…, dz. cyt., s. 314. 
76 Por. J. HORTA ESPINOZA, “Eccomi, manda me!”…, dz. cyt., s. 95. 
77 Por. F. RETAMAL, Comentario al can. 781, w: Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, 
Instituto Martín de Azpilcueta, Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, 3 edición 
actualizada, Eunsa, Navarra 2002 [Comentario Exegético al Código…dalej: CExCDC], vol. III/1, s. 161; 
R. CALLEJO DE PAZ, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 107. 
78 Oprócz 12 kanonów zawartych w tytule o misyjnej działalności Kościoła, w Kodeksie Prawa 
Kanonicznego znajdują się inne kanony, pojedyncze, odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do 
działalności misyjnej w konkretnych aspektach organizacyjnych lub duszpasterskich. Są to kann. 368, 371 
§ 1, 381 § 2, 400 § 3, 420, 495 § 2, 502 § 4. Ponadto znajdują się inne kanony, które choć nie odnoszą się 
bezpośrednio do działalności misyjnej, to mają szczególne zastosowanie na terenach misyjnych, które prof. 
Julio García Martín nazywa „energéticamente misioneros” – J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria 
della Chiesa…, dz. cyt., s. 46; dotyczą zasadniczo formy kanonicznej zawarcia sakramentu małżeństwa, 
jak kann. 1117, 1118, 1121 § 2, 1124-1129 oraz przywileju Pawłowego i rozwiązania węzła w przypadkach 
poligamicznych, kann. 1141-1150. Bardziej ogólne są natomiast regulacje kanoniczne dotyczące 
sprawowania sakramentów i utworzenia struktur w przypadku braku duchownych. 
79 Por. D. G. ASTIGUETA, La naturaleza misionera de la Iglesia…, dz. cyt., s. 32. 
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z człowiekiem oraz jednym z niezbędnych wymagań określających powołanie osoby we 

wspólnocie Kościoła80. Dlatego zadanie nauczycielskie, a za tym dzieło misyjne, jest 

prawem własnym i obowiązkiem Kościoła, które wypełnia niezależnie od władzy 

ludzkiej i bez potrzeby jakiejkolwiek autoryzacji81. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na stosowaną przez ustawodawcę 

terminologię, która wyraźnie się zmienia i rozwija od promulgacji Kodeksu w 1983 r., aż 

do nowego Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich z 1990 r. W odniesieniu do tytułu 

XIV o prawie misyjnym w Kościołach wschodnich stosuje się nazwę de evangelizatione 

gentium (kann. 584-594)82. Ustawodawca optuje za tytułem de evangelizatione gentium 

przed de activitate missionali Ecclesiae z powodów, jak wyjaśnia wybitny kanonista 

prawa wschodniego bp Dimitrios Salachas, które chciał odnosić wprost do nakazu 

misyjnego: docete omnes gentes. Ma to też związek z terminologią evangelizatio 

wyciągniętą z adhortacji Evangelii nuntiandi oraz ze znaczeniem specyficznej 

działalności Kościoła wyrażonej w dekrecie Ad gentes. Z tego też powodu urzędowi 

watykańskiemu została nadana nowa nazwa – Propaganda Fide: Sacra Congregatio pro 

gentium evangelizatione83. A w konstytucji reformującej Kurię Rzymską Praedicate 

evangelium z 19 marca 2022 r. została wprost nazwana Dicastero per 

l’Evangelizzazione84. 

Myśl teologiczna Kościoła o konieczności i aktualności działalności misyjnej 

zyskała swój kształt prawny w kan. 781 KPK 1983 oraz w nawiązaniu do nauczania 

soborowego określony został cel prawny w kan. 786 tegoż Kodeksu. Analiza i głębsze 

zrozumienie tych norm prawnych pozwolą ukazać znaczenie misji ad gentes w obecnie 

obowiązującym prawodawstwie Kościoła, co ma też znaczenie w odniesieniu do 

głównego tematu pracy, tj. roli i zadania prezbitera diecezjalnego w działalności stricte 

misyjnej.  

 

 
80 Por. E. TEJERO, Komentarz do kan. 747, w: KPKkom, ss. 578-579. 
81 Por. R. CALLEJO DE PAZ, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., ss. 29-34. 
82 Dekret soborowy Orientalium Ecclesiarum oznajmia, że Kościół łaciński i Kościoły wschodnie 
„posiadają jednakową godność, tak że żaden z nich nie przewyższa pozostałych z racji obrządku, korzystają 
z tych samych praw i podlegają tym samym zobowiązaniom, również gdy chodzi o głoszenie Ewangelii 
całemu światu pod kierunkiem Rzymu. CONCILIUM VATICANUM II, decretrum Orientalium Ecclesiarum de 
Ecclesiis Orientalibus Catholicis (21.11.1964 r.), AAS 57 (1965), ss. 76-89; tekst polski: Dekret 
o katolickich Kościołach Wschodnich, w: Sobór Watykański II…, ss. 177-186, nr 3. 
83 Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione…, dz. cyt., s. 105. 
84 Por. FRANCISCUS PP., Praedicate evangelium, dz. cyt., art. 53. 
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3.1. Znaczenie dzieła ewangelizacji w kan. 781 

Kodeksowy tytuł De actione Ecclesiae missionali rozpoczyna się od ogólnego 

kanonu 781, którego treść wskazuje na misyjną naturę Kościoła i na jego fundamentalny 

obowiązek ewangelizacji, czyli zobowiązanie wszystkich wiernych. Tenże kanon 

stanowi paralelizm – choć nie literalny – do kan. 204 § 1 o powołaniu wiernych do 

wypełniania misji, jaką Bóg powierzył pełnić Kościołowi w świecie, co ma czynić każdy 

zgodnie z własną pozycją85. 

Ustawodawstwo Kodeksu z 1983 znacznie przewyższa, jak już wykazano, 

dawną legislację misyjną. Bierze się to także z tego, że wcześniejszy Kodeks poprzedzał 

pontyfikat Piusa XI, który dał nowy impuls misyjny Kościołowi. Ewangelizacja 

w dalszym ciągu zalicza się do różnorodności posług w Kościele i nie stoi w sprzeczności 

ze strukturą Kościoła, ale nade wszystko obejmuje całą jego misję86. 

W obecnie obowiązującym Kodeksie Prawa Kanonicznego znajdują się liczne 

kanony, które wskazują na fundamentalny obowiązek każdego wiernego, oparty na mocy 

własnego chrztu, do rozkrzewiania słowa Bożego: we wspomnianym już kan. 204 § 1 jest 

przedstawiony udział w tym dziele wszystkich wiernych, zgodnie z własną pozycją; 

w kan. 211 postanowiono, że wszyscy wierni mają obowiązek i prawo współpracy, aby 

Boże przepowiadanie zbawienia rozszerzało się na wszystkich ludzi każdego czasu 

i całego świata; w kan. 216, według którego wszyscy uczestniczący w misji Kościoła, 

mają prawo, by przez własne inicjatywy, zgodnie ze swoim stanem i pozycją, popierali 

lub podtrzymywali działalność apostolską oraz w kan. 225 § 1 w odniesieniu do wiernych 

świeckich jest wyrażony ogólny obowiązek i zarazem prawo współpracy tych, którzy, 

czy to indywidualnie, czy też zrzeszeni w stowarzyszeniach, podejmują działania, ażeby 

przepowiadanie zbawienia było poznane przez wszystkich ludzi na całym świecie i przez 

nich przyjęte. Obowiązek głoszenia Słowa należy do obowiązków moralnych, niemniej 

jednak posiada znaczenie i walor prawny87.  

Ustawodawca w normach ogólnych wyraża ponadto myśl, że cele 

odpowiadające misji Kościoła w świetle kan. 114 § 2 to dzieła pobożności, apostolatu 

i miłości, czy to duchowej, czy materialnej. Dzieła pobożności odnosi się do kultu, który 

 
85 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 18. 
86 Por. Commento al Codice di Diritto Canonico, Studium Romanae Rotae. Corpus Iuris Canonici, PINTO 
P. V. (red.), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2001, s. 491.  
87 Por. C. J. ERRÁZURIZ MACKENNA, La parola di Dio quale bene giuridico ecclesiale. Il munus docendi 
della Chiesa, Pontificia Università della Santa Croce, Roma 2012, s. 38. 
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obejmuje osobisty związek człowieka z Bogiem, zarówno w wymiarze indywidualnym, 

jak i wspólnotowym88. Apostolstwo obejmuje przekaz Dobrej Nowiny i wiary wszystkim 

narodom, zarówno tym, którzy Go nie znają, jak i tym, którzy pogłębiają Jego znajomość 

i doświadczenie89. Dzieła miłości zaś w charakterze materialnym i duchowym to właśnie 

każde praktyczne i fizyczne świadectwo miłości Boga do wszystkich ludzi90. 

Misja ewangelizacji zgodnie z kan. 747 obejmuje wierność depozytowi wiary 

powierzonemu Kościołowi przez Chrystusa oraz prawo przepowiadania Ewangelii 

wszystkim narodom. W tym kontekście treść kan. 781 wskazuje na działalność misyjną 

Kościoła jako sposób realizowania jedynej misji Chrystusa, a zatem nie może ona 

pozostać na jakimś marginesie działania Kościoła. Wypełnienie tego prawnego 

obowiązku nie będzie wymagało szczególnego zlecenia lub powierzenia, bo jest on jakby 

podstawą dla wszystkich innych praw i obowiązków91.  

Omawiany w tym punkcie kanon jest pierwszym w obrębie II tytułu księgi 

o nauczycielskim zadaniu Kościoła, pt. Misyjna działalność Kościoła, i konstatuje 

podstawowe elementy, które są opisane w kolejnych normach, czyli odnosi się do 

 
88 Por. CONCILIUM VATICANUM II, Constitutio Sacrosanctum Concilium de sacra liturgia (04.12.1963 r.), 
AAS 56 (1964), ss. 97-138; tekst polski: Konstytucja o liturgii świętej, w: Sobór Watykański II…, dz. cyt., 
ss. 48-78, nr 1. 
89 Por. CONCILIUM VATICANUM II, Decretum Apostolicam actuositatem de apostolatu laicorum 
(18.11.1965 r.), AAS 58 (1966), ss. 837-864; tekst polski: Dekret o apostolstwie świeckich, w: Sobór 
Watykański II…, ss. 377-401, nry 6-7; IOANNES PAULUS PP. II, Litterae encyclicae Centesimus annus 
saeculo ipso encyclicis ab editis litteris Rerum novarum transacto (01.05.1991 r.), AAS 83 (1991), ss. 793-
867; tekst polski: Encyklika „Centesimus annus” w setną rocznicę encykliki „Rerum novarum”, 
w: Encykliki Ojca Świętego…, dz. cyt., ss. 393-452, nr 54; TENŻE, Litterae encyclicae Sollicitudo rei 
socialis vicesimo expleto anno ab editis litteris encyclicis a verbis Populorum progressio incipientibus 
(30.121987 r.), AAS 80 (1988), ss. 513-586; tekst polski: Encyklika „Sollicitudo rei socialis” z okazji 
dwudziestej rocznicy ogłoszenia „Populorum progressio”, w: Encykliki Ojca Świętego…, dz. cyt., ss. 273-
321, nr 41. 
90 „Kodyfikacja tego rozróżnienia systematycznego dokonanego przez Ustawodawcę jest przywołana 
w innych kanonach. Np. kan. 222 stanowi o zaradzaniu przez wiernych potrzebom Kościoła dla 
sprawowania kultu, prowadzenia dzieł apostolstwa oraz miłości, a także do utrzymania duchowieństwa; 
kan. 298 § 1 o tym, że stowarzyszenia wiernych dążą do ożywienia doskonalszego życia, do rozwoju 
publicznego kultu lub popierania chrześcijańskiej doktryny, albo do podejmowania dzieł apostolatu, 
mianowicie poczynań związanych z ewangelizacją, wykonywania dzieł pobożności i miłości lub 
zmierzających do ożywiania duchem chrześcijańskim porządku doczesnego; w kan. 215 również jest 
o celach pobożności, miłości i ożywienia chrześcijańskiego powołania w świecie i wreszcie kan. 1254 § 2 
o celach właściwych dóbr doczesnych Kościoła, wyliczając je jako organizowanie kultu Bożego, 
zapewnienie godziwego utrzymania duchowieństwa oraz innych pracowników kościelnych, prowadzenie 
dzieł apostolatu i miłości, zwłaszcza wobec biednych.” Por. J. F. MARTÍNEZ SÁEZ, La misión de Cristo…, 
dz. cyt., s. 161 [tłum. własne]. 
91 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., ss. 23-28. 
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misyjnej natury Kościoła, do obowiązku ewangelizacji i do uczestnictwa w działalności 

misyjnej92. Odpowiednią normą w KKKW jest kan. 584 § 193. 

 

3.1.1. Źródła kan. 781 

Ustawodawca kodeksowy w 1983 r. wskazał na bliższe źródła kanonu o naturze 

misyjnej Kościoła i podstawowym obowiązku ewangelizacji94. Profesor Damián 

Astigueta precyzuje, że ten kanon nie ma bezpośredniego precedensu legislacyjnego, ale 

stanowi pokłosie wielowiekowej ewolucji teologicznego i prawnego myślenia 

Kościoła95. 

Idąc za zaprezentowaną myślą, za prekursora nowego impulsu świadomości 

misyjnej Kościoła należy uznać papieża Pawła VI. Jego nauczanie jest jednym 

z bliższych źródeł analizowanego kanonu. W przemówieniu do ojców soborowych dnia 

6 listopada 1964 r. papież podkreślił ważność i szczególną pilność tematu misyjnego 

i prac ojców nad schematem misji96. Wyraził również swoją osobistą radość: „Przede 

wszystkim sprawia nam radość to, co jest nieustannie wymagane, aby cały Kościół był 

misyjny, aby poszczególni wierni także stawali się misyjnymi w duchu i w praktyce, o ile 

tylko mogą”97. Paweł VI podczas swojego piętnastoletniego pontyfikatu był spadkobiercą 

dążeń papieża Jana XXIII, dlatego wskazał, że sobór musi przygotować nowe drogi, musi 

myśleć o nowych środkach, i tak wzbudzać nowe siły i nową energię dla większego 

rozkrzewienia Ewangelii98.  

Jako kolejne źródło kanonu o fundamentalnym obowiązku Ludu Bożego należy 

też wskazać na przemówienie Pawła VI z 11 stycznia 1975 r. skierowane do członków 

Włoskiej Akcji Katolickiej. Papież ponownie zwrócił uwagę na znaczenie udziału 

 
92 Por. F. RETAMAL, Comentario al can. 781, w: CExCDC, vol. III/1, ss. 161-162. 
93 Kan. 584 § 1 KKKW: „Będąc posłuszny nakazowi Chrystusa ewangelizowania wszystkich narodów 
i powodowany łaską i miłością Ducha Świętego, cały Kościół uznaje siebie za misyjny”. 
94 Zob. Codex Iuris Canonici, Auctoritate Ioannis Paulii pp. II promulgatus. Fontium annotatione et indice 
analytico-alphabetico auctus, PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE 
INTERPRETANDOS (red.), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1989. 
95 Por. D. G. ASTIGUETA, La naturaleza misionera de la Iglesia…, dz. cyt., s. 27. 
96 Por. PAULUS PP. VI, Allocutiones ad Patres Conciliares, cum Summus Pontifex generali Coetui tertiae 
Sessionis praesedit, dum in schemate Missionum disceptatio versabatur (06.11.1964 r.), AAS 56 (1964), 
ss. 998-999. 
97 „Perplacet praesertim Nobis, quod constanter hoc deposcitur, ut Ecclesia universa missionalis sit, ut 
singuli etiam fideles animo et re, quantum geri possit, missionales evadant”. Tamże, s. 998 [tłum. własne]. 
98 Por. D. G. ASTIGUETA, La naturaleza misionera de la Iglesia…, dz. cyt., s. 34; PAULUS PP. VI, Allocutio 
Pro certo habetote in CXVI Congregatione generali (06.11.1964 r.), w: Enchiridion Vaticanum 1 (1962-
1965), Enchiridion Vaticanum 1 (1962-1965), s. 172. 
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każdego ochrzczonego w kościelnej misji zbawiania wszystkich ludzi oraz podkreślił, że 

misja ta jest realizowana przez Kościół, tj. przez każdego wiernego bez wyjątku. 

Wskazując na nieodzowność ducha jedności w misji Kościoła, wyróżnił jedność jako 

kategorię dwupoziomową. Z jednej strony jedność wyrażona poprzez świadectwo 

o Jezusie Chrystusie, do czego uzdalnia Duch Święty, by pełnić w obecnym czasie misję 

otrzymaną przez samego Jezusa. Z drugiej zaś strony, papież zwrócił uwagę na jedność 

jako zgodność z Magisterium Kościoła i hierarchiczną strukturą wspólnoty kościelnej99. 

Ta zgodność także wiąże się ze współpracą świeckich (obdarzonych charyzmatami) 

z posługą pasterzy. Wyznaczył tym samym priorytet ewangelizacji i potrzebę wierności 

Duchowi Świętemu, która wyraża się poprzez otwartość na obecną rzeczywistość oraz 

jedność w doktrynie i w miłości z kościelną hierarchią. Papież okazał swoje pragnienie, 

aby ten duch jedności rozwijał się zarówno na poziomie diecezjalnym, jak i krajowym, 

jak i też międzynarodowym100. 

W przywołanych dwóch przemówieniach Pawła VI, które prawodawca 

wyszczególnia jako źródła kan. 781, zostały omówione kwestie powszechności misji 

Kościoła, która rodzi się z Ewangelii. Ten sam papież w 1976 r. pokazał, że Kościół jako 

sakrament zbawienia, ma środki zbawienia dla każdego człowieka, podkreślając w taki 

sposób, że jego skuteczność zależy od czynnika ludzkiego, którym jest zaangażowanie 

każdego wiernego101. Uzasadniał to słowami Apostoła Narodów do Rzymian: „Jakże 

mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? 

Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani?” (Rz 10, 14). Papież odwołał się 

także do listu apostolskiego Graves et increscentes102, w którym przypomniał o ciążącym 

na duchownych i zakonnikach obowiązku pomagania Ludowi Bożemu, ażeby wyzwolić 

w nim potrzebę działania jako części jednego ciała, tak aby to, co należy do Kościoła nie 

okazało się obcym dla wiernych103. Zaakcentował, że odpowiedzialność misyjna, 

spoczywająca na całym Ludzie Bożym nawołuje do współpracy misyjnej jako 

pierwszorzędnego obowiązku chrześcijanina104.  

 
99 Por. PAULUS PP. VI, Allocutiones ad Sodalibus Primarii Consilii Italicae Actionis Catholicae 
(11.01.1975 r.), AAS 67 (1975), ss. 103-108. 
100 Por. D. G. ASTIGUETA, La naturaleza misionera de la Iglesia…, dz. cyt., s. 42. 
101 Por. PAULUS PP. VI, Nuntius scripto dati. Die rei missionali provehendae per totum orbem dicato 
recurrente (14.04.1976 r.), AAS 68 (1976), s. 343. 
102 Por. TENŻE, Epistula apostolica Graves et increscentes quinquagesimo exeunte anno post conditam 
Pontificiam Missionalem Cleri Unionem (05.09.1965 r.), AAS 58 (1966), ss. 753-754. 
103 Por. tamże, s.754. 
104 Por. TENŻE, Nuntius scripto dati… (14.04.1976 r.), dz. cyt., s. 346. 
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Dokument soborowy Lumen gentium w nr 23., jako bliższe źródło omówionego 

kanonu, wskazuje także na powszechną troskę Kościoła o ewangelizację. Rozdział III 

soborowej konstytucji jest poświęcony hierarchicznemu ustrojowi Kościoła, 

a w szczególności episkopatowi. W tymże tekście traktuje się o relacji biskupów z całym 

Kolegium Biskupów, które w jedności z Następcą Piotra jest źródłem i fundamentem 

jedności wszystkich Kościołów. Uwypukla się w tym miejscu naukę soborową o jedności 

hierarchicznej, nie tylko z głową Kolegium, ale też ze wszystkimi członkami, która 

wyraża się poprzez troskę o cały Kościół i jego misyjny charakter105. Jedność ta jest 

wyrazem współpracy z biskupami, w tym zwłaszcza z biskupem Rzymu, któremu 

w sposób szczególny powierzono odpowiedzialność za misje. Zbiorowa 

odpowiedzialność wszystkich biskupów polega na głoszeniu Ewangelii, które wymaga 

obecności misjonarzy oraz zapewnienia im pomocy zarówno materialnej, jak 

i duchowej106. 

Kolejne wskazane źródło dla omawianego kanonu, to w rzeczy samej dekret 

misyjny Ad gentes Soboru Watykańskiego II. Ustawodawca potwierdza kanonicznie 

naukę AG nr 2, dotyczącą misyjnej natury Kościoła, także AG nr 35 – o współdziałaniu 

całego Ludu Bożego w wypełnianiu podstawowego obowiązku, jakim jest ewangelizacja 

i AG nr 39, w którym ściśle omówiona jest współpraca prezbiterów w działalności 

misyjnej, gdyż „ich życie jest poświęcone służbie misyjnej” oraz wskazuje na 

konieczność kształtowania świadomości misyjnej107. Ojcowie soborowi umiejscawiają 

Bożą Miłość jako model działalności misyjnej, gdyż wskazują na to, że źródło planu 

Bożego, które znajduje się w samym Bogu, jest Jego miłością do Syna, do Ducha i dalej 

do każdego stworzonego człowieka, którego Bóg powołuje do wspólnoty ze Sobą108. 

Warto przywołać w tym miejscu także list okólny Notre temps Kongregacji 

ds. Ewangelizacji Narodów z dnia 17 maja 1970 r. o roli świeckich. List ten opiera się na 

dwóch przesłankach; pierwsza dotyczy powołania, poprzez które łaska Boga uzdalnia do 

charyzmatu i owoców Ducha Świętego, powołania podporządkowanego budowaniu ciała 

Chrystusa; druga zaś przesłanka mówi o potrzebie świata, aby Ewangelia była głoszona 

 
105 Por. T. JIMÉNEZ URRESTI, La doctrina del Vaticano II sobre el Colegio Episcopal, w: Concilio Vaticano 
II. Comentarios a la Constitución sobre la Iglesia, MORCILLO GONZÁLEZ C. (red.), Biblioteca de Autores 
Cristianos, Madrid 1966, s. 489.  
106 Por. D. G. ASTIGUETA, La naturaleza misionera de la Iglesia…, dz. cyt., s. 37. 
107 Ta kwestia była już omówiona w rozdziale pierwszym tej pracy, w związku z działalnością misyjną 
w ujęciu soborowego Magisterium, dokładnie w dekrecie misyjnym Ad gentes. 
108 Por. D. G. ASTIGUETA, La naturaleza misionera de la Iglesia…, dz. cyt., s. 38. 
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w sposób szczególny, do którego to głoszenia wierni świeccy mają się przyczyniać 

poprzez swoje specyficzne zdolności. Dokument skupia się na postępie ludzkim, 

dążącym do braterstwa i światowej solidarności, gdzie chrześcijanie pełnią szczególną 

posługę, tj. posługę zbawienia świata. W dokumencie dobitnie podkreśla się, że misja ta 

może być realizowana zarówno wobec niechrześcijan na własnym terytorium, jak i poza 

nim109. 

Późniejsze nuntius Pawła VI z 1978 r. – wskazane również jako źródło 

omawianego kanonu – było ogłoszone z okazji Światowego Dnia Misyjnego. Papież 

położył nacisk na potrzebę współpracy wszystkich członków Kościoła w dziele 

ewangelizacji, wskazując na drugorzędność pomocy ekonomicznej i technicznej, 

i wyróżniając tę prawdziwą oraz właściwą ewangelizację (tzw. pierwszą)110. 

Przemówieniem tym papież pragnął też pomóc w rozwiązywaniu trudności zaistniałych 

z powodu inicjatyw braterstwa, gdyż niektóre młode jednostki kościelne nie chciały 

przyjąć pomocy od innych, obawiając się utraty własnego modelu rozwoju111.  

Źródłowym dokumentem dla sformułowania kanonów misyjnych jest też 

adhortacja Evangelii nuntiandi, będąca owocem Synodu Biskupów z 1974 r. 

o ewangelizacji w świecie współczesnym i datowana na 8 grudnia 1975, tj. dziesięć lat 

po zamknięciu Soboru Watykańskiego II. Evangelii nuntiandi stała się modelem, 

odniesieniem i paradygmatem tego, czym jest i na czym polega ewangelizacja112. 

Bezpośrednio ustawodawca zaczerpnął najpierw z części doktrynalnej, która podkreśla 

ściśle związek między Chrystusem, Kościołem i ewangelizacją113, a następnie z części 

omawiającej szczegółowo poszczególne grupy odbiorców ewangelizacji114. Wskazana 

 
109 Zob. CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE, Litterae circulares Notre temps de momento et 
officiis laicorum in activitate missionaria Ecclesiae (17.05.1970 r.), w: Leges Ecclesiae post Codicem Iuris 
Canonici editae, OCHOA X. (red.), vol. IV Leges annis 1969-1972 editae, Roma 1974, n. 3853, col. 5817-
5824. 
110 Por. PAULUS PP. VI, Nuntius scripto dati. Occasione oblata diei, qui per totum catholicum orbem ad 
missionales res provehendas celebrabitur (14.05.1978 r.), AAS 70 (1978), ss. 345-349. „La predicazione 
del Vangelo non può limitarsi all'annuncio formale della Parola di Dio, ma deve tendere, altresì, alla 
creazione della Comunità cristiana, ponendola in condizione di provvedere da sola, per quanto è possibile, 
alle proprie necessità, che sono, primariamente, il continuo e ordinato incremento delle vocazioni 
sacerdotali e religiose, l'avvio e lo sviluppo di adeguate iniziative sul piano religioso, culturale, 
assistenziale, ecc. L'aiuto missionario dei fedeli dovrà, dunque, essere orientato verso queste Chiese 
particolari di più recente fondazione, le quali, attesa una tale origine, hanno bisogno del calore dell'effettiva 
comunione e del concreto soccorso delle Chiese sorelle”. Tamże, ss. 346-347. 
111 Por. D. G. ASTIGUETA, La naturaleza misionera de la Iglesia…, dz. cyt., s. 47. 
112 Por. tamże, s. 44. 
113 Por. EN, nry 9-15. 
114 Por. tamże, nry 50-56. 
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adhortacja apostolska, jako źródło kan. 781, charakteryzuje się aspektem bardziej 

socjologicznym, gdyż obejmuje tematykę adresatów ewangelizacji. Uwypukla trzy 

przeszkody w głoszeniu Ewangelii, mianowicie: ograniczenia pola działania samych 

ewangelizatorów, opór i bariery stawiane przez samych odbiorców w przyjęciu Ewangelii 

oraz restrykcje instytucji władzy publicznej115.  

Ostatnim z wymienionych źródeł dla omawianej normy kanonicznej 

i posiadającym charakter prawny są omówione już normy Postquam Apostoli z 1980 r., 

zwłaszcza numery 3-7 i 22. Normy te zostały opublikowane w celu lepszej współpracy 

Kościołów partykularnych, szczególnie w kwestii równomiernego rozmieszczenia 

duchowieństwa. Powołanie do ewangelizacji jest realizowane według własnego stanu 

każdego ochrzczonego i we wzajemnej współpracy116. 

 

3.1.2. Redakcja kan. 781 

Podczas pierwszej sesji komisji redakcji norm nowo tworzonego Kodeksu 

prawa kanonicznego zwrócono szczególną uwagę na potrzebę misyjnego ducha 

w przepowiadaniu. Biorąc soborowy dekret Ad gentes jako tekst referencyjny 

zaznaczano, że głoszenie Ewangelii powinno objąć niewierzących zamieszkałych na 

danym terytorium, tj. ewangelizatorzy z racji posiadanego ducha misyjnego troszczą się 

o dusze niechrześcijan117. 

W analizie redakcji kodeksowej można zauważyć, że norma kan. 781 nie 

figurowała jeszcze w schemacie z 1977 r.; wówczas sekcja misyjna rozpoczynała się od 

normy obecnego kan. 782, czyli o kierownictwie i koordynacji misyjnej działalności 

Kościoła118. Dopiero w schemacie prac komisji z 1980 r. pojawiło się odniesienie do 

ogólnego kanonu o misyjności całego Kościoła. Według Julio García Martína zdaje się, 

że powód zaistnienia tego kanonu, który ma charakter wprowadzający w tematykę tytułu, 

nie był związany ze znaczeniem Lex Ecclesiae fundamentalis, ale z konkretnym 

 
115 Por. tamże, nr 50. 
116 Por. PAp, nry 3-7.22. 
117 „Non credentes in territorio degentes, quippe quos, non secus ad fideles, animarum cura, quae spiritu 
missionali informetur oportet, complecti debeat”. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI 
RECOGNOSCENDO, Coetus studiorum «De Magisterio ecclesiastico» (Sessio I), Communicationes 19 
(1987), s. 249. 
118 Por. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Schemata canonum novi codicis 
iuris canonici, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1978, s. 231. 
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zamiarem już dostrzegalnym w innych sekcjach nowego kodeksu, które rozpoczynają się 

od kanonu zawierającego normę ogólną119. 

Tekst kan. 781, pomimo różnorodnych źródeł, obejmuje niemalże słowo 

w słowo nauczanie soborowe z dekretu misyjnego nr 35. Dla porównania poniżej są 

zestawione oba teksty w brzemieniu łacińskim: 

 
AG 35 
 
Cum tota Ecclesia missionaria sit, 
 
 
et opus evangelizationis  
 
officium Populi Dei fundamentale,  
 
 
Sacra Synodus omnes ad profundam 
renovationem interiorem invitat,  
 
 
ut vivam conscientiam propriae 
responsabilitatis in Evangelii diffusione 
habentes,  
 
partes suas assumant in opere missionali 
apud Gentes 

kan. 781 
 
Cum tota Ecclesia natura sua sit 
missionaria  
 
et opus evangelizationis  
 
habendum sit fundamentale officium 
populi Dei,  
 
 
 
christifideles omnes,  
 
propriae responsabilitatis conscii,  
 
 
 
partem suam in opere missionali 
assumant 

 

Jak daje się zauważyć, ustawodawca kościelny przenosząc nauczanie soborowe 

na język kanonistyczny pominął jedynie zachętę Soboru do głębokiej odnowy 

wewnętrznej.  

 

3.1.3. Misyjna natura Kościoła 

W eklezjologii przedstawionej przez Sobór Watykański II zostało 

zaakcentowane, że „cały Kościół jest ze swej natury misyjny”120. Stąd wypływa 

powszechne rozumienie Kościoła jako sakramentu zbawienia w Chrystusie121, który 

 
119 Por. J. GARCÍA MARTÍN, Deber de todo el pueblo de Dios para con las misiones ad gentes (can. 781), 
Commentarium pro Religiosis et Missionariis 73 (1992), s. 219. 
120 Por. AG, nr 2. 
121 Kościół jest właśnie potrzebny do zbawienia. Por. LG, nr 14; AG, nr 7. „Przede wszystkim należy 
stanowczo wierzyć w to, że pielgrzymujący Kościół konieczny jest do zbawienia. Chrystus, bowiem jest 
jedynym pośrednikiem i drogą zbawienia. On, co staje się dla nas obecny w Ciele swoim, którym jest 
Kościół, On to właśnie, podkreślając wyraźnie konieczność wiary i chrztu (por. Mk 16, 16; J 3, 5), 
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pozostaje otwarty w dynamice misyjnej, ponieważ został posłany, by świadczyć 

i rozpowszechniać tajemnicę jedności, by zgromadzić wszystko i wszystkich 

w Chrystusie122. 

Eklezjalna jedność cechuje się wymiarem widzialnym i wymiarem 

niewidzialnym, które następują jednocześnie. W rzeczywistości niewidzialnej ma się do 

czynienia z komunią każdego człowieka z Trójcą Przenajświętszą, a rzeczywistość 

widzialna odnosi się do udziału każdego wiernego w funkcji prorockiej, kapłańskiej 

i królewskiej Chrystusa dla zbawienia ludzi. Ta rzeczywistość pozostaje otwarta 

w funkcji głoszenia zbawienia i świadczenia o nim przez Kościół, aby w ten sposób być 

nierozłącznym sakramentem jedności123. Elementem widzialnym zatem jest Kościół, 

który zaprasza człowieka i który pozostaje zawsze w służbie tajemnicy Bożego 

zbawienia, nie mogąc się od niej odłączyć124. 

Natura Kościoła bierze swój początek w relacji trynitarnej samego Boga. Bóg 

miłuje jak Ojciec, a ta miłość jest motorem i przyczyną misji, gdyż jest dynamiczna 

i coraz bardziej się rozszerza. Miłość Boża nie jest tylko źródłem, ale też celem ludzi 

zbawionych. Miłość Ojca jest przekazywana w Synu poprzez Ducha Świętego, ona 

wprowadza w Boży plan, czyli w powołanie. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 

Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by 

świat został przez Niego zbawiony” (J 3, 16-17). Posłanie jest związane z uświęceniem, 

tj. wybranie i poświęcenie – dwa elementy konstytutywne misji Syna, a zatem misji 

każdego misjonarza. Ponadto dzieło Ducha Świętego, który „wszystkiego nauczy 

i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” (J 14, 26) polega także na 

 
potwierdził równocześnie konieczność Kościoła, do którego ludzie dostają się przez chrzest jak przez 
bramę”. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Declaratio Dominus Iesus de Iesu Christi atque Ecclesiae 
unicitate et universalitate salvifica (06.08.2000 r.), AAS 92 (2000), ss. 742-765; tekst polski: Deklaracja 
o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła, w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty 
Kongregacji Nauki Wiary 1995-2000, KRÓLIKOWSKI J., ZIMOWSKI Z. (red.), Wydawnictwo Biblos, Tarnów 
2002, ss. 74-94, nr 20.  
122 Por. F. RETAMAL, Comentario al can. 781, w: CExCDC, vol. III/1, s. 162. 
123 Por. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Litterae Communionis notio ad Catholicae Ecclesiae 
episcopos ad aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est communio (28.05.1992 r.), AAS 85 (1993), ss. 838-
850; tekst polski: List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako 
komunia, w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, KRÓLIKOWSKI J., 
ZIMOWSKI Z. (red.), Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2010, ss. 471-472, nr 4. 
124 Por. D. G. ASTIGUETA, La naturaleza misionera de la Iglesia…, dz. cyt., s. 50. 
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świadczeniu o Chrystusie (por. J 15, 26). Duch Święty więc wypełnia misję w Kościele 

i na świecie, umacniając i wzywając do wiary w Syna125. 

Z tej właśnie natury misyjnej Kościoła wynika, że będzie on zawsze misyjny, 

więc posłany, by nieść Ewangelię wszystkim narodom w każdym czasie. Szczególnym 

celem działalności misyjnej jest zaszczepić obecność Kościoła tam, gdzie jeszcze go nie 

ma, aby część tego terytorium stała się Kościołem partykularnym, a zarazem dalsza 

odpowiedzialność za niego spoczywać będzie na ordynariuszu miejsca126. Papież Jan 

Paweł II zauważył, że dzięki Soborowi Watykańskiemu II Kościół ożywił w sobie 

świadomość swojej natury misyjnej127. Ważność tej świadomości polega na tym, że misja 

Kościoła jest jedyna i niezmienna zawsze i wszędzie, ale ze względu na okoliczności jest 

ona realizowana poprzez różne działalności128. Ustawodawca podjął myśl soborową 

i wskazuje na Kościół pielgrzymujący, tj. misyjny ze swej natury, gdyż pochodzi z misji 

Syna i z misji Ducha, według planu Bożego. Wskazuje też na dzieło ewangelizacji jak na 

prawo –obowiązek zasadniczy dla całego Ludu Bożego i każdego jego członka. Źródło 

działalności misyjnej, w sensie ścisłym i w sensie szerokim, to świadectwo życia i słowa 

wiernych mężczyzn i kobiet (kan. 787 § 1)129, o którym będzie szerzej w III rozdziale – 

o statusie prawnym misjonarza. 

Określenie „misyjna” odnosi się następnie do znaczenia szerokiego i ogólnego, 

tak jak w numerze 35. dekretu Ad gentes, czyli ogólnej misji Kościoła, a nie do 

specyficznej działalności, która ma miejsce wyłącznie na misjach. Gdyby hipotetycznie 

zabrakło misji, jak stwierdza Julio García Martín, to nie byłoby Kościoła. Misja nie może 

być rozumiana w kategoriach elementu ważnego, a nawet bardzo ważnego, lecz musi być 

uznana za element konstytutywny, czyli za naturę Kościoła. Misja zatem nie jest 

wyłącznie jakimś zewnętrznym wyrazem działalności Kościoła130. 

Natura misyjna wskazuje również na podmiot bierny działalności Kościoła, 

czyli na odbiorców. W świetle kan. 747 Kościół ma prawo i obowiązek trwać w wierności 

wobec otrzymanego depozytu wiary, a to oznacza, że ma go strzec, badać, głosić 

i wykładać. Kościół jest odpowiedzialny za objawioną prawdę Bożą, do poznania której 

 
125 Por. tamże, ss. 50-54. 
126 Por. A. G. URRU, La funzione di insegnare della Chiesa…, dz. cyt., s. 112. 
127 Por. RM, nr 2; IOANNES PAULUS PP. II, Christifideles laici, dz. cyt., nr 2. 
128 Por. AG, nr 6. 
129 Por. L. GEROSA, Le norme codiciali sull’attività …, dz. cyt., s. 460. 
130 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 19. 
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każdy człowiek ma prawo. Ustawodawca wskazał, że „omnibus gentibus Evangelium 

predicandi”, bo wszyscy ludzie mają prawo, aby była im głoszona Dobra Nowina 

o Jezusie Chrystusie131. 

Tu specyfikuje się działalność wyrażona w tym, że każda diecezja działa 

wewnątrz Kościoła powszechnego i jest na niego otwarta poprzez osobę biskupa. 

Podobnie do zjawiska endosmosis i exosmosis, gdzie Kościół powszechny rodzi diecezje 

(endosmoza) i nieustannie je karmi; a diecezje przyczyniają się do zwiększenia 

i doskonalenia (egzosmoza) Kościoła powszechnego wszystkimi swoimi osobami 

i środkami132. 

Kodeks Prawa Kanonicznego posługuje się zasadniczo dwoma znaczeniami 

terminu missio, wynikającymi z natury misyjnej całego Kościoła. Po pierwsze missio, 

jako rola, którą Bóg powierzył pełnić Kościołowi w świecie (kan. 204 § 1), po drugie, to 

actio proprie missionalis w świetle kan. 786. Dlatego należy unikać niebezpieczeństwa 

zredukowania powszechnej misji Kościoła wyłącznie do misji skierowanej do pogan lub 

niewierzących oraz niebezpieczeństwa anulowania specyficzności misji ad gentes 

wewnątrz misji powszechnej Kościoła133. 

Natura misyjna Kościoła jest ściśle zjednoczona i nierozłączna z godnością 

chrześcijanina i stąd, za papieżem Franciszkiem, można rzec, że: „na mocy otrzymanego 

Chrztu, każdy członek Ludu Bożego stał się uczniem misjonarzem […] byłoby rzeczą 

niestosowną myśleć o schemacie ewangelizacji realizowanym przez wykwalifikowanych 

pracowników, podczas gdy reszta ludu wiernego byłaby tylko odbiorcą ich działań […]. 

Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością 

Boga w Chrystusie Jezusie. Nie mówmy już więcej, że jesteśmy «uczniami» 

i «misjonarzami», ale zawsze, że jesteśmy «uczniami-misjonarzami»”134. 

 

3.1.4. Pierwszorzędny obowiązek ewangelizacji 

„Dzieło ewangelizacji winno być uznane za fundamentalny obowiązek Ludu 

Bożego” – obowiązek płynący z kan. 781 ma swoje korzenie we wszczepieniu każdego 

 
131 Por. J. F. MARTÍNEZ SÁEZ, La misión de Cristo…, dz. cyt., ss. 152-154. 
132 Por. J. DELICADO BAEZA, El Sacerdote diocesano a la luz del Vaticano II, Editorial Zero, Madrid 1965, 
s. 62. 
133 Por. J. F. MARTÍNEZ SÁEZ, La misión de Cristo…, dz. cyt., s. 150. 
134 Por. FRANCISCUS PP., Evangelii gaudium, dz. cyt., nr 120. Papież Franciszek wskazał na ten aspekt 
„uczeń-misjonarz” również w Praedicate evangelium, nr 10. 
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ochrzczonego w Chrystusie i powołaniu na chrzcie do wypełniania misji, zgodnie 

z własną pozycją, jaką Bóg powierzył Kościołowi do realizacji w świecie (kan. 204 

§ 1)135. Jak już wspomniano, na mocy chrztu, każdy członek Ludu Bożego staje się 

uczniem misyjnym (por. Mt 28, 19). Niezależnie od funkcji pełnionej w Kościele, ani od 

jakości osobistej wiary, każdy ochrzczony jest podmiotem czynnym ewangelizacji. 

Każdy jest rzecznikiem depozytu wiary, który został powierzony wszystkim (kan. 750) 

i trzeba go ujawniać w jedności z pasterzami136. 

Wszyscy więc w Kościele są odpowiedzialni za dzieło misyjne. Ta 

odpowiedzialność wywołuje obowiązek, zarówno w porządku prawnym, jak i moralnym, 

w zależności od sytuacji wiernego. Jak wynika z omawianej normy kanonicznej, każdy, 

przyjmując ten obowiązek, wchodzi jednocześnie w misyjną współpracę137. Ta właśnie 

jest niezbędna dla ewangelizacji świata i jako obowiązek konkretyzuje się w różnych 

formach i na różnych poziomach odpowiedzialności i zaangażowania138. Obowiązek ma 

pochodzenie z samej woli Boga, tj. wynika z prawa Bożego i jest niezależny od 

jakiejkolwiek innej władzy, czy to państwowej, czy też pochodnej od różnych osób. 

Kościół kieruje swoją misję osobiście do każdego człowieka, pokazując obiektywny plan 

Boga, na który człowiek dobrowolnie i swobodnie odpowiada139. 

Podkreślić trzeba raz jeszcze, że obowiązek ewangelizacji pozostaje w korelacji 

z obowiązkami i prawami wszystkich wiernych. Fundament odpowiedzialności 

i zobowiązania moralnego każdego wiernego to sakramenty wtajemniczenia 

chrześcijańskiego. Współpraca w dziele misyjnym stanowi realizację tego obowiązku, 

począwszy od własnej i osobistej aktywności po wspólnotową formę zaangażowania 

członków Ludu Bożego. Wszyscy wierni uczestniczą w działalności misyjnej Kościoła, 

wyrażając to przez modlitwę, pomoc materialną lub czynne uczestnictwo140. 

Realizacja prawa i obowiązku ewangelizacji wskazuje na dojrzałość wiary 

chrześcijanina, która przynosi konkretne owoce w życiu chrześcijańskim141. Nie można 

tego zabronić, można jedynie uregulować normami kompetentnej władzy. Jak zaznacza 

 
135 Por. F. RETAMAL, Comentario al can. 781, w: CExCDC, vol. III/1, s. 162. 
136 Por. J. A. FUENTES, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 75. 
137 Por. tamże, s. 251. 
138 Por. CM, nr 2. 
139 Por. J. GARCÍA MARTÍN, La Chiesa propone, non impone…, dz. cyt., s. 216. 
140 Por. R. CALLEJO DE PAZ, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 111. 
141 Por. RM, nr 77. 
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prof. Vito Pio Pinto, chodzi tu bardziej o prawo na poziomie zasady generalnej 

i o obowiązek na poziomie moralnym142.  

Profesor Julio García Martín stoi na stanowisku, że skoro ten obowiązek należy 

do fundamentalnych powinności chrześcijanina, to nie potrzebuje specjalnych dyspozycji 

lub unormowań. Wypełnienie tej misji zatem nie wymaga powierzenia lub mandatum143. 

Z kolei prof. Fernando Retamal zauważa, że wypełnienie tego obowiązku jest 

uzależnione od zachowania jedności, o której mowa w kan. 209, z Duchem Świętym jako 

źródłem świadectwa chrześcijan; z pasterzami, którzy rządzą Kościołem oraz ze 

wspólnotą całego Kościoła. Trudności, jakie spotyka ewangelizacja to sekularyzm, nowe 

formy ateizmu i ogromna liczba ludności pozostającej na marginesie misji Kościoła144. 

Wypełnianie tego fundamentalnego prawa i obowiązku wiernych, by głosić 

własnym życiem Chrystusa, ma zastosowanie do każdego duchownego, zakonnika 

i wiernego świeckiego, który nie musi być formalnie włączony do współpracy 

z misjonarzem w ramach struktury kościelnej. Do misji Kościoła powołani są wszyscy ze 

względu na przynależność właśnie do Kościoła, a powołanie to jest wyrazem 

autentyczności życia w Chrystusie; w takim przypadku mówi się o współpracy misyjnej 

w szerszym znaczeniu. Niektórzy wierni uczestniczą w tej misji również poprzez 

współpracę w ścisłym znaczeniu, która pielęgnuje powołanie misyjne, ale też towarzyszy 

misji przez intensywność modlitwy i wsparcie jej środkami materialnymi145.  

Papież Paweł VI przypomniał, że ten obowiązek nie jest jedynie 

odpowiedzialnością pedagogiczną, ale przede wszystkim ewangeliczną, na podobieństwo 

do zaczynu, który ma przemieniać całe ciasto (por. Mt 13, 33)146. 

 

3.1.5. Powszechne uczestnictwo w działalności misyjnej 

„Wszyscy wierni, świadomi swojej odpowiedzialności, powinni wnosić swój 

wkład w dzieło misyjne” – określenie kan. 781 odnosi się do wszystkich, czy to do 

papieża, czy do poszczególnych biskupów lub wiernych, duchownych czy świeckich. 

Pasterzy, rzecz jasna, obowiązuje nadto nakaz misyjny: idźcie… i głoście; z kolei 

zobowiązanie świeckich wynika z mocy chrztu i bierzmowania. Dlatego ustawodawca 

 
142 Por. Commento al Codice di Diritto…, dz. cyt., s. 219. 
143 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., ss. 24-25. 
144 Por. F. RETAMAL, Comentario al can. 781, w: CExCDC, vol. III/1, ss. 162-163. 
145 Por. N. LODA, Il rapporto di complementarietà…, dz. cyt., s. 68. 
146 Por. PAULUS PP. VI, Allocutiones… (11.01.1975 r.), dz. cyt., ss. 103-108. 
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odstąpił od rozróżnienia poszczególnych odpowiedzialności. Tytułem, z którego wynika 

uczestnictwo wiernych w misji Kościoła, jest ich udział w powszechnym kapłaństwie 

Chrystusa poprzez chrzest. Udział świeckich, w odróżnieniu od hierarchii147, nie musi 

posiadać charakteru publicznego148, jak wynika z kan. 211, gdyż jest dowolny i osobisty 

w swoim działaniu. Rozróżnienie stanów w Kościele jednakże pozostaje aktualne, istnieje 

jednak wspólny mianownik i fundamentalny dla wszystkich ochrzczonych, którym jest 

wspólna odpowiedzialność misyjna149. 

Misje zawierają w sobie przede wszystkim najbardziej charakterystyczną formę 

ewangelizacji, którą stanowi pierwsze głoszenie Chrystusa i budowanie Kościoła tam, 

gdzie jeszcze nie jest zakorzeniony. Ustawodawca kanoniczny podkreśla, że udział 

wiernych często jest związany ze świadomością własnej odpowiedzialności (por. kann. 

212 § 1, 652 § 3), co jest dowodem szczególnej uwagi ustawodawcy w podejściu do 

spraw misyjnych. Nauka Kościoła w całej swojej rozciągłości przynagla ludzi 

różnorodnych powołań do włączenia się w dzieło misyjne150, a szczególnie kandydatów 

do sakramentu święceń151 i do życia konsekrowanego. Formacja misyjna nie może być 

wzięta pod uwagę jedynie jako możliwość przyszłej posługi kapłanów przy pierwszej 

ewangelizacji, lecz należy kształtować świadomość misyjną Kościoła i działalność 

duszpasterską152. 

 
147 Chociaż zachodzi potrzeba „rewizji zbyt sztywnych schematów: dawny podział, na przykład na Kościół 
nauczający i Kościół słuchający, musi brać pod uwagę fakt, że każdy ochrzczony uczestniczy – choć na 
właściwym sobie poziomie – w posłannictwie prorockim, kapłańskim i królewskim Chrystusa.” JAN PAWEŁ 
II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 39. 
148 W odniesieniu do specyficznej działalności misyjnej uczestnictwo wiernych świeckich przyjmuje formę 
współpracy. Działalność ta jest powiązania z działalnością instytucjonalną Kościoła a przez to wykracza 
poza zakres działalności świeckich, jako takich. Por. C. J. ERRÁZURIZ MACKENNA, La dimensione 
missionaria del munus…, dz. cyt., s. 65. 
149 Por. J. A. FUENTES, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., ss. 75-76. 
150 Por. F. RETAMAL, Comentario al can. 781, w: CExCDC, vol. III/1, s. 163. 
151 Bliżej na ten temat w: D. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, La solicitud por la Iglesia en la formación de los 
candidatos al presbiterado, a la luz del canon 257§1 del Código de Derecho Canónico de 1983, Praca 
doktorska napisana na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW, Warszawa 2005 [archiwum prac 
dyplomowych UKSW]. 
152 Por. PDV, nry 58-59. „W kontekście zwiększonego przemieszczania się człowieka, w którym cały świat 
stał się «globalną wioską», nie może brakować w programie studiów misjologii, jako autentycznej formacji 
do powszechności Kościoła i promocji jego zapału ewangelicznego, rozumianego nie tylko jako missio ad 
gentes, lecz także jako nowa ewangelizacja”. CONGREGATIO PRO CLERICIS, Ratio fundamentalis 
institutionis sacerdotalis (08.12.2016 r.); tekst polski: Dar powołania do kapłaństwa, „L’Osservatore 
Romano” 08.12.2016 r. [dalej: RFIS 2016], nr 171; KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, Droga formacji 
prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia Droga formacji prezbiterów w Polsce. 
Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia (11.03.2021 r.), Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań 2021, 
nr 378, s. 85.  
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Ustawodawca w kan. 225 § 2 doprecyzował ogólny obowiązek, a zarazem 

prawo, współpracy wiernych świeckich, ażeby Boże przepowiadanie było poznane przez 

wszystkich na całym świecie. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji i okoliczności, w których 

ludzie mogą usłyszeć Ewangelię i poznać Chrystusa tylko przez nich. W późniejszej 

kodyfikacji dla Kościołów wschodnich ustawodawca w kan. 585 § 3 KKKW wyliczał 

sposoby współpracy misyjnej, polegające na rozwijaniu w sobie i w innych świadomości 

i miłości misyjnej, modlitwy i pomocy finansowej. Stąd misja nabiera podstawowego 

znaczenia jako ewangelizacja polegająca na świadectwie Ewangelii w poszczególnych 

okolicznościach życiowych każdego wiernego153. 

Kościół, w którym wszyscy mają obowiązek głoszenia prawdy Chrystusa oraz 

wspierania i pomagania w dziele misyjnym – każdy według własnych możliwości, 

posiada – parafrazując św. Augustyna154 – różnorodność posługiwania, ale jedność misji. 

Zachodzi zatem potrzeba organizowania, ustalania i rozeznawania działalności 

biskupów, prezbiterów i świeckich poprzez normy prawne155. 

Nauczanie soborowe rozróżnia munus propheticum dla zadania 

nauczycielskiego laikatu156, zachowując wyrażenie munus docendi dla tych, którym 

zostało one zadane157. Podobnego rozróżnienia dokonał ustawodawca kościelny 

w obecnie obowiązującym Kodeksie Prawa Kanonicznego, w którym przedstawia, że do 

świeckich należy evangelici nuntii sunt testes (kan. 759), a do prezbiterów Evangeliium 

Dei annuntiare (kan. 757). W związku z tym daje się zauważyć w terminologii 

kanonistycznej, tak jak i w soborowej, wyodrębnienie posług158. Tak rozumiana 

 
153 Por. N. LODA, L’evangelizzazione delle genti nel Codex…, dz. cyt., s. 146. 
154 „Gdy mnie przeraża to, czym jestem dla was, wtedy pociechę daje mi to, czym jestem wraz z wami. Dla 
was bowiem jestem biskupem, wraz z wami jestem chrześcijaninem. Pierwsze jest nazwą przyjętego 
obowiązku, drugie – łaski; tamto niesie ze sobą niebezpieczeństwo, to – zbawienie”. AUGUSTINUS, Sermo 
340, 1, Patrologia Latina 38, 1483 (cytat za: LG, nr 32). 
155 Por. J. A. FUENTES, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 76. 
156 „Chrystus […] pełni suum munus propheticum, posługę nauczania, aż do pełnego objawienia się chwały 
– nie tylko przez hierarchię, która naucza w Jego imieniu i Jego władzą, ale także przez świeckich, których 
po to ustanowił też świadkami […]”. Por. LG, nr 35. 
157 Por. CONCILIUM VATICANUM II, Apostolicam actuositatem, dz. cyt., nr 2. 
158 Nadmienić należy niebezpieczeństwo, jakie zachodzi z powodu mylnego stosowania pojęć. „W ciągu 
ostatnich dziesięcioleci Kościół doświadczył problemów związanych z «kapłańską tożsamością». 
Wynikają one nierzadko z nie dość jasnej wizji teologicznej dwóch sposobów uczestnictwa w kapłaństwie 
Chrystusa. W pewnych środowiskach doszło nawet do naruszenia głębokiej równowagi teologicznej, 
właściwej dla autentycznego i stałego Magisterium. Obecnie istnieją wszystkie warunki sprzyjające 
przezwyciężeniu zarówno niebezpieczeństwa «klerykalizacji» wiernych świeckich jak i «sekularyzacji» 
wyświęconych szafarzy. Pełen poświecenia udział świeckich w sprawowaniu kultu, w przekazywaniu 
wiary i w duszpasterskiej posłudze, zwłaszcza w obecnym czasie niedostatku prezbiterów, powodował 
nierzadko, iż niektórzy wyświęceni szafarze i świeccy ulegali pokusie wykraczania ponad to, na co zezwala 
Kościół a nawet co przerasta ich ontologiczną zdolność wynikającą z sakramentu. Skutkiem tego stało się 
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różnorodność posług przekłada się na szczególne obowiązki ewangelizacyjne: dla 

świeckich, dla wiernych wyświęconych, którzy dobrowolnie zobowiązali się do 

publicznej działalności i wreszcie także dla tych, którzy są odpowiedzialni za kościelną 

organizację159. 

Zaangażowanie wiernych w działalność misyjną wymaga stosownej 

koordynacji w duchu kościelnej komunii i na wzór komunii samego Boga w Trójcy, czyli 

konieczna jest taka wzajemność, żeby można było dzisiaj powiedzieć, że wszyscy oni, 

czy to we wspólnotach czy pojedynczo, działają ożywieni „jednym duchem i jednym 

sercem” (Dz 4, 32). Jest to potrzeba komunii widzialnej i organicznej, nad którą czuwa, 

jako organ odpowiedzialny, dykasteria misyjna Kurii Rzymskiej, mająca do pomocy 

w sposób szczególny Papieskie Dzieła Misyjne160. 

W kan. 781 przy zaangażowaniu całego Ludu Bożego, hierarchii i wiernych 

świeckich w naturę misyjną Kościoła, poprzez wskazanie na fundamentalny obowiązek 

ewangelizacji, jest przedstawiony rozwój doktrynalny w odniesieniu do poprzedniej 

kodyfikacji. Profesor Julio García Martín twierdzi, że dzięki temu przezwycięża się 

ograniczoną wizję, która utożsamia Kościół z hierarchią161. 

 

3.2. Działalność proprie misyjna w treści kan. 786 

Ustawodawca nazwał misję ad gentes w obowiązującym Kodeksie 

działalnością misyjną we właściwym tego słowa znaczeniu. Takie wyszczególnienie 

i wyróżnienie tej działalności jest kolejnym pasem transmisyjnym ustaleń Soboru 

Watykańskiego II na ustawodawstwo kanoniczne. 

Na samym początku, zgodnie z wykładnią, jaką zaproponował prof. Julio 

García Martín, trzeba rozróżniać znaczenie terminu missionaria, gdyż używany jest on 

zarówno do określenia misji fundamentalnej Kościoła w sensie szerokim i ogólnym, jak 

i w odniesieniu do działalności misyjnej w sensie ścisłym i technicznym, często 

określanym jako dzieło misyjne wobec pogan. Jak już zapisano w tej pracy, jednak 

 
pomniejszenie w teorii i praktyce specyficznej misji świeckich, polegającej na uświęcaniu struktur 
społeczności od wewnątrz. Z drugiej strony w tym kryzysie tożsamości rodzi się «sekularyzacja» 
niektórych wyświęconych szafarzy jako skutek przyćmienia ich specyficznej roli, absolutnie niezastąpionej 
w kościelnej komunii.” CONGREGATIO PRO CLERICIS, Instrukcja kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty 
parafialnej (04.08.2002 r.), Pallottinum, Poznań 2002, nr 7. 
159 Por. J. A. FUENTES, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., ss. 76-77. 
160 Por. CM, nry 2-3. 
161 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., ss. 24-25. 
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w obecnym kontekście kan. 786, trzeba powtórzyć, że ryzykownym byłoby stosować 

wymiennie oba te znaczenia, gdyż nie można zredukować całej misji powszechnej 

Kościoła do działalności misyjnej lub odwrotnie, znieść działalność misyjną wewnątrz 

Kościoła162. 

Za prof. Fernandem Retamalem należy zaznaczyć, że ustawodawca podkreśla 

znaczenie proprie, by pozostawiać miejsce na istnienie odmiennej albo różnych 

działalności, które są rozumiane w innym znaczeniu, niż we właściwym163. Działalność 

stricte misyjna różni się od duszpasterstwa i od poczynań ekumenicznych oraz niejako 

również od aktywności zwanej „nową ewangelizacją”. Wszakże umieszczenie 

omawianego kanonu w struktukrze III księgi KPK 1983 pokazuje, że w zadaniu 

nauczycielskim Kościoła działalność misyjna różni się od posługi Słowa (tytuł I) i od 

wychowania katolickiego (tytuł III), choć to nie znaczy, że są one sprzeczne ze sobą, 

wręcz odwrotnie, uzupełniają się wzajemnie i stanowią pewną całość164. 

Kanon 786 podaje pojęcie działalności misyjnej we właściwym tego słowa 

znaczeniu bez utożsamiania się bezpośrednio z pojęciem „ad gentes” lub „misje”. Tytuł 

drugi w księdze III odróżnia się od troski duszpasterskiej zarówno ze względu na 

odbiorców, jak i na właściwe cele165. Działalność misyjna jest odmienna od działalności 

ekumenicznej (kann. 755, 383 § 3, 529 § 2), ale one obie wzajemnie się wspomagają, 

gdyż brak jedności wśród uczniów Chrystusa osłabia siłę świadectwa Kościoła i szkodzi 

głoszeniu Ewangelii, a także dla wielu zamyka drogę do wiary166. Złożoność 

rzeczywistości misyjnej wymaga rozważenia poszczególnych jej aspektów w łączności 

ze sobą, tak by przezwyciężać napotykane trudności i dążyć do ich zaadaptowania 

oraz rozróżniania. Działalność misyjna nie wyczerpuje się w samym głoszeniu, ale 

prowadzi do przyjęcia sakramentów167. 

 

 

 

 
162 Por. tamże, ss. 18-19. 
163 Por. F. RETAMAL, Comentario al can. 786, w: CExCDC, vol. III/1, s. 185. 
164 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 64. 
165 Por. tamże, ss. 61-62. 
166 Por. RM, nr 50. Już we wprowadzeniu papież zaznaczył, że „impuls misyjny należy zatem do 
wewnętrznej natury życia chrześcijańskiego i stanowi również natchnienie dla ekumenizmu: Aby wszyscy 
stanowili jedno [...], aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał (J 17, 21)”. Tamże, nr 1. 
167 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 66. 
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3.2.1. Źródła kan. 786 

Ustawodawca obecnego Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. wskazuje na 

bliższe źródła kanonu o działalności proprie misyjnej, które pochodzą z misyjnego 

doświadczenia Kościoła, zwłaszcza z praktyki misyjnej dykasterii rzymskiej oraz 

z nauczania Soboru Watykańskiego II168. 

Najstarsze źródło tego kanonu to instrukcja Kongregacji Propaganda Fide Quo 

efficacius z 6 stycznia 1920 r., która była owocem papieskiego magisterium zawartego 

w encyklice Maximum illud. Instrukcja rzymskiej dykasterii misyjnej przywołała 

powszechną zasadę, że chrześcijaństwo od samego początku nie było obce żadnej nacji, 

ani żadnemu narodowi i dlatego misjonarze powinni prowadzić swoje działanie misyjne 

w oparciu o życie duchowe i religijne, pozostając neutralni wobec spraw politycznych. 

Instrukcja zabroniła wprowadzania przez misjonarzy na terenach misyjnych obcych 

praw, stosowanych w ich kraju pochodzenia169. 

W źródłach do omawianego kanonu ustawodawca kodeksowy wymienia 

dokumenty soborowe. Po pierwsze Konstytucję Lumen Gentium, w której w numerze 17. 

jest pokazany charakter misyjny jako element tożsamości Kościoła170. Następnie 

wskazuje na dekret Ad gentes171, który stanowi bezpośrednie źródło nie tylko kan. 786, 

ale i całego II tytułu III księgi KPK 1983. W szczególności wymowna jest tu nauka 

zawarta w numerze 6. AG wskazująca na to, że zadanie misyjne jest jedno i to samo 

wszędzie, ale nie jest realizowane w taki sam sposób, gdyż jest to działanie zależne od 

warunków, w których misje są prowadzone. Zadanie to polega na swoistym procesie, 

który przechodzi przez różne etapy; jako początek Sobór wskazuje na głoszenie 

i przepowiadanie Ewangelii, które w dalszej kolejności prowadzi do wszczepienia 

samego Kościoła pośród ludów lub grup, wśród których nie jest on jeszcze zakorzeniony. 

W taki sposób dąży się do powstawania Kościołów partykularnych, posiadających własną 

hierarchię, pozostających w jedności z ludem wiernych i zaopatrzonych w odpowiednie 

środki tak, by i one mogły prowadzić dalej działalność misyjną, która nie ustaje aż do 

skończenia świata172. 

 
168 Zob. Codex Iuris Canonici. Fontium annotatione et…, dz. cyt. 
169 Por. Storia della Chiesa. La Chiesa negli stati moderni e i movimenti sociali (1978-1914), Vol. 9, 
JEDIN H. (red.) edizione italiana, Milano 1993, s. 672. 
170 Jak zostało wskazane w rozdziale pierwszym, w związku z omówieniem działalności misyjnej w ujęciu 
soborowego magisterium.  
171 Treści te również były już omówione w pierwszym rozdziale tej pracy. 
172 Por. AG, nr 6. 
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Jak już pokazano w źródłach kan. 781, tak i w odniesieniu do kan. 786 ważny 

wkład posiada doświadczenie KEN, gdyż jej odpowiedzialność za prowadzenie 

działalności misyjnej jawi się jako impuls dla ustawodawstwa misyjnego. W liście 

okólnym Notre temps z 17 maja 1970 r. uwypuklono to, aby misyjność znajdowała swoją 

realizację zarówno wobec niechrześcijan na własnym terytorium, jak i poza nim173. 

Również list okólny tejże Kongregacji, wydany tego samego dnia, co poprzedni 

wyżej omówiony, tj. Piusque la “ratio” podnosi ważność formacji misyjnej w kontekście 

formacji seminaryjnej174. 

 

3.2.2. Redakcja kan. 786 

Prace soborowe toczyły się wokół zagadnienia formy i sposobu definiowania 

działalności misyjnej lub misji ad gentes, kształtując przy tym dwie propozycje. Jedna 

z nich oparta była na klasycznym i historycznym pojęciu „misja”, jako pierwsza 

ewangelizacja, natomiast druga propozycja miała być stosowana w odniesieniu do misji 

całego Kościoła, czyli głoszenia Ewangelii175. Ponadto ów termin „misja” sprawił 

niemałą trudność, z czasem coraz bardziej się nasilającą, ponieważ używano go (w jego 

ścisłym znaczeniu) jedynie w dokumentach oficjalnych, dlatego że każda działalność 

apostolska Kościoła była nazywana „misją”, bez rozróżnienia konkretnych lub 

specyficznych sposobów jej realizacji176. Papież Paweł VI opowiadał się za znaczeniem 

szczególnym tego pojęcia, jako działalności ewangelizacyjnej skierowanej do 

niechrześcijan177. 

 
173 Por. CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE, Notre temps, dz. cyt. 
174 Zob. CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE, Litterae circulares Piusque la “ratio” de valore 
adspectus missionarii pro institutione sacerdotali perficienda (17.05.1970 r.), w: Leges Ecclesiae post 
Codicem Iuris Canonici editae, OCHOA X. (red.), vol. IV Leges annis 1969-1972 editae, Roma 1974, 
n. 3852, col. 5815-5817. 
175 Relator Lo Kuang rzekł następująco: „attamen eam non dandam esse statuit, quia ipsi docti de ea nimis 
discrepant. In ipsis sessionibus pluries et prolixe discussa fuit, et conclusum est definitionem evitare”. ACTA 
SYNODALIA SACROSANCTI CONCILII OECUMENICI VATICANI II, Relatio super schema propositionum de 
activitate missionali Ecclesiae, vol. III, pars VI, Typis Polyglottis Vaticanis 1975, s. 342.  
176 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., ss. 57-58. 
177 „Ma avviene oggi che la parentela etimologica ed essenziale dei due termini: «apostolato» e «missione» 
induce spesso ad applicare questa parola «missione» ad ogni forma generica di attività apostolica. Noi 
adoperiamo adesso la parola «missione» nel suo significato specifico e tecnico di attività internazionale 
concepita e praticamente organizzata per evangelizzare i popoli non ancora cristiani, mediante l'opera di 
persone a ciò dedicate, scelte, preparate e autorevolmente mandate, cioè qualificate come «missionarie», le 
quali, sul sentiero degli Apostoli, predicano la parola di verità e generano le nuove Chiese. Cioè parliamo 
ora delle missioni in senso proprio”. PAULUS PP. VI, Nuntius scripto datus. Universis sacris Praesulibus et 
Christifidelibus, ob celebrandum diem rei missionali provehendae per totum terrarum orbem dicatum 
(25.05.1969 r.), AAS 61 (1969), s. 732. 
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Trudności Soboru Watykańskiego II, by ustalić pojęcie działalności misyjnej 

lub misji, pojawiały się w dalszym ciągu podczas redakcji nowego Kodeksu Prawa 

Kanonicznego. Papież Paweł VI już wcześniej wskazał na nie słowami: „[…] żadna taka 

niepełna i niedoskonała definicja nie może zadośćuczynić bogatej, wielostronnej 

i dynamicznej rzeczywistości, jaką jest ewangelizacja, żeby nie zaistniało równocześnie 

niebezpieczeństwo osłabienia jej sensu lub nawet zniekształcenia. W żaden bowiem 

sposób nie można jej pojąć bez uwzględnienia w jednym wejrzeniu wszystkich 

koniecznych jej czynników”178. 

W redakcji kan. 786 daje się zauważyć pewien rozwój w podejmowaniu 

i w rozwiązywaniu zagadnień, dotyczących materii misyjnej, którą określono jako 

działalność proprie missionalis, czyli we właściwym tego słowa znaczeniu. W pierwszej 

wersji kanonu w pierwszym schema z 1971 r. zostało wzięte brzmienie dosłowne 

z dokumentu soborowego LG nr 17, obejmującego charakterystykę ogólnej misji 

Kościoła, zamiast konkretnej misji czy działalności misyjnej. Wówczas sformułowanie 

robocze brzmiało tak: „actio missionalis Ecclesiae pergit usquedum novellae Ecclesiae 

plene constituantur atque opus evangelizandi et ipsae continuen”179. W toku dyskusji nad 

omawianym kanonem ustalono cel tej działalności misyjnej, wzięty z dekretu 

soborowego AG nr 6, chociaż nie wnosi on specyficznego wyjaśnienia dla znaczenia 

actio missionalis. Całe brzmienie kanonu z drugiego schema w 1971 r. to: „Actio 

missionalis Ecclesiae perducitur usquedum novellae Ecclesiae plene constituantur in 

Ecclesias particulares, praecipuis quidem instructas mediis quae requiruntur ut opus 

evangelizandi per se ipsae peragere valeant”180.  

Sformułowanie to sugerowało, że działalność misyjna miała dotyczyć jedynie 

novellae Ecclesiae, które to młode Kościoły „sunt quidem ecclesiae particulares plene, 

etsi non sibi sufficientes”. Zatem kanon nie odnosił się do okręgów kościelnych nie 

erygowanych jako diecezje, które tak naprawdę są zasadniczym celem misji181. Jak 

zauważa kanonista zajmujący się tematyką misyjną Julio García Martín, treść kanonu 

 
178 Por. EN, nr 17.  
179 PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Coetis studii «De Magisterio 
ecclesiastico» (Sessio VI), Communicationes 21 (1989), ss. 289-290. 
180 Por. tamże. 
181 Już wówczas były trudności w uznawaniu wikariatu apostolskiego, prefektury apostolskiej 
i administratury apostolskiej erygowanej na stałe jako Kościoły partykularne analogicznie do prałatury 
terytorialnej (kan. 368 KPK 1983). Por. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, 
Coetus Studiorum «De Clericis» (Sessio IV), Communicationes 18 (1986), s. 112. 
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mogłaby się odnieść niekoniecznie do stricte działalności misyjnej, ale także do 

jakiejkolwiek diecezji znajdującej się w potrzebie lub przeżywającej jakieś trudności182. 

W redakcji kanonu został użyty przysłówek proprie dopiero podczas pracy 

komisji w 1976 r.183, w taki sposób rozróżnione zostało znaczenie ścisłej działalności 

misyjnej odmienne od ogólnej misji Kościoła, chociaż takie zróżnicowanie spotkało się 

z zastrzeżeniem w pracach w 1981 r. Działalność proprie misyjna odnosić się będzie do 

misji ad gentes, jako tej, która ma na celu zakorzenienie Kościoła tam, gdzie jeszcze go 

nie ma184 oraz w zakresie munus docendi stanowić będzie odrębne narzędzie Kościoła185. 

Kolejne prace redakcyjne nad sformułowaniem kanonu definiującego 

działalność misyjną Kościoła skutkowały dołączeniem in mittendis praeconibus 

w Schema z 1977 r.186 Zapis prawny nie podaje na czym polegałaby rola tych 

„zwiastunów”. Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że dyskusja wokół zagadnienia 

wikariatów na terenach misyjnych oraz zwykłego porządku prawnego na ziemiach 

chrześcijańskich wpływała również na ukształtowanie tego kanonu, gdyż pojawiały się 

sprzeczności187. 

Najważniejszej zmiany dokonano w wersji z 1980 r. Odnosi się ona do actio 

proprie missionalis, gdyż wówczas wskazano odbiorców i szczególny cel tej działalności 

kościelnej. Klaretyn Julio García Martín twierdzi, że uwypuklona została nauka soborowa 

z dekretu misyjnego Ad gentes, pozostawiając drugorzędną rolę dla tekstu z konstytucji 

Lumen gentium188. Brzmienie kanonu 741 (wówczas) ze Schema 1980 r. to „Actio proprie 

missionalis, qua Ecclesia implantatur in populis vel coetibus in quibus nondum radicata 

est, ab Ecclesia perducitur praesertim mittendo praecones usquedum novellae Ecclesiae 

plene constituantur, instructae cum sint propriis viribus et sufficientibus mediis quibus 

 
182 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 60. 
183 Por. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Coetus studii «De Magisterio 
ecclesiastico» (Sessio IX), Communicationes 28 (1996), ss. 319-320. 
184 Por. M. MOSCONI, Quale diritto missionario…, dz. cyt., ss. 144-145. 
185 Por. C. PAPALE, I missionari: requisiti, tipologia…, dz. cyt., s. 48. 
186 „Actio proprie missionalis Ecclesiae praesertim in mittendis praeconibus perducitur usquedum novellae 
Ecclesiae plene constituantur, quae scilicet propriis gaudent viribus atque sufficientibus instruuntur mediis 
quae requiruntur ut opus evangelizandi per se ipsae peragere valeant”. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS 
CANONICI RECOGNOSCENDO, Schema Canonum Librii III de Ecclesiae Munere Docendi, Typis Polyglottis 
Vaticanis 1977, s. 19. 
187 Zob. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Coetus Studiorum «De 
Clericis» (Sessio III), Communicationes 18 (1986), ss. 65-68. 
188 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., ss. 60-61. 
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ipsae opus evangelizandi per se peragere valeant”189. W taki sposób zostały wzięte pod 

uwagę zarówno zakres geograficzny (terytorialny), jak i czynnik personalny odbiorców. 

W odniesieniu do sposobu wypełnienia obowiązku misyjnego przez Kościół, 

podczas prac redakcyjnych Schema z 1980 r. dostrzeżono, że okoliczności wpływające 

na prowadzenie misji są związane z sytuacją, przez którą sam Kościół przechodzi i są 

wynikiem specyfiki konkretnych odbiorców tej działalności misyjnej. Łatwiej zatem 

dowodzić istnienia działalności misyjnej w szerszym konteście i o ogólnym charakterze 

i też takiej we właściwym znaczeniu, która ma praktyczny charakter190. 

Wreszcie ostateczna redakcja kan. 786 doprecyzowowała zadanie 

„zwiastunów”191 jako głoszenie Ewangelii, by zaszczepiać Kościół. Podkreślone zostaje, 

że chodzi o proces, który ma się kończyć donec novellae Ecclesiae plene constituantur. 

W dalszej kolejności ta działalność posiada znaczenie instrumentalne podkreślone 

wyrazem qua, któremu podporządkowany jest cel, tj. implantatio Ecclesiae192. 

Prace redakcyjne nad tym kanonem wydobywają charakter prowizoryczny 

działalności misyjnej, która trwa, aż do ukonstytuowania w pełni nowych Kościołów. 

Według ustawodawcy ma to miejsce wtedy, kiedy są one wyposażone we własne siły 

i wystarczające pomoce. Ustawodawca coraz bardziej odchodzi od uzależnienia 

terytorialnego, by podkreślać charakter personalny związany z narodami i wspólnotami, 

które należy ewangelizować. Jest to zgodne z duchem i stylem Kodeksu Prawa 

Kanonicznego z 1983 r. dającym pierwszeństwo przede wszystkim osobie ludzkiej przed 

miejscami (w znaczeniu terytorialnym) lub abstrakcyjnymi instytucjami (podmiotami 

prawnymi)193. 

Dla porównania etapów redakcyjnych kan. 786 poniżej są zestawione teksty 

poszczególnych schematów w brzemieniu łacińskim: 

  

 
189 PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Schema Codicis Iuris Canonici, 
Libreria Editrice Vaticana, Roma 1980. 
190 Por. F. RETAMAL, Comentario al can. 786, w: CExCDC, vol. III/1, s. 186. 
191 O „zwiastunach”, tj. misjonarzach będzie mowa w rozdziale III przy analizie ich statusu prawnego.  
192 Por. F. RETAMAL, Comentario al can. 786, w: CExCDC, vol. III/1, s. 185. 
193 Por. A. G. URRU, La funzione di insegnare della Chiesa…, dz. cyt., ss. 112-113. 
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Can. 2 Schema (1) 1971 Can. 2 Schema (2) 1971 Can. 34 Schema 1977 

Actio missionalis 

Ecclesiae pergit usquedum 

novellae Ecclesiae piene 

constituantur atque opus 

evangelizandi et ipsae 

continuent.  

(cfr. LG, nr 17; AG, nr 6). 

Actio missionalis 

Ecclesiae perducitur 

usquedum novellae 

Ecclesiae piene 

constituantur in Ecclesias 

particulares, praecipuis 

quidem instructas mediis 

quae requiruntur ut opus 

evangelizandi per se ipsae 

peragere valeant. 

Actio proprie missionalis 

Ecclesiae praesertim in 

mittendis praeconibus 

perducitur usquedum 

novellae Ecclesiae piene 

constituantur, quae scilicet 

propriis gaudent viribus 

atque sufficientibus 

instruuntur mediis quae 

requiruntur ut opus 

evangelizandi per se ipsae 

peragere valeant. 

Can. 741 Schema 1980 kan. 786 KPK 1983 

Actio proprie missionalis, qua Ecclesia 

implantatur in populis vel coetibus in 

quibus nondum radicata est, ab Ecclesia 

perducitur praesertim mittendo 

praecones usquedum novellae Ecclesiae 

plene constituantur, instructae cum sint 

propriis viribus et sufficientibus mediis 

quibus ipsae opus evangelizandi per se 

peragere valeant. 

Actio proprie missionalis, qua Ecclesia 

implantatur in populis vel coetibus ubi 

nondum radicata est, ab Ecclesia 

absolvitur praesertim mittendo Evangelii 

praecones donec novellae Ecclesiae 

plene constituantur, cum scilicet 

instructae sint propriis viribus et 

sufficientibus mediis, quibus opus 

evangelizandi per se ipsae peragere 

valeant. 

 

3.2.3. Implantatio Ecclesiae 

„Działalność misyjna we właściwym tego słowa znaczeniu, dzięki której 

Kościół zaszczepia się w narodach lub wspólnotach, w których jeszcze się nie zakorzenił, 

jest prowadzona przez Kościół” – treść analizowanego kan. 786 w połączeniu z myślą 

soborowego dekretu misyjnego oznacza, że nierozłączne są procesy ewangelizacji, 

głoszenia Ewangelii i erygowania Kościoła partykularnego. Wyrażenie implantatio 

Ecclesiae ubi nonum radicata est opiera się zarówno na ewangelicznej przypowieści 



Rozdział II.  Misja Kościoła „ad gentes” w prawie kanonicznym 

 - 137 - 

o siewcy (por. Mk 4, 1-20) gdzie akcja siania ziarna Słowa to działalność stricte misyjna; 

jak również na przypowieści o ziarnku gorczycy (por. Mk 4, 30-32) w symbolicznym 

odniesieniu do ukonstytuowanych nowych Kościołów, które „wypuszczają wielkie 

gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu”.  

Implantatio generalnie odnosi się do wszczepienia, bądź zaszczepienia czy 

wprost implantacji czegoś nowego w istniejącym już miejscu, gdzie tego nie ma. 

Ustawodawca w kan. 786 odnosi słowo implantatio do ustanowienia Kościoła tam, gdzie 

go nie ma. W kanonie tym znajduje się opisowe określenie działalności misyjnej, które 

rozróżnia odbiorców, tj. narody i wspólnoty, gdzie Kościół nie został jeszcze 

zakorzeniony; istotę misji, mianowicie głoszenie Ewangelii oraz cel działalności 

misyjnej, którym jest plantatio Ecclesiae, aby mogły same prowadzić dalszą działalność 

ewangelizacyjną194. 

Plantatio Ecclesiae jest zagadnieniem niełatwym do określenia na gruncie 

kanonistycznym, gdyż nie zbiega się jedynie z nawróceniem wszystkich albo większości 

mieszkańców danego terytorium misyjnego. Jest to również żywa rzeczywistość 

eklezjalna, dlatego zawsze i wciąż będzie podlegała wzrostowi i rozsiewowi 

ewangelicznemu. Elementy wskazane przez ustawodawcę kościelnego mają charakter 

odtwórczy na bazie soborowego dekretu misyjnego Ad gentes195. To rozróżnienie 

przedstawia charakter bardziej praktyczny aniżeli kanoniczny196. Taka trudność wynika 

z zachodzących na terenach misyjnych różnych okoliczności i sytuacji partykularnych 

natury wewnętrznej, politycznej jak i też społecznej197. 

Według myśli zaczerpniętej z kan. 748 § 1 Kościół jest potrzebny i każdy 

człowiek ma prawo i obowiązek go poznać oraz do niego należeć. Dlatego dla samego 

Kościoła jest obowiązkiem – misją – stać się obecnym w całej pełni na każdym miejscu. 

Oczywiście obecność Kościoła w całej pełni wykracza poza porządek 

prawnokanoniczny, natomiast zasadniczą kwestią jest to, że obecność pośród ludzi należy 

do natury Kościoła. Owa obecność wyraża się poprzez Kościoły partykularne (kan. 

 
194 Por. J. HORTA ESPINOZA, “Eccomi, manda me!”…, dz. cyt., s. 103. 
195 Por. F. RETAMAL, Comentario al can. 786, w: CExCDC, vol. III/1, s. 188. 
196 „Non est autem Codicis circumscribere quando et quomodo novellae ecclesiae plenne constitutae 
habeantur; criteria enim practica pertinent ad auctoritatem, de qua in canone praecedenti”. PONTIFICIA 
COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Coetis studii «De Magisterio ecclesiastico» (Sessio 
VI), Communicationes 21 (1989), s. 289. 
197 Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione…, dz. cyt., s. 165. 
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368)198. Brak obecności Kościoła nie zawsze jest spowodowany przez sam Kościół. 

Oprócz uwarunkowań politycznych i społecznych, zdarzają się bowiem także sytuacje, 

gdy ci, do których jest skierowana działalność misyjna, nie są w stanie przyjąć wszystkich 

środków zbawczych (kan. 747 § 1)199. Są też miejsca, gdzie nie ma żadnej obecności 

Kościoła. To również jest powód do działalności stricte misyjnej200. 

Plantatio Ecclesiae zatem jest celem specyficznej działalności misyjnej, która 

podlegając rozwojowi przechodzi przez etapy progresywnego wzrostu i zakorzenienia 

ewangelicznego. Początek to pierwsze głoszenie Ewangelii, potem przechodzi się przez 

rozwój młodości, prowadzący do zaistnienia wspólnoty wiernych, gdzie nowe Kościoły 

partykularne prowadzą dalej ewangelizację wobec tych, którzy znajdują się poza 

Kościołem, początkowo na ich własnym terytorium, później zaś włączają się do 

działalności misyjnej całego Kościoła201. Proces plantatio Ecclesiae jest 

podporządkowany specyfice rozwoju misji ad gentes. Ma on miejsce wtedy, gdy ze 

względu na niewystarczające głoszenie Ewangelii lub na niedojrzałość życia 

chrześcijańskiego nie ma jeszcze erygowanej diecezji wraz z własną hierarchią. Taki stan 

jest dla Kościoła naglący, ponieważ nie pozwala na dostosowanie się tej działalności do 

ustawodawstwa powszechnego, m.in. z powodu braku duchowieństwa miejscowego, 

braku instytucji właściwych dla Kościołów partykularnych, tj. parafii, stowarzyszeń 

wiernych, seminariów itp., zazwyczaj też z powodu dość niskich środków 

ekonomicznych202. 

W procesie implantatio Ecclesiae nie można zapomnieć o poziomie rozwoju 

danej społeczności narodowej czy inaczej rozumianej wspólnoty osób, gdzie Kościół 

również posiada szerokie pole do działania203. Jednak – jak słusznie komentuje prof. 

Fernando Retamal – dla całościowego rozwoju nieodzowny jest wymiar duchowy, na 

którym skupia się przede wszystkim działalność misyjna. Ewangelizacja ma zapewniać 

 
198 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 75. 
199 Por. tamże, s. 76. 
200 W AG, nr 6, przewiduje się sytuacji i okoliczności, gdzie Kościołowi nie przyzwala się głosić Ewangelii. 
Taki stan rzeczy ma miejsce zwłaszcza w krajach muzułmańskich.  
201 Profesor Natale Loda podzielił na etapy fazę głoszenia Ewangelii: obecność człowieka głoszącego, 
głoszenie, uczestnictwo, modlitwę i nauczanie bądź katechizację. Por. N. LODA, L’evangelizzazione delle 
genti nel Codex…, dz. cyt., s. 152. 
202 Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione…, dz. cyt., s. 166. 
203 Więcej na ten temat: AG, nr 12; PAULUS PP. VI, Litterae encyklicae Populorum progressio de populorum 
progressione promovenda (26.03.1967 r.), AAS 59 (1967), ss. 257-299; tekst polski: Encyklika 
„Populorum progressio” Pawła VI, w: Jan XXIII–Paweł VI–Jan Paweł II, Encykliki, Instytut Wydawniczy 
Pax, Warszawa 1981, ss. 115-142. 
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głoszenie Chrystusa, aby zachowując swoją tożsamość i swój cel, prowadzić do żywej 

obecności wspólnoty Kościoła204. 

Ściśle połączony z realizacją progresu misyjnego jest czas, który na misjach 

trwa tyle, ile potrzeba, aby dana jednostka została wyposażona we wszelkie elementy 

konieczne do jej samodzielnego funkcjonowania. Jak podkreślił prof. Rufino Callejo de 

Paz, nie chodzi o transplantatio, czyli przenoszenie Kościoła z jednego miejsca na drugie, 

ale o prawdziwe zaszczepienie, które pozwoliłoby nowemu Kościołowi samemu z siebie 

wzrastać205. Działalność misyjna w historii Kościoła była powierzona w szczególności 

instytutom zakonnym. Niewątpliwie charakter instytutów oddany na użytek misyjności 

Kościoła stanowi na terenach misyjnych gwarancję dla implantatio Ecclesiae w kulturze 

różnych narodów206. 

Pomimo tego, że ustawodawca kościelny nie określił dokładnie odbiorców 

działalności misyjnej wynikającej z kan. 786, poprzestając jedynie na tych narodach 

i wspólnotach, w których Kościół jeszcze się nie zakorzenił, to nieodzowne jest pewne 

doprecyzowanie. Przede wszystkim chodzi o niewierzących w Chrystusa, zamieszkałych 

na terenach geograficznych, gdzie nie ma obecności Kościoła i brak jest jego wpływu na 

kulturę miejscową. Choć wydaje się to oczywiste, to w rzeczywistości nie należy skupiać 

się jedynie na terytorium, ale głównie na osobach je zamieszkujących oraz na obecności 

(lub jej braku) Kościoła207. 

Ustawodawca kościelny w późniejszym KKKW określa tereny implantatio 

Ecclesiae nondum radicata w sposób bardziej opisowy, twierdząc, że w działalności 

misyjnej należy troszczyć się o to, aby nowe Kościoły osiągały jak najszybciej dojrzałość 

i tak w pełni się ukonstytuowały, aby pod przewodnictwem własnej hierarchii mogły 

troszczyć się o siebie i podjąć oraz kontynuować dzieło ewangelizacji. Myśl prawna 

wskazuje na stan niepokoju i kruchości oraz bezzwłoczności i konieczności. Profesor 

Dimitros Salachas podkreśla, że ta działalność wymaga pilnej normatywy, ale elastycznej 

i połączonej z natychmiastową interwencją najwyższej władzy na takich terenach, gdzie 

struktury kościelne są jeszcze niestałe (wikariaty apostolskie, prefektury apostolskie, 

misje sui iuris)208. 

 
204 Por. F. RETAMAL, Comentario al can. 786, w: CExCDC, vol. III/1, s. 188. 
205 Por. R. CALLEJO DE PAZ, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 112. 
206 Por. Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione…, dz. cyt., s. 113. 
207 Por. J. GARCÍA MARTÍN, La Chiesa propone, non impone…, dz. cyt., ss. 227-228. 
208 Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione…, dz. cyt., s. 166. 
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Tereny gdzie rozwija się proces implantatio Ecclesiae są wyznaczone 

kanonicznie przez Stolicę Apostolską i o ile należą do Kościoła łacińskiego, pozostają 

pod jurysdykcją Dykasterii ds. Ewangelizacji. Należy zaznaczyć, że ustawodawca 

ustanowił jedynie podstawowe zasady w tej materii, pozostawiając szczegółowe 

regulacje kanoniczne rzymskiej dykasterii misyjnej209. Bez wątpienia natomiast 

uwidacznia się, że taka forma, jak implantatio Ecclesiae przedstawia prototyp 

działalności misyjnej i dlatego wymaga większego zaangażowania i wsparcia, chociażby 

ze względu na charakterystyczne potrzeby głoszenia Ewangelii w sytuacji braku 

zorganizowanej struktury Kościoła210. 

Instytucje prawne służące w implantatio Ecclesiae to m.in. wikariaty 

i prefektury apostolskie, które historycznie pojawiły się w XVII wieku. Za ich pomocą 

usiłowano uwalniać tereny misyjne spod jurysdykcji patronados Hiszpanii i Portugalii. 

Istnieją również misje sui iuris na terytorium, które nie wchodzi w skład wikariatu czy 

prefektury apostolskiej211. Należy podkreślić, że misje sui iuris nie są traktowane 

kanonicznie jako Kościoły partykularne, na ich czele jest ustanowiony rektor lub 

przełożony212. Te właśnie struktury misyjne przedstawiają pierwszą fazę organizacji 

kościelnej. 

Podstawowym celem działalności misyjnej jest założenie i ustanowienie 

Kościoła, do którego dochodzi się przez proces ewangelizacji i implantatio Kościoła. 

Dlatego tam, gdzie zachodzi potrzeba pierwszej ewangelizacji, też również potrzeba 

obecności Kościoła213. Niewątpliwie w tym procesie zaszczepienia Kościoła nieodzowna 

jest rola prezbiterów, także diecezjalnych, jako misjonarzy. 

 

3.2.4. Systemy powierzenia i zlecenia misji (commissio vel mandatum)  

Generalnie, praktyka Stolicy Apostolskiej bazuje na tym, że powierza się 

(commissio) określone terytorium jakiemuś konkretnemu instytutowi zakonnemu lub 

misyjnemu stowarzyszeniu214. Przełożony tego instytutu staje się odpowiedzialnym za 

nową misję, jest zależny od swojego wyższego przełożonego tak, jak każdy członek 

 
209 Por. R. CALLEJO DE PAZ, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., ss. 23-24. 
210 Por. B. LIMA, Il Munus Docendi della Chiesa nei suoi fondamenti giuridico-teologici: commentario al 
Libro III del Codice di Diritto Canonico, Tau Editrice, Todi 2009, ss. 82-83. 
211 Por. U. MILLIEZ, Estructura canónica de las misiones…, dz. cyt., nota 10. 
212 Por. R. CALLEJO DE PAZ, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 109. 
213 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., ss. 74-75. 
214 Por. AG, nr 32. 
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instytutu, natomiast jako przełożony misyjny posiada kościelną władzę. Wraz ze swoją 

radą może tworzyć szkoły, szpitale, ośrodki misyjne itp.; administruje również w pełni 

samodzielnie dobrami doczesnymi i ofiarami przeznaczonymi na misje. Najczęściej 

tworzy się stopniowo hierarchię kościelną i odpowiednio diecezję jako Kościół 

partykularny, wówczas następuje zmiana z systemu commissio do struktury mandatum215. 

Podstawowa różnica między tymi systemami jest związana z figurą biskupa 

diecezjalnego, który zawiera umowę i ma, zgodnie z kan. 790 § 1.2, czuwać nad tym, by 

zostały zawarte odpowiednie umowy z przełożonymi instytutów oddających się pracy 

misyjnej oraz żeby stosunki między nimi wychodziły na korzyść misji. Zasady takiej 

współpracy, którą podejmuje się w działalności misyjnej zostały unormowane 

w instrukcji KEN Relationes z 24 lutego 1969 r. ustalającej zależności między 

ordynariuszami miejsca a instytutami misyjnymi na terenach misyjnych216. Biskup jest 

tym, który prosi Stolicę Apostolską o zlecenie, by konkretny instytut misyjny zajmował 

się konkretną działalnością w jego diecezji. Powstaje więc umowa pomiędzy biskupem, 

instytutem misyjnym i KEN217. 

 

3.2.4.1.System commissio 

Dla prowadzenia dzieła ewangelizacji Kongregacja korzystała z systemu 

commissio, który posiada bogatą historię w Kościele. Stosowano uprzednio normy 

zaczerpnięte z instrukcji Quum huic z 1929 r. Ten system był omawiany na Soborze 

Watykańskim II w odniesieniu do tych Kościołów partykularnych, które nie zostały 

jeszcze ustanowione jako diecezje218 i został jakby zarezerwowany dla początków 

procesu zaszczepienia Kościoła lokalnego. Kongregacja podtrzymuje wartość tego 

systemu dla jednostek misyjnych, takich jak wikariaty apostolskie, prefektury apostolskie 

i inne misje tego charakteru, w tym misje sui iuris219. 

System powierzenia (commissio) na danym terenie misyjnym jest 

wprowadzony przez umowę, którą zawiera Stolica Apostolska za pomocą rzymskiej 

dykasterii misyjnej z konkretnym instytutem misyjnym, który bierze eklezjalną 

 
215 Por. Commento al Codice di Diritto…, dz. cyt., s. 492. 
216 CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE, Relationes in territoriis, dz. cyt. Instrukcja została już 
omówiona w podpunkcie tego rozdziału: „Dokumenty od CIC 1917 do KPK 1983”. 
217 Por. R. CALLEJO DE PAZ, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 110. 
218 Por. AG, nr 32. 
219 Por. CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE, Relationes in territoriis, dz. cyt., s. 283, nr 1. 
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odpowiedzialność za działalność misyjną. Na czele takiej misji stoi zakonnik instytutu, 

który – na prośbę i zgodnie z propozycją przełożonego instytutu – jest mianowany przez 

Stolicę Apostolską przełożonym misji i ma władzę delegowaną (zastępczą), czyli że nie 

rządzi we własnym imieniu, ale w zastępstwie papieża. Umowa przestaje funkcjonować, 

kiedy teren zostaje erygowany jako diecezja, jak w ostatnich czasach bardzo często się 

zdarza220. System ten stosowany był przede wyszystkim do czasu pojawienia się 

instrukcji KEN Relationes i dotyczy możliwości powierzenia misji instytutowi 

zakonnemu – zwłaszcza misyjnemu czy stowarzyszeniu życia apostolskiego. Coraz 

częściej też powierzano teren misyjny jakiejś diecezji erygując missio sui iuris, prefektury 

apostolskie lub wikariaty apostolskie razem z nominacją przełożonego misji lub prefekta 

apostolskiego czy biskupa lub wikariusza apostolskiego221. 

Profesor Angelo Giuseppe Urru podsumowuje modus procedendi tego systemu 

wyróżniając jego cztery następujące po sobie etapy. Po pierwsze Stolica Apostolska 

powierzała określoną cześć terytorialną instytutowi kleryckiemu, by prowadził tam dzieło 

ewangelizacji. Następny etap to zobowiązanie się instytutu do wysyłania misjonarzy 

i zapewnienia niezbędnych środków materialnych. Po czym Stolica Apostolska już nie 

wysyła w to miejsce misjonarzy z innych instytutów kleryckich, lecz raczej 

współpracowników z instytutów świeckich. Wreszcie wybiera się spośród członków 

instytutu przełożonego misji, któremu zostanie powierzony teren misyjny222. 

System powierzenia (commissio), o którym nie ma wzmianki w obecnym 

Kodeksie, może być nadal stosowany i wykorzystywany w działalności misyjnej, bowiem 

de facto są jeszcze takie tereny, na których mógłby się z powodzeniem sprawdzić. Obecna 

praktyka w Kościele prowadzi jednak do jego całkowitego zaniku223. 

 

 

 

 
220 Por. R. CALLEJO DE PAZ, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., ss. 109-110. „System zlecenia 
(mandatum) zachowuje istotę systemu powierzenia (commissio), czyli umowy pomiędzy ordynariuszem 
miejsca i instytutem zajmującym się działalnością misyjną w diecezji. Biskup diecezjalny zwraca się 
z prośbą do Stolicy Apostolskiej o zlecenie”. Tamże, s. 115 [tłum. własne]. 
221 Por. A. G. URRU, La funzione di insegnare della Chiesa…, dz. cyt., ss. 119-120. 
222 Por. tamże, s. 121. 
223 Por. tamże, ss. 120-121. Jozef Tomko i Josip Uhac mający wówczas odpowiednio urząd Prefekta 
i Sekretarza Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów potwierdzili, że instrukcja Quum huic z 1929 r. nigdy 
nie była uchylona. Por. J. TOMKO, J. UHAC, “Commissio” y “Mandatum” en los territorios de misión, 
Omnis Terra 24 (1992), s. 127. 
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3.2.4.2.System mandatum 

Ustawodawca kościelny w kan. 790 § 1.2 nakłada na biskupów diecezjalnych 

z terenów misyjnych obowiązek troski o to, ażeby zostały zawarte odpowiednie umowy 

z przełożonymi instytutów, oddających się pracy misyjnej oraz żeby stosunki z nimi 

wychodziły na korzyść misji. Szczegółowe przepisy regulujące te umowy znajdują się 

w instrukcji Relationes in territoriis missionum. Do tej instrukcji zostały załączone dwa 

schematy umów: sub novo systemate iuridico mandati oraz absque mandato224. 

Do przełożonego, mianowanego przez Stolicę Apostolską, wraz z jego radą 

należy cały zarząd misji, tj. ustanowienie miejsc misyjnych, szkół, sierocińców, szpitali, 

kościołów, kaplic itp. Do kompetencji przełożonego należy również ustalenie sposobu 

prowadzenia katechumenatu, przygotowania katechistów oraz zarządu i administracji 

dobrami materialnymi przeznaczonymi dla misji. Pod jego jurysdykcją pozostają 

wszyscy pracownicy misyjni225. 

Inny aspekt, wywodzący się z art. 89 PB, odnosi się do terytoriów 

ustanowionych jako diecezje226, gdzie nadal ewangelizacja znajduje się na samym 

początku swojego rozwoju. Papież powierza biskupom diecezjalnym to zadanie. 

Podporządkowanie tych diecezji rzymskiej dykasterii misyjnej jest zależne od najwyższej 

władzy kościelnej, czyli od uznania tych terytoriów za tereny misyjne przez Stolicę 

Apostolską227. 

System powierzenia (commissio) był znoszony tam, gdzie już istnieje diecezja, 

gdyż zamieniono go na system zlecenia (mandatum); natomiast zachowuje on ważność 

w kościelnych jednostkach misyjnych, które jeszcze nie mogą zostać erygowane jako 

diecezje228.  

 

 

 
224 Por. CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE, Schemata contractuum inter episcopos 
residentiales vel alios ordinaries locorum, in territoriis missionum, et instituta missionalia (24.02.1969 r.), 
w: Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae, OCHOA X. (red.), vol. IV Leges annis 1969-1972 
editae, Roma 1974, n. 3721, col. 5486-5490. 
225 Por. R. CALLEJO DE PAZ, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 110. 
226 „Mnożenie się młodych Kościołów w ostatnich czasach nie powinno łudzić. Na terytoriach 
powierzonych tym Kościołom, zwłaszcza w Azji, ale także w Afryce i czasem również w Ameryce 
Łacińskiej i w Oceanii, istnieją rozległe obszary, na których nie przeprowadzono ewangelizacji”. RM, 
nr 37. 
227 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., ss. 250-251. „Terytoriami 
misyjnymi są te, które Stolica Apostolska za takie uznała”. Kan. 594 KKKW. 
228 Por. A. G. URRU, La funzione di insegnare della Chiesa…, dz. cyt., s. 121. 
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Istotne elementy systemu mandatum: 

1. Instytut zakonny, stowarzyszenie życia apostolskiego a także diecezja może 

oferować swoją współpracę biskupowi diecezji misyjnej; 

2. „Zlecenia” udziela się na prośbę biskupa misyjnego; 

3. Odbiorcami „zlecenia” mogą być członkowie wszystkich instytutów 

zakonnych (kleryckich, laickich, żeńskich lub męskich), stowarzyszenia życia 

apostolskiego, jak również diecezji; 

4. Istnieją dwa typy umowy: 

a) Umowa ze „zleceniem”, które jest udzielone przez Stolicę 

Apostolską. Autorytetem kompetentnym do zawarcia takiej umowy w imieniu 

instytutu jest jego przełożony generalny; 

b) Prosta umowa – w tym przypadku autorytetem kompetentnym 

w imieniu instytutu może być przełożony prowincjalny. 

5. Przed udzieleniem mandatum Stolicy Apostolskiej: 

a) Zawiera się umowę pomiędzy stronami, w której jasno są określone 

dzieła powierzone, liczba misjonarzy, zakres kompetencji obu stron oraz warunki 

finansowe; 

b) Zasięga się opinii konferencji episkopatu danego regionu; 

c) Powiadamia się Stolicę Apostolską, a dokładnie Kongregację 

ds. Ewangelizacji Narodów; 

6. Po zawarciu umowy pomiędzy stronami, Stolica Apostolska dekretem 

zatwierdza umowę. Bez dekretu Stolicy Apostolskiej zachodziłaby sytuacja prostej 

umowy, a nie prawdziwego zlecenia; 

7. Cel mandatum udzielony przez Kongregację to zagwarantowanie i ochrona 

praw i obowiązków obu stron umowy, a więc powodzenia współpracy; 

8. Mandatum przestaje istnieć przez odwołanie Stolicy Apostolskiej, gdyż jest 

ono udzielone bezterminowo. Natomiast proste umowy są zawierane na określony 

czas229. 

 
229 Por. tamże, ss. 121-122. 
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Obecnie coraz częściej zawierane są umowy pomiędzy Kościołem na terenie 

misyjnym a Kościołem o ugruntowanym statusie chrześcijaństwa, tzw. starej daty. Takie 

umowy są niezależne od systemów commissio vel mandatum230. 

 

3.2.5. Kościoły w pełni ukonstytuowane 

„Dopóki nowe Kościoły nie zostaną w pełni ukonstytuowane, a więc 

wyposażone we własne siły i wystarczające środki, dzięki czemu będą mogły same 

prowadzić dzieło ewangelizacji” – zapis z analizowanego kan. 786 nawiązuje do myśli 

dekretu Ad gentes: „wspólnota chrześcijańska od samego początku powinna być tak 

ukształtowana, aby sama mogła, na ile to możliwe, zaspokajać swoje potrzeby”231. 

Obecnie myśl Kodeksu Prawa Kanonicznego dąży do upodabniania terenów misyjnych 

do struktury diecezjalnej, wyposażonej w parafie i dekanaty oraz mającej własną kurię. 

Niemniej istnieją też tereny szczególne, bardziej lub mniej podobne do struktur 

diecezjalnych, dlatego są one unormowane według Instrukcji Quum huic z 8 grudnia 

1929 r. oraz Relationes in territoriis z 24 lutego 1969 r.232 

Określona część Ludu Bożego stanowi element kluczowy i niezastąpiony, by 

ukonstytuować Kościół partykularny. Oznaką roztropności administracyjnej i troski 

duszpasterskiej jest piecza o stopniowy wzrost i liczebne powiększanie się Ludu Bożego, 

który jest zakorzeniony w społeczeństwie. Chociaż w kan. 786 nie jest to wyrażone 

wprost, jednak jest to kryterium zasadnicze, aby można było ustanawiać struktury 

parafialne, z możliwością prowadzenia działalności misyjnej i duszpasterskiej pod 

przewodnictwem własnego pasterza233. 

Profesor Angelo Giuseppe Urru podtrzymuje zdanie, że Kościół jest 

ustanowiony na danym terenie wtedy, kiedy jest samowystarczalny, mając własne 

budynki, miejscowe duchowieństwo i własne środki, ze swoim biskupem diecezjalnym, 

prezbiterium i własną częścią Ludu Bożego (kan. 369). Zazwyczaj też są określone 

granice danego terytorium, choć, jak już zostało omówione, nie jest to konieczne234. 

 
230 Por. R. CALLEJO DE PAZ, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 115. 
231 Por. AG, nr 15. 
232 Por. R. CALLEJO DE PAZ, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 109. 
233 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 83. Wzrost początkowy 
wspólnoty chrześcijańskiej po pierwszym głoszeniu Ewangelii może ulec również retrocesji. Jest to zależne 
od ilości duchownych lub ewangelizatorów oraz od zewnętrznych okoliczności, miejsca czy liczby osób. 
Por. tamże, s. 90. 
234 Por. A. G. URRU, La funzione di insegnare della Chiesa…, dz. cyt., s. 103. 
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Ustawodawca kościelny w ten sposób wskazał na elementy konstytutywne diecezji, czyli 

także na biskupa diecezjalnego jako własnego pasterza oraz współpracujące z nim 

duchowieństwo: miejscowe czy autochtoniczne – co prof. Julio García Martín nazywa 

własną hierarchią – oraz wspólnotę wiernych lub część Ludu Bożego. Podkreślając ten 

ostatni element, bowiem wspólnota chrześcijańska stanowi podstawę dla pozostałych 

dwóch grup235. 

Do zaspokojenia swoich potrzeb Kościołowi nieodzowne jest duchowieństwo, 

zwłaszcza miejscowe, zapewniające celebrację Eucharystii, która stanowi centrum życia 

wspólnoty wierzących. Miejscowi prezbiterzy wraz z przybyłymi z zewnątrz jako 

misjonarzami stanowią jedno prezbiterium pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego, 

który troszczy się o ich permanentną formację236.  

Elementem konstytutywnym Kościoła partykularnego jest ustanowienie 

biskupa, który posiada władzę zwyczajną, własną i bezpośrednią, jaka jest wymagana do 

jego pasterskiego urzędu (kan. 381 § 1), w odróżnieniu od wikariatów i prefektur 

apostolskich, które są zarządzane w imieniu papieża (kan. 371 § 1). Jest to element 

decydujący, określony przez ustawodawcę jako „ustanowienie prowincji kościelnej”, 

tj. tam, gdzie są diecezje sufragalne na terytoriach dotychczas uznanych za misyjne (kan. 

431 § 3)237.  

Ważnym elementem jawi się również apostolstwo świeckich, bowiem jak 

wyeksponowali Ojcowie Soborowi „Kościół jest prawdziwie ugruntowany [...] jedynie 

wtedy, gdy wraz z hierarchią istnieje i działa autentyczny laikat”238. Wśród nich mogą 

być i ci zdatni do tego, by świadczyć konkretną pomoc pasterzom (kan. 228 § 1).  

Znakiem dojrzałości eklezjalnej dla nowego Kościoła jest dalsze prowadzenie 

dzieła ewangelizacji wobec tych, którzy jeszcze nie znają albo opierają się orędziu 

ewangelicznemu. Godna uwagi jest nauka soborowa, która wskazuje na możliwość 

utworzenia elastyczniejszych form, jak prałatura personalna239.  

Niemniej jednak nie ma jednoznacznego kryterium, by można było 

skonstatować, kiedy dany Kościół został w pełni ukonstytuowany, uznając proces 

 
235 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 78. 
236 Por. F. RETAMAL, Comentario al can. 786, w: CExCDC, vol. III/1, s. 189. Czyli wspólnota dojrzała 
w odniesieniu do wigoru duchowego, dojrzałości wiary i życia chrześcijańskiego. Por. A. D’AURIA, Il 
diritto missionario nella vita…, dz. cyt., s. 46. 
237 Por. F. RETAMAL, Comentario al can. 786, w: CExCDC, vol. III/1, ss. 188-189. 
238 Por. AG, nr 21. 
239 Por. tamże, nr 27; PO, nr 10; F. RETAMAL, Comentario al can. 786, w: CExCDC, vol. III/1, s. 190. 
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plantatio Ecclesiae za zakończony. Wydaje się, zdaniem prof. José Antonio Fuentesa, że 

najbardziej charakterystyczne jest praktyczne uznanie przez kompetentną władzę, że 

można tworzyć zwykle struktury kościelne, by troska duszpasterska mogła 

dostosowywać się do porządku prawnego powszechnego w Kościele, bez potrzeby 

uciekania się do specjalnego prawa misyjnego240. 

Dla prof. Dimitrosa Salachasa o dojrzałości i zakorzenieniu Kościoła stanowi 

ustanawianie Kościoła partykularnego w wymiarze indywidualnym, społecznym 

i instytucyjnym (administracyjnym). To znaczy, że Kościół działa w pełni poprzez 

działanie wszystkimi środkami zbawienia: głoszeniem Słowa Bożego, udzielaniem 

sakramentów i administracją władzy kościelnej. Dzieje się to progresywnie i etapami241. 

Terytorialność, jak już wspomniano, nie jest elementem konstytutywnym lub 

potrzebnym do ustanowienia Kościoła partykularnego, choć jest ona wzięta pod 

szczególną uwagę przez ustawodawcę w kan. 372 jako ogólna zasada, że część Ludu 

Bożego jest oznaczona określonym terytorium tak, że obejmuje wszystkich wiernych na 

nim mieszkających. Dlatego kryterium terytorialności jest jedynie wskaźnikiem 

(wyznacznikiem lub warunkiem) kanonicznym o charakterze administracyjnym 

i organizacyjnym242.  

Mając na względzie powyższe kryteria ustawodawca potwierdził normę 

kodeksową w stosunku do kościelnych jednostek misyjnych, które nie mają własnej 

hierarchii kościelnej, jako status missionis perseverat (can. 252 § 3 CIC 1917). Obecny 

Kodeks Prawa Kanonicznego stosuje ten status wobec Kościołów partykularnych 

zrównanych w prawie z diecezją (kan. 368), ale które ze szczególnych i specjalnych 

powodów nie stanowią diecezji – są to prałatura terytorialna, opactwo terytorialne, 

wikariat apostolski, prefektura apostolska oraz administratura apostolska erygowana na 

stałe jako Kościół partykularny. Po promulgacji KPK 1983 w praktyce KEN pojawiły się 

jednostki misyjne określone jako misje sui iuris243. 

Ponadto kryterium braku hierarchii jest szersze niż kryterium powierzenia. 

Z tego więc powodu w praktyce kanonistycznej prałatury terytorialne nie zostają 

powierzone instytutowi lub stowarzyszeniu oraz nigdy nie podlegały jurysdykcji 

dykasterii misyjnej. Także nie wszystkie opactwa i administratury apostolskie podlegają 

 
240 Por. J. A. FUENTES, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 238. 
241 Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione…, dz. cyt., s. 166. 
242 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 78. 
243 Por. tamże. 
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ww. rzymskiej dykasterii. Te dwie sytuacje wskazują właśnie na to, że ani wąskie 

kryterium powierzenia, ani szerokie kryterium braku hierarchii nie są wystarczającymi 

warunkami w ustalaniu kwestii terenów podlegających KEN244, obecnie Dykasterii 

ds. Ewangelizacji.  

Pod koniec XX wieku dość często praktyka KEN w wielu krajach, które 

odzyskały niepodległość, polegała na tym, by ustanawiać zwyczajną hierarchię ze 

wszystkimi instytucjami. Taka praktyka skutkowała tym, że wiele jednostek misyjnych 

stawało się diecezją, umożliwiając przeniesienie odpowiedzialności z misjonarzy na 

miejscową hierarchię, choć ta ostatnia miała jeszcze braki formacyjne. Jak podsumował 

kard. Jozef Tomko, ówczesny prefekt Kongregacji, ta zmiana nie przyniosła pożądanych 

rezultatów245. Jan Paweł II wskazał na to zjawisko już w 1990 r.: „mnożenie się młodych 

Kościołów w ostatnich czasach nie powinno łudzić”246. 

Podsumowując myśl pontyfikatu papieża z Polski, aby można było mówić 

o Kościołach w pełni ukonstytuowanych muszą zostać spełnione trzy kryteria: kryterium 

dojrzałości życia chrześcijańskiego, kryterium wystarczalności osób oraz kryterium 

samowystarczalności środków. Brak spełnienia choćby jednego z tych warunków 

powinno nasuwać poważne wątpliwości, co do uznania procesu implantatio Ecclesiae za 

zakończony247. 

 

3.2.5.1. Własne siły 

Wyrażenie kodeksowe „własne siły” odnosi się do wigoru duchowego oraz 

dojrzałości wiary i życia chrześcijańskiego, a „wystarczające środki” to zwłaszcza zasoby 

 
244 Por. tamże, ss. 248-250. 
245 „In molti paesi che hanno conquistato l’indipendenza negli ultimi decenni, è stata costituita la gerarchia 
ordinaria con tutte le strutture. Ciò ha fatto sì che molte missioni diventassero quasi automaticamente 
diocesi. D’altra parte, si è sviluppata la cosiddetta «indigenizzazione», il passaggio delle responsabilità 
missionarie ai nativi, anche se erano carenti della dovuta preparazione. Questo cambiamento non ha 
riportato i frutti auspicati”. J. TOMKO, L’evangelizzazione nel Magistero, w: Evangelizzazione e magistero 
pontificio. Atti del X convegno su Magistero Pontificio, CORDEIRO J., PENADOS DEL BARRIO P., TOMKO J., 
ZOUNGRANA P. (red.), Urbaniana University Press, Roma 1986, s. 14. 
246 RM, nr 37. 
247 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 88. Jeszcze raz w tej pracy 
należy przywołać fragment encykliki misyjnej Jana Pawła II: „Na przykład Kościoły o chrześcijaństwie 
dawnej daty, zmagając się z dramatycznym zadaniem nowej ewangelizacji, coraz lepiej rozumieją, że nie 
mogą być misyjne względem niechrześcijan innych krajów i kontynentów, jeśli nie zatroszczą się poważnie 
o niechrześcijan we własnym domu: misyjność ad intra jest wiarygodnym znakiem i bodźcem dla 
misyjności ad extra i odwrotnie”. RM, nr. 34. 
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materialne. W taki oto sposób nowe Kościoły same mogą już wypełnić właściwą dla 

społeczności kościelnej misję ewangelizacji określoną w kan. 747248. 

Istnieją sytuacje, jak zauważa prof. Julio García Martín, gdzie oprócz trudności 

polityczno-społecznych, zachodzą trudności natury ludzkiej, gdyż kondycja osób nie 

pozwala na przyjęcie środków zbawczych. W myśl kann. 204 § 1 i 205 odnosi się to do 

nieochrzczonych i nienależących do Kościoła, więc tych, którzy nie mogą przyjmować 

innych sakramentów (kan. 842 § 1), ponieważ chrzest jest bramą sakramentów (kan. 849). 

Kiedy większa część ludzi zamieszkujących teren jednostki kościelnej znajduje się 

w omówionej sytuacji, można rzec, że mamy do czynienia ze stanem nieadekwatnym 

i niewystarczalnym. A zatem „działanie w pełni” oznacza, że można posługiwać się 

wszelkimi środkami zbawienia, tj. głoszeniem Słowa Bożego, sprawowaniem 

sakramentów i kościelnym zarządzaniem249. 

Pełność kodeksowego ukonstytuowania Kościoła nie oznacza bynajmniej 

nawrócenia wszystkich mieszkańców danego terytorium, ani nawet większości tych 

mieszkańców, chociaż liczba ta znacznie wpływa na propagowanie Ewangelii. To co jest 

istotne, to własne siły wyrażające się w liczbie osób duchownych, zakonnych i świeckich 

potrzebnych, by przewodzić życiu Ludu Bożego pod kierownictwem własnego biskupa 

(kan. 381 § 1). Chodzi zatem o proces ustanawiania hierarchii poprzez erygowanie 

kościelnej prowincji (kan. 431 § 3)250. Odzwierciedla się w tym nauka soborowa 

wskazująca, że „dzieło zakładania Kościoła w określonej społeczności ludzkiej jest 

w określony sposób zakończone, gdy wspólnota wiernych, zakorzeniona już w życiu 

społecznym i w jakiś sposób dostosowana do kultury miejscowej, cieszy się pewną 

stabilnością i trwałością: posiada bowiem własnych, choćby w niedostatecznej liczbie, 

miejscowych kapłanów, zakonników i świeckich, wspierana jest tymi posługami 

i instytucjami, które są niezbędne do prowadzenia i rozwijania życia Ludu Bożego pod 

przewodnictwem własnego biskupa”251. 

Idąc za ustaleniami Soboru można odróżnić w dziele plantatio Ecclesiae aspekt 

osobowy i aspekt instytucjonalny. Pierwszy jest związany z promowaniem 

duchowieństwa miejscowego, które jest obowiązkiem całego Ludu Bożego (kan. 233 

 
248 Por. F. RETAMAL, Comentario al can. 786, w: CExCDC, vol. III/1, s. 186; R. CALLEJO DE PAZ, La 
función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 109. 
249 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., ss. 76-77. 
250 Por. M. MOSCONI, Quale diritto missionario…, dz. cyt., s. 146. 
251 AG, nr 19. 
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§ 1), ale w szczególności zadaniem przełożonego kościelnego lub biskupa diecezjalnego, 

któremu powierzono Kościół partykularny (kan. 385). Promowanie miejscowego 

duchowieństwa może wymagać erygowania wyższego seminarium (jak też powołania 

niższego seminarium), jeśli jest to możliwe a także potrzebne (kan. 237 § 2). Ten aspekt 

osobowy dotyczy również promowania życia konsekrowanego, jako szczególnego 

wkładu w życie Kościoła partykularnego252. Wreszcie dotyczy to także promowania 

laikatu, czyli wiernych świeckich, którzy są współpracownikami w ewangelizacji, 

zgodnie ze swoim stanem i pozycją. Między innymi doniośle uczestniczą oni w tym 

dziele, podejmując zadania katechistów (kan. 785). 

Aspekt instytucjonalny na terenach misyjnych odróżnia kościelne instytucje 

potrzebne od tych możliwych i fakultatywnych. W skład potrzebnych instytucji zaliczyć 

należy różne urzędy kurialne i parafie oraz inne odrębne (kan. 374 § 1), jak np. parafie 

tymczasowe (kan. 516 § 1). Ustawodawca kościelny przewidział sytuację braku własnych 

sił, dając biskupom diecezjalnym, w normach powszechnego prawa, szczególne 

kompetencje według własnego rozeznania, jak np. dopuszczenie diakona lub osoby 

niemającej święceń kapłańskich do współudziału w trosce o pasterzowanie parafią (kan. 

517 § 2)253. 

Inne struktury kościelne, które trzeba jeszcze wymienić to szkoły, uniwersytety 

katolickie i wydziały kościelne na uniwersytetach. Początkowo podczas pierwszej 

ewangelizacji szkoły będą miały pierwszeństwo, ich tworzenie jest prawem 

i obowiązkiem całego Kościoła, wskazanym bezpośrednio przez ustawodawcę dla 

instytutów zakonnych, których właściwym zadaniem jest wychowanie (kan. 801) lub dla 

biskupa diecezjalnego bądź przełożonego kościelnego, jeśli nie ma szkół (kan. 802).  

Szczególnym wkładem w działalność misyjną Kościoła są także instytucje 

charytatywne i inne o charakterze pomocy społecznej, tworzone zgodnie z potrzebą 

miejsca i czasu. Należy wziąć pod uwagę również promowanie narzędzi komunikacji 

społecznej254.  

 
252 Należy wskazać na to, aby kompetentna władza kościelna nie stanęła na drodze w wypełnianiu 
wymogów kanonicznych (zob. kann. 609, 611, 801).  
253 Por. L. GEROSA, Le norme codiciali sull’attività …, dz. cyt., ss. 461-462. 
254 Por. J. GARCÍA MARTÍN, Incorporación a la Iglesia y sus repercusiones sociales y culturales según el 
Código, Commentarium pro religiosis et missionariis 70 (1989), ss. 356-358. „Świat środków komunikacji 
społecznej pełni m.in. funkcję komunikacyjną, ale również bardzo wyraźnie oddziałuje na ludzką naturę. 
Dlatego Kościół zajmował stanowisko wobec środków społecznego przekazu […] Wspólnota Kościoła 
szybko spostrzegła, że narzędzia komunikacji można zastosować w realizacji misji […] Kierując się zasadą 
salus animarum, Kościół jest otwarty na nowe perspektywy i rzeczywistości świata współczesnego. I w tej 
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3.2.5.2. Wystarczające środki 

Ustawodawca wskazując na „wystarczające środki” odnosi się do różnego typu 

zasobów, zarówno ludzkich, jak i materialnych255. Można rzec, że chodzi o tę pomoc, 

którą dany Kościół znajduje sam w sobie. Urzeczywistnia się w tym piąta zasada 

principia quae Codicis Iuris Canonicis recognitionem dirigent, która wskazuje na proces 

przejścia z korzystania z pomocniczości do właściwiej autonomii256. 

Myśl kan. 786 rozważa sytuację ogólnej potrzeby osób i środków, w jakiej się 

znajdują nowe Kościoły i dlatego dopóki trwa sytuacja braku samowystarczalności 

środków i osób, dopóty nie został spełniony cel działalności misyjnej, który znajduje swój 

wyraz w zdolności prowadzenia działalności ewangelizacyjnej wobec Kościołów 

w potrzebie257.  

Już w Kodeksie Piobenedyktyńskim z 1917 r. wzięto pod uwagę taką 

okoliczność braku samowystarczalności, kiedy określono kompetencje Kongregacji 

Propaganda Fide, i tak w can. 252 § 3 ustalono adhuc inchoatum aliquid praeseferunt, 

czyli diecezje, gdzie jeszcze kontynuowano działalność misyjną. Właśnie rozumienie 

myśli ustawodawcy wyrażonej w obecnym kan. 786 uwypukla znaczenie terminu 

inchoatum, które wskazuje na całkowitą samowystarczalność nowego Kościoła. 

Następuje ona wtedy, kiedy diecezja jest w stanie wysyłać swoich misjonarzy. Zatem 

prawdziwe zaszczepienie Kościoła osiąga się nie wtedy, gdy aktem prawnym najwyższej 

władzy Kościoła zostaje erygowana diecezja, lecz kiedy Kościół ten staje się samodzielny 

w ewangelizacji narodów, po tym jak spełnione zostało wszczepienie właściwych 

struktur Kościoła partykularnego jako oznaka dojrzałości życia chrześcijańskiego258. 

 

4. Normy pokodeksowe (po KPK 1983) 

Po promulgacji KPK 1983 rozwój świadomości misyjności Kościoła oraz 

praktyka organizacyjna misji na różnych terenach prowadziły do powstawania norm 

prawnych temu służących. Z jednej strony są to wskazówki, które mają się przyczyniać 

do lepszej pracy misyjnej, z drugiej zaś konkretne przepisy prawne dotyczące 

 
otwartości niezmiennie głosi Dobrą Nowinę, również w cyberprzestrzeni”. A. DOMASZK, Możliwości 
zastosowania internetu…, dz. cyt., ss. 96-97. 
255 Por. R. CALLEJO DE PAZ, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 109. 
256 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984, Wstęp, s. 25. 
257 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 87. 
258 Por. tamże, ss. 87-88.92-93. 
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współpracy. Niewątpliwie wśród norm i dyrektyw dotyczących sytuacji i działalności 

misyjnej Kościoła należy też wskazać na wyżej omówioną encyklikę Redemptoris missio 

Jana Pawła II. 

 

4.1. Wskazówki duszpasterskie Le giovani Chiese z 1 czerwca 1989 r. 

Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów – po sformułowaniu niektórych 

dyrektyw dla misyjnej formacji w wyższych seminariach – wydała duszpasterskie 

wskazówki dla kapłanów diecezjalnych przypisanych do Kościołów podlegających jej 

jurysdykcji259. Dotyczą one m.in. wartości duchowych i stylu życia kapłanów, jako 

widocznego świadectwa dla niechrześcijan; jedności z biskupem, z prezbiterium 

i wspólnotą chrześcijańską; dyspozycyjności i zaangażowania w głoszeniu Ewangelii; 

formacji i udziału świeckich w życiu i rozwoju Kościoła oraz inkulturacji, dialogu 

ekumenicznego i dialogu z innymi religiami. Wskazania dokumentu bazują na 

tożsamości kapłańskiej, ponieważ uobecnia ona władzę Chrystusa w głoszeniu Słowa, 

w ofierze Eucharystii, w przebaczaniu grzechów i prowadzeniu Ludu Bożego260. 

Wskazówki te biorą pod uwagę specyficzną sytuację, w której znajdują się 

prezbiterzy diecezjalni, pochodzący z duchowieństwa miejscowego, ale niemający 

innego przykładu kapłana niż misjonarz z innego kraju261. 

Dyrektywy dokumentu zawierają obszerne porady obejmujące życie 

i tożsamość kapłana jako ewangelizującego pasterza, duchowość kapłana diecezjalnego 

i reguły życia w kapłaństwie. KEN wyraża swoją szczególną troskę o dyspozycyjność 

kapłana w ewangelizacyjnym, sakramentalnym i liturgicznym duszpasterstwie, 

w stosunku do biednych, młodzieży, powołanych, świeckich262, rodzin, chorych 

i starszych oraz niekatolików i niechrześcijan263.  

 
259 CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE, Guida pastorale “Le giovani Chiese” per i sacerdoti 
diocesani delle chiese di missione (01.10.1989 r.), w: Enchiridion Vaticanum 11 (1988-1989), ss. 1582-
1650. 
260 Por. tamże, nr 2. 
261 Por. tamże, nr 1. 
262 Na szczególną uwagę zasługuje przypisywanie ważnej roli kobietom w działalności misyjnej, odwołując 
się do listu apostolskiego Jana Pawła II Mulieris dignitatem (AAS 80 [1988], ss. 1720-1727): „ze względu 
na swoiste wartości kobiety, ona działa mocniej w takich środowiskach, gdzie trzeba dowartościowywać 
jej obecność, np. w życiu rodzinnym, w wychowaniu młodzieży, w katechizacji, w trosce o chorych, 
w działalności pomocy społecznej i charytatywnej, […] również tam, gdzie nie przestoi interwencja 
mężczyzny, zwłaszcza jeśli jest kapłanem”. Por. tamże, nr 17 [tłum. własne]. 
263 Por. CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE, Guida per i catechisti nei territori di missione 
(03.12.1993 r.), w: Enchiridion Vaticanum 13 (1991-1993), ss. 1776-1836, tu: parte II „Scelta e formazione 
del catechista”, ss. 1806-1828. 
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Tożsamość kapłana diecezjalnego na terenach misyjnych, zgodnie 

z doświadczeniem i nauką Kościoła, jest więc związana z jego świadomością misyjną, 

która wymaga od niego dojrzałości, wyrażającej się w zdolności do wyrzeczenia 

i w szczególnej umiejętności przystosowania się i adaptacji do nowej kultury oraz 

nowego stylu życia jako misjonarza264. 

 

4.2. Wskazówki dla katechistów z 3 grudnia 1993 r. 

W 1993 r. KEN wydała swoisty podręcznik, zawierający wytyczne ze względu 

na powołanie, kształcenie i promowanie katechistów na terenach misyjnych, które są 

zależne od dykasterii265. Wskazówki stanowią dalszy ciąg prac misyjnej kongregacji, po 

wydaniu wskazań, dotyczących formacji seminaryjnej oraz ww. dyrektyw, dotyczących 

życia i posługi kapłanów diecezjalnych. KEN podjęła refleksję nad świeckimi 

katechistami, podkreślając ich ważną rolę w działalności misyjnej. 

Wytyczne KEN dotyczą tożsamości katechisty, jego wybrania, kształcenia 

i duchowości, ale również niektórych zasadniczych zadań apostolskich oraz sytuacji 

finansowej. Wyróżniono cztery elementy wspólne i specyficzne dla katechisty na 

terenach misyjnych: powołanie od Ducha Świętego; misja eklezjalna; współpraca 

z mandatum apostolskim biskupa oraz szczególna więź w realizacji działalności misyjnej 

ad gentes266. Dokument wskazuje na podstawę prawną wynikającą z kan. 785 § 1, tj.: 

„wierni świeccy odpowiednio przygotowani i wyróżniający się życiem chrześcijańskim, 

którzy pod kierownictwem misjonarza zajmują się przekazywaniem nauki ewangelicznej, 

oraz organizowaniem czynności liturgicznych i dzieł charytatywnych”267. Akcentuje się 

zwłaszcza to, że katechista nie jest zastępcą kapłana, lecz na mocy prawa świadkiem 

Chrystusa we wspólnocie, do której należy268. 

W praktycznym podejściu do roli katechisty KEN odróżnia tych, którzy są 

katechistami w pełnym wymiarze, tj. oddają posłudze całe swoje życie i tych w niepełnym 

wymiarze, ofiarowujących ograniczoną współpracę, zawsze cenną w działalności 

 
264 Por. CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE, Le giovani Chiese, dz. cyt., nr 4. 
265 Por. TENŻE, Guida per i catechisti nei territori…, dz. cyt. 
266 Por. tamże, nr. 2. 
267 Wskazany kan. formułuje definicję katechisty, na podstawie plenarnego zgromadzenia KEN w 1970. 
Zob. TENŻE, Notre temps, dz. cyt. 
268 Por. TENŻE, Guida per i catechisti nei territori…, dz. cyt., nry 3-4. 
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misyjnej. Zajmują się oni działalnością katechetyczną związaną z nauczaniem i katechezą 

sakramentalną oraz współpracą w duszpasterstwie. 

Rekomendacje KEN dotyczą jakości przygotowania katechistów jako 

priorytetu, nie lekceważąc także ich liczebności, gorliwości misyjnej, wyboru środków 

stosownych (planów, struktur, finansów, kwalifikacji) oraz umacniania organizacji 

katechistów na poziomie parafialnym, diecezjalnym i krajowym269. Bardzo ważna 

w posłannictwie katechisty, jak i każdego misjonarza, jest autentyczność życia – nie 

chodzi o mówienie katechezy, lecz o bycie katechistą270. 

Rzymska dykasteria w swoich wytycznych na temat posługi katechistów 

korzysta z ówczesnego nowowydanego Katechizmu Kościoła Katolickiego271 oraz 

podkreśla sugestie wskazane w Ogólnym Dyrektorium Katechetycznym272, jak 

i w adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae z 16 października 1979 r.273 Zwraca 

również uwagę na ciągłą, zachodzącą w działalności misyjnej, potrzebę związaną 

z inkulturacją, nie pomijając ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego, jak 

i niebezpieczeństwa związanego z rozpowszechnianiem się sekt274. 

W drugiej części dokumentu wskazówki KEN poświęcone są wyborowi 

i formacji katechistów. Dość ważnymi aspektami w działalności misyjnej wydają się być 

zdolności kandydatów, jak i ich przygotowanie do podjęcia misji, dlatego KEN określiła 

pewne kryteria służące weryfikacji i wyborowi katechistów. Jedne z nich dotyczą 

osobistych cech katechisty: jego wiary, miłości do Kościoła i jedności z pasterzami, 

ducha apostolskiego i misyjnego, dyspozycyjności, dobrej opinii wśród wiernych oraz 

ludzkich i moralnych kwalifikacji do pełnienia tej posługi275. Inne kryteria dotyczą 

stosownej formacji i dojrzałości ludzkiej, czyli określają, w jaki sposób osobiste cechy 

katechisty są (mogą być) wykorzystywane w praktyce276. 

 
269 Por. tamże, nr 5. 
270 Por. tamże, nr 8. 
271 Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum (wydanie drugie), Poznań 2002 [dalej KKK]. 
272 CONGREGATIO PRO CLERICIS, Directorium generale pro catechesi (15.08.1997 r), w: Enchiridion 
Vaticanum 16 (1997), ss. 608-1011; tekst polski: Dyrektorium Ogólne o Katechizacji, Pallottinum, Poznań 
1998. 
273 IOANNES PAULUS PP. II, Adhortatio apostolica post-synodalis Catechesi tradendae de catechesi nostro 
tempore tradenda (16.10.1979 r.), AAS 71 (1979), ss. 1277-1340; tekst polski: Adhortacja apostolska 
o katechizacji w naszych czasach, w: Adhortacje apostolskie…, dz. cyt., tom I, ss. 7-87. 
274 Por. CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE, Guida per i catechisti nei territori…, dz. cyt., 
nry 11-15. 
275 Por. tamże, nry 17-18. 
276 Por. tamże, nry 19-30. 
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Ostatnia część dokumentu dotyczy odpowiedzialności Kościoła wobec 

katechisty, czyli wynagrodzenia, które jest jedną z najpoważniejszych przeszkód 

w zaangażowaniu większej liczby katechistów na terenach misyjnych277. Dlatego zaleca 

się poszukiwanie praktycznych rozwiązań, zwłaszcza w formacji katechistów. 

Odpowiedzialność zatem za dzieło misyjne i zaangażowanie katechistów obejmuje całą 

wspólnotę Kościoła. 

 

4.3. Instrukcja Cooperatio missionalis z 1 października 1998 r. 

Normy kodeksowe dotyczące współpracy misyjnej w Kościołach 

partykularnych zostały uzupełnione i rozszerzone przez KEN instrukcją Cooperatio 

missionalis z dnia 1 października 1998 r.278, która jest nowelizacją dokumentu Quo 

aptius. W instrukcji tej uznano, że współpraca misyjna jest pierwszym owocem animacji 

misyjnej, rozumianej jako ożywianie ducha misyjnego, otwierającego wiernych, 

instytucje i wspólnoty na prawdę o powszechnej odpowiedzialności, a tym samym 

kształtującego świadomość i mentalność misyjną dotyczącą misji ad gentes279. 

Pierwsza część dokumentu obejmuje zasady doktrynalne, dotyczące istoty 

misyjnej Kościoła, wyrażającej się w zaangażowaniu każdego wiernego w różnych 

formach i na różnych poziomach odpowiedzialności280. 

Następnie sformułowane zostały praktyczne wskazania, dotyczące ważnej 

i priorytetowej roli Papieskich Dzieł Misyjnych we współpracy misyjnej, które są zależne 

zarówno od KEN, jak i od konferencji biskupów281. Nadmienia się również, jakie są 

obowiązki i zadania dyrektora krajowego282 i dyrektora diecezjalnego PDM 283. 

Wśród struktur konferencji biskupów służących sprawom misji należy 

wymienić Komisję do Spraw Misji, która podejmuje inicjatywy na rzecz formacji 

misyjnej, popiera PDM, czuwa nad zebranymi funduszami, proponuje konferencjom 

 
277 „Istotna jest relacja wynagrodzenia do wymogów życiowych. Trudności dotyczą wyboru, gdyż lepiej 
przystosowani wolą pracę lepiej płatną; w zaangażowaniu, ponieważ jawi się koniecznie podjęcie innych 
zadań, by uzupełniać dochody; w formacji, gdyż nie są w stanie uczestniczyć w kursach; w wytrwałości 
i w relacji z duchownymi”. Por. tamże, nr 31 [tłum. własne]. 
278 Zob. CM. 
279 Por. tamże, nr 2. 
280 Por. tamże, nry 1-3. 
281 Por. tamże, nry 4-6. 
282„Podstawowym obowiązkiem dyrektora krajowego PDM jest rozwijanie działalności PDM i kierowanie 
nimi w kraju oraz koordynowanie ich funkcjonowania w poszczególnych diecezjach”. Tamże, nr 8. 
283 „W poszczególnych diecezjach wypada, aby Biskup powierzył tej samej osobie obowiązek delegata 
biskupiego do spraw misji i dyrektora diecezjalnego PDM”. Tamże, nr 9. 
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wysokość sumy od każdej diecezji na rzecz KEN, popiera i koordynuje inicjatywy 

współpracy misyjnej oraz organizuje współpracę instytutów życia konsekrowanego 

i stowarzyszeń życia apostolskiego284. Istotną rolę pełni także Krajowa Rada Misyjna, 

którą konferencja biskupów posługuje się w planowaniu, kierowaniu i nadzorowaniu 

głównych działań współpracy misyjnej na szczeblu krajowym285. Wskazania rzymskiej 

dykasterii misyjnej odnoszą się również do relacji między nią i konferencjami biskupów, 

sugerując potrzebę wzmacniania więzi poprzez ożywienie twórczych i dynamicznych 

inicjatyw286. 

Na większą uwagę niniejszego opracowania, ze względu na temat całej pracy, 

zasługuje punkt poświęcony specjalnym i nowym formom współpracy misyjnej. Dotyczą 

one posyłania na terytoria misyjne personelu (zwłaszcza wtedy, kiedy ma miejsce 

specjalne powołanie misyjne ad vitam) czy to osób świeckich, czy duchownych bądź 

konsekrowanych. Na podstawie misyjnej encykliki Redemptoris missio zostały 

wyszczególnione ogólne kryteria takiego misyjnego posyłania, w szczególności 

podkreślono, aby kapłani fidei donum287 byli wybierani spośród najlepszych, zdatni 

i należycie przygotowani oraz aby z chwilą definitywnego powrotu do duszpasterstwa 

diecezjalnego ich doświadczenie było wykorzystane w prowadzeniu formacji misyjnej. 

W stosunku do instytutów życia konsekrowanego, zarówno czynnych jak 

i kontemplacyjnych, ustalono, że działają one zgodnie ze swoim szczególnym 

charyzmatem. W instrukcji uwypuklono cenny wkład świeckich w misyjne dzieło 

Kościoła, zwłaszcza w tych sytuacjach, w których ludzie mogą poznać Chrystusa jedynie 

za ich pośrednictwem, poprzez zaangażowanie zgodne z ich świeckim charakterem 

i dzięki kierowaniu się przez nich zasadami życia chrześcijańskiego288. 

W swojej instrukcji KEN promuje formę współpracy misyjnej zwaną 

„Kościołami bliźniaczymi”. Wcześniejszy rozkwit ruchów misyjnych niezwiązanych 

z konkretnym instytutem misyjnym spowodował wytworzenie się nowej praktyki 

współpracy misyjnej. Diecezja spoza terenów misyjnych głęboko poczuwała się do 

obowiązku ewangelizacji i to w sposób bezpośredni – poprzez wysyłanie własnych 

misjonarzy oraz ich utrzymywanie. Taka opcja pozwala wysyłać prezbiterów na misję 

 
284 Por. tamże, nry 10-11. 
285 Por. tamże, nr 12. 
286 Por. tamże, nr 15. 
287 Szczegółowe zagadnienia dotyczące prezbiterów fidei donum będą podjęte w czwartym rozdziale 
niniejszej pracy. 
288 Por. CM, nr 17. 
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bez potrzeby ich związania się z misją na całe życie. Diecezja spoza terenu misyjnego 

staje się misyjna poprzez dokonanie jakby „adopcji” konkretnego terenu misyjnego. Taki 

system umacnia świadomość misyjną wszystkich wiernych, gdyż dana misja uznana 

zostaje za własną i staje się jakby przedłużeniem diecezji289. Stąd współpraca misyjna, 

jak wskazał Jan Paweł II, oznacza „nie tylko dawać, ale także umieć przyjmować […] 

Żaden z Kościołów partykularnych nie może zamykać się sam w sobie”290. 

Wreszcie, treść instrukcji zwraca uwagę na aktualne zjawiska, wymagające 

szczególnych interwencji, są to masowe zjawiska turystyki, odwiedziny terytoriów 

misyjnych zwłaszcza przez ludzi młodych, wymogi studiów i pracy – prowadzą one wielu 

chrześcijan z młodych Kościołów na terytoria od dawna chrześcijańskie. W instrukcji 

zauważa się także sytuację krajów od dawna chrześcijańskich, ale ze znaczną liczbą 

niechrześcijan, gdzie pożądana jest pierwsza ewangelizacja291. 

Kongregacja w sposób dość bezpośredni zwróciła też uwagę Kościołom krajów 

zachodnich na wzrastające zagrożenie w Kościołach misyjnych. Te pierwsze z powodu 

braku powołań poszukiwały na terenach misyjnych personelu, zwłaszcza duchownych 

i osób konsekrowanych, oferując w zamian Kościołom misyjnym inne formy pomocy, 

przede wszystkim ekonomiczne292. „Biorąc pod uwagę, iż komunia kościelna powinna 

sprzyjać, a nie przeszkadzać misji ad gentes i wzrostowi młodych Kościołów, konieczne 

jest, aby tego rodzaju działania były ograniczone i uporządkowane”293. 

 

4.4. Instrukcja La missione universale z 25 kwietnia 2001 r. 

Na początku XXI wieku dostrzeżono, że na terenach misyjnych wzrastają młode 

wspólnoty kościelne – zwłaszcza w tzw. trzecim świecie – pośród ludności biednej 

ekonomicznie, ale otwartej i hojnej w aspekcie religijnym. Kard. Jozef Tomko zwrócił 

uwagę na potrzebę dostrzeżenia duchownych i zakonników: Afrykańczyków, Azjatów 

 
289 Por. A. SANTOS HERNÁNDEZ, Derecho misional, dz. cyt., ss. 375-376. Taka myśl pojawiła się po raz 
pierwszy w 1938 r. we Włoszech za pośrednictwem artykułu ks. Pietro Scavizziego (P. SCAVIZZI, Le 
Diocesi e le Missioni, Rivista Missionaria 1938, s. 163-165) i wywołała dyskusję nad plusami i minusami 
takiej działalności, lecz Kongregacja Propaganda przyjęła stanowisko , że „diecezja misyjna” to ta, która 
wzbudza wśród chrześcijan ruch misyjny na rzecz powołań i ofiar. Z tego powodu każda diecezja właściwie 
powinna być diecezją misyjną. Por. A. SANTOS HERNÁNDEZ, Derecho misional, dz. cyt., ss. 377-379. 
290 Por. RM, nr 85. 
291 Por. CM, nr 19. 
292 Por. P. MAJER, La promoción del espíritu misional genuino. Consideraciones en torno a la instrucción 
de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos (25.IV.2001), Ius Canonicum 84 (2002), s. 677. 
293 Por. CM, nr 20. 
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i Amerykanów z Południowej Ameryki, którzy w minimalnym stopniu są zaangażowani 

w ewangelizację i troskę duszpasterską wśród swoich rodaków. Taka okoliczność 

dotyczyła przede wszystkim duchownych odbywających wyższe studia poza krajem 

pochodzenia, którzy po ich zakończeniu nie wracali do swoich rodzimych Kościołów, 

gdyż łatwo znajdowali placówki duszpasterskie w Europie lub Ameryce Północnej294. 

Z zamiarem pomocniczości295 w regulowaniu tej sytuacji, KEN wydała 25 kwietnia 

2001 r. instrukcję La missione universale296 na temat posłania i pobytu za granicą 

kapłanów kleru diecezjalnego z terenów misyjnych. Miała ona na celu zapobiec rosnącej 

tendencji wśród prezbiterów diecezjalnych, inkardynowanych w Kościołach 

partykularnych z terenów misyjnych, którzy chcieli opuszczać własny kraj, często 

z powodu poszukiwania lepszej jakości życia lub z uwagi na brak młodszego 

duchowieństwa w krajach o dawnej tradycji chrześcijańskiej297. 

Myśl instrukcji bazuje na fundamencie nauki soborowej o powszechności 

kapłaństwa, które jest w służbie misji Kościoła. Jest skierowana do biskupów 

diecezjalnych i zrównanych z nimi w prawie jednostek misyjnych jurysdykcji KEN. 

Instrukcja została dostarczona do poszczególnych konferencji biskupów Europy, 

Północnej Ameryki i Australii298. Najważniejsze motywy pozostawiania za granicą, które 

dykasteria wzięła pod uwagę, to odbycie studiów specjalistycznych ze względu na 

konkretną posługę kościelną, duszpasterską troskę o emigrantów i sytuacje, kiedy kapłan 

musi opuścić własny kraj z powodu prześladowań, wojen lub innych ważnych sytuacji299. 

W dokumencie położono nacisk na formację seminarzystów i na formację 

permanentną kapłanów odnośnie duszpasterstwa i ewangelizacji w duchu 

odpowiedzialności misyjnej, tak aby nie rościli oni pretensji do zapewnienia im 

 
294 „Vi sono diocesi in Africa e in Asia che hanno un terzo e persino la metà del clero diocesano all'estero, 
per motivi economici; ne conosco una, che ne ha ben 83, mentre l'evangelizzazione all'interno sta 
ristagnando. In Italia il numero dei preti stranieri viene calcolato intorno ai 1.800, di cui ben 800 si 
troverebbero inseriti a tempo pieno nella pastorale diretta. Con un tale numero di sacerdoti diocesani si 
possono creare parecchie nuove diocesi in terra di missione!”. J. TOMKO, Le ragioni di un’istruzione. 
Presentazione del Cardinale Jozef Tomko, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cevang/ 
documents/rc_con_cevang_doc_20010612_istruzione-tomko_it.html [data dostępu: 11.01.2021]. 
295 Por. P. MAJER, W obronie prawdy powołania misyjnego. Uwagi na temat instrukcji Kongregacji 
ds. Ewangelizacji Narodów z 25 IV 2001 r. o wyjazdach i pobycie za granicą kapłanów z terenów 
misyjnych, Prawo Kanoniczne 45 (2002), nr 3-4, s. 107. 
296 CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE, Instructio La missione universale de vitanda 
quorundam clericorum vagatione. Sull'invio e la permanenza all'estero dei sacerdoti del clero diocesano 
dei territori di missione (25.04.2001 r.), AAS 93 (2001), ss. 641-647. 
297 Por. tamże, nr 3. 
298 Por. tamże, nr 5. 
299 Por. tamże, nry 7-9. 
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możliwości kontynuowania studiów lub nie żądali od biskupa, aby posłał ich na studia300 

i aby ci, u których występują problemy natury osobowościowej, nie byli wysyłani na 

studia za granicę. 

Zatem KEN, odnosząc się do normy kodeksowej kan. 283 § 1 o nieopuszczeniu 

diecezji bez zezwolenia, postanowiła uregulować pobyt za granicą kapłanów 

diecezjalnych z terenów misyjnych, by Kościoły misyjne, bardzo potrzebujące kapłanów, 

nie były pozbawione apostolskich sił nieodzownych do rozwoju ewangelizacji301. 

Normy tej instrukcji302 określają sposób zlecenia dla biskupa diecezjalnego 

posyłającego prezbitera po święceniach na studia i dotyczą umowy zawieranej 

z biskupem przyjmującym kapłanów – studentów z terytoriów misyjnych; normy 

zawierają też konkretne zalecenia dla tego ostatniego303. Po czym zostały uregulowane 

kwestie duszpasterzy migrantów304 i kapłanów – uchodźców z poważnych przyczyn305, 

które to wymagają konsultacji z KEN. 

 

4.5. Nota doktrynalna na temat pewnych aspektów ewangelizacji z 3 grudnia 

2007 r. 

Kongregacja Nauki Wiary dała teologiczny impuls działalności misyjnej 

Kościoła wskazując na to, że wypełnianie misyjnego polecenia Jezusa (por. Mt 28, 19) 

nie jest ograniczeniem wolności w sprawach religijnych: „niektórzy utrzymują ponadto, 

że nie należy głosić Chrystusa tym, którzy Go znają, ani też nakłaniać ich do 

przystąpienia do Kościoła, ponieważ można rzekomo zostać zbawionym nawet nie znając 

 
300 „Obowiązkiem biskupów jest także dbanie, by młodzi obdarzeni zdolnościami, o właściwej postawie 
moralnej i odpowiednim usposobieniu, byli wysyłani do instytutów naukowych, na specjalne fakultety lub 
uniwersytety. Niech, kształcąc się tam w naukach teologicznych, a także w innych uznanych za przydatne, 
stają się kapłanami wyposażonymi w głębszą wiedzę naukową, tak by mogli sprostać różnym potrzebom 
apostolstwa”. CONCILIUM VATICANUM II, Decretum Optatam totius de institutione sacerdotali 
(25.10.1965 r.), AAS 58 (1966), ss. 713-727; tekst polski: Dekret o formacji kapłańskiej, w: Sobór 
Watykański II…, dz. cyt., ss. 288-301, nr 18. „Każdy biskup musi dokonać wyboru spośród swoich 
prezbiterów, razem ze swoimi współpracownikami, by posłać na studia podyplomowe tych naprawdę 
utalentowanych i zdolnych, na podstawie wymagań i potrzeb diecezji, zadań formacyjnych w seminarium, 
formacji permanentnej, urzędów kurialnych i specjalnych zadań troski duszpasterskiej”. 
Por. CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE, La missione universale, dz. cyt., nr 7 [tłum. własne]. 
301 Por. T. RINCÓN PÉREZ, Komentarz do kan. 271, w: KPKkom, ss. 254-255. 
302 Por. CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE, La missione universale, dz. cyt., art. 1-7. 
303 Instrukcja nie wyklucza sankcji, zgodnie z normami prawa, wobec kapłana odmawiającego powrotu do 
diecezji. Por. tamże, art. 7. 
304 Por. tamże, art. 8-9. 
305 Por. tamże, art. 10. 
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Chrystusa i nie należąc formalnie do Kościoła”306. Nota doktrynalna Kongregacji na 

temat pewnych aspektów ewangelizacji ma na celu wyjaśnienie wybranych zagadnień, 

dotyczących relacji między misyjnym mandatem Chrystusa a poszanowaniem sumienia 

i wolności religijnej wszystkich ludzi, dlatego ważne są przy tym implikacje 

antropologiczne307, eklezjologiczne i ekumeniczne308. 

Uczciwe pobudzanie rozumu i wolności człowieka do spotkania z Chrystusem 

i Jego Ewangelią nie jest bezprawną ingerencją w jego sprawy, ale uprawnioną 

propozycją i przysługą, a dokonuje się to przez ewangelizację, która wzbogaca tych, do 

których jest skierowana i tych, którzy ją prowadzą309. 

Nota ta, choć jej wartość jest dogmatyczna i teologiczna, stanowi też cenny 

wkład dla prowadzenia działalności misyjnej. Opisuje postawę dialogu misyjnego jako 

ważnego środka ewangelizacji, gdyż szczery dialog prowadzi do zrozumienia racji 

i uczuć innych, pozwala dotrzeć do serca człowieka w postawie bezinteresowności 

i miłości310. To prowadzi do nawrócenia (metanoia) w duchu chrześcijańskim, czyli 

przemiany mentalności i postępowania, które są wyrazem nowego życia w Chrystusie, 

prowadzącego do Królestwa Bożego, którego skutecznym znakiem jest Kościół. Często 

oprócz ogólnego i publicznego głoszenia Ewangelii trzeba też pamiętać o prywatnym jej 

przekazywaniu, tj. od osoby do osoby311. 

Podjęto także niełatwy temat związany z działalnością ekumeniczną 

i niebezpieczeństwem prozelityzmu w negatywnym znaczeniu tego słowa. W nocie jasno 

sformułowano, że jeśli chrześcijanin niekatolik, powodowany nakazem sumienia 

i przekonany o prawdzie wiary katolickiej, prosi o włączenie go w pełną komunię 

Kościoła katolickiego, należy to uszanować jako dzieło Ducha Świętego. Ponadto należy 

też odróżnić to zjawisko od przedsięwzięć ekumenicznych, gdyż jest to realizowane 

w oparciu o świadectwo prawdy, tak jak bezinteresowna jest działalność charytatywna312.  

 
306 Por. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Nota Doctrinalis de quibusdam… dz. cyt., nr 3. 
307 „W poszukiwaniu dobra i prawdy działa już Duch Święty, który otwiera serca i usposabia je do przyjęcia 
prawdy ewangelicznej, zgodnie z twierdzeniem św. Tomasza z Akwinu: omne verum a quocumque dicatur 
a Spiritu Sancto est”. Tamże, nr 4. 
308 Por. tamże, nr 3. 
309 Por. tamże, nry 5-6. 
310 Por. tamże, nr 8. 
311 Por. tamże, nry 9-11. 
312 Por. tamże, nr 12. W kwestii dialogu międzyreligijnego, który ma miejsce na terenach misyjnych, 
Papieska Rada zajmująca się tymi zagadnieniami wraz z KEN wydała instrukcję Dialogo e annuncio (zob. 
PONTIFICIUM CONSILIUM PRO DIALOGO INTER RELIGIONES ET CONGREGATIONE PRO GENTIUM 
EVANGELIZATIONE, Instructio Dialogo e annuncio de Evangelio nuntiando et de dialogo inter religiones 
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5. Podsumowanie 

Kościół w posłuszeństwie wobec nakazu Chrystusa, by głosić Ewangelię 

wszelkiemu stworzeniu, obejmuje swoją troską misyjną ludzi niewierzących 

i nieznających Dobrej Nowiny. Posługuje się w tym celu m.in. prawem kościelnym, które 

jest konkretnym narzędziem wyrażającym się w sposób normatywny. Zapewnia ono 

jedność Kościoła oraz jest gwarantem wypełnienia powierzonej misji. Kodeks z 1917 r. 

powierzał Kongregacji Propaganda Fide kompetencje w uznawaniu terenów jej 

podległych, czyli misyjnych, oraz odpowiedzialność za kierowanie misjami. 

Praktycznym wyrazem tej kompetencji były różnego rodzaju instrukcje i wskazania 

dotyczące problematyki misji, które miały na celu m.in. coraz lepszą i ścisłą współpracę 

misyjną, również poprzez wskazywanie na rozwiązania praktyczne w aspekcie 

powierzenia lub zlecenia danej jednostki misyjnej. Jeszcze przed promulgacją KPK 1983, 

ale już po Soborze Watykańskim II rozwój świadomości problematyki i praktyki misyjnej 

wymagał coraz większego zaangażowania misjonarzy, zwłaszcza kapłanów, których 

wciąż brakuje na terenach misyjnych. Kongregacja ds. Duchowieństwa włączyła się 

w dzieło misyjne m.in. poprzez instrukcję Postquam Apostoli, w której wskazała na 

pewne możliwości współpracy pomiędzy Kościołami partykularnymi w celu lepszego 

rozpowszechnienia obecności kleru. 

Normy prawa kanonicznego, dotyczące działalności misyjnej Kościoła, 

otrzymały nowy impuls w 1983 r., gdyż zostały włączone do powszechnego prawa 

kodeksowego. Ustawodawca, w całkowitej zgodzie z nauczaniem Soboru 

Watykańskiego II, zwłaszcza z dekretem misyjnym, zdefiniował w kan. 781, że natura 

Kościoła jest misyjna, a to oznacza, że działalność misyjna jest pierwszorzędnym 

obowiązkiem każdego wiernego należącego do Kościoła. Ta działalność, chociaż jest 

różnorodna i różnokierunkowa, posiada też znaczenie ścisłe, które ustawodawca wyraził 

w kan. 786. Polega ono na zaszczepieniu Kościoła w narodach i wspólnotach, w których 

on jeszcze się nie zakorzenił, stąd przyjmuje się określenie ad gentes, bo misja 

skierowana jest do pogan. Proces zaszczepienia Kościoła, implantatio Ecclesiae, nie jest 

jedynie działaniem kanoniczno–prawnym, bo łączy się zarówno z nawróceniem 

i dojrzewaniem ludzi w wierze, jak i z ugruntowaniem struktur kościelnych danego 

terytorium. 

 
[19.05.1991 r.], AAS 84 [1992], ss. 414-446), która analizuje obie kwestie: dialogu i głoszenia oraz 
uwypukla ich komplementarność w działalności Kościoła.  
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Ustawodawca w kan. 786 utrzymał w mocy kryterium terytorialne, które należy 

do porządku administracyjno–organizacyjnego. Wraz z tym kryterium zaznaczył wymiar 

personalny, który właściwie charakteryzuje tereny, gdyż chodzi o narody i wspólnoty, 

w których Kościół jeszcze się nie zakorzenił. Dlatego ustawodawstwo kanoniczne 

akcentuje relację ludzi zamieszkałych na terenach misyjnych z Kościołem, relację, która 

ma swój fundament w sakramencie chrztu. Prof. Julio García Martín podkreśla, że ten 

aspekt prawny w dużej mierze jest wyznacznikiem dla działalności misyjnej, jako 

odrębnej działalności313. 

Działalność proprie misyjna jest zlecona – przez system prawny powierzenia 

(commissio) lub polecenia (mandatum) – przełożonemu instytutu zakonnego lub osobie 

przełożonego misji (np. biskupowi diecezjalnemu na terenie misyjnym), który przyjmuje 

odpowiedzialność za prowadzenie misji i staje się gwarantem praw oraz obowiązków 

misjonarzy. Celem działalności misyjnej jest ukonstytuowanie nowego Kościoła, który 

własnymi siłami będzie mógł sam prowadzić dzieło ewangelizacji, zarówno w wymiarze 

ad intra, mając własny zasób personalny i materialny, jak i w wymiarze ad extra, poprzez 

wysyłanie własnych misjonarzy do dzieł misyjnych. 

Normy, które pojawiły się po promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego 

z 1983 r., są kolejnym wsparciem w rozwoju misyjności Kościoła. Mają one formę 

wytycznych, wskazówek i różnego rodzaju porad, które przyczyniają się do lepszego 

prowadzenia misji oraz przeżywania tożsamości misyjnej przez osoby zaangażowane 

w dzieło misyjne, bez względu na to, czy są to osoby duchowne czy świeckie. Instrukcja 

Cooperatio missionalis z 1998 r. stała się m.in. umocnieniem świadomości misyjnej 

zarówno na poziomie diecezji, konferencji biskupów, jak i w szerszej płaszczyźnie, 

ponieważ podkreśliła rolę współpracy misyjnej, jaką pełnią Papieskie Dzieła Misyjne.  

Ponadto KEN nie są obce trudności i nieprawidłowości, pojawiające się na 

terenach misyjnych, dlatego oprócz norm ogólnych zawartych w instrukcjach, 

Kongregacja wydała liczne wskazówki dla konkretnych terenów. Między innymi 

uregulowała kwestię przeniesienia się duchownych z terenów misyjnych na tereny 

dawnej tradycji chrześcijańskiej. Ze względu na obszerność problematyki, w odniesieniu 

do konkretnych sytuacji, w niniejszej pracy nie zostały uwzględnione wszystkie kwestie, 

gdyż te specyficzne sprawy nie dotyczą całości działalności misyjnej, ale są wyrazem 

kazuistycznych problemów i odpowiedzią na te problemy. 

 
313 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., ss. 65-66. 



 

 

 

ROZDZIAŁ III. 

STATUS MISJONARZA – WYMOGI PRAWNE 

 

Kościół, posłuszny nakazowi Jezusa, pełni misję głoszenia Ewangelii 

wszelkiemu stworzeniu, zatem ma iść i głosić to wypełnienie mandatum Chrystusa. Takie 

działalnie nie może być traktowane jako dzieło nadobowiązkowe czy znajdujące się na 

peryferiach działalności kościelnej. Wręcz przeciwne, jest ono po prostu pierwszym 

środkiem do pełnienia Chrystusowej misji. Kościół zatem nie jest misyjny jedynie 

w niektórych swoich wyspecjalizowanych członkach, ale we wszystkich, zwłaszcza 

w całej hierarchii na mocy sakramentu święceń, w którym Zbawiciel delegował tę misję, 

jaką sam dostał od Ojca. Bóg wybierając człowieka nie wykluczył niektórych, ani nie 

wybierał przeciwko innym, ale wybiera jednych dla drugich1. 

Działalność misyjna ma za cel głoszenie Ewangelii i zaszczepienie 

(implantatio) Kościoła. Działalność ta jest prowadzona przez misjonarzy dotąd, aż nowe 

Kościoły nie zostaną w pełni ukonstytuowane, tj. wyposażone we własne siły i pomoce 

wystarczające do takiego stopnia, aby same mogły prowadzić dzieło ewangelizacji. Ta 

działalność zachowuje swoją ważność, konieczność i pilność2. 

W tym miejscu już należy podkreślić, że w aktywności Kościoła rozróżnia się 

działalność publiczną – wykonywaną jedynie przez osoby mające takie zadania 

(mandatum) w Kościele – od działalności nieinstytucjonalnej czy prywatnej realizowanej 

przez wiernych świeckich z własnej inicjatywy. Działalność publiczna charakteryzuje się 

istnieniem podmiotu, jako osoby prawnej (kan. 114 § 1), w tym także osoby prawnej 

publicznej, w ramach której wykonuje się w imieniu Kościoła zadania zlecone dla 

publicznego dobra (kan. 116 § 1). Działanie misyjne różni się ze względu na podmiot 

działający, zatem może być on instytucją publiczną, powołaną według porządku 

hierarchicznego albo także organizacją utworzoną spośród wiernych świeckich 

działających na własną odpowiedzialność3. 

 
1 Por. H. DE LUBAC, El fin de las misiones, dz. cyt., ss. 94.96. 
2 Por. L. CHIAPPETTA, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico - pastorale, Edizioni Dehoniane 
Bologna, Libro 2 (III-IV-V-VI), 3 edizione, Trento 2011, s. 36. 
3 Por. J. A. FUENTES, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 35. 
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Na początku poniższego rozdziału zostanie zbadana kwestia terminologii, tj. 

definicji misjonarza, by móc ustalić, jakie są prawa i obowiązki misjonarza według 

ustawodawcy kościelnego oraz ukazać ogólnie status misjonarza w działalności Kościoła, 

w jego szerszym i ścisłym znaczeniu. W dalszej kolejności zostaną omówione elementy 

nieodzowne do tego, by być misjonarzem oraz odpowiedzieć na pytanie, czy każdy 

wierny może nim być i z czego to wynika. Dokonana będzie też analiza sposobów 

wysyłania misjonarzy i ich zależności od kompetentnej władzy Kościoła. 

Następnie zostaną wyszczególnione konkretne zadania, które ustawodawca 

powierza misjonarzom w myśl kan. 787, a są to: świadectwo życia i słowa, dialog misyjny 

z niewierzącymi, inkulturacja Ewangelii, posługa Słowa Bożego i sprawowanie 

sakramentów świętych4. 

 

1. Misjonarz w ogólności 

Ustawodawca w kan. 786 wskazał, że Kościół prowadzi implantatio Ecclesiae 

zwłaszcza poprzez wysyłanie zwiastunów Ewangelii. Oznacza to, że głoszenie Ewangelii 

w działalności ad gentes Kościoła nie jest dziełem ekskluzywnym tychże zwiastunów. 

Niemniej jednak, jak pokazuje praktyka misyjna5, wysyłanie misjonarzy to najbardziej 

zwyczajna i zarazem znacząca forma tej działalności. Istnieją także inne odmiany 

współpracy misyjnej, które nie wymagają specjalnego powierzenia lub posłania6. Zatem 

osoba misjonarza, ze względu na wyjątkowe zadanie jemu powierzone, stanowi podmiot 

czynnej działalności misyjnej Kościoła. 

Ze względu na ważność posłannictwa misyjnego Kościoła, należy odróżniać 

szersze znaczenie osoby misjonarza, które obejmuje wszystkich wiernych ochrzczonych, 

od ścisłego znaczenia, w tym i kodeksowego, pojęcia misjonarza, które jest związane 

z rozumieniem treści zawartych w dokumentach soborowych, zwłaszcza w dekrecie 

misyjnym Ad gentes7. 

 

 

 
4 W konstrukcji poniższego podrozdziału została wykorzystana struktura, którą zaprezentował prof. Julio 
García Martín w swojej pozycji (V rozdział): L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., ss. 129-170. 
5 Misjonarz w świadomości kościelnej przez wiele lat był związany z przynależnością do instytutu 
zakonnego. Por. R. CALLEJO DE PAZ, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 118. 
6 Zob. kann. 211, 216, 225 § 1. 
7 Por. AG, nry 23, 35, 36, 41. 
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1.1. Misjonarz w znaczeniu szerszym 

Apostolstwo należy do ius nativum, więc nie jest jedynie zależne od działania 

hierarchicznego lub powierzenia przez kompetentną władzę konkretnej misji – chociaż 

zawsze jest pod jurysdykcją władzy kościelnej – wypływa ono z Bożego powołania 

i obejmuje wszystkich wiernych8. 

Nauka Soboru Watykańskiego II wskazała, że wszyscy otrzymują od Chrystusa 

prawo i obowiązek apostolatu, przekazane poprzez chrzest i bierzmowanie, gdyż sam Pan 

przeznacza wszystkich do uczestnictwa w zbawczym posłannictwie Kościoła9. 

Sakramentalny charakter tego obowiązku uwypukla jego wartość fundamentalną, gdyż 

nie potrzebuje pozwolenia lub posłania od hierarchii dla jego wypełniania10. Z tego 

wynika proste i prawdziwe podsumowanie wskazujące na to, że człowiek o tyle jest 

chrześcijaninem, o ile jest człowiekiem misyjnym11.  

Ten osobisty obowiązek dogłębnie został wyjaśniony przez Kongregację Nauki 

Wiary w nocie doktrynalnej z 2007 r. Konstatowała ona, że ewangelizacji nie prowadzi 

się jedynie publicznie, ale również poprzez osobiste świadectwo – od osoby do osoby. 

Z tego względu nie można dopuszczać do sytuacji, by na skutek konieczności niesienia 

Dobrej Nowiny do wielu ludzi zapomniano o takiej formie, która dosięga osobistego 

sumienia człowieka i porusza je przedziwnym słowem, otrzymanym od kogoś innego12. 

Trafnie podsumuje tę kwestię ks. Tadeusz Pawluk twierdząc, że zadanie misyjne Kościół 

spełnia głównie poprzez świadectwo żywej i dojrzałej wiary. To właśnie życie wiernych 

oparte na wierze stanowi świadectwo Chrystusa. Dlatego każdy poszczególny wierny 

żyjący wiarą jest przez samo życie misjonarzem13. 

Jak zauważył klaretyn Julio García Martín, w dekrecie soborowym Ad gentes 

„misjonarz” to pojęcie kościelne, ustanowione po to, by wyróżniać te osoby, które są 

posłane przez kompetentną władzę, czyli w tym ujęciu nie ma ono odniesienia do 

wszystkich wiernych. Termin „misjonarz” jest zatem przeznaczony dla konkretnej 

kategorii wiernych w sensie technicznym i własnym. Jednakże należy ostrożnie 

 
8 Por. D. CENALMOR, Comentario al can. 211, w: CExCDC, vol. II/1, s. 77; A. DEL PORTILLO, Fieles 
y laicos en la Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos jurídicos, Colección Canónica de la Universidad 
de Navarra, 3 edición, Pamplona 1991, ss. 117-118. 
9 Por. LG, nr 33. 
10 Por. D. CENALMOR, Comentario al can. 211, w: CExCDC, vol. II/1, ss. 78-80. 
11 Por. RM, nr 32.  
12 Por. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Nota Doctrinalis de quibusdam …, dz. cyt., nr 11; EN, nr 46. 
13 Por. T. PAWLUK, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży jego nauczanie 
i uświęcanie, tom II, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 2010, ss. 37-38. 
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podchodzić do takiego rozróżnienia i mieć na uwadze zasadę omnis apostolus debet esse 

discipulus, sed non omnis discipulus apostolus14, według której apostolus cechuje się 

stanem wyświęconego, a discipulus jest używane w odniesieniu do faktu chrztu15. 

Ustawodawca kościelny rezerwuje termin misjonarz dla konkretnego statusu 

kanonicznego w odróżnieniu od wymiaru teologicznego, który zalicza każdego wiernego 

do kategorii misjonarza. Rozróżnienie szerszego znaczenia od ujęcia prawnego i ścisłego 

zostało zasadniczo dokonane przez samego ustawodawcę kanonicznego, kiedy to 

zdefiniował pojęcie „wiernego” w kan. 204 § 1: „[…] zgodnie z własną pozycją, jest 

powołany do wypełniania misji, jaką Bóg powierzył pełnić Kościołowi w świecie”. 

Wskazał więc na powszechną działalność misyjną wszystkich wiernych16. 

Norma kodeksowa wskazująca na przynależność do Kościoła w kan. 96 KPK 

1983 uwzględnia wcześniejszy can. 87 CIC 1917 i rezygnuje z dawnego terminu 

membrum na rzecz określenia persona, jako wskazanie pozycji kanonicznej (wiernego). 

To pojęcie personalistyczne jest od wieków obecne w nauce chrześcijańskiej, wskazując 

takim sposobem na podmiot prawa. W rzeczywistości persona jako określenie podmiotu 

jest wzięte z refleksji filozoficznej, która przedstawia człowieka według profilu 

metafizycznego. Niemniej jednak, z punktu widzenia ustawodawcy, pojęcie osoby 

oznacza także pewną ideę prawno-formalną, a to oznacza w ustawodawstwie 

kanonicznym, że osoba jest rzeczywistością określoną mianem „podmiotu” (subiectum). 

Innymi słowy w materii kanonicznej ustawodawca uznaje, że w porządku prawnym nie 

każdy człowiek jest osobą, lecz jedynie ten, kto przyjął sakrament chrztu. Jest on 

wówczas na tym poziomie łaski sakramentalnej, gdzie dokonano także zmiany 

ontologicznej, z homo na persona, nadając tym samym także nowe znaczenie czysto 

techniczno-prawne. Terminologia kanoniczna w najnowszym Kodeksie, tam gdzie 

pojawia się pojęcie homo zamienia je trafnie na christifidelis, które posiada znaczenie 

pełne w ujęciu teologicznym, tj. człowiek jako osoba ludzka przez chrzest staje się osobą 

 
14 Zob. „Enumerantur, quid hoc in Capite intelliguntur missionarii (quamvis non omnia omnibus pari 
ratione conveniant)”. ACTA SYNODALIA SACROSANCTI CONCILII OECUMENICI VATICANI II, Relationes de 
singulis numeris Caput IV, vol. IV, pars VI, Typis Polyglottis Vaticanis 1978, s. 283. Natomiast takie 
rozróżnienie stoi w sprzeczności z zaprezentowaną koncepcją papieża Franciszka, który wskazuje na 
połączenie „uczeń-misjonarz” W Evangelii gaudium, nr 120 i w Praedicate evangelium, nr 10. Papież 
podkreśla, że każdy ochrzczony jest aktywnym podmiotem Ewangelizacji niezależnie od swojej funkcji 
w Kościele.  
15 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., ss. 130-131. 
16 Dosłownie tak też zostało wskazane w kan. 7 § 1 KKKW. Por. D. SALACHAS, Il magistero 
e l’evangelizzazione…, dz. cyt., s. 116. 
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ochrzczoną, więc christifidelis, i otrzymuje zatem prawną przynależność do Kościoła, 

z której to przynależności rodzą się jej prawa i obowiązki17. 

Idąc krok dalej i analizując kodeksowe ujęcie misjonarza można wskazać, że 

w ogólności każdy chrześcijanin jest misjonarzem, ponieważ poprzez chrzest uczestniczy 

w misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa, a zatem jest powołany do 

włączenia się w misję Kościoła, tj. ma głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Z tej 

przynależności rodzi się obowiązek każdego, by rozkrzewiać wiarę w Chrystusa, 

Jedynego Zbawiciela. Obowiązek ten ma swój fundament w sakramencie chrztu i dlatego 

jest określony przez ustawodawcę kościelnego jako obowiązek fundamentalny18. 

W wypełnianiu tego obowiązku nie zachodzi najmniejsza potrzeba jakiegoś specjalnego 

upoważnienia od strony władzy kościelnej, wynika to przecież z samej przynależności 

ochrzczonego do wspólnoty Kościoła. Zatem można wysunąć stwierdzenie, że miarą 

chrześcijaństwa jest miara misyjności. Środkami tej ewangelizacji są m. in. świadectwo 

życia, modlitwa, dzieła pokuty i pobożności, promowanie powołań misyjnych, pomoc 

działalności misyjnej, służba apostolstwu, przenikanie czynności codziennych duchem 

ewangelicznym i ewangelizacja kultury19. 

 

1.2. Misjonarz w znaczeniu ścisłym  

Ustawodawca w cann. 295-297 CIC 1917 miano „misjonarza” odnosił do osób 

ad fidem, czyli z porządku duchowego: kapłanów i zakonników. W obecnym Kodeksie 

w kan. 784 KPK 1983 dokonał jakby rozszerzenia ramy prawnej ujmującej również 

wiernych świeckich. 

Dekret Soboru Watykańskiego II o misyjnej działalności Kościoła poświęca 

rozdział IV osobom „misjonarzy”. Definiuje ich rolę w sensie ścisłym w nr. 23, zwracając 

uwagę na elementy konstytutywne, zarówno w sensie prawnym, jak i technicznym oraz 

uwzględniając wymogi niezbędne do tego, by zostać misjonarzem. Nauka soborowa jest 

bezpośrednim źródłem definicji kodeksowej znajdującej się w kan. 78420. W znaczeniu 

ścisłym misjonarz oddaje znaczenie łacińskiemu missus – posłany. 

 
17 Por. N. LODA, Il rapporto di complementarietà…, dz. cyt., ss. 64-66. 
18 Por. kan. 781 KPK 1983. 
19 Por. J. GARCÍA MARTÍN, Misionero, w: DGDC, s. 432. 
20 Por. TENŻE, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., ss. 131-132. 
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Ustawodawca w obecnie obowiązującym Kodeksie posługuje się terminem 

„misjonarz” jedynie w sensie ścisłym i właściwym – to słowo pojawia się tam jedynie 

sześć razy: w kan. 784, by podać definicję misjonarza oraz w kann. 495 § 2, 785 §§ 1-2, 

787 § 1, 790 § 2. Z treści tych kanonów można wywnioskować, że misjonarzem 

niekoniecznie jest każdy, kto pracuje lub znajduje się na misjach albo jest zaangażowany 

w działalność misyjną, jak katechiści świeccy lub zakonnicy czy ich pomocnicy (kan. 790 

§ 2). Zadanie misjonarza jest uznane przez ustawodawcę jako urząd kościelny, który 

zostaje powierzony przez konkretne mandatum21.  

Misjonarzem nie jest więc ten, kto indywidualnie wybiera się do pracy 

(jakiejkolwiek) na terenach misyjnych, lecz ten, który posiada konkretne mandatum. To 

mandatum niesie ze sobą konkretną formę odpowiedzialności oraz pewną niezależność 

działania. Władzą kompetentną, która powierza mandatum przez posyłanie misjonarza, 

zazwyczaj jest Stolica Apostolska, działająca poprzez swoje organy administracyjne albo 

coraz częściej biskup diecezjalny w stosunku do swoich podwładnych i ci, którzy 

z biskupem diecezjalnym są zrównani w prawie na mocy kan. 381 § 222. 

W porządku kanonicznym urząd kościelny jest związany z jego 

powierzeniem23, a w przypadku misjonarza to jemu się powierza działalność misyjną. 

Powierzenie to również związane jest z cechą stałości wykonanego zadania, tak jak ma 

to miejsce w odniesieniu do dzieła misyjnego. Następnie, urząd kościelny podlega 

kompetentnej władzy kościelnej, która eryguje urzędy, dokonuje w nich zmian oraz znosi 

je zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Ponadto należy wskazać, że urząd 

kościelny jest związany z realizacją konkretnego celu duchowego, którym jest – 

w przypadku urzędu misjonarza – głoszenie Ewangelii24.  

Definicja kodeksowa określa misjonarzy w kan. 784 KPK 1983 jako tych: 

„którzy są posyłani przez właściwą władzę kościelną do wykonywania dzieła misyjnego, 

mogą być dobierani spośród rdzennych mieszkańców lub spoza nich, spośród 

duchowieństwa diecezjalnego lub członków instytutów życia konsekrowanego, albo 

 
21 Por. tamże, s. 133. 
22 Por. R. CALLEJO DE PAZ, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., ss. 118-119. 
23 Por. kann. 145-156 KPK 1983. Kodeksowe formy powierzenia to swobodne nadanie, prezentacja, wybór 
i postulacja. 
24 „W prawie kanonicznym urzędem kościelnym określa każde z zadań wykonywanych jednoosobowo, 
składających się na strukturę organizacyjną Kościoła, stanowiących realizowaną w sposób stały funkcję 
określoną prawem, dla spełnienia celu duchowego […] W prawie kanonicznym potraktowano urząd jako 
zinstytucjonalizowaną figurę służącą działaniom Kościoła jako osoby prawnej”. J. I. ARRIETA, Komentarz 
do kan. 145, w: KPKkom, s. 164. 
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stowarzyszeń życia apostolskiego, albo spośród innych wiernych świeckich”. A zatem, 

jak zostało wskazane, ustawodawca przyznaje godność misjonarską również świeckim 

i zgodnie z normami kan. 149 KPK 1983 nie ma wymogu święceń, by komuś powierzać 

urząd kościelny, jak to było wymagane w can. 153 § 1 CIC 191725. Z wykładni kan. 149 

KPK 1983 wynika, że kandydat na jakikolwiek urząd musi spełniać podstawowe 

warunki, jakimi są: pozostawianie we wspólnocie Kościoła i zdatność (zdolność) do 

pełnienia urzędu. To oznacza, że nie wystarcza samo przyjęcie chrztu bądź sakramentu 

święceń, lecz chodzi o faktyczne i aktualne pozostawanie w pełnej komunii kościelnej26. 

Natomiast wymóg sakramentu święceń pozostanie aktualny w odniesieniu do urzędów 

związanych z władzą wynikającą z sakramentu, której to władzy świeckim nie można 

powierzać (kan. 150 KPK 1983). 

Wobec tego z normy kodeksowej wynika, że aby zostać misjonarzem nie trzeba 

posiadać święceń oraz nie trzeba fizycznie wyprowadzać się do innego miejsca 

geograficznego. Zanika przeto w mentalności misyjnej utożsamienie misjonarza 

z obcokrajowcem bądź/i zakonnikiem. Misjonarz w rozumieniu ustawodawcy, to osoba 

posłana przez kompetentną władzę kościelną do głoszenia Ewangelii wśród 

niewierzących, by przyczyniać się do procesu zaszczepienia Kościoła. Takie zadanie 

mogą, i nadto powinni, wypełniać również miejscowi chrześcijanie27.  

Definicja podana w nowym Kodeksie Prawa Kanoniczego podaje katalog 

różnych kategorii osób, spośród których mogą być wybierani misjonarze. Jako 

misjonarze mogą być posłani autochtoni (tam, gdzie jest taka możliwość), obcokrajowcy, 

duchowni diecezjalni, członkowie instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń 

życia apostolskiego, kleryckich czy laickich, jak również świeccy obu płci28. 

Nowość legislacyjna wprowadzona przez Kodeks z 1983 r. w odniesieniu do 

wcześniejszego z 1917 r. polega na tym, że wcześniejsze normy odnosiły się jedynie do 

 
25 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 134. 
26 „Jakkolwiek sam kanon nie precyzuje, co należy przez to rozumieć, wydaje się oczywiste, że nie chodzi 
tu jedynie o wymóg negatywny, czyli brak całkowitego wykluczenia ze wspólnoty przez ekskomunikę, 
lecz o wymóg pozytywny, polegający na możliwym do stwierdzenia pozostawaniu w jedności 
z prawowitymi pasterzami Kościoła, przyjęcie i uznawanie jego nauczania oraz udział w tych środkach, 
które rzeczywiście jednoczą i ożywiają kościelną wspólnotę”. J. I. ARRIETA, Komentarz do kan. 145, 
w: KPKkom, s. 167. 
27 W tym wypadku nowość dotyczy świeckich oraz osób miejscowych. W przeszłości miejscowi 
przechodzili do Collegium Urbanianum Propagandy Fide, by otrzymać formację misyjną. Por. J. GARCÍA 
MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., ss. 135-136. Collegium to zostało omówione 
w pierwszym rozdziale tej pracy. 
28 Por. A. G. URRU, La funzione di insegnare della Chiesa…, dz. cyt., s. 108. 
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duchownych, ze względu na to, że działalność misyjna polegała na głoszeniu Słowa 

i udzielaniu sakramentów, tj. na działaniu jurysdykcyjnym29. Najpierw za pomocą 

instrukcji misyjnej KEN Quum huic z 1929 r. uznano dodatkowo fratres laici jako 

zaangażowanych w dziele misyjnym30. Później Pius XII w encyklice Saeculo exeunte 

z 1940 r. uznał status misyjny w sensie prawnym dla zakonnic31. Kolejnego kroku 

dokonał ustawodawca kościelny w kan. 784 obecnie obowiązującego Kodeku przyznając 

status misjonarza wiernym świeckim, a nie jedynie, jak wcześniej, uznając ich za 

pomocników dla misjonarzy. 

Zatem misjonarz to wybrany, który jest posłany przez kompetentną władzę 

kościelną do pełnienia działalności proprie misyjnej. Dzięki temu Kościół zostaje 

wszczepiony w narodach i wspólnotach, gdzie jeszcze nie został zakorzeniony. 

Misjonarzem nazywa się wiernego, który stawszy się na swój sposób uczestnikiem 

kapłańskiego, prorockiego i królewskiego posłannictwa Chrystusa, jest powołany 

zgodnie z własną pozycją do misji, jaką Bóg powierzył Kościołowi w świecie32. 

 

2. Warunki niezbędne dla pełnienia urzędu misjonarza 

Misjonarz w sposób bezpośredni i bezzwłoczny przyjmuje zadanie misyjne, 

czyli ewangelizację i dzieło zapoczątkowania Kościoła w narodach i grupach, gdzie on 

jeszcze nie istnieje33. Ustawodawca kościelny określił misjonarza jako tego, który jest 

posłany przez kompetentną władzę kościelną do podejmowania dzieła misyjnego. Do 

kompetentnej władzy kościelnej zaś należy zarówno wybieranie kandydatów, jak i ich 

wysyłanie na konkretną misję34.  

Dla Julio García Martína, kanonisty zajmującego się tematyką misyjną, 

elementami konstytutywnymi kościelnego urzędu misjonarza są: posłanie przez 

kompetentną władzę kościelną i powierzenie konkretnego dzieła misyjnego35. Dla prof. 

Natale Loda wybór powołania misyjnego jest fundamentalnym i oddzielnym elementem 

 
29 Por. cann. 295-296 CIC 1917. 
30 Por. CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, Quum huic, dz. cyt., s. 113. 
31 Por. PIUS PP. XII, Epistula encyclica Saeculo exeunte VIII a Lusitania proprii iuris facta, III vero ab eadem 
in libertatem restituta, apostolica missionalium opera enixe lusitanis commendantur (02.06.1940 r.), AAS 
32 (1940), ss. 249-260 (język łaciński), ss. 260-270 (język portugalski), tutaj: ss. 255-256. 
32 Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione…, dz. cyt., s. 167. 
33 Por. AG, nr 6. 
34 Por. F. RETAMAL, Comentario al can. 784, w: CExCDC, vol. III/1, s. 173. 
35 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., ss. 139-163. 
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konstytutywnym, który pochodzi z inicjatywy Chrystusa i dlatego jest elementem 

duchowym i ponadprawnym36.  

Oprócz elementów konstytutywnych wyróżnia się też katalog wymogów 

potrzebnych dla osoby misjonarza w jego powołaniu misyjnym. Wywodzą się one 

w większej mierze z kan. 589 KKKW, który nie jest analogiczny do kan. 784 KPK 1983, 

ale odnosi się bezpośrednio do osoby misjonarza. Za wymóg wstępny przyjmuje się fakt 

obdarzenia go szczególnym powołaniem misyjnym, powinien on posiadać także 

odpowiednie dary i uzdolnienia wynikające z naturalnej zdolności osoby, ma być również 

odpowiednio przygotowany do wykonania zadań, które niosą ze sobą odpowiedzialność 

i niezależność w działaniu37. 

Pomocną uwagą, na którą wskazał wybitny kanonista bp Juan Ignacio Arrieta 

Ochoa de Chinchetru, dla jasnego rozumienia kanonicznej zdatności misjonarza (jako 

urzędnika kościelnego) w pełnieniu powierzonej mu konkretnej działalności, w tym 

przypadku misyjnej, jest to, że choć wymogi prawne dotyczą faktycznego momentu 

samej nominacji na urząd misjonarza, to zdatność tę misjonarz powinien zachowywać 

przez cały czas sprawowania funkcji38. Oprócz tego, powinno się również uwzględnić 

możliwości adaptacji misjonarza do nowego miejsca duszpasterstwa, do obowiązujących 

tam praw i obowiązków oraz zagadnienia związane z jego utrzymaniem i z innymi 

ewentualnymi okolicznościami tego typu39. 

Zgodnie ze studium, które zaprezentował ks. Jaime González Argente, 

dotyczącym ewangelizacji w prawie kościelnym możemy uwypuklać elementy 

określające (definiujące) misjonarza.  

Wynikające z dekretu Ad gentes, nr 23: 

– Powołanie szczególne – speciali enim vocacione signantur; 

– Posłanie – a legitima auctoritate missi; 

– Cel – parati sunt ad opuc missionale suscipiendum; 

– Status – sive autochtoni sive exteri: sacerdotes, religiosi, laici; 

– Zdatność – qui congrua naturali indole praeditti, dotibus et ingenio idonei; 

Wynikające z kan. 784 KPK 1983: 

 
36 Por. N. LODA, Il rapporto di complementarietà…, dz. cyt., ss. 69-70. 
37 Por. tamże, ss. 72-73; J. HORTA ESPINOZA, “Eccomi, manda me!”…, dz. cyt., s. 101. 
38 Zob. J. I. ARRIETA, Komentarz do kan. 149-150, w: KPKkom, ss. 167-168. 
39 Por. J. A. FUENTES, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 253. 
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– Posłanie – missionarii, qui scilicet a competenti auctoritate ecclesiastica 

mittuntur; 

– Cel – ad opus missionale explendum; 

– Status – elegii possunt autochthoni vel nom, sive clerici saeculares, sive 

institutorum vitae consecratae vel societatis vitae apostolicae sodales, sive 

alii christifideles laici. 

Zauważa się, że ustawodawca nie przeniósł na normy kanonistyczne 

szczegółów dotyczących specyficznego powołania oraz zdatności misjonarza40.  

 

2.1. Wybór misjonarza 

Kościół podejmuje się rozeznawania powołania misyjnego tych, którzy 

obdarzeni są odpowiednimi naturalnymi zdolnościami, czyli bada ich przydatność 

z uwagi na dary i talenty oraz całkowitą dyspozycyjność służenia całym sobą i całym 

swoim życiem dla podejmowania dzieła misyjnego41. Soborowy dekret misyjny Ad 

gentes zakreślił pewne aspekty, które czynią kandydata zdatnym do bycia misjonarzem: 

aspekt duchowy – związany ze szczególnym powołaniem misyjnym; aspekt ludzki – 

osobiste cechy i predyspozycje kandydata oraz aspekt hierarchiczny, który dotyczy 

powierzenia dzieła misyjnego przez kościelną władzę hierarchiczną42. 

Ustawodawca w kan. 784 nie wskazał wprost, jakie warunki są potrzebne, by 

uznać kandydata za zdatnego na urząd misjonarza, choć podczas prac redakcyjnych 

Kodeksu zwrócono uwagę na pewne aspekty43. Pozostawiono więc dowolność wyboru 

tychże kryteriów kompetentnej władzy kościelnej. Należy więc kierować się ogólnymi 

wymaganiami kanonicznymi określonymi dla powierzenia urzędów kościelnych, 

wyrażonymi w kan. 149, który stanowi w § 1 o tym, że „ażeby urząd kościelny można 

komuś powierzyć, powinien on pozostawać we wspólnocie Kościoła i być zdatnym, czyli 

 
40 Por. J. GONZÁLEZ ARGENTE, Id al mundo entero y proclamad el evangelio, Ediciones Laborum, Murcia 
2011, ss. 94-95. 
41 Por. AG, nr 23; RM, nr 65. 
42 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 139. 
43 W Schema z 1977 r., za nauczaniem soborowym, w kan. 35 III księgi wyliczał wymogi potrzebne by 
zostać misjonarzem: „Missionarii dicuntur clerici saeculares, Institutorum vitae consecratae sodales et 
christifideles laici, viri aut mulieres, sive autochtoni sive exteri, qui cum congrua naturali indole praediti 
sint ac dotibus et ingenio idonei iudicentur, a legitima auctoritate ecclesiastica ad opus missionale 
explendum mittuntur”. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Schema 
Canonum Librii III de Ecclesiae Munere Docendi, Typis Polyglottis Vaticanis 1977, s. 19. 
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posiadać przymioty wymagane do tego urzędu prawem powszechnym lub partykularnym 

albo fundacyjnym”.  

Wybór kandydatów podlega dwom regulacjom zasadniczym: powszechność 

pochodzenia i właściwość funkcji wykonywanej, które wynikają z wykładni AG, nr 2344. 

Misjonarz nie jest wybierany ze względu na kryterium terytorialne, ale ze względu na 

kryterium prawnokanoniczne, ponieważ wybór jest zależny od zadania, które ma pełnić 

publicznie w imieniu Kościoła45. 

 

2.1.1. Szczególne powołanie misyjne 

Posługa misjonarza ma swój początek w szczególnym powołaniu wzbudzonym 

przez Ducha Świętego, który udziela darów łaski tak, jak chce, odpowiednio do potrzeb 

(por. 1 Kor 12,11)46. Pius XII podkreślił, że duch misyjny w pewien sposób wyraża 

pierwszą odpowiedź wdzięczności człowieka do Pana Boga, tak żeby przekazać braciom 

otrzymany dar wiary47. 

Powołanie misyjne dane z dobrowolnej inicjatywy Chrystusa jest wewnętrznym 

warunkiem duchowym. Przeto, aby można było zdefiniować powołanie, to najpierw musi 

być wołanie od Boga48, następnie dokonuje się przyjęcie lub akceptacja ze strony 

powołanego, i wreszcie potwierdzenie powołania ze strony kompetentnej władzy 

Kościoła, która dokonuje rozeznania. Stąd słowa Zbawiciela: „żniwo wprawdzie wielkie, 

ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” 

(Mt 9, 37-38). Powołanie zostaje bezowocne, jeśli powołany nie odpowiada i nie 

przyjmuje planu Bożego dla jego życia. Odpowiedzialność hierarchii kościelnej polegać 

będzie na rozróżnianiu tego powołania, towarzyszeniu i formacji powołanego oraz 

powierzaniu mu konkretnego zadania49. 

 
44 Por. F. RETAMAL, Comentario al can. 784, w: CExCDC, vol. III/1, s. 174. 
45 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 139. 
46 Por. AG, nr 23; RM, nr 65. 
47 Por. FD, nr 1. 
48 „Non si può parlare del missionario senza rendersi conto di un fatto importantissimo: il vero Protagonista 
della missione non è l’uomo, ma Dio che opera «proto-casualmente» suscitando per mezzo dello Spirito la 
collaborazione strumentale della persona umana invitandola e abilitandola a partecipare nel Mistero 
dell’agire divino”. E. NUNNEMACHER, Missionario, w: Dizionario di Missiologia, Pontificia Università 
Urbaniana, Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna 1993, s. 361. 
49 „Kościół hierarchiczny nie jest autorem powołania, ale ma ważne zadanie deklaratywne, gdyż uzupełnia 
i formuje wewnątrz Kościoła do publicznej posługi powołanego”. C. PAPALE, I missionari requisiti, 
tipologia…, dz. cyt., s. 51 [tłum. własne]. 
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Niewątpliwie rzeczywistość powołania misyjnego stanowi bardzo ważny aspekt 

dla rozwoju działalności misyjnej Kościoła. Ustawodawca kanoniczny, pomimo że 

powołanie posiada nade wszystko znaczenie duchowe, w dwóch miejscach zajął 

stanowisko w kwestii tego szczególnego wybrania. Wyodrębnił w kan. 385 KPK 1983 

powołania ze względu na różne posługi, nie pomijając powołania do życia 

konsekrowanego i wyróżnił powołanie kapłańskie oraz misyjne, jako objęte szczególną 

troską biskupa diecezjalnego. Również w kan. 791, 1 KPK 1983 ustawodawca powierzył 

poszczególnym diecezjom odpowiedzialność za popieranie powołań misyjnych, jako 

jeden ze sposobów umacniania współpracy misyjnej w Kościołach partykularnych50. 

Zatem, w odniesieniu do powołania misyjnego, w Kodeksie w jednym tylko miejscu 

o nim się wspomina, a w drugim odróżnia go od powołania kapłańskiego, jednak bez 

podawania szczegółowych kryteriów, by je rozpoznawać lub różnicować51. 

Działalność misyjna – znów należy podkreślić – jest szczególną działalnością 

Kościoła i z tego względu nie jest bezpośrednio powierzona każdej osobie. Do jej 

wypełnienia potrzebna jest posługa misjonarza, który jest powołany w szczególny sposób 

przez samego Boga, tak aby był wolny od trosk osobistych i całkowicie dyspozycyjny52. 

Odpowiedź ze strony powołanego na powołanie jest możliwa dzięki natchnieniu Ducha 

Świętego53, gdyż nie mieści się w kategoriach i wartościach jedynie ludzkich54. Dlatego 

ustawodawca kościelny nie zajął konkretnego stanowiska względem daru duchowego, 

 
50 Tekst kan. 791, 1 jest zaczerpnięty z m.p. Ecclesiae Sanctae z 06.08.1966 r., III, 6. Wyraźniej 
sformułowana jest pochwała całkowitego poświęcenia się pracy misyjnej oraz podkreślona konieczność, 
by biskupi w swoich diecezjach wskazywali na konkretne potrzeby misji. Por. E. TEJERO, Komentarz do 
kan. 791, w: KPKkom, s. 608. Oddzielną kwestią jest duszpasterstwo powołaniowe, do którego Jan Paweł 
II z wielkim zapałem zachęcał: „należy wychowywać młodych do odkrywania, że życie samo w sobie jest 
powołaniem. Jest zatem rzeczą słuszną, aby biskup apelował do rodzin, ale także do wspólnot parafialnych 
i instytucji wychowawczych, zachęcając, aby pomagali nastolatkom i młodzieży w odkrywaniu zamiarów 
Bożych w ich życiu i w przyjmowaniu wezwania do świętości, które Bóg pierwotnie kieruje do każdego 
[…]”, IOANNES PAULUS PP. II, Adhortatio apostolica post-synodalis Pastores gregis de episcopo ministro 
Evangelii Iesu Christi pro mundi spe (16.10.2003 r.), AAS 96 (2006), ss. 825-924; tekst polski: Adhortacja 
apostolska Jana Pawła II „Pastores gregis” po Synodzie Biskupów o biskupie słudze Ewangelii Jezusa 
Chrystusa dla nadziei świata, w: Adhortacje Apostolskie…, dz. cyt., Tom II, ss. 727-871, nr 54. Więcej 
o promowaniu powołań misyjnych będzie w czwartym rozdziale tej pracy, gdzie omówione zostaną zadania 
kanoniczne prezbiterów diecezjalnych.  
51 Por. C. PAPALE, I missionari: requisiti, tipologia…, dz. cyt., s. 48. O powołaniu misyjnym też jest mowa 
w PB, art. 88, gdzie powierzono KEN zadanie „wzbudzania powołań misyjnych spośród duchownych, 
zakonników i świeckich” oraz dbania „o odpowiednie rozdzielenie misjonarzy”. Również w Praedicate 
evangelium, art. 63, powierza się sekcji ds. pierwszej ewangelizacji i nowych Kościołów partykularnych 
Dykasterii ds. Ewangelizacji współpracę z biskupami, konferencjami biskupów, instytutami życia 
konsekrowanego i stowarzyszeniami życia apostolskiego we wzbudzaniu powołań misyjnych i ich 
formacji, także spośród świeckich. 
52 Por. EN, nr 5. 
53 Por. AG, nr 24. 
54 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., ss. 140-141. 
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jakim jest powołanie. Skupił się na procesie rozeznawania tego powołania i zdatności 

kandydata do wypełnienia powołania. Pojęcie „powołanie” jako szczególne wołanie od 

Boga jest obecne w KPK 1983 i jest określone jako łaska lub dar55. 

Należący do Zgromadzenia Misjonarzy, potocznie zwanego „Misjonarze 

Klaretyni”, o. Julio García Martín C.M.F. słusznie zauważył, że powołanie misyjne nie 

odnosi się tylko do tych, którzy przez całe życie poświęcają się dziełu misji, ale także do 

tych, którzy ofiarowują swoją dyspozycyjność na misjach przez jakiś czas. Powołanie 

znajduje potwierdzenie w osobistych cechach i zdolnościach człowieka powołanego56, co 

wpływa na ocenę zdatności misjonarza. 

 

2.1.2. Zdatność (predyspozycje) do działalności misyjnej 

Określenie prawne „zdatność” jest dość szerokie, ustawodawca stosuje je 

w formie łacińskiej idoneitas. Zdatność odnosi się do kandydata i jest w ścisłym związku 

z urzędem, który ma wykonać57. Można uznać, że nie ma jednej ogólnej zdatności 

prawnej do wszystkiego, lecz jest ona zależna za każdym razem od urzędu, który ma być 

powierzony przez władzę kościelną i pełniony przez kandydata.  

Jedna osoba może posiadać zdatności i kwalifikacje do wielu urzędów, jak 

również może okazać się zdatna do pełnienia jednego urzędu i jednocześnie być niezdatna 

do innego. Taki stan rzeczy pokazuje różnorodność posługiwania w Kościele, ale też 

pozwala na lepszy wybór w powierzaniu urzędów kościelnych58. 

W stosunku do funkcji misjonarza Sobór Watykański II dość zdecydowanie 

pokazał w dekrecie misyjnym wymogi powołania misyjnego, które jest związane ze 

szczególnym powołaniem u tych, którzy są obdarzeni odpowiednymi naturalnymi 

 
55 Por. kan. 652 § 3 KPK 1983. 
56 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., ss. 141-142. Powołanie jest 
związane ze zdolnościami, który powołany posiada, ponieważ ono nie opiera się jedynie na jakimś uczuciu 
lub bodźcu wewnętrznym. Por. J. GONZÁLEZ ARGENTE, Id al mundo entero..., dz. cyt., s. 96. 
57 Ustawodawca KPK 1983 posługuje się tym terminem, by wskazać na potrzebę zdatności kandydata do 
pełnienia urzędu kościelnego (kan. 149 § 1); zdatności wiernych świeckich, by otrzymać zlecenie nauczania 
świętej nauki (kan. 229 § 3); zdatności kandydatów do biskupstwa (kan. 378); zdatności na urząd 
proboszcza (kann. 521 § 3, 524); zdatności, by zostać przyjęty do nowicjatu (kann. 645 § 3, 646) oraz by 
zostać dopuszczony do czasowej profesji (kan. 653 § 2); zdatności i odpowiednich kwalifikacji nauczycieli 
uniwersytetów katolickich (kan. 810 § 1); odpowiedniości do upoważnienia do spowiadania (kan. 970); 
zdatności kandydata do święceń (kan. 1052 § 1). Natomiast termin idoneus pojawia się w KPK 1983 ponad 
30 razy i za każdym razem wskazuje na zdatność lub odpowiedniość kandydata do konkretnej funkcji 
kościelnej.  
58 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 143. 
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zdolnościami, są przydatni z uwagi na dary i talenty i przygotowani do podjęcia dzieła 

misyjnego59. Stąd wypływa status prawny misjonarza, który został wskazany w kan. 784. 

Na początku należy jeszcze wspomnieć, że ojcowie Soboru wyrazili swoje 

przekonanie o tym, że wszystkie cechy wyliczone w nr. 24-26 dekretu Ad gentes są 

konieczne i potrzebne każdemu posłanemu „do narodów”, ale w rzeczywistości jednostki 

osiągają je z trudem. W ustawodawstwie KEN nie ma wskazanych konkretnych 

wymogów, które wpływałyby na ważność lub godziwość powierzenia urzędu, zgodnie 

z przepisem prawa powszechnego wynikającym z kan. 149 § 2 KPK 1983, według 

którego zdatność kandydata rzutuje na ważność lub nieważność powierzenia urzędu, jak 

również na jego zgodność z prawem, jeśli dane przymioty są wyraźnie wymagane 

prawem powszechnym, partykularnym lub fundacyjnym60. Dla stwierdzenia ważności 

powierzenia urzędu warunki tej prowizji kanonicznej muszą być wyraźnie wskazane 

przez normy prawa61. 

Zatem niezdatność kandydata nie czyni powierzenia urzędu nieważnym, ale do 

kompetencji władzy kościelnej należy osąd o zdatności do pełnienia urzędu. W każdym 

konkretnym wypadku osąd ten pozostaje w kompetencji władzy, która urząd powierza. 

Dlatego zdatność kandydata na urząd misjonarza powinna być przede wszystkim 

oceniana w odniesieniu do wymagań i celów działalności misyjnej, a nie tylko wynikać 

z potrzeby większej liczby misjonarzy. Ponadto wierny świecki, konsekrowany czy 

duchowny ofiarowuje swoją dyspozycyjność, która jest początkiem rozeznawania 

zdatności kandydata. 

Ustawodawca w kan. 589 KKKW doprecyzował, że misjonarze oprócz 

posiadania odpowiednich darów i uzdolnień powinni być odpowiednio przygotowani 

z zakresu misjologii i duchowości misyjnej, jak również pouczeni o historii i kulturze 

ludów, które mają ewangelizować. Profesor Natale Loda podsumowuje, że zdatność 

i spójność darów ludzkich i duchowych odnosi się do potrzeb i konieczności kościelnych, 

tj. korzystnych, odpowiednich i proporcjonalnych62. 

 

 

 
59 Por. AG, nr 23. 
60 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 146. 
61 Por. J. I. ARRIETA, Komentarz do kan. 149-150, w: KPKkom, s. 167. 
62 Por. N. LODA, Il rapporto di complementarietà…, dz. cyt., s. 72. 
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2.1.2.1. Pochodzenie i uwarunkowania naturalne 

Obowiązek misyjny spoczywa na każdym ochrzczonym, ale organiczność tej 

funkcji pozostaje w zgodności z różnorodnością charyzmatów i zadań kościelnych. Stąd 

wypływa nauka soborowa, która w Kodeksie z 1983 r. wskazuje na prawa i obowiązki 

wszystkich wiernych (kan. 204 § 1, 208, 211 itd.)63. Zgodnie z normą kan. 149 § 1 należy 

przyjąć, że skoro status misjonarza jest prawdziwie urzędem kościelnym, to kandydat dla 

pełnienia tego zadania powinien posiadać konkretne przymioty naturalne. 

Z całą pewnością wskazane jest, aby kandydat na misjonarza był zdrowy 

fizycznie. Chociaż w przeszłości warunki na misjach były bardziej niepewne, to dobre 

zdrowie fizyczne stanowiło warunek nieodzowny dla przyjęcia tej funkcji. Po dziś dzień 

kwestia aklimatyzacji i adaptacji do aury klimatycznej i zwyczajów stanowi poważny 

problem dla obcokrajowców64.  

W najnowszym Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis dla formacji do 

kapłaństwa z 2016 r. rzymska dykasteria także zwraca uwagę na aspekt zdrowotny, gdyż 

kandydat do kapłaństwa musi wykazać się posiadaniem takiej kondycji zdrowotnej, która 

daje się pogodzić z przyszłą posługą kapłańską65. Wydaje się, że analogia w odniesieniu 

do kandydatów na misjonarza w tej kwestii jest słuszna, jednak zdrowie fizyczne w takim 

przypadku nie może być warunkiem decyzyjnym. Niemniej ta cecha osobista, związana 

ze stanem zdrowia nie może być pominięta w ocenie zdatności misjonarza. 

Kolejnym ważnym aspektem są zdolności intelektualne kandydata. Warunek 

ten jest ważny, ale niedecydujący, gdyż na misje mogą być wysłani także kandydaci 

o mniejszych zdolnościach intelektualnych. Zdolności te wpływają na możliwość 

nauczenia się jednego lub więcej języków obcych oraz na inne kwestie dotyczące 

formacji misjonarzy, jak gotowość do poznawania obcych kultur i obyczajów, struktur 

społecznych itp.66 Ojcowie soborowi przynaglali biskupów – zważywszy na brak 

duchowieństwa, który znacznie utrudnia dzieło ewangelizacji – aby wysłali niektórych 

spośród swoich pozytywnie wyróżniających się kapłanów, którzy poświęciliby się dziełu 

misyjnemu67. 

 
63 Por. F. RETAMAL, Comentario al can. 784, w: CExCDC, vol. III/1, s. 174. 
64 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 144. 
65 Por. RFIS 2016, nr 190; RISpl, nr 348, s. 80. 
66 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 144. 
67 Por. AG, nr 38. 
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Zdolności intelektualne wspierają misjonarza, który gotowy jest zrezygnować 

z siebie samego – i z tego, co przedtem posiadał – oraz decyduje się być wierny 

powołaniu, autentycznie żyje Ewangelią, w cierpliwości, w zapale misyjnym, dobroci 

i szczerej miłości daje świadectwo wobec Pana, aż do przelewu krwi (jeśli się to okaże 

konieczne). Staje się prawdziwym uczniem Chrystusa, bowiem na Jego wzór wzbudza 

w sobie cnotę posłuszeństwa, jak i Chrystus przez swoje posłuszeństwo uwolnił 

ludzkość68. 

Należy wskazać, że ustawodawca nie czyni żadnej różnicy konstytutywnej 

z tytułu pochodzenia kandydatów na misjonarzy i wskazuje na różnorodność tego 

pochodzenia, ponieważ mogą oni się wywodzić zarówno z terenów misyjnych, jak 

i z narodów o starej tradycji chrześcijańskiej69. 

 

2.1.2.2. Wymagania natury duchowej 

Misjonarze różnią się nie tylko swoim pochodzeniem wynikającym z ujęcia 

geograficznego, mogą także wywodzić się z różnych środowisk czy instytucji 

kościelnych. Mogą przynależeć zarówno do kleru diecezjalnego, do instytutów życia 

konsekrowanego czy do stowarzyszeń życia apostolskiego, jak również do laikatu. 

W tym miejscu trzeba zaznaczać, jak wyjaśnia chilijski profesor Fernando Retamal, że 

znaczenie „instytutów”, które podaje nr 23. dekretu soborowego Ad gentes jest szersze, 

niż kanoniczne ujęcie z kan. 78470. Wiadomym już też, że nowy normatyw kanoniczny 

odchodzi od zarezerwowania statusu misjonarza wyłącznie dla osób duchownych 

i zakonnych71. 

Ogólnym wymogiem natury duchowej wynikającym z kan. 149 § 1 jest 

pozostawanie we wspólnocie Kościoła. Wydaje się oczywistym, że kompetentna władza 

kościelna powierza urząd misyjny temu, który trwa w całkowitej jedności z Kościołem, 

bowiem misjonarz ma pełnić misję Kościoła, uczestnicząc w zadaniu samego Chrystusa 

i działając na mocy autorytetu Kościoła72. Warunek ten oznacza, że dla pełnienia misji 

nie wystarcza jedynie przyjęcie sakramentu chrztu albo otrzymanie święceń, lecz chodzi 

 
68 Por. C. PAPALE, I missionari: requisiti, tipologia…, dz. cyt., s. 53. 
69 Por. F. RETAMAL, Comentario al can. 784, w: CExCDC, vol. III/1, s. 174. 
70 Por. tamże, s. 175. 
71 Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione…, dz. cyt., s. 115. 
72 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 142. 
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o faktyczne i stałe pozostawanie w pełnej komunii kościelnej, gdyż każdy obowiązek 

powierzony na sposób stały służy z samej swej istoty osiągnięciu celu duchowego73. 

Świadczą o tym pewne cechy natury ludzkiej o charakterze moralnym 

i duchowym, takie jak: wierność własnemu powołaniu, zaparcie się samego siebie oraz 

gotowość do wyrzeczenia się dóbr, jakimi są własna ojczyzna, grupa etniczna i rodzina, 

dawanie świadectwa o Chrystusie z cierpliwością, skwapliwością, dobrocią i miłością 

oraz męstwo w próbie i posłuszeństwo74. 

Od strony negatywnej, nie chodzi jedynie o wykluczenie ze wspólnoty 

kościelnej poprzez karę ekskomuniki – jak wyjaśniał bp. Juan Ignacio Arrieta – ale 

ustawodawca wymaga tego, żeby mieć możliwość stwierdzenia, czy kandydat na 

misjonarza pozostaje w jedności z prawowitymi pasterzami Kościoła, czy przyjmuje 

i uznaje jego Magisterium oraz czy bierze udział w środkach, które rzeczywiście jednoczą 

i ożywiają kościelną wspólnotę. Oprócz spełnienia tego podstawowego wymogu 

ustawodawca niekiedy wymaga urzędowego złożenia wyznania wiary75.  

Należy też przyglądać się intencjom kandydata, bowiem one także mają wpływ 

na jego należytą zdolność do przyjęcia zadań w misji Kościoła. Ekspert w dziedzinie 

prawa misyjnego zaakcentował konieczność rozpoznania prawdziwej intencji służby 

misjom, gdyż misjonarz nie może kierować się wyłącznie własnymi wewnętrznymi 

impulsami, lecz jako posłany przez hierarchię kościelną kieruje się zasadami 

otrzymanymi od Kościoła i natchnionymi przez Ducha Świętego76. Misjonarz potrzebuje 

szczególnego powołania od Boga, gdyż jest wyznaczony, przydzielony do dzieła 

ewangelizacji, które wymaga całkowitego poświęcenia się. Dlatego człowiek może 

odpowiadać na powołanie misyjne jedynie pod wpływem działania Ducha Świętego77. 

Norma kanoniczna z kan. 940 KKKW wskazuje na konieczność posiadania 

przez kandydata przymiotów wymaganych prawem, które świadczą o jego zdatności do 

pełnienia urzędu misjonarza. Jest to dalszy ciąg odzwierciedlenia m.p. Cleri sanctitati78, 

 
73 Por. PO, nr 20; AG, nr 24. 
74 Por. CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE, Piusque la “ratio”, dz. cyt., n. 3852. 
75 Zob. J. I. ARRIETA, Komentarz do kan. 149-150, w: KPKkom, s. 167. 
76 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 145. 
77 Por. TENŻE, Misionero, w: DGDC, s. 433. 
78 Por. PIUS PP. XII, Litterae apostolicae motu proprio Cleri sanctitati de ritibus orientalibus, de personis 
pro Ecclesiis orientalibus (02.06.1957 r.), AAS 49 (1957), ss. 433-603. W can. 95 § 1 CIC 1917 
wskazywano na konieczność wymaganych prawem przymiotów: „Ad vacans officium promovendus debet 
esse clericus, iis qualitatibus praeditus, quae a iure communi vel particulari aut a lege fundationis ad idem 
officium requiruntur”. 
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o charakterze normatywnym, dokumentu papieża Piusa XII. Ustawodawca wskazał na 

fundamentalny obowiązek ewangelizacji Ludu Bożego, pozostając przy ogólnych 

zasadach regulujących współpracę misyjną79. 

 

2.1.2.3. Duchowni i osoby konsekrowane 

Niezwykle ważnym aspektem zaangażowania duchownych w działalność 

misyjną jest kwestia inkardynacji duchownego, która zgodnie z normą kan. 265 KPK 

1983 jest absolutną koniecznością dla duchownego80. Ustawodawca w Kodeksie z 1983 r. 

wprowadził nowość w postaci poszerzenia listy struktur mających zdolność 

inkardynowania duchownych. Można zauważyć, że odchodzi się od linii faworyzującej 

struktury terytorialne na rzecz przyznania zdolności do inkardynacji także innym 

strukturom, jeśli wynika to z rzeczywistych potrzeb związanych ze spełnianiem zadań 

duszpasterskich81.  

Sobór Watykański II szczególnie podkreślił potrzebę troski każdego kapłana 

o wszystkie Kościoły, dlatego postulował aktualizację norm o inkardynacji 

i ekskardynacji, tak aby lepiej odpowiadały aktualnym potrzebom duszpasterskim82. Jak 

wskazuje ustawodawca w kan. 529 § 2, posługa prezbitera, zwłaszcza w duszpasterstwie 

parafialnym, sprawia, że wierni czują się członkami zarówno diecezji, jak i Kościoła 

powszechnego. Ponadto w posłudze prezbitera na rzecz misji ważna jest jego wewnętrzna 

gotowość oraz – jeśli Duch Święty obdarza szczególnym powołaniem – pozwolenie 

własnego biskupa, by posługiwać w innej diecezji83. 

Obecnie można wyróżnić następujący podział struktur kościelnych mających 

prawo inkardynacji, wynikający z wykładni normy kan. 266 i późniejszych aktów 

normatywnych prawa powszechnego, które rozszerzały tę kwestię. W pierwszej 

kolejności znajdują się duchowni – clericus – którzy należą do struktury Kościoła 

partykularnego, tj. diecezje i na mocy kan. 368 terytoria z nimi zrównane84: prałatura 

 
79 Por. D. G. ASTIGUETA, La naturaleza misionera de la Iglesia…, dz. cyt., s. 59. 
80 Zob. H. STAWNIAK, Inkardynacja w misji Kościoła, dz. cyt., ss. 181-188. 
81 Por. T. RINCÓN PÉREZ, Komentarz do kan. 265, w: KPKkom, s. 249. 
82 Por. PO, nr 10. 
83 Por. PAp, nr 5. 
84 Warto podkreślać, że „zrównanie struktur prawnych innych niż diecezja w ramach Kościoła 
partykularnego oznacza, że te struktury mają pewne elementy wspólne z nią, ale jednocześnie brak im 
innych elementów, które są istotne dla diecezji”. H. STAWNIAK, Inkardynacja w misji Kościoła, dz. cyt., 
s. 188. 
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i opactwo85 terytorialne, wikariat i prefektura apostolska oraz administratura apostolska 

erygowana na stałe. Prawo inkardynacji – na mocy norm kodeksowych kann. 294-297 – 

mają również prałatury personalne86, które składają się z prezbiterów i diakonów 

duchowieństwa diecezjalnego, ale nie są nazywane Kościołem partykularnym, ponieważ 

nie mają pełnego duszpasterstwa. Istnieją także ordynariaty wojskowe87, których prawo 

do inkardynacji wynika z późniejszej względem Kodeksu dokumentu, tj. konstytucji 

Spirituali militum curae z 1986 r.88 

Kolejne jednostki kościelne, które mają prawo inkardynacji, ale powstały już 

po promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. to administratury apostolskie 

personalne. Do czasu ogłoszenia dekretu Animarum bonum89 Kongregacji ds. Biskupów 

w 2002 r., administratury apostolskie miały charakter terytorialny, a nie personalny90. 

W podobnej sytuacji jak Administratura apostolska personalna Świętego Jana Marii 

 
85 Papież Paweł VI zapowiedział, że nie będą już erygowane nowe opactwa; wskazał, by istniejące opactwa 
przekształciły się w inne jednostki kościelne według nauki Soboru Watykańskiego II oraz by nie udzielano 
pełni sakramentu święceń opatom, o ile nie zachodzi taka potrzeba. Por. PAULUS PP. VI, Litterae apostolicae 
motu prorpio datae Catholica Ecclesia de abbatiarum „nullius dioeceseos” innovatione (23.10.1976 r.), 
AAS 68 (1976), ss. 694-696. Obecnie istnieje 11 opactw terytorialnych, z których jedynie Abbatia 
Territorialis Tokvonensis w Korei Północnej, erygowanej w 1940 r., podlega bezpośrednio jurysdykcji 
KEN. Pozostałe znajdują się w Europie (6 we Włoszech, 2 w Szwajcarii i po jednym w Austrii i Węgrzech). 
86 „Prałatury personalne są jednostkami kościelnymi służącymi realizacji szczególnych zadań 
duszpasterskich, tworzonymi przez Stolicę Apostolską w ramach struktury hierarchicznej Kościoła 
i podległymi Kongregacji ds. Biskupów”. PB, art. 80. „Szczególny charakter dzieł duszpasterskich bądź 
misyjnych podejmowanych przez prałatury personalne może dotyczyć samych wiernych, do których 
skierowana jest posługa (poszczególne grupy społeczne lub etniczne), względnie samej posługi 
duszpasterskiej, do wypełniana której Stolica Apostolska powołuje prałaturę. Podobnie jak inne jednostki 
struktur kościelnych, prałatura powinna składać się z prałata, będącego jej ordynariuszem własnym (zwykle 
jest to biskup lub duchowny wyposażony w takie uprawnienia), z prezbiterium oraz wiernych świeckich, 
którzy – zgodnie z normami konstytutywnymi danej prałatury – podejmują w niej pracę duszpasterską lub 
misyjną.” J. L. GUTIÉRREZ, Komentarz do tytułu o prałaturach personalnych, w: KPKkom, ss. 274-275. 
Obecnie istnieje jedynie Prałatura Personalna Opus Dei. 
87 Obecnie są 3 w Afryce (Kenia, Uganda i Republika Południowej Afryki), 12 w Ameryce (Argentyna, 
Brazylia, Chile, Dominikana, Ekwador, Kanada, Kolumbia, Paragwaj, Peru, Salwador, Stany Zjednoczone 
i Wenezuela), 3 w Azji (Indonezja, Filipiny i Korea Południowa), 15 w Europie (Austria, Belgia, Bośnia-
Hercegowina, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, 
Węgry, Wielka Brytania i Włochy) oraz 2 w Oceanii (Australia i Nowa Zelandia). 
88 Zob. IOANNES PAULUS PP. II, Constitutio apostolica Spirituali militum curae qua nova canonica ordinatio 
pro spirituali militum curae datur (21.04.1986 r.), AAS 78 (1986), ss. 481-486; tekst polski: Konstytucja 
apostolska na temat Ordynariatów Wojskowych, w: KPKkom, dodatek część II, ss. 1389-1396, VI § 3-4. 
„W literaturze kanonistycznej zdania na temat natury ordynariatu wojskowego po dzień dzisiejszy są 
podzielone. Można wyróżnić trzy stanowiska: jedni odmawiają ordynariatowi wojskowemu natury 
Kościoła partykularnego, drudzy utożsamiają go z diecezją i wreszcie tacy, którzy widzą w nim szczególny 
typ Kościoła partykularnego”. H. STAWNIAK, Inkardynacja w misji Kościoła, dz. cyt., s. 209. 
89 Por. CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, Decretum Animarum bonum de administratione apostolica personali 
“Sancti Ioannis Mariae Vianney” condenda (18.01.2002 r.), AAS 94 (2002), ss. 305-308. 
90 Administratura apostolska personalna została wykorzystana jako forma prawna służąca przyjęciu Unii 
kapłańskiej „Świętego Jana Marii Vianney” do pełnej komunii kościelnej. 
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Vianneya znajdują się ordynariaty personalne na mocy konstytucji Anglicanorum 

coetibus91. 

W drugim i trzecim paragrafie kan. 266 KPK 1983 ustawodawca wskazuje na 

struktury mające prawo inkardynacji na mocy prawa. Są nimi instytuty zakonne (kan. 588 

§§ 1-2), stowarzyszenia życia apostolskiego (kan. 736 § 1) i instytuty świeckie (kan. 711), 

o ile taki instytut uzyskał zgodę Stolicy Apostolskiej na możność inkardynowania. Idąc 

za tym podziałem przynależności duchownych do struktur kościelnych, które mają prawo 

do inkardynacji, należy wziąć pod uwagę te publiczne stowarzyszenia wiernych, którym 

Stolica Apostolska poprzez Kongregację ds. Duchowieństwa udzieliła przywileju 

inkardynowania należących do nich duchownych92. W tej materii Papież Franciszek 

w liście apostolskim m.p. Competentias quasdam decernere z 11 lutego 2022 r. wskazał: 

„tekst kanonu 265 KPK, dotyczący instytucji inkardynacji, dodaje do struktur zdolnych 

do inkardynacji duchownych także publiczne stowarzyszenia kleryckie, które otrzymały 

tę zdolność od Stolicy Apostolskiej, harmonizując w ten sposób z kan. 357 § 1 KKKW. 

Otrzymuje on następujące brzmienie: «Każdy duchowny powinien być inkardynowany 

albo do jakiegoś Kościoła partykularnego lub do prałatury personalnej, albo do jakiegoś 

instytutu życia konsekrowanego lub do jakiegoś stowarzyszenia, które posiada tę 

zdolność, albo też do jakiegoś publicznego stowarzyszenia kleryckiego, które otrzymało 

taką zdolność od Stolicy Apostolskiej, tak że w żadnym wypadku nie może być 

duchownych nikomu niepodlegających, czyli tułaczy»”93. 

Osoby konsekrowane, z racji ich oddania się Bogu i poświęcenia się na służbę 

Kościołowi, charakteryzują się dyspozycyjnością, przedsiębiorczością, pomysłowością 

i wielkodusznością. Powołanie misyjne jest ściśle połączone z posłannictwem osób 

 
91 Por. BENEDICTUS PP. XVI, Constitutiones apostolicae Anglicanorum coetibus qua Personales 
Ordinariatus pro Anglicanis conduntur qui plenam communionem cum Catholica Ecclesia ineunt 
(04.11.2009 r.), AAS 101 (2009), ss. 985-990; tekst polski: Konstytucja apostolska „Anglicanorum 
coetibus” o ustanowieniu Ordynariatów Personalnych dla anglikanów przystępujących do pełnej 
wspólnoty z Kościołem katolickim, „L’Osservatore Romano” 1 (2010), ss. 11-13. Kongregacja Nauki Wiary 
erygowała Ordynariat Personalny Matki Bożej z Walsingham na terenie Konferencji Episkopatu Anglii 
i Walii (Decree of Erection of the Personal Ordinariate of Our Lady of Walsingham, dnia 15.01.2011 r.), 
Ordynariat Personalny Katedry Świętego Piotra na terenie Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych 
i Kanady (Decree of Erection of the Personal Ordinariate of the Chair of Saint Peter, dnia 01.01.2012 r.) 
oraz Ordynariat Matki Bożej Krzyża Południa na terenie Konferencji Episkopatu Australii (Decree of 
Erection of the Personal Ordinariate of Our Lady of the Southern Cross, dnia 15.06.2012 r.). 
92 Por. H. STAWNIAK, Inkardynacja w misji Kościoła, dz. cyt., s. 247. 
93 Por. FRANCISCUS PP., Litterae apostolicae motu proprio datae Competentias quasdam decernere quibus 
aliquae normae immutantur Codicis Iuris Canonici et Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium 
(11.02.2022 r.), https://www.vatican.va/content/francesco/pl/motu_proprio/documents/20220211-motu-
proprio-assegnare-alcune-competenze.html [data dostępu: 08.04.2022], art. 3.  
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konsekrowanych94. Przed Kodyfikacją z 1983 r. nie było normy podobnej do kan. 783, 

który stanowi: „Ponieważ członkowie instytutów życia konsekrowanego na mocy samej 

konsekracji poświęcają się na służbę Kościołowi, są zobowiązani do szczególnego 

udziału w działalności misyjnej w sposób właściwy swojemu instytutowi”. To wcale nie 

oznaczyło, że obowiązek członków instytutów życia konsekrowanego do propagowania 

wiary wśród niewierzących bywał ignorowany lub pominięty95. Powyższa cytowana 

norma kanoniczna wprost wyraża charakter misyjny instytutów życia konsekrowanego 

i jest zastosowaniem zasady generalnej wyrażonej w kan. 781. Innymi słowy, 

ustawodawca podkreślił wymiar misyjny istniejący w życiu konsekrowanym ze swojej 

natury96. 

Powołanie misyjne jest również wewnętrznie połączone z instytutami, które 

działalność misyjną Kościoła realizują jako własną misję97. Generalnie, na mocy samej 

konsekracji, instytuty życia konsekrowanego są włączone w działalność Kościoła – 

konsekracja wiąże się z misją. Życie konsekrowane w swojej istocie jest 

uprzywilejowanym środkiem skutecznej ewangelizacji; zakonnicy i zakonnice poprzez 

swoje życie są znakiem całkowitej dyspozycyjności dla Boga, Kościoła i braci98. 

W materii misyjnej, zwłaszcza biorąc pod uwagę możliwość posłania na misję 

ad gentes, nie jest wystarczający ślub posłuszeństwa. Zatem w odniesieniu do instytutów 

życia konsekrowanego należy rozróżniać: 

1. Zakony i instytuty, wobec których legislacja nie reguluje bezpośredniego 

uczestnictwa w działalności misyjnej. Przełożeni nie mogą posyłać podwładnego. 

W przypadku, gdy Stolica Apostolska powierzałaby im zadania misyjne, to przełożeni 

mogliby jedynie posyłać tych, którzy zgłaszają się dobrowolnie i zgodnie z prawem. 

2. Instytuty, które jako jeden ze swoich celów realizują posłanie misyjne. To 

zadanie nie obowiązuje każdego. Przełożeni mają się troszczyć o to, by wśród profesów 

była wystarczająca liczba osób gotowych do bezpośredniego apostolatu misyjnego. 

 
94 Por. A. DOMASZK, Misje „ad gentes” a nowe wyzwania, Prawo Kanoniczne 62 (2019), nr 4, s. 73. 
95 Por. AG, nr 27; RM, nr 69. 
96 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 338. 
97 Por. AG, nr 23. W ciągu wieków historii Kościoła niemało jest przykładów poświęcenia i heroizmu 
zakonników obu płci w dziele misyjnym (np. Zakon Św. Benedykta, Zakon Św. Franciszka…). Pierwsze 
instytuty misyjne, powstałe na terenach tradycyjnie chrześcijańskich, przyjmują obecnie licznych 
kandydatów pochodzących z nowopowstałych Kościołów, jako owoc ich działalności misyjnej. 
Por. F. RETAMAL, Comentario al can. 784, w: CExCDC, vol. III/1, s. 177. 
98 Por. tamże. 
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3. Instytuty nazywane misyjnymi, dla których misja ad gentes jest ich 

charyzmatem i cechą wyróżniającą. Wszyscy zakonnicy są związani z działalnością 

misyjną, jeśli przełożeni posyłają ich na misję99. 

Norma kan. 783 nie dotyczy stowarzyszeń życia apostolskiego, 

a w ustawodawstwie kodeksowym nie postanowiono o ich obowiązku misyjnym. Nie 

można jednak wątpić o ich odpowiedzialności i działalności na rzecz misji. Niektóre 

stowarzyszenia powstały właśnie w celu misyjnym, tj. dla dzieła misyjnego. Obowiązek 

misyjny członków stowarzyszeń życia apostolskiego powstaje przez przynależność do 

stowarzyszenia i jest postrzegany jako właściwy sposób służby Bogu i Kościołowi100.  

 

2.1.2.4. Świecy, mężczyźni i kobiety 

Z doświadczeń historii i praxis Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów 

wypływało to, że prowadzenie działalności misyjnej było powierzane jedynie osobom 

duchownym i konsekrowanym. Wraz z kodyfikacją kanoniczną z 1983 r. działalność 

misyjna zostaje określona jako własne zadanie duchownych i zakonników; ale już od 

instrukcji Quum huic uznaje się rolę wiernych świeckich w dziele misyjnym, chociaż 

jeszcze nie przypisuje się im charakterystyki misjonarza sensu stricto101. 

W kan. 149 § 1 KPK 1983, jak już wyżej wspomniano, ustawodawca kościelny 

odszedł od wymogu święceń dla powierzenia urzędu, jak to uprzednio stanowił w can. 

153 § 1 CIC 1917, który wymagał ad vacans officium promovendus debet esse clericus 

i nie przewidywał innych możliwości102. 

Spośród świeckich (jako tych, którzy nie są duchownymi) mogą zostać 

misjonarzami ci, którzy należą do instytutów życia konsekrowanego, jak zakonnicy 

i zakonnice (kan. 588 § 1.3), należący do instytutów świeckich (kan. 713 § 2), jak również 

należący do stowarzyszeń życia apostolskiego (kann. 731 i 735). Ponadto w poczet 

misjonarzy można wliczać także tych, którzy pełnią dzieła apostolskie w prałaturze 

 
99 Por. tamże.  
100 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., ss. 344-345. 
101 Por. C. PAPALE, I missionari: requisiti, tipologia…, dz. cyt., s. 53. 
102 Obecnie warunku tego nie stawia się wprost, chyba że chodzi o urząd wymagający wykonywania 
pełnego duszpasterstwa, czyli wykonywania władzy święceń, do czego koniecznie jest przyjęcie tego 
sakramentu. Por. J. I. ARRIETA, Komentarz do kan. 149-150, w: KPKkom, s. 167. 
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personalnej (kan. 296), zgodnie z własnym powołaniem i stanem małżeńskim czy 

kawalerskim103. 

W uczestnictwie wiernych świeckich w misji Kościoła, który z ustanowienia 

Bożego organizuje się i rządzi z godną podziwu różnorodnością104, są oni wszyscy, bez 

wyjątku przeznaczeni (deputatio) dla misji Chrystusa. To przeznaczenie nabiera 

skuteczności i efektywności, kiedy poszczególni wierni konkretyzują swój udział w misji. 

W taki sposób różnorodność posług w Kościele nie jest dziełem arbitralnej 

i bezkrytycznej samowoli, opartej jedynie o okoliczności lub korzyści, ale jej funkcją jest 

lepsze wypełnienie misji zbawczej. Wielość i różnorodność christifideles pełniących 

posługę misyjną nie zmienia faktu, że jest to sama misja zbawcza Kościoła. Taki stan 

rzeczy wypływa stąd, że Kościół nie rodzi się z jego zdolności operatywnej, lecz na mocy 

sakramentalnej105. 

Według norm Kodeksu Prawa Kanonicznego misjonarzom świeckim, których 

ustawodawca w kan. 785 § 1 określa mianem katechistów, można powierzyć pewne 

funkcje nauczycielskie, uświęcające i rządzenia zgodnie z przypisami prawa (kan. 228 

§ 1). Są nimi: posługa słowa, przewodniczenie modlitwom liturgicznym, udzielanie 

chrztu a także rozdzielanie Komunii świętej (kann. 230 § 3; 861 § 2; 910 § 2; 911 § 2), 

troska duszpasterska o parafie (kan. 517 § 2), przepowiadanie w kościele lub kaplicy (kan. 

766), asystowanie przy zawieraniu małżeństw i udzielanie niektórych sakramentaliów 

(kann. 1112; 1168). Oczywiście uprawnienia te powinny w większości zostać 

uregulowane w misyjnym prawie partykularnym. Zdaniem kanonisty Dimitrosa 

Salachasa należy mieć na uwadze, że na terenach misyjnych, gdzie Kościół nie jest 

jeszcze zakorzeniony, może nie być możliwym powierzenie urzędów świeckim 

misjonarzom, bowiem zgodnie z przepisami prawa, mogą być one powierzone jedynie 

w Kościołach partykularnych w pełni ukonstytuowanych. Niemniej w zależności od 

okoliczności czasowych i miejsca świeccy misjonarze, którzy są zdatni, mogą być – przy 

zachowaniu należytej roztropności – przyjmowani przez pasterzy do wykonywania 

urzędów kościelnych106. 

 
103 Zob. SCN, art. 31, o katechistach wędrownych na Drodze Neokatechumenalnej w: Statut zatwierdzony 
ad experimentum dekretem Papieskiej Rady do spraw Świeckich 29.06.2002 r., Prot. N. 1390/02/AIC-110; 
zatwierdzony zaś definitywnie dekretem Papieskiej Rady do spraw Świeckich 11.05.2008 r., 
Prot. N. 1140/08/AIC-110.  
104 Por. LG, nr 32. 
105 Por. J. F. MARTÍNEZ SÁEZ, La misión de Cristo…, dz. cyt., ss. 166-167. 
106 Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione…, dz. cyt., s. 169. 
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Katecheci działający na terenach misyjnych, którzy noszą całkiem odrębną 

nazwę katechistów, mogą być już urodzeni w rodzinach chrześcijańskich lub nawróceni 

kiedyś na wiarę chrześcijańską i wykształceni przez misjonarza lub innego katechistę. 

Przez długie lata poświęcają oni potem swoje życie dzieciom i dorosłym swych krajów. 

Takie doświadczenie misyjne pozwala stwierdzać za Janem Pawłem II, że bez nich nie 

byłyby pewnie powstały kwitnące dziś Kościoły107. 

Zatem nowość ustawodawstwa kanonicznego z 1983 r. odnosi się do relacji 

misjonarza wobec niewierzących autochtonów i wobec wiernych; misjonarz nie jest już 

więcej identyfikowany z konieczności z obcokrajowcem, kolonizatorem, ani z osobą 

zakonną lub członkiem instytutu. Ponadto w obecnych czasach działają w Kościele różne 

grupy i ruchy o profilu misyjnym, czasem w sposób samodzielny, zachowując jednak 

zgodność z wytycznymi i organami Kościoła, by lepiej zrealizować swoją gorliwość 

misyjną108. Dla przykładu misja rodzin prowadzona przez członków Drogi 

Neokatechumenalnej109. 

Jest to kolejny krok przenoszący naukę soborową w normy prawne kanoniczne, 

jak to ma miejsce w kan. 785, gdyż do zakorzeniania Kościoła i do wzrostu wspólnoty 

chrześcijańskiej w świece niezbędne są rożne posługi, które pobudzone powołaniem 

Bożym w zgromadzeniu wiernych powinny być z gorliwym zapałem popierane 

i kultywowane przez wszystkich; zalicza się do nich posługa kapłanów, diakonów 

i katechetów110.  

Nauczanie Magisterium Kościoła uznaje i docenia również rolę kobiet, które 

już od zarania chrześcijaństwa tak często wnosiły znaczny wkład i trud, wspomagając 

misjonarzy w dziele ewangelizacji111. Szczególną rolę mają do spełnienia zwłaszcza 

zakonnice misjonarki, których dziewictwo dla Królestwa Bożego wyraża się 

w różnorakich owocach macierzyństwa duchowego112. 

Znaczenie rzeszy mężczyzn i kobiet świeckich, którzy angażowali swoje życie 

w Krzewienie Ewangelii oraz w procesie plantatio Ecclesiae zostało podkreślone 

 
107 Por. IOANNES PAULUS PP. II, Catechesi tradendae, dz. cyt., nr 66. 
108 Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione…, dz. cyt., s. 118. 
109 „Realizacja Drogi Neokatechumenalnej może być wspomagana przez «rodziny w misji», które na prośbę 
Biskupów osiedlają się w rejonach zdechrystianizowanych lub tam, gdzie konieczna jest implantatio 
Ecclesiae.” SCN, art. 33 § 1. 
110 Por. AG, nr 15. 
111 Por. BENEDICTUS PP. XV, Maximum illud, dz. cyt., s. 9. 
112 Por. RM, nr 70. 
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w Liście apostolskim Antiquum ministerium113 papieża Franciszka z 10 maja 2021 r., 

kiedy ustanowił on posługę katechety. Chociaż list apostolski nie odnosi się wprost do 

kan. 785, w którym mowa o katechistach świeckich, to pośrednio podkreśla ważność tej 

posługi przy pierwszym głoszeniu, które wprowadza w kerygmat114. 

 

2.2. Formacja misjonarza 

W obowiązującym obecnie Kodeksie nie znajduje się konkretnej normatywy 

regulującej charakterystyczną i specyficzną formację dla misjonarzy. Jednakże 

ustawodawca powierzył biskupom diecezjalnym obowiązek troski o przygotowywanie 

misjonarzy. I tak w kan. 257 § 2 prawodawca ustanowił, że „biskup diecezjalny powinien 

zatroszczyć się o to, by duchowni zamierzający przenieść się z własnego Kościoła 

partykularnego do Kościoła partykularnego innego kraju, zostali odpowiednio 

przygotowani do wypełniania tam świętego posługiwania, by mianowicie zdobyli 

znajomość języka kraju, a także rozumieli jego instytucje, uwarunkowania społeczne, 

potrzeby i zwyczaje”115. Także w KKKW ustawodawca uwypuklił aspekt formacji w kan. 

589: „misjonarze tak zewnętrzni, jak autochtoni mają posiadać odpowiednie dary 

i uzdolnienia; powinni być odpowiednio przygotowani z zakresu misjologii i duchowości 

misyjnej, jak również pouczeni o historii i kulturze ludów, które mają ewangelizować”. 

Ustawodawca nie odnosi się wprost do formacji i przygotowania misjonarzy, 

choć takiej wymaga od wiernych świeckich katechistów116. Klaretyn Julio García Martín 

zwraca uwagę na to, że skoro wymaga się formacji misyjnej od katechistów, to tym 

bardziej powinna być ona stosowana wobec wszelkiego rodzaju misjonarzy, czyli nie 

tylko do samych prezbiterów ani jedynie do obcokrajowców. Myśl soborowa obejmuje 

 
113 FRANCISCUS PP., List apostolski w formie motu proprio „Antiquum ministerium”, w którym ustanawia 
posługę katechety (10.05.2021 r.), https://www.vatican.va/content/francesco/pl/motu_proprio/ 
documents/papa-francesco-motu-proprio-20210510_antiquum-ministerium.html [data dostępu: 
25.04.2022]. 
114 Por. tamże, nr 6. 
115 Treść kan. 257 odnosząca się do formacji seminaryjnej, którego treść jest zaczerpnięta z m.p. Ecclesiae 
Sanctae (I, 3 § 1 i 3); nr 6 dekretu Christus Dominus oraz PO, nr 10, ma szczególne znaczenie, nie tylko 
z powodów duszpasterskich, tj. dla lepszego rozmieszczenia duchowieństwa, lecz z uwagi na powszechny 
wymiar kapłaństwa. Alumni powinni być wychowani w duchu troski o cały Kościół i prawdziwej 
dyspozycyjności, właściwej kapłaństwu ministerialnemu, wyrażającej się gotowością podjęcia takiej 
posługi i w tych miejscach, gdzie potrzeby Kościoła są największe. Por. T. RINCÓN PÉREZ, Komentarz do 
kan. 257, w: KPKkom, s. 245. 
116 Por. kan. 785 KPK 1983.  
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wszystkich bez wyjątku, wskazując na formację duchową i moralną117 oraz doktrynalną 

i przygotowanie do apostolstwa118. 

Tę lukę kodeksową o formacji misyjnej można jednak uzupełniać mając na 

uwadze różne dyspozycje znajdujące się w samym Kodeksie Prawa Kanonicznego 

z 1983 r., które pośrednio odnoszą się do szczególnej formacji misjonarza. 

W rzeczywistości w kan. 245 § 1 oczekuje się, aby alumni byli ukształtowani w duchu 

misyjnym, a kan. 256 § 1 wskazuje, by mieć na uwadze wszystko to, co jest związane ze 

świętym posługiwaniem, a więc katechetykę, homiletykę, kult i kontakt z ludźmi, wśród 

których są również niekatolicy i niewierzący. W § 2 tegoż kanonu ustawodawca wskazuje 

na konieczność zapoznania się z potrzebami całego Kościoła, a to m.in. troska o sprawy 

misyjne. Formacja do kapłaństwa119, jak ustawodawca postanowił w kan. 257 §§ 1-2, 

musi uwzględniać troskę o Kościół partykularny i Kościół powszechny. Dalej, w kan. 

249 odnosi się do znajomości języków, która jest pożyteczna do wykonania pasterskiej 

posługi. 

Również norma kan. 231 § 1 ma swoje odniesienie do formacji świeckich, 

w tym i misjonarzy. W tekście kan. 229 został podkreślony obowiązek i prawo poznania 

nauki oraz zdobycia pełniejszej znajomości nauk kościelnych, które racjonalnie będą 

użyteczne i potrzebne w wykonywaniu apostolatu120. A więc nie brak dowodów 

normatywnych, że formacja na różnych płaszczyznach stanowi dla misjonarza element 

bardzo ważny, choć nie jest on konstytutywnym dla podjęcia urzędu misjonarza. 

Ogólne zasady specyficznej formacji doktrynalnej i apostolskiej misjonarzy 

zostały wskazane w soborowym dekrecie misyjnym Ad gentes121. Profesor Dimitros 

Salachas uwypuklił następujące kwestie, które można postulować jako niezwykle ważne 

dla formacji misyjnej: po pierwsze, aby nie tracić z horyzontu powszechności Kościoła 

i różnorodności narodów; dalej, aby darzyć szacunkiem dziedzictwo, języki i zwyczaje 

 
117 Por. AG, nr 25. 
118 Por. tamże, nr 26; J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 147. 
119 Normy kodeksowe w odniesieniu do formacji do prezbiteratu, zarówno diecezjalnych jak i zakonnych, 
znajdują się w rozdziale dotyczącym kształcenia duchowieństwa z II księgi Kodeksu. W nich, choć dotyczą 
formacji ogólnej do kapłaństwa, są odwołania do misji w ogólności, jak w kann. 245 § 1, 256 § 1, 257 §§ 
1-2 oraz odwołania do szczególnej formacji misyjnej jak w kann. 248, 249, 256 § 2 i 257 § 1. Zob. 
D. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, La solicitud por la Iglesia en la formación…, dz. cyt. „W trzecim rozdziale pt. 
Formacja do troski o Kościół powszechny Autor ukazuje niektóre ogólne zasady realizacji sollicitudo. 
Należą tu m.in. uwrażliwienie na potrzeby całego Kościoła, dyspozycyjność i otwartość na pełnienie 
posługi w każdym miejscu, sumienne wykonywanie zadań i władzy wobec powierzonej wspólnoty […]”. 
B. SZEWCZUL, Doktorat ks. Diego Martínez Martínez, Prawo Kanoniczne 48 (2005), nr 3-4, s. 321. 
120 Por. C. PAPALE, I missionari: requisiti, tipologia…, dz. cyt., s. 70. 
121 Por. AG, nr 26. 
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miejscowe wraz z poznawaniem obowiązujących norm i doktryny Kościoła 

w odniesieniu do działalności misyjnej122. Ważnymi elementami formacji misyjnej są 

także: poznawanie historii, struktur socjalnych, tradycji, porządku moralnego oraz dobra 

znajomość języka. W tym celu szczególnie pomocne są instytuty misyjne przy 

wydziałach lub uniwersytetach123. 

Profesor Natale Loda uważa, że podkreślenie przez ustawodawcę roli 

misjonarzy autochtonów wskazuje na ich uprzywilejowane miejsce w dziele 

ewangelizacji oraz na ich większą skuteczność ze względu na nabytą i właściwą formację 

w odniesieniu do własnej przynależności kulturalnej124. Natomiast powinni oni również 

otrzymać należyte przygotowanie, aby z większą skutecznością pełnić szczególne 

zadania misyjne oraz wspomagać innych misjonarzy w wypełnieniu działalności 

misyjnej. Dla uregulowania i ułatwienia stosownego przygotowania, powinno się ono 

odbywać przy uniwersytetach i wydziałach znajdujących się za granicą. KEN wydała 

w dniu 25 kwietnia 2001 r. omówioną już instrukcję La missione universale125, która 

zawiera pewne wskazówki dla posyłania na studia zagraniczne diecezjalnych 

duchownych z terenów misyjnych oraz zapobiega zdarzającym się nieraz sytuacjom 

pozostania tych prezbiterów za granicą pomimo zakończonych już studiów. 

Formacja misyjna, która wymaga od kandydata stosownych umiejętności 

osobistych i duchowych, ma na celu jego całkowite zaangażowanie się w służbie 

ewangelizacji, ponieważ obejmuje całą osobę i życie misjonarza. Wymaga także od 

misjonarza całkowitego i bezwarunkowego oddania własnych sił i czasu126. Dla prof. 

Natale Loda istnieje jeszcze jeden aspekt w formacji misjonarza, który jest związany 

z jego zdatnością naturalną, gdyż chodzi o potrzeby pomysłowości i w pewnym stopniu 

sprytu misjonarza127. 

Sobór Watykański II kładł nacisk w dekrecie misyjnym na konieczność 

stosownej formacji i szczególnego przygotowania, które obejmuje różnorodne wymiary: 

duchowo–moralny oraz doktrynalny i apostolski. W odniesieniu do formacji duchowej 

i moralnej odnosi się do cnót teologalnych, gdzie uwydatnia się wiara, nadzieja i miłość 

 
122 Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione…, dz. cyt., ss. 119-120. 
123 Por. tamże, s. 120. 
124 Por. N. LODA, Il rapporto di complementarietà…, dz. cyt., s. 70. 
125 Por. CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE, La missione universale, dz. cyt. 
126 Por. RM, nry 65-66.79. 
127 Por. N. LODA, Il rapporto di complementarietà…, dz. cyt., s. 70. 
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jako wyraz życia duchowego i misyjnego oraz do cnót kardynalnych, jak sprawiedliwość, 

męstwo, umiarkowanie i roztropność, które stanowią nieodzowną pomoc w trudnościach, 

samotności, bezowocnej pracy i uzdalniają do otwartości serca oraz umysłu, współpracy 

i zgodności chrześcijańskiej tak, by misjonarz mógł całkowicie się oddać dziełu 

misyjnemu. Formacja doktrynalna i apostolska generalnie odbywa się w dwóch etapach. 

Pierwszy to poznawanie teologii, tajemnicy Chrystusa, kultury i religii narodów; 

formacja misjologiczna związana z poznawaniem nauki i ustawodawstwa kościelnego nt. 

działalności misyjnej oraz duszpasterskich teorii i praktyki. Drugi etap zaś jest bardziej 

charakterystyczny, gdyż związany jest z miejscem posłania, dlatego dotyczy konkretnego 

patrymonium kultury, języka, historii itp., które pozwolą poznać potrzeby duszpasterskie 

określonego narodu lub kraju128. 

W Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis z 2016 r., który wskazuje na 

cztery obszary, a właściwie wymiary objęte formacją, tj. wymiar ludzki, duchowy, 

intelektualny i duszpasterski, podkreśla się, że każde Ratio krajowe powinno się 

zatroszczyć o rozwinięcie podstawowych elementów, dotyczących formacji 

intelektualnej misjonarza, uwzględniając lokalne uwarunkowania historyczne 

i kulturowe129. W dokumencie Konferencji Episkopatu Polski „Droga formacji 

prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia” z 11 marca 2021 r. 

(obowiązuje od 1 października 2021 r.) wśród cech formacji podkreślona została 

misyjność: „Zapał misyjny, który stanowi cel i horyzont całej formacji, zależy od jakości 

relacji formowanego z Odkupicielem i Jego mistycznym Ciałem”130. Dokument 

dykasterii rzymskiej ponadto zwraca jeszcze uwagę na integralną część studiów 

teologicznych, jaką stanowią ekumenizm i historia religii, szczególnie tych najbardziej 

rozpowszechnionych w danym kraju131.  

W stosunku do instytutów zakonnych, według kan. 659 § 3 KPK 1983, 

kształcenie członków jest regulowane prawem powszechnym i własnym programem 

studiów instytutu. Należy przy tym zachować wskazania instrukcji Potissimus 

Institutionis, Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 

Apostolskiego z 1990 r.132 dotyczącej formacji w instytutach zakonnych. 

 
128 Por. J. GONZÁLEZ ARGENTE, Id al mundo entero..., dz. cyt., ss. 97-98. 
129 Por. RFIS 2016, nr 118. 
130 RISpl, nr 72, s. 21. 
131 Por. RFIS 2016, nr 175. 
132 Zob. CONGREGATIO PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE, 
Normae directivae de institutione in religiosis institutis (02.02.1990 r.), AAS 82 (1990), ss. 470-532. 
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W odniesieniu do świeckich misjonarzy, którzy pracują na terenach misyjnych 

na stałe, stosuje się normę z kan. 231, czyli nieodzowna jest ich odpowiednia formacja 

oraz sposób wynagrodzenia i zabezpieczenia społecznego, w tym ubezpieczenia 

zdrowotnego. Należy też zwrócić uwagę na coraz bardziej rozwijający się wolontariat 

świecki, poprzez który wierni świeccy ofiarowują kilka lat swojego życia, by 

współpracować bezpośrednio w dziele misyjnym133. 

Dla celów niniejszego studium warto dodać, że niezwykle trafna była 

propozycja biskupów podczas Synodu poświęconego Libanowi, która postuluje, aby 

powołanie misyjne było włączone w formację teologiczną i kapłańską, tak ażeby 

utworzyć katedrę naukową misjologii134. Właśnie działalność wydziałów kościelnych 

przyczynia się do pożądanej, zdrowej i otwartej postawy misyjnej w myśl zasady, że 

Kościół partykularny, który zamyka się w sobie nie jest w stanie wypełnić swojej misji135. 

Wreszcie należy podkreślić, że magisterium papieskie136 wskazuje na jeszcze 

jeden wymiar formacyjny i przygotowujący misjonarzy: to formacja permanentna137, 

która obejmuje odnowienie duchowe i aktualizację formacji teologicznej 

i duszpasterskiej, żeby w sposób rzeczywisty była podtrzymywana działalność misyjna 

i życie duchowe misjonarzy138.  

 

2.3. Posłanie przez kompetentną władzę kościelną 

Kościół posyła misjonarzy, by głosić Chrystusa i Ewangelię, której nie są 

właścicielami, lecz tylko sługami, a więc mają ją szerzyć z zachowaniem najwyższej 

wierności139. Nie ulega wątpliwości, że to posłanie jest zakorzenione w mandacie, który 

Zbawiciel powierzył Piotrowi i gronu Dwunastu, dlatego władza posłania spoczywa na 

Papieżu i na biskupach pozostających z nim w jedności. To oni powierzają dzieło 

 
133 Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione…, dz. cyt., ss. 118-119. 
134 Por. SINODO DEI VESCOVI PER IL LIBANO, Proposte Les Pères (13.12.1995 r.), w: Enchiridion Vaticanum 
14 (1994-1995), s. 2121. 
135 Por. IOANNES PAULUS PP. II, Adhortatio apostolica post Synodum Pro Libano Une espérance nouvelle 
pour le Liban (10.05.1997 r.), AAS 89 (1997), ss. 313-416; tekst polski: Adhortacja apostolska Jana Pawła 
II „Nowa nadzieja dla Libanu” po Synodzie Biskupów poświęconym Libanowi, w: Adhortacje 
Apostolskie…, dz. cyt., Tom II, ss.163-304, nr 77. 
136 Por. RM, nr 65. 
137 Wskazówki na temat formacji permanentnej prezbiterów zostały zawarte w RFIS 2016, nry 80-88; 
a w Polsce obowiązują ponadto wskazówki RISpl, nry 379-384, ss. 85-86. 
138 Por. J. GONZÁLEZ ARGENTE, Id al mundo entero..., dz. cyt., s. 98.  
139 Por. EN, nr 15. 
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misyjne, jak również czynią to instytucje kościelne, które otrzymałyby taką władzę od 

nich, jak np. w przypadku instytutów misyjnych140.  

Misjonarz, z jednej strony odkrywa powołanie do pracy ewangelizacyjnej, 

a jednocześnie jest wybrany i posłany przez Kościół, jak to jest ustanowione w normie 

kan. 784. Troską biskupa jest rozróżnienie powołań, ich należyte przygotowanie 

i posłanie na misję141. 

Na przestrzeni wieków w historii misyjności Kościoła najczęstszą praktyką było 

posyłanie zakonników, ale już w drugiej połowie XX wieku w sposób szczególny 

promowano posyłanie duchowieństwa diecezjalnego142. Wzrostu doświadczyła również 

liczba posłanych świeckich nienależących do instytutów misyjnych143.  

W kodeksie Piobenedyktyńskim udział kompetentnej władzy kościelnej był 

związany z litterae patentes, którego udzielano misjonarzom wraz z licencją od 

przełożonego kościelnego na misji, wikariusza lub prefekta apostolskiego (cann. 295-296 

CIC 1917). W Kodeksie Jana Pawła II, choć nie stosuje się tej samej terminologii, jednak 

analogicznie wskazuje się na tę rzeczywistość. Pojęcie mittuntur w kan. 784 KPK 1983 

jest dawnym literas patentes każdego misjonarza.  

Ustawodawca w kan. 784 określa elementy konstytutywne, które ustanawiają 

kandydata misjonarzem w sensie prawnym, a więc w znaczeniu ścisłym. Oprócz 

misyjnego powołania, zdatności naturalnych i duchowych, otrzymuje się status prawny 

misjonarza jedynie wtedy, kiedy kompetentna władza kościelna formalnym aktem posyła 

go, by mógł głosić Ewangelię tym, którzy jeszcze nie wierzą w Chrystusa144. 

Należy odróżniać dwa elementy w kan. 784, z jednej strony akt posłania 

misjonarza, a z drugiej zaś powierzone zadanie dzieła misyjnego. Jednocześnie, by 

uniknąć nieporozumienia, należy podkreślać – w myśl Julio García Martína – że treść 

kanonu uwypukla naukę soborową z AG, nr. 23 i dlatego posłanie ma charakter 

duszpasterski z jednej strony oraz charakter prawny z drugiej145.  

 

 
140 Taką władzę otrzymują od kompetentnej władzy kościelnej zwłaszcza wtedy, kiedy zostaje 
zatwierdzony kodeks fundamentalny (konstytucje) według normy kan. 587. Por. F. RETAMAL, Comentario 
al can. 784, w: CExCDC, vol. III/1, s. 175. 
141 Por. J. A. FUENTES, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 253. 
142 Por. RM, nry 67-68. 
143 Por. tamże, nry 71-72. 
144 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 150. 
145 Por. tamże. 
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2.3.1. Posłanie w znaczeniu duszpasterskim 

Termin „posłanie” jest stosowany w znaczeniu ogólnym przez niektórych 

autorów, a nawet w dokumentach Magisterium146. Takim znaczeniem posługuje się 

w dekrecie Ad gentes w nr. 38: „Ponieważ zaś stale wzrasta zapotrzebowanie na 

robotników w winnicy Pańskiej, a kapłani diecezjalni pragną także sami mieć coraz 

większy udział w ewangelizacji świata, święty Sobór życzy sobie, aby biskupi, 

uwzględniając bardzo poważny niedostatek kapłanów, który utrudnia ewangelizację 

wielu krajów, po należytym przygotowaniu, wysyłali niektórych spośród swoich 

pozytywnie wyróżniających się kapłanów, którzy poświęciliby się dziełu misyjnemu, do 

diecezji pozbawionych duchowieństwa, gdzie przynajmniej przez określony czas 

wykonywaliby zadania misyjne w duchu posługi”. 

Dla wybitnego w materii misyjnej kanonisty Julio García Martína, soborowe 

„posłanie” oznacza przejście prezbitera lub prezbiterów z jednej diecezji do drugiej, 

pokazujące swego rodzaju pomoc władzy diecezjalnej147. Takie posłanie według 

terminologii ustawodawcy w kan. 271 § 1 skutkuje „przeniesieniem148 się duchownego” 

(transmigrandum clericis). Analogiczna sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy członkowie 

instytutów są posłani przez swojego przełożonego na misje. Takie przejście na misje nie 

jest związane z powierzeniem konkretnego urzędu kościelnego w diecezji, gdzie biskup 

a quo nie ma jurysdykcji, jak i przełożony instytutu nie ma kompetencji do takiej 

czynności149. Odpowiedni obrzęd liturgiczny ma formę zewnętrzną i publiczną 

powierzenia zadania misyjnego konkretnym osobom, tj. wybranym na urząd misjonarza. 

Znakiem charakterystycznym dla obrzędu liturgicznego posłania misjonarza 

jest wręczenie krzyża misyjnego. 

 

 

2.3.2. Posłanie w znaczeniu prawnym – provisio canonica 

Posłanie w znaczeniu prawnym dąży do ustanowienia (costituire), 

zatwierdzenia (stabilire), stworzenia (creare), a w znaczeniu duszpasterskim odnosi się 

do świadczenia i wspomagania. Znaczenie duszpasterskie nie wyklucza znaczenia 

 
146 Por. RM, nry 61-62. 
147 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., ss. 151-154. 
148 Wcześniejsze tłumaczenie KPK 1983 w języku polskim wskazywało na „przesiedlenie się 
duchownego”. 
149 Por. J. GARCÍA MARTÍN, Misionero, w: DGDC, s. 434. 
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prawnego albo inaczej, znaczenie duszpasterskie nie jest przeciwstawne znaczeniu 

prawnemu150. 

Jak już wskazano, misjonarz nabywa status prawny nie przez przemieszczanie 

się geograficzne, lecz dzięki aktowi prawnemu, poprzez który zostaje mu powierzone 

szczególne zadanie w ewangelizacji. Dlatego wyrażenie mittere z kan. 784 (jak również 

z AG, nr 23) oznacza powierzenie misji publicznej do jej podejmowania w imieniu 

Kościoła151. Jak relacjonuje Rufino Callejo de Paz, soborowy dekret misyjny wydaje się 

udzielać misjonarzowi (zwłaszcza katechistom, o których mowa w kan. 785) prawdziwą 

missio canonica wraz z odpowiednim rytuałem liturgicznym152. 

Zatem Kościół posyła wybranych wiernych oficjalnie powierzając im do 

wypełniania dzieło misyjne. Posłanie oznacza powierzenie mandatu, o którym 

ustawodawca postanowił w kann. 145-146 KPK 1983 (provisio canonica)153. W tych 

normach ogólnych ustanowiono, że urzędu kościelnego nie można ważnie otrzymać bez 

kanonicznego powierzenia i w ten sposób praktycznie został zachowany przepis 

z Kodeksu Piobenedyktyńskiego z 1917 r.154 Dlatego więc nie ma innej możliwości 

ważnego otrzymania urzędu kościelnego niż poprzez kanoniczne powierzenie155. 

Dla kanonisty Juana Ignacio Arriety w obowiązującym ustawodawstwie 

kościelnym istnieje podwójne zastosowanie provisio canonica. Jedno jest bardziej 

techniczne, polega na obsadzeniu stanowiska w ramach określonego systemu lub 

procedury, w której zawiera się kilka aktów heterogenicznych, ale powiązanych ze sobą 

na gruncie prawa, w celu powierzenia urzędu kościelnego konkretnemu podmiotowi156. 

Drugie zastosowanie, bliżej can. 147 § 2 CIC 1917157, wskazuje na konkretny akt prawny, 

sam w sobie skuteczny w powierzeniu urzędu i zazwyczaj jest zastosowany przez 

kompetentną władzę, o której mowa w kan. 148 KPK 1983158. 

 
150 Por. TENŻE, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 154. 
151 Por. tamże, s. 155. 
152 Por. R. CALLEJO DE PAZ, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 120. 
153 Por. C. PAPALE, I missionari: requisiti, tipologia…, dz. cyt., s. 62. 
154 Can. 147 § 1 CIC 1917: „Officium ecclesiasticum nequit sine provisione canonica valide obtineri”. 
155 Por. J. I. ARRIETA, Comentario al can. 146, w: CExCDC, vol. I, s. 919. 
156 Tak ma miejsce przy swobodnym powierzaniu (kan. 157), przy prezentacji kanonicznej (kann.158-163), 
przy wyborze kanonicznym (kann. 164-179) oraz przy postulacji kanonicznej (kann. 180-183). Doktryna 
kanoniczna wyszczególniła trzy elementy składające się w powierzeniu urzędu, jak wyznaczenie osoby, 
powierzenie tytułu i objęcie urzędu, a w przypadku urzędów biskupich to jeszcze dodaje się konsekracja 
biskupia. Por. tamże, s. 920. 
157 Can. 147 § 2 CIC 1917: „Nomine canonicae provisionis venit concessio officii ecclesiastici a competenti 
auctoritate ecclesiastica ad normam sacroruam canonum facta”. 
158 Por. J. I. ARRIETA, Comentario al can. 146, w: CExCDC, vol. I, s. 920. 
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Akt powierzenia funkcji wewnątrz struktury kościelnej missio canonica 

wydawany jest więc przez kompetentną władzę i upoważnia do podjęcia działalności 

publicznej w Kościele zarówno szafarzom wyświęconym, jak i wiernym świeckim, z tą 

jednak różnicą, iż ci ostatni nie mogą przyjmować ważnie zadań właściwych lub 

zarezerwowanych duchownym. Błędem byłoby utożsamiać missio canonica z ogólną 

misją głoszenia, którą posiada każdy wierny na mocy sakramentu chrztu159. 

Wolno więc stwierdzić, że ktoś jest posłany w znaczeniu prawnym tylko 

i wyłącznie wówczas, gdy otrzymuje „powierzenie kanoniczne” od kompetentnej władzy 

kościelnej, stając się misjonarzem. Status misjonarza nadawany jest więc na mocy missus, 

czyli aktu prawnego, a nie poprzez inne cechy, które nie są konstytutywne, ale mogą być 

nieodzowne160. To posłanie lub mandatum w sensie ścisłym i prawnym znaczy zatem 

powierzenie misji publicznej do wykonania w imieniu Kościoła161. 

 

2.3.3. Kompetentna władza kościelna 

Posłuszeństwo jest szczególną cnotą sług Chrystusa162 i jest ściśle związane 

z kościelną strukturą hierarchiczną. W odniesieniu do całego Kościoła powszechnego 

kompetentną władzą, w myśl kan. 782, jest biskup Rzymu i kolegium biskupów, do 

których należy kierownictwo i koordynacja poczynań i działań związanych z dziełem 

misyjnym i współpracą misjonarską. Natomiast w sytuacji Kościołów partykularnych jest 

to biskup diecezjalny na mocy kan. 790 § 1 i ci, którzy zostali z nim zrównani przez 

ustawodawcę w kan. 368. Ustawodawca przenosi tutaj nauczanie soborowe dekretu 

Christus Dominus (nr 6) na grunt kanoniczny, gdzie biskup jest gwarantem – sponsor – 

wszystkich Kościołów na mocy Bożego ustanowienia i z nakazu swego apostolskiego 

urzędu. Również należy mieć na względzie wyższych przełożonych instytutów życia 

konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, zarówno męskich, jak i żeńskich163. 

Zadania związane z działalnością misyjną Kościoła, które są realizacją celu 

duchowego, skupiają się na urzędzie kościelnym, dlatego należy wziąć pod uwagę 

kompetencję władzy powierzającej urząd. Wiążąca jest norma kan. 148, w której 

 
159 Por. J. A. FUENTES, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., ss. 80-81. 
160 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 155. 
161 Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione…, dz. cyt., s. 117. 
162 Por. AG, nr 24. 
163 Por. C. PAPALE, I missionari: requisiti, tipologia…, dz. cyt., ss. 67-68; J. GARCÍA MARTÍN, L’azione 
missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 156. 
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wskazano, że „do władzy, która jest właściwa, by erygować urzędy, dokonywać w nich 

zmian i je znosić, należy również ich kanoniczne powierzanie, chyba że prawo stanowi 

inaczej”. Dlatego ustawodawca kościelny w kan. 790 § 1 n. 1° obarczył biskupa 

diecezjalnego na terenach misyjnych obowiązkiem inicjowania, kierowania 

i koordynowania wszystkich poczynań i dzieł misyjnych. Natomiast umieszczenie w tej 

normie osoby biskupa diecezjalnego wraz z określeniem „na terytoriach misyjnych” 

wymaga szczególnego doprecyzowania, tak jak twierdzi profesor Fernando Retamal, 

gdyż może się wydawać, że władza zwyczajna, własna i bezpośrednia biskupa 

diecezjalnego (kan. 381 § 1) jest niekompatybilna z terenami misyjnymi, tj. prefekturami 

i wikariatami apostolskimi – kierowanymi w imieniu papieża (kan. 371 § 1). Zatem 

należy najpierw wyjaśnić, że prefekci i wikariusze apostolscy są zrównani w prawie 

z biskupem diecezjalnym, chyba że z natury rzeczy (np. brak święceń biskupich, 

kan. 1015 § 3) lub z nakazu prawa (np. wizyta ad limina prefektów apostolskich, kan. 

400 § 3; wakans, kan. 420; rada kapłańska i kolegium konsultorów, kann. 495 § 2 i 502 

§ 4) wynika co innego (kan. 381 § 2). Następnie powinno się podkreślać, że jednostki 

prefektur i wikariatów apostolskich, nawet kiedy są one uznane za tereny misyjne, są 

zawsze zrównane w prawie z diecezjami. Jednakże jako „nowe Kościoły” mogą 

utrzymywać swoją zależność od dykasterii misyjnej Kurii Rzymskiej i zachować przez 

dłuższy czas status „terenów misyjnych”164. 

Kompetentną władzą do ustanowienia misjonarzy są przełożeni terenów 

misyjnych w sensie prawnym. Do tych terenów należą diecezje zależne od Dykasterii ds. 

Ewangelizacji, wikariaty apostolskie, prefektury apostolskie, misje sui iuris, niektóre 

opactwa terytorialne i administratury apostolskie erygowane na stale165. Nie oznacza to, 

rzecz jasna, niemożności ustanowienia misjonarzy w prałaturach terytorialnych albo 

i w diecezjach niezależnych od rzymskiej dykasterii misyjnej, gdyż jak już zaznaczono, 

jest to urząd kościelny ustanowiony na stałe, którego erygowanie jest w kompetencji 

biskupa diecezjalnego166. 

Niektórzy kanoniści są zdania, że kompetentna władza kościelna może być 

dwojaka (podwójna), czyli należy do niej ordynariusz, który posyła misjonarza do zadań 

 
164 Por. RM, nr 37; F. RETAMAL, Comentario al can. 790, w: CExCDC, vol. III/1, s. 206. 
165 Prałatury terytorialne nie są uznawane za tereny misyjne w sensie prawnym, bo nie zależą od Dykasterii 
ds. Ewangelizacji. 
166 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 157. 



Rozdział III.  Status misjonarza – wymogi prawne 

 - 197 - 

misyjnych albo ordynariusz, który przyjmuje misjonarza pod własną jurysdykcję 

powierzając mu konkretne zadanie kanoniczne167. 

Podsumowując, władzę kościelną kompetentną do posłania misjonarza lub/i 

powierzania misjonarzowi konkretnej missio canonica posiada Stolica Apostolska wraz 

ze swoimi organami administracyjnymi (kan. 782 § 1); biskup diecezjalny (kan. 385) 

i prawnie z nim zrównani (kan. 368) oraz wyżsi przełożeni instytutów życia 

konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, męskich lub żeńskich168. 

 

2.4. Zależność misjonarza od hierarchii kościelnej 

Kwestią konieczną do wyjaśnienia w tym rozdziale jest aspekt zależności 

misjonarza od hierarchii kościelnej, która jest unormowana w kan. 790 § 2. Ustawodawca 

ustalił, że przepisy wydane przez biskupa diecezjalnego w kwestii poczynań i dzieł 

misyjnych oraz umów i stosunków zawartych na korzyść misji, obowiązują wszystkich 

misjonarzy, także zakonników oraz ich pomocników, przebywających na danym 

terytorium. Ten warunek odróżnia misjonarzy w sensie ścisłym od misjonarzy 

w ogólności, gdyż właśnie zależność od hierarchii kościelnej jest regulowana umowami 

pomiędzy stronami według stosownych przypisów prawnych169. 

W taki sposób norma kanonu podkreśla różnicę pomiędzy działaniem w imieniu 

Kościoła a działaniem prywatnym. Treści kanonu należy odnieść do poszczególnych 

misjonarzy w zależności od ich statusu prawnego, tj. prezbiterów diecezjalnych 

(inkardynowanych albo „przejściowych”, tj. takich, którzy znajdują się na terenach 

misyjnych na podstawie licentia transmigrandi), zakonników i świeckich, zarówno 

żonatych jak i stanu wolnego.  

Aspekt podporządkowania hierarchicznego, jako trzeci element składowy 

w tożsamości misjonarza, posiada swój fundament w autorytecie biskupa, gdyż misjonarz 

kontynuuje misję Chrystusa nie z własnej woli, ale ze względu na powołanie otrzymane 

od Boga i będąc pod opieką Kościoła hierarchicznego. Ustawodawca, by unikać 

niepotrzebnych problemów związanych z mogącymi wystąpić nieporozumieniami, 

zaznaczył, aby zostały zawarte odpowiednie umowy170. 

 
167 Por. J. HORTA ESPINOZA, “Eccomi, manda me!”…, dz. cyt., s. 109. 
168 Por. A. G. URRU, La funzione di insegnare della Chiesa…, dz. cyt., s. 111. 
169 Por. J. GARCÍA MARTÍN, Misionero, w: DGDC, s. 435. 
170 Por. TENŻE, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 164. 
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W stosunku do kompetencji Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, 

konstytucja apostolska Pastor bonus w art. 60 ustanawiała, że: „Działalność apostolska 

i misyjna na terenach, na których obrządki wschodnie od dawna stanowią większość, 

nawet gdyby podejmowali ją misjonarze Kościoła łacińskiego, zależy wyłącznie od tej 

Kongregacji”. Taka norma została zachowana w art. 86. Praedicate evangelium. 

Zachodząca wątpliwość w odniesieniu do kompetencji odpowiedniej dykasterii 

rzymskiej pozostaje w kwestii ustawodawcy, który wskazał w Praedicate evangelium, że 

sprawy te zostają przedstawione Najwyższemu Trybunałowi Sygnatury Apostolskiej, 

chyba że biskup Rzymu inaczej przewidzi postępowanie171. 

 

3. Ogólne zadania misjonarzy w działalności misyjnej Kościoła 

Działalność misyjna Kościoła jest związana z ewangelizacją oraz 

zaszczepieniem Kościoła (kan. 786), a do tego wymaga się nade wszystko Eucharystii, 

która jest ściśle połączona z posługą prezbitera172. Ustawodawca kodeksowy 

wyszczególnił w posłudze misyjnej głoszenie Słowa Bożego (kan. 786) i sprawowanie 

sakramentów, które są logicznym następstwem głoszenia (kan. 787 § 2), innymi słowy są 

to nauczycielskie i uświęcające zadania Kościoła. Należy akcentować kontekst prawny 

tych zasadniczych kwestii, gdyż zadania te podejmowane przez misjonarzy, w zależności 

od ich własnego statusu prawnego w Kościele, są również działaniami całego Kościoła. 

W następnym rozdziale więcej miejsca będzie poświęcone konkretnym zadaniom 

prezbitera diecezjalnego, jako misjonarza. 

Pamiętając, że istota działalności ewangelizacyjnej zawiera w sobie głoszenie 

Chrystusa tym, którzy go nie znają (nauczanie katechetyczne i sprawowanie 

sakramentów), to jednak żadna definicja lub sama działalność nie może wyczerpać 

wystarczająco głębokiego znaczenia misji, dlatego że misja to nie tylko aktywność 

ludzka, ale nadto nadprzyrodzona, gdyż niesie Dobrą Nowinę całej ludzkości173. 

Misja Kościoła cechuje się m.in. powszechnością, dlatego w jej prowadzeniu 

wydaje się nieodzownym wzięcie pod uwagę wielości posług, w których się ona dokonuje 

w myśl zasady est in Ecclesia diversitas ministerii sed unitas missionis174. 

 
171 Por FRANCISCUS PP., Praedicate evangelium, dz. cyt., art. 22. 
172 Por. AG, nr 15. 
173 Por. R. CALLEJO DE PAZ, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 22. 
174 Por. J. F. MARTÍNEZ SÁEZ, La misión de Cristo…, dz. cyt., s. 176. 
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Plantatio Ecclesiae domagają się Eucharystii i głoszenia Słowa Bożego, które 

są zasadniczymi posługami i które są sprawowane przez misjonarza zgodnie z własnym 

jego kościelnym statusem prawnym. W tych dwóch posługach zachodzi jeszcze potrzeba 

specyficznej inkulturacji i dialogu misyjnego, które zostały wskazane przez ustawodawcę 

kościelnego w kan. 787 § 1. 

 

3.1. Dialog misyjny przez świadectwo życia i słowa misjonarzy 

Dla owocnej działalności misyjnej ustawodawca wysunął na pierwszy plan 

w kan. 787 § 1 uznanie, że „misjonarze przez świadectwo życia i słowa powinni nawiązać 

dialog z niewierzącymi w Chrystusa, ażeby w sposób przystosowany do ich mentalności 

i kultury, otworzyć im drogi, na których mogliby poznać orędzie ewangeliczne”. Jest to 

jedyny raz, kiedy w Kodeksie z 1983 r. stosuje się termin dialogus. Rozumiany jest on 

jako komunikacja, odniesienie, poznawanie, zachowanie misjonarza wobec 

niewierzących. Nie jest to jakiś dialog ekspertów bądź naukowców, lecz ludzka relacja 

w różnorodności. Mając za fundament teologię wraz z prawem misyjnym przez dialog 

misyjny wprowadza się ewangeliczne orędzie w szeroki kontekst socjokulturowy 

narodów, proces ten jawi się jako wezwanie dla Kościoła w ogólności, ale 

i w szczególności dla każdego zaangażowanego w misji ad gentes175. 

Treść kanonu rozróżnia dwie zasadnicze posługi, wzajemnie uzupełniające się 

w zadaniu misjonarzy176. W przywołanym kan. 787 § 1 zakres i odpowiedzialność są 

zdefiniowane jako poznanie orędzia ewangelicznego; adresaci są określani jako 

niewierzący w Chrystusa; podmiotem działalności są misjonarze; zadanie zaś to 

nawiązanie dialogu, które jest opisane w procesie: podwójne świadectwo życia i słowa, 

przystosowanie do rzeczywistości kultury, znajomość Ewangelii i otworzenie dróg, które 

sprzyjają i pozwalają na poznanie. W paragrafie drugim tego przepisu wyraźnie określony 

cel działalności misyjnej jest sformułowany jako prośba o dopuszczenie do przyjęcia 

chrztu; którą poprzedza pouczenie o prawdach wiary i właściwe przygotowanie177. 

 
175 Por. V. MOSCA, L’orizzonte del diritto missionario, dz. cyt., ss. 216-217. 
176 Por. J. GARCÍA MARTÍN, Deber de todo el pueblo…, dz. cyt., s. 217. 
177 Por. L. MEDDI, La testimonianza della vita cristiana come metodologia missionaria (can. 787), Ius 
Missionale 10 (2016), s. 60.  
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Paweł VI wskazał na dialog jako fundamentalną postawę relacji Kościoła ze 

światem współczesnym, w którym Kościół żyje i posługuje178. Magisterium misyjne, 

zwłaszcza nry 55-57. encykliki Redemptoris missio, która jest źródłem kan. 787, stanowi 

nieoceniony przewodnik dla studium tego zagadnienia, ponieważ wskazuje na „dialog 

z braćmi innych religii” opierając się na jedności całej ludzkości w planie stworzenia 

Boga, w odkupieniu dokonanym przez Chrystusa i ostatecznym celu całego rodzaju 

ludzkiego179. 

Kościół uwydatnia na różne sposoby inicjatywę miłości Boga wobec ludzi, 

prowadząc ich do poznania Chrystusa poprzez swoją działalność ewangelizacyjną, która 

ma kształt dialogu. Nie jest on jedynie pojęciowy lub ideologiczny, ale egzystencjalny 

i uświęcający, bowiem prowadzi człowieka poprzez chrzest do włączenia się w życie 

Chrystusa i Kościoła, i konsekwentnie, do udziału w Jego misji. Taka właśnie działalność 

ewangelizacyjna obejmuje Kościół i go tworzy180. Dialog zatem stanowi początkowy 

wyraz misji Kościoła, jest jakby pierwszym etapem pre–ewangelizacji, który ma 

doprowadzać do głoszenia Dobrej Nowiny. Są to dwie działalności uzupełniające, 

charakteryzujące się oddzielnymi metodami, które nie są zamienne, ani przeciwne 

sobie181. 

Dialog z religiami niechrześcijańskimi opiera się na uznaniu tego, co prawdziwe 

i święte w tych religiach, bez umniejszania przekonania, że Kościół jest drogą zbawienia 

i tylko w Nim jest pełnia środków do jego osiągnięcia182. Dlatego dialog ma być szczery, 

mający na względzie nadzieję i miłość chrześcijańską oraz musi zaakceptować różnice, 

 
178 Por. PAULUS PP. VI, Ecclesiam suam, dz. cyt., nry 5. 31-54. Ponadto Paweł VI, dn. 09.04.1965 r., jeszcze 
przed promulgacją Ecclesiam suam utworzył w Kurii Rzymskiej Sekretariat ds. niewierzących – 
Secretariatus pro non credentibus, który później w 1993 r. Jan Paweł II połączył z Papieską Radą 
ds. Kultury. Po reformie Praedicate evangelium stała się Dykasterią ds. Kultury i Edukacji.  
179 Por. IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio ad Patres Cardinales et Praelatos familiae ipsius Domini Papae 
necnon Romanae Curiae, imminente Nativitate D.N. Iesu Christi coram admissos (22.12.1986 r.), AAS 79 
(1987), ss. 1082-1090, nr 9. Jest to dalsze pogłębienie wizji soborowej, gdyż jeden jedyny Lud Boży jest 
powszechny, zakorzeniony wśród wszystkich narodów ziemi, przez który Kościół „wspiera i przyswaja 
w sobie, o ile są dobre, uzdolnienia i wartości oraz obyczaje narodów, a przyjmując, oczyszcza je, umacnia 
i uwzniośla […] tak iż całość i poszczególne części wzrastają na skutek owej wzajemnej łączności 
wszystkich oraz dążenia do pełni w jedności”. LG, nr 13. Stąd właściwa potrzeba fundamentu 
różnorodności form Kościoła partykularnego w ścisłym związku z zasadami kulturalnymi i religijnym, 
w którym żyją. Por. L. MEDDI, La testimonianza della vita cristiana…, dz. cyt., s. 46. 
180 Por. J. F. MARTÍNEZ SÁEZ, La misión de Cristo…, dz. cyt., s. 93. 
181 Por. F. RETAMAL, Comentario al can. 787, w: CExCDC, vol. III/1, s. 192. 
182 Por. RM, nry 44-45. 
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a nawet sprzeczności, z poszanowaniem dobrowolnych decyzji każdego człowieka, 

zgodnie z jego sumieniem183. 

Teksty misyjne przed dokumentem soborowym Ad Gentes nie brały pod uwagę 

kwestii dialogu. Misja przynosiła prawdę doktrynalną i zbawienną, więc była 

samowystarczalna dla siebie samej poprzez działalność głoszenia, którą zazwyczaj 

podejmowano jako dysputę teologiczną. Odbiorca tego głoszenia był zaproszony do 

przyjęcia tej prawdy. Zatem jeśli „głoszenie” podkreśla działanie w służbie prawdzie 

chrześcijańskiej, „dialog” może oznaczać wspólne poszukiwanie prawdy wraz ze 

wzajemną wymianą dóbr. Dlatego na Soborze Watykańskim II dowartościowano 

odniesienie (relacji, dialogu) Kościoła do świata współczesnego184. 

Ustawodawca wskazał, że dialog odnosi się do niewierzących w Chrystusa, 

więc nie może przyjąć formy dialogu ekspertów tak jak ma to miejsce w przypadku 

dialogu międzyreligijnego. Dlatego nie ma tutaj odniesienia do dialogu ekumenicznego, 

który ustawodawca w kan. 755 § 1 określił mianem „ruchu ekumenicznego”. Klaretyn 

Julio García Martín wskazał na pięć aspektów, które obejmuje ludzki dialog misyjny185: 

– uczestnictwo w sprawach ludzkiej egzystencji; 

– poznawanie tradycji narodowych i religijnych; 

– odkrywanie dóbr i bogactw, jakich Bóg udzielił narodom; 

– rozświetlenie tych bogactw światłem Ewangelii; 

– uwolnienie tych bogactw i odniesienie do władzy Zbawiciela. 

Kanonista wyeksponował także przymioty charakterystyczne tego dialogu, 

jakimi są szczerość186, szacunek, rozważność i przystosowanie do rozmówcy187. 

W ustanowieniu przepisu prawnego z kan. 787 § 1 ustawodawca wskazał na 

wartość świadectwa życia, które zawiera w sobie potrzebę, aby misjonarz pogłębiał wiarę 

i identyfikację swojego życia z tożsamością chrześcijańską; postawę otwartości, by 

zrozumieć rozmówcę; postawę pokory i lojalności oraz świadomość, że wzajemna 

 
183 Por. CONCILIUM VATICANUM II, Declaratio Dignitatis humanae de libertate religiosa (07.12.1965 r.), 
AAS 58 (1966), ss. 929-946; tekst polski: Deklaracja o wolności religijnej, w: Sobór Watykański II…, dz. 
cyt, ss. 410-421, nr 2. 
184 Por. L. MEDDI, La testimonianza della vita cristiana…, dz. cyt., ss. 64-66. 
185 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 119. 
186 „W pierwszej kolejności szczery dialog odnosi się do pewnej wolności od troski o nawrócenie odbiorcy. 
Szczerość oznaczałoby, że nie dąży do prozelityzmu. Przede wszystkim zaś wskazuje na kwestie 
antropologiczne, gdzie tożsamość podmiotowa realizuje się w ciągłej i głębokiej otwartości na Drugiego 
(i drugiego)”. Por. L. MEDDI, La testimonianza della vita cristiana…, dz. cyt., s. 68 [tłum. własne]. 
187 Por. tamże, ss.120-121. 
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wymiana przezwycięża przesądy i nietolerancję, tak jak wskazał Jan Paweł II 

w Redemptoris missio188. Jest to ślad misyjnego dokumentu soborowego, gdzie wskazano 

na formację misjonarzy i na postawy, które zazwyczaj musi przyjmować189. Profesor 

Luciano Meddi nazywa te wskazówki ecclesiogenesi, jako że stanowią pierwsze 

działalności misyjne niezbędne do zakorzenienia w jakimś miejscu lub w jakiejś grupie 

ludzi wspólnoty Kościoła190. 

Ustawodawca wskazuje również na świadectwo słowa, które jest związane ze 

szczególną wrażliwością na nowo poznane treści i stosowny język, w którym będą 

przedstawiane aspekty doktryny katolickiej. Prof. Fernando Retamal nazywa to 

świadectwo „dialogiem życia”, którego znakomitym przykładem był Jan Paweł II 

w dialogu z innymi religiami, jak np. wobec muzułmanów i wielkich religii Azji podczas 

jego podróży apostolskich191. 

Świadectwo, jako środek w działalności misyjnej Kościoła, polega na 

podkreślaniu, świadczeniu w sposób widoczny i zrozumiały nowej formy życia, dając 

dowód istnienia jakiejś rzeczy lub osoby. Zatem, w misji Kościoła polega ono na dawaniu 

świadectwa o zbawieniu w Chrystusie, ukazywaniu nowego człowieka słowem i czynem 

tak, że ludzie będą mogli Go dostrzegać i będą chcieli zrozumieć nowość i pełnię życia 

w Chrystusie192. Ustawodawca przenosi na grunt kanonistyczny wymowne zdanie: 

„Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha 

nauczycieli, to dlatego, że są świadkami”193. Ta rzeczywistość wypływa z mocy 

sakramentalnej chrztu, który wprowadza powołanie do prowadzenia życia zgodnego 

 
188 Por. RM, nry 42.56. 
189 Por. AG, nry 23-26.11-12 i inne. 
190 Por. L. MEDDI, La testimonianza della vita cristiana…, dz. cyt., s. 60. 
191 Por. F. RETAMAL, Comentario al can. 787, w: CExCDC., vol. III/1, s. 193. 
192 Por J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 116. Treść kan. 787 koreluje 
z AG, nr 11 o świadectwie miłości, bardziej niż charytatywności. W latach siedemdziesiątych zaistniała 
mocna tendencja społeczna w działalności misyjnej, która spowodowała dwukrotną interwencję (1984 r. 
i 1986 r.) Kongregacji Nauki Wiary nt. metodologii i praktyk misyjnych związanych z tematyką 
wyzwolenia. Możliwe, że to uwypukliło preferencję zatwierdzonych nowych ruchów kościelnych przed 
zaczątkowymi wspólnotami kościelnymi (communitates a basi). W nowych ruchach dostrzegano 
świadectwa w wymiarze osobistego uświęcenia, które jest przeżywane na poziomie moralnym 
i doktrynalnym. Chociaż Synod Nadzwyczajny w 1985 wprowadził preferencyjną opcję dla ubogich 
i ludzkiego promowania (EN, nr 6), wskazując na nowe zaczątkowe wspólnoty (EN, nr 58). Również treść 
kan. 787 może korelować z doświadczeniem „cichego świadectwa”, jest to wizja misyjna związana 
z doświadczeniem Charlesa de Foucauld, tj. misja, która naśladuje styl ubóstwa Jezusa (AG, nry 3.5) 
Por. L. MEDDI, La testimonianza della vita cristiana…, dz. cyt., ss. 77-78. 
193 Por. PAULUS PP. VI, Allocutio moderatoribus ac membris e Consilio de Laicis, qui plenario Coetui 
Romae interfuerunt (02.10.1974 r.), AAS 66 (1974), s. 568; EN, nr 41. 
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z doktryną ewangeliczną194. W sposób ogólny podkreślone to zostało w kan. 210: 

„Wszyscy wierni, zgodnie ze swoją pozycją, zobowiązani są podejmować wysiłki, by 

prowadzić życie święte, przyczyniać się do wzrostu Kościoła i ustawicznie wspierać 

rozwój jego świętości”.  

W drugim paragrafie kan. 787 ustawodawca zaakcentował charakter 

doktrynalny orędzia ewangelicznego, który już wcześniej podkreślał w kan. 785 

o katechistach, zajmujących się przekazywaniem nauki ewangelicznej oraz w kolejnym 

kan. 788 § 2 odnoszącym się do nauki i praktyki życia chrześcijańskiego, jako inicjacji 

chrześcijańskiej. Ten charakter doktrynalny prowadzi do przyjęcia chrztu przez tych, 

którzy o to poproszą w sposób wolny. Takim sposobem, zdaniem kanonisty Luciano 

Meddiego, treść kan. 787 wskazuje na trzy kroki: najpierw „słowo” w kontekście 

świadectwa i dialogu, potem „orędzie ewangeliczne”, czyli głoszenie Chrystusa, aż do 

„pouczenia w prawdach wiary”, które zbliża człowieka do prośby o sakrament chrztu195. 

Niewątpliwie, jak wynika z Magisterium Kościoła196, w odniesieniu do 

ewangelizacji i plantatio Ecclesiae w niektórych okolicznościach świadectwo życia staje 

się jedynym narzędziem obecności Kościoła zarówno ze strony misjonarzy, jak i każdego 

ochrzczonego. Konsekwencja tego świadectwa nie jest niczym innym, niż wzywaniem 

do nawrócenia i przemiany życia197. Mimo że tytuł II w księdze trzeciej KPK 1983 nie 

ma odniesienia do męczeństwa, jak również nie ma tego zagadnienia w dekrecie Ad 

gentes ani w Evangelii nuntiandi198, nie można go pominąć, gdyż należy przypomnieć, 

za Katechizmem Kościoła Katolickiego: „Męczeństwo jest najwyższym świadectwem 

złożonym prawdzie wiary […] Męczennik daje świadectwo Chrystusowi, który umarł 

i zmartwychwstał, z którym jest zjednoczony przez miłość. Daje świadectwo prawdzie 

wiary i nauki chrześcijańskiej”199. 

 

3.2. Inkulturacja Ewangelii w misji ad gentes 

Plantatio Ecclesiae wynikające z kan. 786 jest pojęciem zastosowanym 

w dokumentach Kościoła, by z jednej strony podkreślić, jak wyżej wskazano, 

 
194 Por. kan. 217 KPK 1983. 
195 Por. L. MEDDI, La testimonianza della vita cristiana…, dz. cyt., s. 82. 
196 Zob. AG, nr 6; RM, nry 35.39. 
197 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 118. 
198 Jedynie: „[…] Szczepan tegoż Ducha pełen, zostaje wybrany diakonem, a potem składa świadectwo 
krwi męczeńskiej”. EN, nr 75. 
199 KKK, nr 2473. 
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odpowiedzialność Kościoła powszechnego i każdego Kościoła partykularnego 

w ogólności200, a z drugiej strony wskazać na długi proces wszczepienia Ewangelii, 

nazywany inkulturacją201. To nie tylko oznacza zewnętrzne zaadaptowanie się, lecz 

proces ten zakłada wewnętrzną przemianę prawdziwych wartości kultury poprzez 

włączenie w chrześcijaństwo i zakorzenienie chrześcijaństwa w różnych kulturach202. 

Pojęcie „inkulturacji”203 powstało w środowisku misyjnym, wskazując na wolę 

Kościoła do przejścia z form wiary świata zachodniego do innego podejścia, bardziej 

wrażliwego na wartość kultury, oraz do uzyskania odwołania do każdej kultury. W taki 

sposób rozpoczyna się proces inkulturacji w życiu młodych Kościołów partykularnych204. 

Lata poprzedzające Sobór Watykański II były naznaczone m.in. złożonością 

„inkulturacji” wiary, liturgii i dyscypliny kanonistycznej w Magisterium papieskim. 

Sobór zwrócił uwagę na fakt, że Kościół nie jest przywiązany do żadnej kultury, lecz ma 

świadomość, że Bóg przemówił według sposobu panującej kultury w każdej historycznej 

epoce. Analogicznie Kościół, trwający w ciągu wieków, posługiwał się i posługuje 

różnymi kulturami, by głosić i wyjaśniać Dobrą Nowinę wszystkim narodom, by ją 

 
200 Por. RM, nr 49. 
201 Por. EN, nr 20; RM, nr 52. 
202 Por. L. GEROSA, Le norme codiciali sull’attività …, dz. cyt., s. 461. 
203 Warto zauważyć, że to pojęcie nie występuje w tekstach soborowych, oficjalnie pojawia się w nr. 53 
adhortacji Catechesi Tradendae w 1979 r.: „zajmę się obecnie drugą sprawą: jak powiedziałem do 
członków Komisji Biblijnej, francuskie słowo «acculturation» lub «inculturation» jest wprawdzie słowem 
nowym, wyraża jednak znakomicie jeden z elementów wielkiej Tajemnicy Wcielenia. Chcę stwierdzić, że 
katecheza, jak i ewangelizacja w ogóle, ma za zadanie wszczepienie siły Ewangelii w samą istotę jej kultury 
i ich zasadnicze elementy; dostrzegać to, co je jaśniej wyraża; szanować ich wartości i bogactwa. W ten 
sposób będzie mogła doprowadzić ludzi o różnych formach kultury do poznania ukrytej tajemnicy 
i dopomóc im w wydobywaniu z ich własnej żywej tradycji oryginalnych znaczeń chrześcijańskiego życia, 
sprawowania liturgii i sposobu myślenia. Należy jednak pamiętać o dwóch sprawach: 
1. O tym mianowicie, że Orędzie Ewangelii nie może być tak zwyczajnie odłączone od kultury, w której 
się od początku zakorzeniło (to jest od całego świata Biblii, a konkretnie od środowiska kulturowego, 
w którym żył Jezus z Nazaretu); ani też bez poważnych strat nie może być oddzielone od tych form kultury, 
w których było przekazywane w ciągu wieków; nie jest ono bezpośrednim owocem żadnej kultury, lecz 
przekazywane jest zawsze za pomocą dialogu apostolskiego, który z konieczności włącza się w jakiś sposób 
w dialog kulturowy; 
2. Z drugiej strony należy stwierdzić, że moc Ewangelii wszędzie jest taka, iż przekształca i odradza. Nie 
należy się dziwić, że przenikając jakąś kulturę przekształca w niej wiele elementów. Nie byłoby katechezy, 
gdyby Ewangelia zmieniała się w zetknięciu z kulturą. Jeśli się to zaniedba przez zapomnienie, spowoduje 
się «zniweczenie Chrystusowego Krzyża», jak to bardzo znamiennymi słowami określa św. Paweł.” 
IOANNES PAULUS PP. II, Catechesi tradendae, dz. cyt., nr 53. 
204 Por. G. COLZANI, Inculturare la fede. Linee per una teologia, w: La fondazione del diritto. Tipologia 
e interpretazione della norma canonica, GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (red.), Glossa 
Editrice, Milano 2001, s. 219.  
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poznać i pogłębiać, by lepiej ją wyrażać w życiu liturgicznym i życiu różnorodnych 

wspólnot wiernych205. 

Działalność misyjna Kościoła w XX wieku doświadczyła odnowionego 

zainteresowania i zobowiązania. Szczególny impuls został dany w Magisterium Kościoła 

poprzez refleksję misjologiczną, wzbogaconą rozwojem „teologii misji” i dalej, poprzez 

powstawanie fakultetów i instytutów misjologicznych206. Kultura nie stanowi absolutnej 

wartości, jak podkreśla Julio García Martín, gdyż kultury nie są statyczne i w sposób 

podobny do człowieka nie są pozbawione przemiany i rozwoju. Uznawanie kultury jako 

absolutnej wartości stoi w sprzeczności z Ewangelią, ponieważ każda kultura dotknięta 

jest przez grzech. Ewangelia dąży do oczyszczenia i podporządkowania kultury 

zwierzchności Chrystusa. Tak dzieje się na przykładzie Europy, gdzie wielu błędnie 

utożsamia cywilizację zachodnią z obecnością chrześcijan207. 

W 1988 r. Międzynarodowa Komisja Teologiczna opublikowała dokument 

Wiara i Inkulturacja, zredagowany we współpracy z Papieską Radą ds. Kultury, 

w którym podano następującą wykładnię: „Proces inkulturacji może być zdefiniowany 

jako wysiłek Kościoła zmierzający do wprowadzenia orędzia Chrystusa w określone 

środowisko społeczno–kulturowe, wzywając do wiary według wszystkich jej własnych 

wartości, uwzględniwszy, że są one do pogodzenia z Ewangelią. Pojęcie inkulturacji 

uwzględnia ideę wzrostu, wzajemnego ubogacenia osób i grup, na mocy spotkania 

Ewangelii ze środowiskiem społecznym208. Zatem, jak określił Jan Paweł II: „inkulturacja 

[jest] wcieleniem Ewangelii w rodzime kultury oraz wprowadzeniem tych kultur w życie 

Kościoła”209. 

Polski papież zaznaczył w Redemptoris missio, że inkulturacja jest „procesem 

głębokim i całościowym, który dotyczy zarówno orędzia chrześcijańskiego, jak też 

 
205 Por. P. A. BONNET, La Chiesa particolare nel segno del pluralismo ecclesiale, w: PONTICIUM CONSILIUM 
DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETADIS, Ius in vita et in missione Ecclesiae. Acta simposi internacionales iuris 
canonici occurrente X anniversario promulgationis codicis iuris canonici (19-24.04.1993 r.), Libreria 
Editrice Vaticana, Roma 1993, s. 466. 
206 Por. V. MOSCA, Il diritto missionario nel CIC…, dz. cyt., ss. 58-59. Tej tematyce był poświęcony 
Międzynarodowy Kongres w dn. 5-12.10.1975 r. pod tytułem Il rapporto tra vangelo e cultura 
zorganizowany przez Pontificia Università Urbaniana w Rzymie. 
207 Por. J. GARCÍA MARTÍN, La Chiesa propone, non impone…, dz. cyt., ss. 220-221. 
208 Por. COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS, Fides et inculturatio (1988 r.), Gregorianum 70, 4 
(1989), ss. 625-646; tekst polski: Wiara i inkulturacja, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ 
cfaith/cti_documents/rc_cti_1988_fede-inculturazione_pl.html [data dostępu: 09.05.2020]. 
209 Por. IOANNES PAULUS PP. II, Litterae encyclicae Slavorum Apostoli, memoria recolitur, undecimo 
transactio saeculo, operis evangelici sanctorum Cyrylli et Methodii (02.06.1985 r.), AAS 77 (1985), 
ss. 779-813; tekst polski: Encyklika „Slavorum Apostoli” w tysiącsetną rocznicę dzieła ewangelizacji 
świętych Cyryla i Metodego”, w: Encykliki Ojca Świętego…, dz. cyt., ss. 135-157, nr 21. 
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refleksji i konkretnej działalności Kościoła. Jest to również proces trudny, ponieważ nie 

może w żadnej mierze naruszyć specyfiki i integralności wiary chrześcijańskiej. Poprzez 

inkulturację Kościół wciela Ewangelię w różne kultury i jednocześnie wprowadza narody 

z ich kulturami do swej własnej wspólnoty; przekazuje im własne wartości, przyjmując 

wszystko to, co jest w nich dobre i odnawiając je od wewnątrz. Ze swej strony przez 

inkulturację Kościół staje się bardziej zrozumiałym znakiem tego, czym jest, i coraz 

odpowiedniejszym narzędziem misji. Sam Kościół powszechny przez inkulturację 

Kościołów lokalnych wzbogaca się o formy wyrazu i wartości w różnych dziedzinach 

życia chrześcijańskiego, takich jak ewangelizacja, kult, teologia, dzieła miłosierdzia; 

poznaje i wyraża jeszcze lepiej tajemnicę Chrystusa, a jednocześnie jest pobudzany do 

stałej odnowy”210. 

W roku 1994 na Synodzie Biskupów, poświęconym obecności Kościoła 

w Afryce zaproponowano, aby proces inkulturacji był kontynuowany według dwóch 

kryteriów: zgodności z przesłaniem chrześcijańskim oraz jedności z Kościołem 

powszechnym. Adhortacja papieska nie przyniosła jednak oczekiwanych rezultatów na 

kontynencie afrykańskim, zwłaszcza w stosunku do spraw dotyczących życia 

małżeńskiego, czci i pamięci przodków oraz świata duchów211. 

W Dyrektorium Ogólnym o Katechizacji z 1997 r. zostały opisane zadania 

katechetyczne związane z inkulturacją wiary. Wyliczone zostały m.in.: zapoznanie się 

z głębią kultury osób; uznanie wymiaru kulturowego w samej Ewangelii; głoszenie 

nawrócenia, przemiany, którą Ewangelia czyni w kulturze; świadczenie o transcendencji 

Ewangelii wraz z rozeznawaniem zarodków ewangelicznych istniejących w kulturze oraz 

promowanie nowego wyrazu Ewangelii według kultury zewangelizowanej, zważając na 

język wiary wspólny wśród wiernych212. W najnowszym Dyrektorium z 2020 r. wskazano 

ponadto na konieczne zwrócenie uwagi na kwestię integralności treści wiary pomiędzy 

nowym wyrazem Ewangelii i ewangelizowaną kulturą. Integralności tej nie może 

zabraknąć, bowiem jest ona czynnikiem komunii Kościoła213. 

 
210 Por. RM, nr 52. 
211 Por. C. FANTAPPIÈ, Storia del diritto canonico…, dz. cyt., s. 316. Pewien uczony afrykański postuluje: 
„è urgente sapere i confini di ciò che è diritto divino e gli influssi della storia che si può cambiare per una 
migliore inculturazione, rispettando la novità del messaggio evangelico e profetico di Cristo e l’unità della 
Chiesa”. M. GAHUNGU, Le sfide dell’inculturazione in Africa. Riflessioni alla luce del Sinodo Speciale del 
1994, Roma 2007, s. 185. 
212 Por. CONGREGATIO PRO CLERICIS, Directorium generale pro catechesi…, dz. cyt., nr 203. 
213 Por. PONTIFICIUM CONSILIUM DE NOVA EVANGELIZATIONE PROMOVENDA, Direttorio per la catechesi 
(23.03.2020 r), Vaticano 2020; tekst polski: Dyrektorium o Katechizacji, Jedność, Kielce 2020, nr 397. 
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Inkulturacja Ewangelii nie polega jedynie na dostosowaniu Słowa Bożego do 

konkretnej kultury, ale jest nierozdzielna z wyjaśnieniem kultur spotykanych. Dialog 

inkulturacji nie polega więc bynajmniej na tym, żeby mówić i ofiarowywać coś, ale 

koniecznie zawiera w sobie poznawanie i wysłuchanie drugiej osoby214. Na tej podstawie, 

inkulturacja chroni rozróżnienie pomiędzy wiarą a kulturą oraz jedność i różnorodność 

Kościoła. Oba te wymagania są podstawowe dla praktycznej inkulturacji215. Znaczący 

wkład w tej kwestii miały przemyślenia o. Pedro Arrupe Gondra SJ, który dał pewną 

orientacyjną formułę: „ewangelizacja kultury, inkulturacja wiary”216. 

W Kodeksie z 1983 r. w kan. 748 § 1 przypomniana jest zasada: „Wszyscy 

ludzie zobowiązani są szukać prawdy dotyczącej Boga i Jego Kościoła, a poznaną mają 

obowiązek i prawo z mocy prawa Bożego przyjąć i zachowywać”. A więc, aby misterium 

Chrystusa było „wszystkim narodom obwieszczone dla skłonienia ich do posłuszeństwa 

wierze” (Rz 16, 26), powinno być głoszone, celebrowane i przeżywane we wszystkich 

kulturach tak, by nie niszczyło tych kultur, lecz służyło ich odkupieniu i dopełnieniu217. 

Kościół katolicki w swojej działalności misyjnej nie zamierza odrzucać tego, co 

 
214 Najlepszym przykładem postawy misyjnej godnej pochwały to gest Jana Pawła II w Asyżu 
27.10.1986 r., gdy zaprosił przedstawicieli wszystkich religii do wspólnej modlitwy do Boga o pokój na 
świecie. Por. A. G. URRU, La funzione di insegnare della Chiesa…, dz. cyt., s. 115. Benedykt XVI mówiąc 
o dialogu międzyreligijnym w przemówieniu z dnia 21.12.2012 r. podkreślił: „Ogólnie za istotę dialogu 
międzyreligijnego uważa się dzisiaj dwie fundamentalne reguły: 1. Celem dialogu nie jest nawrócenie, ale 
zrozumienie. Tym różni się od ewangelizacji, od misji. 2. Zgodnie z tym, w dialogu obydwie strony 
świadomie zachowują swoją tożsamość, której prowadząc dialog nie kwestionują ani względem siebie, ani 
też względem innych. Zasady te są słuszne. Sądzę jednak, że w tej postaci są sformułowane zbyt 
powierzchownie. To prawda, dialog nie ma na celu nawrócenia, ale lepsze wzajemne zrozumienie: jest to 
prawidłowe. Jednakże w dążeniu do poznania i zrozumienia jest zawsze także pragnienie zbliżenia się do 
prawdy. Tak więc obydwie strony, zbliżając się krok po kroku do prawdy, postępują naprzód i zmierzają 
do coraz większego wzajemnego uznania, które ma swoją podstawę w jedności prawdy. Jeśli chodzi 
o wierność swojej tożsamości — byłoby zbyt mało, jeśliby chrześcijanin swoją decyzją dotyczącą własnej 
tożsamości własnowolnie przerwał, by tak rzec, dążenie do prawdy. Wówczas jego bycie chrześcijaninem 
byłoby czymś arbitralnym, zwyczajnym wyborem faktycznym. W takiej sytuacji rzecz jasna, nie brałby on 
pod uwagę, że w religii mamy do czynienia z prawdą. W związku z tym powiedziałbym, że chrześcijanin 
ma wielką podstawową ufność, wręcz wielką zasadniczą pewność, że może bezpiecznie wypłynąć na 
rozległe morze prawdy, nie potrzebując obawiać się o swoją chrześcijańską tożsamość. Oczywiście, to nie 
my posiadamy prawdę, ale to ona nas posiada: Chrystus, który jest Prawdą, wziął nas za rękę, i wiemy, że 
na drodze naszego pasjonującego dążenia do poznania Jego ręka trzyma nas mocno. To, że jesteśmy 
wewnętrznie podtrzymywani ręką Chrystusa, czyni nas wolnymi i jednocześnie bezpiecznymi. Wolnymi 
— jeśli jesteśmy przez Niego wspierani, możemy włączać się w każdy dialog otwarcie i bez strachu. 
Bezpiecznymi, bo On nas nie opuszcza, o ile my sami się od Niego nie odłączymy. Z Nim zjednoczeni, 
jesteśmy w świetle prawdy.” BENEDICTUS PP. XVI, Allocutio natalicia omina Romanae Curiae offert 
(21.12.2012 r.), AAS 105 (2013), ss. 47-54; tekst polski: Przemówienie papieża Benedykta XVI do 
Kolegium Kardynalskiego, Kurii Rzymskiej i Gubernatoratu, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/ 
benedykt_xvi/przemowienia/ kuria_21122012.html [data dostępu: 12.05.2020]. 
215 Por. V. MOSCA, L’orizzonte del diritto missionario, dz. cyt., s. 222. 
216 Zob. P. ARRUPE GONDRA, Lettera sull’inculturazione (14 maggio 1978), w: Inculturazione. Concetti-
problemi-orientamenti, Centro Ignatianum Spiritualitatis, Roma 1990, ss. 144-153.  
217 Por. KKK, nr 1204. 
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prawdziwe i święte w religiach niechrześcijańskich, lecz z wielkim szacunkiem przenika 

sposób działania i życia, reguły i doktryny, o ile nie są sprzeczne z wiarą i prawdą, która 

oświeca każdego człowieka218. 

Ustawodawca kościelny dalej przypomina, że „nigdy i nikomu nie wolno 

zmuszać żadnego człowieka do przyjęcia wiary katolickiej wbrew własnemu sumieniu” 

(kan. 748 § 2). Wyraźna jest tu troska duszpasterska Kościoła o głoszenie Ewangelii 

w różnych kulturach świata, dla zbawienia wszystkich, w całkowitym poszanowaniu 

wolności każdej osoby, oraz dbałości o dialog z innymi religiami i kulturami w działaniu 

misyjnym. 

Ponadto, zdaniem kanonisty Vincenzo Mosca, proces inkulturacji dotyczy 

zarówno podmiotów aktywnych ewangelizacji, jak i odbiorców niechrześcijańskich, 

dlatego że każdy z nich jest zanurzony w swoim środowisku kulturowym, zachowaniu, 

konkretnym sposobie mówienia, działaniu i interpretowaniu rzeczywistości, nawet tej 

duchowej. Antropologia nazywa to symboliką systemu kulturowego, w który wchodzi 

działalność misyjna Kościoła219. Vincenzo Mosca zasygnalizował również, że procesowi 

inkulturacji podlega także liturgia. Każda liturgia jest czynem ludzkim i jako taki, rozwija 

się w czasie i umiejscawia się w przestrzeni, czyli nie jest oddzielny od charakteru 

kulturowego220.  

Kongregacja Nauki Wiary doprecyzowała w nocie doktrynalnej z 2007 r., że 

w procesie inkulturacji, odnosząc się do RM nr 52, „sam Kościół powszechny wzbogaca 

się o formy wyrazu i wartości w różnych dziedzinach życia chrześcijańskiego, [...] 

poznaje i wyraża jeszcze lepiej tajemnicę Chrystusa, a jednocześnie jest pobudzany do 

stałej odnowy. W istocie Kościół, który już od dnia Pięćdziesiątnicy ukazuje 

powszechność swojej misji, przyjmuje w Chrystusie nieprzebrane dziedzictwo ludzkości 

wszystkich epok i okoliczności dziejowych. Każde spotkanie z konkretnym człowiekiem 

lub konkretną kulturą ma nie tylko istotną wartość antropologiczną, ale może też ujawnić 

możliwości Ewangelii wcześniej słabo uwydatnione, które wzbogacą w konkretny sposób 

 
218 Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione…, dz. cyt., s. 179. 
219 „Historia misji przedstawia zespół osób, które wskazują na ważność tej antropologii: od Apostoła Pawła 
wraz z jego zaangażowaniem we wprowadzeniu Ewangelii w świat hellenistyczny, poprzez Grzegorza 
Wielkiego i jego wskazówki dla mnichów misjonarzy Anglii, poprzez Cyryla i Metodego wraz z ich metodą 
prawdziwej inkulturacji, jak Ramón Llull i jego podejście naukowe, aż do Roberto de Nobili w Indiach lub 
Matteo Ricci w Chinach; nie omijając takich prób o charakterze teologicznym jak teologia wyzwolenia, 
teologia afrykańska i teologia religii”. Por. V. MOSCA, L’orizzonte del diritto missionario, dz. cyt., s. 215 
[tłum. własne]. 
220 Por. tamże, s. 225. 
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życie chrześcijan i Kościoła. Także dzięki tej dynamice «tradycja [...] pochodząca od 

Apostołów rozwija się w Kościele pod opieką Ducha Świętego»”221. 

W tym złożonym procesie prawo kościelne jest narzędziem Kościoła 

o charakterze społecznym, ludzkim i widocznym, i ma za zadanie przyczynić się do 

jedności człowieka z Bogiem oraz zjednoczenia między ludźmi. Dyscyplina prawa 

powszechnego i partykularnego poprzez unormowania dąży do tej jedności. Prawo, jako 

narzędzie na drodze zbawienia, jest również w służbie inkulturacji i jej podlega, dlatego 

i prawo zostaje zinkulturowane222. 

W odniesieniu do tego procesu dziś jeszcze bardziej aktualne są słowa papieża 

Pawła VI, że dramatem naszych czasów jest rozdźwięk między Ewangelią a kulturą223. 

I choć Ewangelia nie utożsamia się z jakąś określoną kulturą, to istnieje obowiązek 

ewangelizacji ludzkich kultur. Dotyczy to także dziedziny środków przekazu. Tą drogą 

(mass-mediów) niechrześcijanie również mogą wstępnie zapoznać się z Dobrą Nowiną 

Jezusa Chrystusa. Należy więc ewangelizować samą współczesną kulturę224.  

„Nie wystarcza zatem używać ich [środków społecznego przekazu] do szerzenia 

orędzia chrześcijańskiego i Magisterium Kościoła, ale trzeba włączyć samo orędzie w tę 

nową kulturę, stworzoną przez nowoczesne środki przekazu. Jest to problem złożony, 

gdyż kultura ta rodzi się bardziej jeszcze aniżeli z przekazywanych treści, z samego faktu, 

że istnieją nowe sposoby przekazu z nowymi językami, nowymi technikami, nowymi 

postawami psychologicznymi”225. 

Misjonarz Ángel Santos Hernández postulował, aby w procesie inkulturacji 

odrzucić miejscowe zwyczaje, które otwarcie są przeciwne wierze i dobrym obyczajom. 

Natomiast jeśli są pewne zwyczaje, które same w sobie nie mają stosunku do wiary, ani 

nie sprzeciwiają się dyscyplinie kościelnej, należy je tolerować. Mogą jeszcze zdarzyć 

się zwyczaje obojętne co do wiary, ale sprzeczne z dyscypliną kościelną, wtedy należy 

wziąć pod uwagę motywy takich zwyczajów i można na nie pozwalać, jeśli nie są 

przeciwne wierze i dobrym obyczajom226. 

 
221 Por. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Nota Doctrinalis de quibusdam… dz. cyt., nr 6. 
222 Por. V. MOSCA, L’orizzonte del diritto missionario, dz. cyt., s. 223. 
223 Por. EN, nr 20. 
224 Por. A. DOMASZK, Nowe horyzonty misji…, dz. cyt., ss. 35-36. 
225 Por. RM, nr 37. 
226 Por. A. SANTOS HERNÁNDEZ, Derecho misional, dz. cyt., s. 11. 
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Papież Franciszek wskazuje na naglącą potrzebę ewangelizowania kultur, by 

inkulturować Ewangelię, i to zarówno w krajach o tradycji chrześcijańskiej, jak i o innych 

tradycjach religijnych bądź też w społeczeństwach głęboko zsekularyzowanych. 

Stwierdza: „Nie możemy jednak ignorować, że zawsze chodzi o wezwanie do wzrostu. 

Każda kultura i każda grupa społeczna potrzebuje oczyszczenia i dojrzewania. 

W przypadku ludowych kultur ludności katolickiej możemy wskazać niektóre słabości, 

które powinny być jeszcze uzdrowione przez Ewangelię: nadmierna dominacja 

mężczyzny (machismo), alkoholizm, przemoc domowa, znikome uczestnictwo 

w Eucharystii, fatalistyczne lub zabobonne wierzenia, skłaniające do uciekania się do 

czarów itp.”227 

Na poziomie regionalnym poszczególne konferencje biskupów powinny 

zmierzyć się z wyzwaniami inkulturacji. Bez wątpienia ta delikatna materia wymaga od 

misjonarza szczególnej dyspozycyjności, by mógł on przezwyciężyć w sobie własne 

warunkowania kulturowe, tak by sukcesywnie wchodzić w środowisko, często bardzo 

różne, przy poszanowaniu wolnego wyboru każdego człowieka w dążeniu do prawdy228. 

Jest to sposób na praktyczne zastosowanie zasady, że „Kościół proponuje, nie 

narzuca”229. 

 

3.3. Posługa Słowa Bożego 

W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. znajdujemy dwa działania pod 

tytułem de Divini Verbi ministerio, tj. przepowiadanie Słowa Bożego i nauczanie 

katechetyczne. Przepisy kanoniczne określają wymiar i granice tej posługi, która jest 

pełniona przez prezbiterów (kan. 757), zakonników i zakonnice (kann. 758, 673 i 783) 

oraz wiernych świeckich (kan. 759). 

Głoszenie Słowa Bożego jest powierzone – w odniesieniu do całego Kościoła – 

zasadniczo Biskupowi Rzymskiemu i Kolegium Biskupów (kan. 756 § 1); w odniesieniu 

zaś do Kościoła partykularnego zadanie to sprawują poszczególni biskupi (kan. 756 § 2), 

ale także jest to dzieło powierzone prezbiterom, którzy są współpracownikami biskupów, 

i diakonom we wspólnocie z biskupem i jego prezbiterium (kan. 757). Członkowie 

instytutów życia konsekrowanego mogą być powoływani przez biskupa do świadczenia 

 
227 Por. FRANCISCUS PP., Evangelii gaudium, dz. cyt., nr 69. 
228 Por. R. CALLEJO DE PAZ, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 121. 
229 Por. RM, nr 39. 
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pomocy w głoszeniu Ewangelii (kan. 758), tak jak wierni świeccy mogą być też 

powoływani na współpracowników biskupa i prezbiterów w wykonywaniu posługi Słowa 

(kan. 759). Podczas gdy kapłani i diakoni wszędzie posiadają uprawnienie do 

przepowiadania, za domyślną przynajmniej zgodą rektora kościoła, to świeccy mogą być 

dopuszczeni do przepowiadania w kościele lub w kaplicy jedynie w razie konieczności 

lub zaleconego pożytku, zgodnie z ustaleniami kompetentnej konferencji biskupów 

i zachowaniem normy kan. 767 § 1 (kan. 766). W KKKW jeszcze dobitniej ustawodawca 

stwierdza, że „prezbiterzy mają prawo przepowiadania tam, gdzie są prawnie posłani lub 

zaproszeni” (kan. 610 § 2 KKKW). W przypadku misyjnych prezbiterów KEN w swoich 

wskazówkach kładzie nacisk na to, że prezbiter powinien przyznać priorytet zadaniu 

głoszenia Słowa, ponieważ należy ono do zasadniczych obowiązków Kościoła względem 

świata: „Idźcie i głoście Ewangelię” (por. Mt 28, 19; Mk 16, 15)230. 

Obowiązek głoszenia zawiera różne sposobności przekazywania Słowa 

Bożego. Jak rozróżnia prof. Carlos José Errázuriz Mackenna, jedna z nich to sposobność 

apostolska, ukierunkowana na wolę odbiorcy, by mógł przyjąć Słowo do swojego 

osobistego życia, druga zaś – naukowa, która ofiarowuje usystematyzowaną i racjonalnie 

uzasadnioną wiedzę o zawartości wiary. Jak najbardziej trzeba w tym uściślić, że to 

rozróżnienie ma walor jedynie naukowy, gdyż w praktyce ewangelizacji oba sposoby 

wzajemnie się przeplatają i uzupełniają231. 

Jeśli chodzi o tereny misyjne nieraz ma miejsce uwarunkowanie wynikające 

z kan. 766, zwłaszcza kiedy brakuje kapłanów i wówczas świecy mogą być dopuszczeni 

do posługi Słowa. „Pożytek” – jak zauważa Julio García Martín – w odróżnieniu od 

„konieczności” jest szerszym pojęciem, które daje więcej możliwości232. Normy 

dotyczące udziału wiernych świeckich w celebracjach niedzielnych pod nieobecność 

prezbitera zostały określone w dyrektorium Christi Ecclesia Kongregacji ds. Kultu 

Bożego z dnia 2 czerwca	1988 r.233 i uwzględniają sytuacje braku szafarza wyświęconego 

na terenach misyjnych, okoliczności prześladowań i ograniczenia wolności religijnej oraz 

ogólny brak duchownych oraz jednocześnie podkreślają swój charakter czasowy 

 
230 Por. CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE, Guida per i catechisti nei territori…, dz. cyt., 
nr 7. 
231 Por. C. J. ERRÁZURIZ MACKENNA, La parola di Dio quale bene…, dz. cyt., s. 39. 
232 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 159. 
233 Dla szerszego spojrzenia zob. CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Directorium Christi Ecclesia pro 
celebrationibus dominicalibus absente presbytero (02.06.1988 r.), w: Enchiridion Vaticanum 11 (1988-
1989), ss. 442-469. 
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i zastępczy234. Dla szafarzy wyświęconych ustawodawca zarezerwował homilię, jako 

część samej liturgii, (kan. 767 § 1), zatem gdy nie ma prezbitera lub diakona, nie może 

być mowy o homilii, gdyż jest to norma prawna, od której – zgodnie z wykładnią kan. 86 

– nie można dyspensować235. 

Norma kan. 766 wskazuje na prawną zdolność wiernych świeckich do 

przepowiadania, która potrzebuje jednak konkretnego upoważnienia. To znaczy, że 

świeccy mogą zostać powołani do tej funkcji, ale nie należy to do ich własnych praw236. 

Kongregacja ds. Duchowieństwa, w tym samym duchu co wcześniej wspomniana 

instrukcja (Christi Ecclesia), poprzez instrukcję międzydykasterialną O niektórych 

kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze 

kapłanów z dnia 15 sierpnia 1997 r. podkreśla, że kan. 766 ma zastosowanie właśnie 

wtedy, gdy w określonych regionach występuje niedobór prezbiterów, dlatego mogą 

powstać sytuacje trwałej i obiektywnej konieczności lub użyteczności, które zalecają 

dopuszczenie wiernych do głoszenia Słowa. Ale to nie może stać się zwyczajną 

praktyką237. 

W odniesieniu do działalności apostolskiej, także kiedy świecy mają w niej 

udział poprzez posługę Słowa, rola instytucji Kościoła polega na tym, by służyć 

autentycznym nauczaniem Słowa poprzez Magisterium. Wszyscy wierni są zobowiązani 

do posłuszeństwa wobec niego, kiedy głoszą Słowo Boże, gdyż taki warunek decyduje 

o autentyczności rozprzestrzenienia Słowa238. Nie są oni zastępcami prezbitera, lecz na 

mocy prawa świadkami Chrystusa we wspólnocie, do której przynależą, czyli oprócz 

własnych funkcji, mogą pod nieobecność prezbitera pełnić te funkcje, na które prawo 

zezwala239. 

Wierni świeccy na terenach misyjnych, określeni przez ustawodawcę mianem 

katechistów, mogą uczestniczyć w posłudze Słowa poprzez nauczanie katechetyczne oraz 

inne zadania określone w kan. 785 § 1, jak: przekazywanie nauki ewangelicznej, 

 
234 Dyrektorium nie stosuje terminu homilii, lecz posługuje się innym nazewnictwem jak „wyjaśnienie 
czytań” lub „przeczytanie homilii proboszcza”. Por. tamże. 
235 Por. J. A. FUENTES, Comentario al can. 767, w: CExCDC, vol. III/1, s. 115. 
236 Por. TENŻE, Comentario al can. 766, w: CExCDC, vol. III/1, ss. 110-111. 
237 Por. CONGREGATIO PRO CLERICIS ET ALIAE, Instructio Ecclesiae de mysterio de quibusdam 
quaestionibus circa difelium laicorum cooperationem sacerdotum ministerium spectantem (15.08.1997 r.), 
AAS 89 (1997), ss. 852-891; tekst polski: Instrukcja o niektórych kwestiach współpracy wiernych świeckich 
w ministerialnej posłudze kapłanów, Liberia Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1997, art. 2 §§ 3-5. 
238 Por. C. J. ERRÁZURIZ MACKENNA, La parola di Dio quale bene…, dz. cyt., s. 40. 
239 Por. F. RETAMAL, Comentario al can. 785, w: CExCDC, vol. III/1, s. 183. 
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organizowanie życia liturgicznego i prowadzenie akcji charytatywnej. W treści kanonu 

nie czyni się różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami i eksponuje działalność 

przekazywania (a nie nauczania lub głoszenia), organizowania (a nie celebrowania lub 

przewodniczenia) oraz działalność charytatywną, podkreślając ważność ich funkcji we 

współpracy z misjonarzem, pod którego kierownictwem działają240. 

 

3.4. Sprawowanie sakramentów świętych 

Uświęcające zadanie Kościoła rozwija się w szczególny sposób w liturgii, która 

jest związana z funkcją kapłańską Chrystusa oraz ukazuje i dokonuje się poprzez znaki 

widzialne (kan. 834 § 1), wśród których pierwszorzędnymi są sakramenty (kan. 840). 

Ustawodawstwo odnośnie do udzielania sakramentów jest zależne od terytorialności 

prawa na dwa sposoby: dla ważności lub/i godziwości udzielania, w zależności od 

charakteru sakramentu241. 

Sanctificandi munus należy przede wszystkim do biskupów (kan. 835 § 1) i do 

prezbiterów, którzy uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa jako szafarze pod władzą 

biskupa (kan. 835 § 2). Diakoni mają w nim udział na podstawie prawa (kan. 835 § 3). 

Wszyscy inni mają swój własny udział na sposób sobie właściwy (kan. 835 § 4). Z zapisu 

kanonicznego można wywnioskować, że to zadanie w działalności misyjnej nie może być 

podejmowane jednakowo przez wszystkich misjonarzy, bo choć wszyscy mogą otrzymać 

to samo zadanie, ale każdy je zrealizuje w inny sposób242. W odniesieniu do sakramentów 

świętych należy podkreślać, że są one przeważnie i zwykle zarezerwowane dla tych, 

którzy przyjęli sakrament święceń, dlatego ci, którzy nie przyjęli sakramentu święceń, 

mogą jedynie udzielać ważnie i godziwie tych sakramentów, które nie wymagają 

sakramentu święceń. Takie sytuacje są rozpatrywane w świetle rzeczywistości terenów 

misyjnych, gdzie brak kapłanów jest częstą okolicznością243. 

Szafarzem zwyczajnym sakramentu chrztu jest biskup, prezbiter i diakon, ale 

w razie niemożności lub przeszkody ważnie udziela chrztu katechista lub inna osoba 

wyznaczona przez ordynariusza miejsca, a w razie konieczności każdy człowiek mający 

właściwą intencję (kan. 861 §§ 1-2). Wymóg wyznaczenia osoby, i to przez ordynariusza 

 
240 Por. tamże, s. 182. 
241 Por. J. GARCÍA MARTÍN, “Fidei donum” y universalismo del clero secular, Commentarium pro 
Religiosis et Missionariis 79 (1998), Roma 1998, s. 40. 
242 Por. TENŻE, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 160. 
243 Por. C. PAPALE, I missionari: requisiti, tipologia…, dz. cyt., s. 66. 
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miejsca, stanowi wyraźną aluzję do treści mandatu misyjnego udzielonego przez 

Chrystusa przede wszystkim Apostołom i ich następcom w urzędzie apostolskim244. 

W instrukcji międzydykasterialnej o niektórych kwestiach dotyczących współpracy 

wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów z 1997 r. Ecclesiae de mysterio 

przestrzega się w art. 11, że „należy jednak wystrzegać nazbyt szerokiej interpretacji tego 

przepisu oraz unikać udzielania takiego upoważnienia na stałe”245. Katechizm Kościoła 

Katolickiego doprecyzowuje, że w razie konieczności chrztu może udzielić każda osoba, 

nawet nieochrzczona, mająca wymaganą intencję, używając trynitarnej formuły 

chrzcielnej246. 

W sprawach dotyczących sakramentu bierzmowania, ustawodawca zaznacza, 

że zwyczajnym szafarzem jest biskup, ale też ważnie udziela tego sakramentu prezbiter, 

posiadający taką władzę na podstawie prawa lub szczególnego udzielenia ze strony 

kompetentnej władzy (kan. 882). Na mocy prawa udzielają: 1) ci, którzy w prawie są 

zrównani z biskupem diecezjalnym w granicach swojego terytorium; 2) prezbiter, który 

udziela chrztu osobie dorosłej lub dopuszcza do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim 

oraz 3) w niebezpieczeństwie śmierci każdy prezbiter (kan. 883). Szczególne udzielenie 

uprawnienia ma miejsce wtedy, gdy zachodzi taka konieczność247 lub z poważnej 

przyczyny i w poszczególnych przypadkach upoważniony może dobrać sobie 

prezbiterów, aby razem z nim udzielali tego sakramentu (kan. 884 § 2). 

Jasno określone są normy stanowiące o sakramencie Eucharystii, gdyż 

szafarzem zwyczajnym zarówno celebracji (kan. 900 § 1), jak i udzielenia komunii 

świętej (kan. 910 § 1), także na sposób Wiatyku, jest kapłan – proboszcz i wikariusze 

parafialni, kapelani, jak również przełożony wspólnot kleryckich. Natomiast w kwestii 

 
244 Por. J. KRZYWDA, komentarz do kan. 861, w: GÓRALSKI W., GÓRECKI E., KRUKOWSKI J., KRZYWDA J., 
MAJER P., ZUBERT B., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, KRUKOWSKI J. (red.), t. III/2: Księga 
IV. Uświęcające zadanie Kościoła, Pallottinum, Poznań 2011, s. 49.  
245 CONGREGATIO PRO CLERICIS ET ALIAE, Ecclesiae de mysterio, dz. cyt., art. 11. 
246 Por. KKK, nr 1256. 
247 Jeszcze przed kodyfikacją kodeksową z 1983 r. były obecne takie sytuacje i w większości związane 
z okolicznościami rzeczywistości misyjnych. M.in. w 1969 r. Kongregacja ds. Biskupów udzieliła 
biskupom z Ameryki Łacińskiej i Filipin przywilej udzielania facultas, w razie konieczności, jednemu lub 
kilku prezbiterom do udzielania sakramentu bierzmowania, z zastrzeżeniem, żeby ci uprawnieni byli 
ukonstytuowani w godności kościelnej. Por. CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, Decretum de facultatibus et 
gratis pro America Latina et pro Insulis Philippinis (06.12.1969 r.), AAS 62 (1970), ss. 120-122. 
A w odniesieniu do specjalnych uprawnień udzielonych przez KEN dla prezbiterów posługujących na 
terenie Chiny: „sacerdotes possunt administrare Confirmationis sacramentum omnibus fidelibus, nulla 
habita ratione finium dioecesium, absente tamten aut longinque residente vel impedito quocumque 
Episcopo legitimo”. CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE, Facultates et privilegia sacerdotibus 
fidelibusque in territorio sinarum degentibus concessa his perdurantibus circumstantiis (27.06.1978 r.), 
prot. N. 3242-78, w: Un momento di inculturazione del Cattolicesimo…, dz. cyt., ss. 95-103. 
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udzielania komunii św. jest też nadzwyczajny szafarz, którym w razie potrzeby i braku 

szafarzy zwyczajnych (kan. 230 § 3) jest akolita lub inny wierny wyznaczony (kan. 910).  

Sakrament pokuty i pojednania w działalności misyjnej należy do czynności 

prezbitera (kan. 965). Do jego ważności jest wymagane upoważnienie, które kapłan ma 

na mocy samego prawa albo przez udzielenie dokonane przez kompetentną władzę (kan. 

966). Na terenach misyjnych duże znaczenie ma kan. 961 § 1,2° o możliwości absolucji 

generalnej, gdy „istnieje poważna konieczność, a mianowicie kiedy z uwagi na liczbę 

penitentów nie ma dostatecznie wielu spowiedników do należytego wyspowiadania 

penitentów, każdego z osobna w odpowiednim czasie, na skutek czego penitenci bez 

własnej winy muszą pozostawać przez długi czas bez łaski sakramentalnej”. 

Prezbiterzy są także zwyczajnymi szafarzami sakramentu namaszczenia 

chorych (kan. 1003 § 1). 

Wreszcie ordynariusz i proboszcz personalny ważnie asystują przy zawieraniu 

małżeństwa tych, z których przynajmniej jedno podlega im w granicach ich okręgu (kan. 

1110), ale w sytuacji braku prezbiterów i diakonów biskup, po zasięgnięciu pozytywnej 

opinii konferencji biskupów oraz uzyskawszy zezwolenie Stolicy Apostolskiej, może 

delegować świeckich do asystowania przy zawieraniu małżeństw (kan. 1112). Na 

terenach misyjnych w odniesieniu do sakramentu małżeństwa można się spotykać 

z sytuacją małżeństw mieszanych (kan. 1086) i udzielaniem dyspensy od tej przeszkody 

zrywającej (kan. 1125 i 1126) oraz z sytuacją przywileju Pawłowego (kan. 1147). 

Profesor Salachas postuluje, aby ani dyspensa, ani przywilej nie były udzielone zbyt 

łatwo na terenach misyjnych, co czasem staje się zwyczajną praktyką248. 

W dyrektorium Christi Ecclesia odnoszącym się do niedzielnych celebracji 

liturgicznych zwraca się uwagę, jak w niektórych Kościołach partykularnych, 

w przypadku braku prezbitera, aby biskupi zagwarantowali inne celebracje niedzielne, 

mając na celu zachowywanie tradycji chrześcijańskiej niedzieli (kan. 516 § 2). 

W szczególności nierzadko na terenach misyjnych sami świeccy, świadomi ważności 

zgromadzenia niedzielnego, przy współpracy katechistów i osób zakonnych spotykają 

się, by słuchać Słowa Bożego, modlić się, i czasem też przyjąć komunię świętą249.  

 
248 Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione…, dz. cyt., s. 172. 
249 Por. CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Christi Ecclesia, dz. cyt., nr 6. 



Rozdział III.  Status misjonarza – wymogi prawne 

 - 216 - 

4. Podsumowanie 

Studium statusu prawnego misjonarzy wskazuje na ich bezpośrednią 

odpowiedzialność kościelną w procesie implantantio Ecclesiae. W znaczeniu szerszym 

ona odnosi się do wszystkich ochrzczonych, gdyż jest to zarówno ich fundamentalne 

prawo, jak i obowiązek (kan. 211), a w sensie ścisłym dotyczy posłanych przez 

kompetentną władzę kościelną do podejmowania dzieła misyjnego. Kodeks Prawa 

Kanonicznego z 1983 r. umiejscawia zadanie misjonarza jako urząd kościelny zgodnie z 

kan. 149, z którego wynikają konkretne warunki i zdatności kandydatów oraz wymogi 

administracyjne w powierzaniu urzędu. 

Do kompetentnej władzy kościelnej, która powierza urząd misjonarza zdatnej 

do niego osobie, należy dokonanie wyboru kandydata, z którym to wyborem związany 

jest element duchowy, tj. posiadanie powołania misyjnego od Chrystusa. Zatem dobór 

misjonarza jest związany z rozeznawaniem powołania u kandydata pod względem 

duchowym, ale również mając na uwadze czynniki ludzkie, które jednakże nie stanowią 

absolutnego warunku. Rozeznawanie dotyczy przede wszystkim gotowości odpowiedzi 

po stronie powołanego i skutkuje potrzebą formacji kandydata, towarzyszenia mu 

i wreszcie powierzania mu urzędu; to wszystko – zgodnie z wolą ustawodawcy – stanowi 

odpowiedzialność biskupa diecezjalnego. Powołanie znajduje ponadto swoje 

potwierdzenie w osobistych cechach i zdolnościach powołanego, które wpływają na 

ocenę jego idoneitas.  

Różnorodność posług w działalności misyjnej Kościoła przyczynia się do 

wielorakich możliwości w wyborze misjonarzy. Zatem ocena zdatności jest ściśle 

związana z urzędem, dlatego też w normach prawnych i w dokumentach soborowych 

znajdują się jedynie ogólne wymogi: charakterystyczne i potrzebne dla pracy misyjnej, 

które nazwać można naturalnymi zdolnościami, a które nie wpływają jednak ani na 

ważność, ani na godziwość powierzenia urzędu, gdyż nie są bezwzględnie wymagane 

w ustawodawstwie kanonicznym. 

Spośród przymiotów naturalnych, których można oczekiwać od osób zdatnych 

na urząd misjonarza, niewątpliwie można wskazać na stan zdrowia fizycznego wraz ze 

sprawnością do aklimatyzacji i adaptacji do nowych warunków, zwyczajów 

i uwarunkowań przyrodniczych, wpływających na pełnienie misyjnej posługi. Pod uwagę 

brane są również zdolności o charakterze intelektualnym, zwłaszcza gdy zachodzi 

potrzeba nauczenia się nowych języków, kultur i obyczajów. W ustawodawstwie nie ma 
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preferencji terytorialnej w wyborze misjonarzy, ani priorytetów na rzecz duchownych lub 

świeckich, chociaż ze względu na uprawnienia wynikające ze święceń, niektóre posługi 

są zarezerwowane dla osób duchownych. 

Na zdatność kandydatów mogą wpływać także pewne ludzkie cechy 

osobowości o charakterze moralnym i duchowym. Niewątpliwie ważne są tu: wierność 

powołaniu, jedność ze wspólnotą Kościoła, która się wyraża przez przyjęcie i uznawanie 

nauki Kościoła oraz prawowitość intencji służby misjom. Istotne znaczenie ma również 

kwestia przynależności do struktur mających prawo inkardynacji, bowiem stanowi 

wartość o charakterze prawnym w rozeznawaniu zdatności kandydata na misję. Nie 

można pomijać również znaczącego wkładu w działalność misyjną, jaki wnoszą osoby 

świeckie, zarówno mężczyźni jak i kobiety. Myśl ta rozwinęła się zwłaszcza po Soborze 

Watykańskim II i promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, co także 

może łączyć się z nowo utworzoną posługą i tytułem katechisty. 

Mając na uwadze tak doniosły obowiązek Kościoła, jakim jest działanie 

misyjne, ustawodawca obejmuje szczególną troską przygotowanie misjonarzy, 

nakładając ten obowiązek na biskupów diecezjalnych. Przygotowanie dotyczy: 

znajomości języków, rozeznania warunków socjalnych, obyczajów i zwyczajów, 

poznawania historii i tradycji oraz pełniejszej znajomości nauk kościelnych, które są 

użyteczne i potrzebne w wykonywaniu zadań misyjnych. Ogromną pomocą w tym służą 

uniwersytety i wydziały kościelne. Formacja misyjna jest zatem szczególnym wymogiem 

w wymiarze duchowo–moralnym i doktrynalno–apostolskim, a nawet można również 

rozpatrywać ją, analogicznie do formacji kapłańskiej wskazanej w Ratio fundamentalis 

institutionis sacerdotalis z 2016 r. w czterech wymiarach: ludzkim, duchowym, 

intelektualnym i duszpasterskim. 

Szczególnym elementem, który podkreśla różnicę pomiędzy ogólnym 

działaniem misyjnym każdego wiernego a działalnością stricte lub proprie misyjną 

Kościoła, jest posłanie przez kompetentną władzę kościelną. Misjonarz jest posłany – 

mittuntur – formalnym aktem i następnie powierza mu się – provisio canonica – zadanie 

misyjne, przyznając mu w ten sposób status misjonarza, by głosił Ewangelię tym, którzy 

jeszcze nie wierzą w Chrystusa. Fakt powierzenia wskazuje na to, że misjonarz podejmuje 

funkcję działalności publicznej Kościoła. Kompetentna władza kościelna jest dwojaka, 

z jednej strony to ci, którzy mają władzę posyłania, z drugiej zaś ci, którzy mają władzę 

powierzania urzędu misjonarza. Wobec tych drugich zawiązuje się relacja zależności na 
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terenach misyjnych, wskazując na trzeci element składowy w tożsamości misjonarza, 

tj. aspekt zależności hierarchicznej. 

Zadania misjonarza, na które wskazuje Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. 

i które są wykonane dla plantatio Ecclesiae, wiążą się z posługą Słowa Bożego 

i udzielaniem sakramentów. Do tych działalności kieruje dialog misyjny prowadzony – 

w oparciu o świadectwo życia i słowa ze strony misjonarza – z niewierzącymi 

w Chrystusa oraz proces inkulturacji Ewangelii w misji ad gentes. Dialog misyjny 

rozumiany jako świadectwo wskazuje na podstawową formę relacji międzyludzkiej 

i dlatego jest pierwszym działaniem misyjnym, gdyż rozpoczyna relację misjonarzy 

z ludźmi na terenach misyjnych. Dialog ten cechuje się szczególną wrażliwością, 

otwartością, szczerością, autentycznością życia i miłością misjonarzy do Chrystusa.  

Inkulturacja wskazuje na szczególną wrażliwość także wobec kultur, gdyż 

Kościół i orędzie ewangeliczne nie jest przywiązane do żadnej kultury, lecz prowadzi do 

ich wzajemnego przenikania i wzbogacania się, oczyszczając kultury z elementów 

sprzecznych z Ewangelią. Kultura jest ewangelizowana, a wiara inkulturowana. 

 



 

 

 

ROZDZIAŁ IV. 

PREZBITERZY W DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA 

 

Prezbiter pod kierownictwem biskupa służy mu pomocą w dziele misyjnym 

oraz po części go reprezentuje: na mocy jego autorytetu głosi Ewangelię1 oraz uświęca 

i zarządza powierzoną mu częścią Ludu Bożego2. W jedności ze swoim biskupem działa 

w imię Chrystusa3. Jako szafarz Chrystusa – Proroka4 głosi Słowo Boże wszystkim, 

również oddalonym. Jest kapłanem, który uświęca in persona Christi Pontificis5 oraz 

pasterzem, kiedy gromadzi i prowadzi wspólnotę w imię Chrystusa – Dobrego Pasterza 

(por. Łk 10, 16; 1P 5, 2). 

Działalność duszpasterska Kościoła napotyka w dzisiejszych czasach na 

zjawisko rozmycia się granic wiary, dlatego coraz bardziej wymaga niezbędnej 

elastyczności ewangelizacyjnej. Zachodzi bowiem konieczność odpowiedniego 

zastosowania kryteriów misyjnych, już nie tylko na terenach misyjnych, ale też w krajach 

zdechrystianizowanych. Jest to nagląca potrzeba zastosowania form misyjnych w krajach 

o tradycji chrześcijańskiej6. 

Święty Jan Paweł II wskazał na zdecydowaną i niewątpliwą rolę prezbiterów 

w misji Kościoła: „Jedność Kościołów partykularnych z Kościołem powszechnym osiąga 

swoją doskonałość jedynie wtedy, kiedy biorą one udział w zadaniu misyjnym wobec 

niechrześcijan, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz własnego terytorium. W takim 

wspaniałym dynamizmie misyjnym prezbiterzy mają nieuchronnie znaczącą rolę, 

zwłaszcza ci, działający na terenach misyjnych, gdzie obejmują dziełem ewangelizacji 

niechrześcijan”7. 

Istota i godność kapłańska – jak podkreślił misjonarz Ángel Santos Hernández 

– niesie ze sobą obowiązek pracy i współpracy na rzecz rozkrzewiania wiary na całym 

 
1 Por. AG, nr 20. 
2 Por. LG, nr 28. 
3 Por. tamże, nr 21. 
4 Por. PO, nr 2. 
5 Por. LG, nry 27.41. 
6 Por. J. A. FUENTES, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 238. 
7 Por. IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio ad eos qui plenario… (14.04.1989 r.), dz. cyt., s. 1139. 
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świecie. Wynika to z sakramentu święceń, ponieważ każdy prezbiter przez święcenia 

zostaje włączony w misję Chrystusa i kontynuuje ją we współczesnym świecie8. Papież 

Benedykt XVI podkreślił wymiar misyjny prezbiteratu, który swój początek bierze 

w upodobnieniu się sakramentalnym do Chrystusa9.  

Każdy christifidelis powinien znaleźć sposób konkretyzowania jego 

współudziału w powszechnej misji Kościoła poprzez osobliwą formę, ale nie odłączając 

się nigdy od jedynej misji, którą Kościół pełni poprzez różnorodność zadań każdego 

wiernego10. Z całą pewnością przynależność do stanu sacri ministri ani nie znosi, ani nie 

zmienia praw i obowiązków, które nabyli oni jako christifideles w odniesieniu do 

powszechnej misji Kościoła11.  

W tym rozdziale zostaną poddane analizie konkretne zadania misyjne 

prezbiterów diecezjalnych wskazane w KPK 1983. Najpierw omówione będą kwestie, 

dotyczące specyficznego świadectwa życia prezbiterów i tego, jak ono realizuje się 

w wymiarze duszpasterskim. Następnie zostaną wyszczególnione różne sposoby udziału 

prezbitera w głoszeniu kerygmatu wśród osób nieznających Chrystusa, głoszeniu 

mającym za cel wprowadzenie ich do wiary chrześcijańskiej. W dalszej kolejności 

zostanie przeanalizowana charakterystyka prezbiterów fidei donum oraz diecezjalnych 

seminariów misyjnych Redemptoris Mater. Wreszcie wskazane zostaną kodeksowe 

zadania prezbiterów diecezjalnych na rzecz misji i współpracy misyjnej. 

 

 
8 „Kapłan, którego zadaniem jest kontynuowanie misji Chrystusa, znajduje ostateczne źródło swojej misji 
w zbawczej miłości Ojca (por. J 16, 6-9. 24; 1 Kor 1, 1; 2 Kor 1, 1), i przyczynę swojego powołania 
w Chrystusie, który powołuje go po imieniu jak powołał apostołów i daje mu Ducha, by iść do Ojca ze 
swoimi braćmi. W tej trynitarnej rzeczywistości – źródło misji Kościoła, zakorzenia się i znajduje”. 
Por. A. SANTOS HERNÁNDEZ, Derecho misional, dz. cyt., ss. 15-16 [tłum. własne]. 
9 „La dimensione missionaria del presbitero nasce dalla sua configurazione sacramentale a Cristo Capo: 
essa porta con sé, come conseguenza, un’adesione cordiale e totale a quella che la tradizione ecclesiale ha 
individuato come l’apostolica vivendi forma. Questa consiste nella partecipazione ad una «vita nuova» 
spiritualmente intesa, a quel «nuovo stile di vita» che è stato inaugurato dal Signore Gesù ed è stato fatto 
proprio dagli Apostoli. Per l’imposizione delle mani del Vescovo e la preghiera consacratoria della Chiesa, 
i candidati divengono uomini nuovi, divengono «presbiteri». In questa luce appare chiaro come i tria 
munera siano prima un dono e solo conseguentemente un ufficio, prima una partecipazione ad una vita, 
e perciò una potestas. Certamente, la grande tradizione ecclesiale ha giustamente svincolato l’efficacia 
sacramentale dalla concreta situazione esistenziale del singolo sacerdote, e così le legittime attese dei fedeli 
sono adeguatamente salvaguardate. Ma questa giusta precisazione dottrinale nulla toglie alla necessaria, 
anzi indispensabile, tensione verso la perfezione morale, che deve abitare ogni cuore autenticamente 
sacerdotale.” BENEDICTUS PP. XVI,, Allocutio ad plenariam sessionem Congregationis pro Clericis 
(16.03.2009 r.), AAS 101 (2009), s. 294.  
10 Por. J. F. MARTÍNEZ SÁEZ, La misión de Cristo…, dz. cyt., ss. 150-151. 
11 Por. J. HERRANZ CASADO, Giustizia e pastoralità nella missione della Chiesa, Pontificia Università della 
Santa Croce. Facultas Iuris Canonici – Monografie Giuridiche 40 (2011), s. 457. 
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1. Świadectwo prezbitera 

Jedno z zadań misyjnych, które obejmuje wszystkich misjonarzy, polega na 

świadectwie życia i słowa, które zostało wskazane w kan. 787 § 1.  

W życiu kapłana pierwszeństwo ma życie duchowe12, z którego wypływa jego 

świadectwo. Nie polega ono na udowodnieniu skuteczności tego, co się głosi ani na jego 

praktycznym zastosowaniu. Świadectwo życia prezbiterów jest prawdziwym i ciągłym 

wezwaniem do osobistego nawrócenia chrześcijańskiego, które związane jest ze 

spotkaniem z Panem. Prezbiter jest wszczepiony w Chrystusa i Jego Kościół13. W życiu 

kapłana nie chodzi o skuteczność głoszenia, ale o przyjęcie misji jako wezwania do 

osobistego nawrócenia, które wynika ze spotkania z Panem. On właśnie posyła swoich 

uczniów do mężczyzn i kobiet im współczesnych. Świadectwo jest zatem pierwotną 

formą ewangelizacji14. 

 

1.1. Świadectwo życia 

Pierwszorzędne świadectwo, jakie daje prezbiter, wynika z samej natury 

sakramentu święceń, czyli z kapłaństwa Chrystusowego. Uczestnictwo wiernych w Ciele 

mistycznym Chrystusa sprawia, że każdy z nich w autentyczny sposób staje się kapłanem. 

I to nie w sensie metaforycznym, jak zaznaczył Sobór Watykański II15. Kapłaństwo 

służebne wypływa z Chrystusa. Ustawodawca przeniósł tę naukę na normę prawną, 

wskazując, że „na mocy ustanowienia Bożego, przez sakrament święceń niektórzy 

spośród wiernych, naznaczeni niezatartym charakterem, są ustanawiani świętymi 

szafarzami; są oni mianowicie konsekrowani i przeznaczeni, by – każdy odpowiednio do 

swojego stopnia – służyć Ludowi Bożemu z nowego i szczególnego tytułu” (kan. 1008). 

Ponowne odkrycie roli świadectwa życia wewnątrz działalności misyjnej 

oznacza odnowioną świadomość tego, że głoszenie Ewangelii i celebracja sakramentów 

wymagają całkowitego zaangażowania, inteligentnego i życiowo wolnego daru z siebie 

dla Boga i dla wszystkich braci oraz sióstr16. Jak zauważa kard. Fernando Filoni, były 

 
12 Por. CONGREGATIO PRO CLERICIS, Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów (11.02.2013 r.), 
Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2013, nr 49. 
13 Por. RISpl, nr 32, s. 12. 
14 Por. F. FILONI, Criteri di discernimento per la trasformazione missionaria della Chiesa, w: Dalla 
“Maximum illud” alla…, dz. cyt., s. 29. 
15 Por. LG, nry 8, 34. 
16 Por. FRANCISCUS PP., Litterae apostolicae il 30 novembre 2019 in occasione centesimae anniversariae 
memoriae promulgationis epistolae apostolicae «Maximum illud» de fide catholica per terrarum orbem 
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prefekt KEN, prawdziwa inkulturacja wiary wymaga cierpliwego, powolnego 

i nieustannego świadectwa przynależności do Chrystusa w konkretnym codziennym 

życiu17. Dlatego ponowne odkrycie miejsca chrześcijańskiego świadectwa życia 

w działalności misyjnej stanowi wezwanie dla prezbiterów, którzy czynią swoje 

powołanie darem z siebie. 

Świadectwo życia prezbiterów jest zatem związane z ich przynależnością do 

kapłaństwa służebnego. Z niego wynika prawny obowiązek dążenia do świętości. 

Ponadto świadectwo życia jest realizacją tożsamości misyjnej prezbiterów. 

 

1.1.1. Kapłaństwo służebne 

Sakrament święceń został ustanowiony dla właściwego zarządzania Kościołem 

i jego duchowego wzrostu18. Dlatego jest on darem Boga i dla wierzących stanowi 

nieuniknioną potrzebę, gdyż jest on w służbie innym. Bez niego nie byłoby możliwe 

uprawnione głoszenie Słowa Bożego i sprawowanie sakramentów19. Właśnie po to, aby 

zagwarantować bogactwo służebności Kościoła w jego misji, z pochodzenia Boskiego 

oraz ustanowienia sakramentów istnieje kapłaństwo służebne, które wzrasta 

i dostosowuje się do warunków miejsc i czasów, aby nadal prowadzić misję Chrystusa 

poprzez działanie Kościoła. Jest to szczególny obowiązek wyświęconych szafarzy 

w Kościele20. 

Fundamentem natury kapłaństwa jest Jezus Chrystus, sacerdos in aeternum 

secundum ordinem Melchisedec21 (Ps 109, 4). Chrystus żyje na zawsze, jego jedyna ofiara 

 
propaganda (22.10.2017 r.) AAS 109 (2017), ss. 1177-1180; tekst polski: Kościół z natury jest misyjny. 
List, w którym Franciszek ogłasza Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, „L’Osservatore Romano” PL 11 (2017), 
ss. 4-7. 
17 Por. F. FILONI, Criteri di discernimento per la trasformazione…, dz. cyt., s. 30. 
18 Por. CONCILIUM FLORENTINUM, Bulla unionis Armenorum (Decretum pro Armeniis) (22.11.1439 r.), 
w: Dokumenty soborów powszechnych. Tekst grecki, łaciński, arabski, ormiański, polski, t. III (1414-1445), 
Konstancja–Bazylea–Ferrara–Florencja–Rzym, BARON A., PIETRAS H. (red.), Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2007, ss. 492-543, nr 10. 
19 Por. P. RODRÍGUEZ, Sacerdocio ministerial y sacerdocio común en la estructura de la Iglesia, Romana – 
Boletín de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei 3 (1987), ss. 162-176; D. LE TOURNEAU, introducción, 
w: CExCDC, vol. III/1, ss. 896-898. 
20 Por. J. F. MARTÍNEZ SÁEZ, La misión de Cristo…, dz. cyt., s. 167. 
21 „Powody dla którego jest podobne [kapłaństwo] do Melchizedeka to: 1. ponieważ Melchizedek był 
jednocześnie królem i kapłanem; 2. był «królem sprawiedliwości» według znaczenia jego imienia, i królem 
Szalemu (pokoju, por. Hb 7, 2); 3. Melchizedek jest przedstawiony w Piśmie Św. bez rodowodu, bez 
początku i bez końca jego dni (Hb 7, 3): Jezus Chrystus nie zastępuje nikogo w kapłaństwie i Jego też nikt 
nie zastępuje, jest kapłanem wiecznym; 4. przyniósł na ofiarę chleb i wino (por. Rdz 14, 18), które są 
składane na Mszy św.” Por. M. NICOLAU, Decreto “Presbyterorum ordinis” sobre el misterio y vida de los 
presbíteros. Texto y comentario, Editorial Razón y Fe, Madrid 1967, s. 16 [tłum. własne]. 
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na krzyżu trwa na zawsze oraz jest arcykapłanem zawsze w ofierze eucharystycznej 

i w udzielaniu sakramentów, które administrują Jego szafarze i zastępcy22. Za 

pośrednictwem posługi kapłaństwa urzędowego Chrystus nadal wypełnia swoją misję, 

dlatego dla Kościoła kapłaństwo jest darem Chrystusa udzielanym w posłudze niektórych 

swoich wiernych23. 

Prezbiterzy, zgodnie z definicją soborową, przez święcenia wchodzą w jedność 

hierarchiczną wraz z biskupami i Biskupem Rzymu, tak więc są związani nie tylko 

w relacji do biskupa diecezji, do której zostali inkardynowani, lecz do całego episkopatu, 

którego są pilnymi współpracownikami24. Zjawisku temu daje wyraz norma kan. 257 

§ 125, gdy wskazuje na sollicitudo particularis Ecclesiae oraz sollicitudo universae 

Ecclesiae. Sakrament święceń tworzy podwójną relację prezbiterów, jedną w stosunku 

do Kościoła powszechnego, do którego należą na mocy święceń, i drugą w stosunku do 

Kościoła partykularnego, do którego zostają inkardynowani. Więź instytucjonalną, 

zachodzącą pomiędzy diecezjalnym prezbiterem i Kościołem partykularnym poprzez 

inkardynację, należy uważać za konieczne skonkretyzowanie i wyszczególnienie 

przestrzeni i czasu powszechnej misji apostolskiej26.  

Służebna tożsamość prezbiterów jest różna od tożsamości innych wiernych. 

Różnica nie polega na ich „wyższości”, ale wynika ze służby, którą prezbiterzy spełniają 

na rzecz wszystkich wiernych, tak ażeby mogli oni przylgnąć do Chrystusa, 

uwidaczniającego się w urzeczywistnianiu kapłaństwa służebnego27.  

Fundamentalny jest związek prezbitera z Chrystusem, Głową i Pasterzem. 

Jednocześnie związek ten jest wewnętrznie nieodłączny od relacji do Kościoła, ponieważ 

obecność sakramentalna Chrystusa stanowi fundament, budujący stosunek prezbitera do 

 
22 Por. tamże. 
23 Por. CONGREGATIO PRO CLERICIS, Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów (31.01.1994 r.), Pallottinum, 
Poznań 2003, nr 1. 
24 Por. LG, nr 28. 
25 Zob. D. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, La solicitud por la Iglesia en la formación…, dz. cyt. 
26 Por. R. CABRERA LÓPEZ, El derecho de asociación del presbítero diocesano, Pontificia Università 
Gregoriana, Roma 2002, ss. 117-118. 
27 Por. CONGREGATIO PRO CLERICIS, Dyrektorium o posłudze…1994 r., dz. cyt., nr 6; RISpl, nr 41, s. 14. 
„Nie można zapominać, że gdy mówimy o władzy kapłańskiej, «mówimy tu o funkcji, nie zaś o godności 
i świętości». Kapłaństwo służebne jest jednym ze środków, jakimi się Jezus posługuje w służbie swojego 
ludu, ale wielka godność pochodzi od Chrztu dostępnego dla wszystkich. Upodobnienie kapłana do 
Chrystusa Głowy – czyli jako główne źródło łaski – nie zakłada wyniesienia, stawiającego go na szczycie 
całej reszty. W Kościele funkcje «nie stanowią o wyższości jednych nad drugimi».” FRANCISCUS PP., 
Evangelii gaudium, dz. cyt., nr 104. 
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Kościoła28. Na mocy sakramentu święceń każdy prezbiter uczestniczy w powszechnym 

posłaniu Apostołów przez Chrystusa. Duchowy dar otrzymany w święceniach 

przygotowuje ich do najszerszej i powszechnej misji zbawienia głoszonej aż po krańce 

ziemi29, wewnętrznie gotowych do głoszenia wszędzie Ewangelii30. Z tej motywacji 

ustawodawca w KKKW dodał normę w kan. 593, który jest nowym w stosunku do norm 

Kodeksu z 1983 r. Stanowi o tym, aby wszyscy prezbiterzy, pracujący na terenach 

misyjnych gorliwie współpracowali w ewangelizacji, również z pozostałymi 

misjonarzami chrześcijańskimi, by dawać świadectwo jedności31. 

Opierając się na tria munera Christi, z których korzysta ustawodawca kościelny 

dla uporządkowania norm kanonicznych, można zaobserwować, że zadania 

nauczycielskie, uświęcające i rządzenia wzajemnie się przenikają. Nauczanie jest 

skierowane do uświęcenia, które to działania razem wzięte mają jako punkt odniesienia 

władzę rządzenia. Dlatego tria munera są ukorzenione w tych, którzy mogą działać in 

nomine Christi, więc w wyświęconych szafarzach32. 

Wśród obowiązków wynikających z sakramentu święceń w Kościele 

Rzymskokatolickim, zgodnie z kan. 277 § 1, zawiera się obowiązek celibatu i zachowania 

wieczystej i doskonałej wstrzemięźliwości ze względu na Królestwo Boże. Świadectwo 

takiego życia kapłańskiego jest również znakiem transcendencji Królestwa Bożego, 

 
28 Por. A. CATTANEO, Il presbiterio della Chiesa Particolare…, dz. cyt., s. 91. „Podstawowym priorytetem 
duszpasterskim, warunkiem naszej pracy dla innych, jest więź z Chrystusem, osobista rozmowa 
z Chrystusem! A modlitwa nie jest sprawą marginalną: modlenie się jest wręcz zawodem kapłana, także 
w imieniu ludzi, którzy nie umieją się modlić lub nie znajdują czasu na modlitwę”. 
Por. BENEDICTUS PP. XVI, Colloquium Summi Pontificis cum quibusdam presbyteris dum celebratur 
Vigilia intercessionis occasione conventus internationalis Presbyterorum Sacerdotali exeunte Iubilaeo 
(10.06.2010 r.), AAS 102 (2010), ss. 398-399 [tłum. własne]. 
29 Por. PO, nr 10. Z tej racji ustawodawca kościelny w kan. 278 § 3 nakazuje duchownym powstrzymywanie 
się od udziału w stowarzyszeniach, których cel lub działalność nie dadzą się pogodzić z obowiązkami 
właściwymi stanowi duchownemu lub mogły przeszkadzać w sumiennym wypełnianiu zadania zleconego 
im przez kompetentną władzę kościelną. Faktycznie w kan. 285 § 3 zabrania się duchownym przyjmowania 
publicznych urzędów władzy publicznej (zarówno ustawodawczej, jak i wykonawczej lub sądowniczej) 
oraz w kan. 287 § 2 by nie brać czynnego udziału w partiach politycznych ani w kierowaniu związkami 
zawodowymi, chyba że „zdaniem kompetentnej władzy kościelnej będzie wymagała tego obrona praw 
Kościoła i rozwój dobra wspólnego”. Klauzula kan. 287 § 2 zdaje się być pomocna w szczególnych 
miejscach misyjnych, gdzie Kościół znajduje się w zagrożeniu i niebezpieczeństwie z powodu 
zewnętrznych przyczyn o charakterze politycznym, będąc prześladowanym i zmagając się z poważnymi 
problemami odnośnie wolności religijnej, działalności duszpasterskiej i podstawowych praw człowieka, 
gwałtownie łamanych. Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione…, dz. cyt., ss. 171-172; 
J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., ss. 316-318. 
30Por. KKK, nr 1565. 
31 Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione…, dz. cyt., s. 107. 
32 Por. J. HORTA ESPINOZA, “Eccomi, manda me!”…, dz. cyt., s. 25. 
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pokazując obecność pasterza, która w świecie i w społeczeństwie, zwłaszcza tam, gdzie 

panuje pluralizm i sekularyzacja, staje się znakiem przynależności do sacrum33.  

 

1.1.2. Prawny obowiązek dążenia do świętości 

Świadectwo życia prezbiterów bez wątpienia jest ściśle związane z drogą 

prowadzącą do świętości. W modlitwie konsekracyjnej udzielania sakramentu święceń, 

szafarz wypowiada następujące słowa: „Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, daj temu 

słudze Twojemu godność prezbiteratu. Odnów w jego sercu Ducha świętości; niech 

wiernie pełni przyjęty od Ciebie, Boże, urząd posługiwania kapłańskiego drugiego 

stopnia i przykładem swojego życia pociąga innych do poprawy obyczajów”34. 

Magisterium Soboru Watykańskiego II przypomina o powszechnym wezwaniu do 

świętości, które jest niezależne od stanu i zawodu w Kościele35. Życie chrześcijańskie, 

wyjaśniał Jan Paweł II, jest życiem duchowym, tj. życiem ożywianym i kierowanym 

przez Ducha ku świętości i doskonaleniu miłości36. Postęp duchowy zbliża chrześcijanina 

do zjednoczenia się z Chrystusem i jest określony jako droga do doskonałości37. 

Ustawodawca w kan. 210 stanowi o obowiązku wszystkich wiernych do 

prowadzenia życia świętego, przyczyniania się do wzrostu Kościoła i ustawicznego 

wspierania rozwoju jego świętości. Obowiązek ten posiada wymiar indywidualny 

i wymiar wspólnotowy, a różnica między nimi jest oparta na życiu poszczególnych 

wiernych w zgodzie z własną pozycją. Dla osób duchownych droga do świętości 

wypływa z sakramentu święceń i polega na zażyłości z Bogiem i naśladowaniu 

Chrystusa38. Podstawy świętości prezbiterów to umiłowanie woli Bożej i pasterska 

miłość, które pozwalają prezbiterowi składać siebie w darze dla powierzonego mu ludu 

Bożego39. 

Świadectwo życia prezbiterów polega na specyficznym stylu życia, który ich 

kieruje do radykalnego dążenia do świętości i doskonałości w miłości na służbie Bogu 

 
33 Por. C. HUMMES, L’identità missionaria del presbitero, quale dimensione intrinseca dell’esercizio dei 
tria munera (16-18.03.2009 r.), http://www.clerus.org/pls/clerus [data dostępu: 28.05.2021], nr 5.3. 
34 Por. CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Pontyfikał Rzymski. Obrzędy 
święceń biskupa, prezbiterów i diakonów (29.06.1989 r.), Księgarnia św. Jacka (wydanie drugie 
wzorcowe), Katowice 1999, nr 159. 
35 Por. LG, nr 40. 
36 Por. PDV, nr 19. 
37 Por. KKK, nry 2012-2016. 
38 Por. PDV, nr 33. 
39 Por. CONGREGATIO PRO CLERICIS, Kapłan głosiciel słowa…, dz. cyt., nr 10. 
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oraz Kościołowi40. Dokonuje się to nie tyle dzięki osobistym, szczególnym zasługom 

prezbiterów, ale za przyczyną darmowego uczestnictwa w łasce Chrystusowej. Celem ich 

życia i działania jest głoszenie światu Ewangelii i budowanie Kościoła w imieniu oraz 

w zastępstwie Chrystusa (in persona Christi), Głowy i Pasterza41. Jak określa 

Kongregacja ds. Duchowieństwa w instrukcji z 2002 r. w części poświęconej specyfice 

drogi prezbiterów do świętości – świętość osiągana jest w posłudze i przez posługę42. 

W najnowszym Dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów z 2013 r. 

podkreślono, że dla zaangażowania kapłanów w nową ewangelizację na pierwszym 

miejscu potrzeba na nowo rozniecić w sobie pierwotną gorliwość i pozwolić, aby udzielił 

się zapał apostolskiego przepowiadania na wzór Pięćdziesiątnicy, na wzór Apostoła 

Narodów: „biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9, 16). Takie wewnętrzne 

odnawianie się, które odpowiada życiu dążącemu do świętości, potwierdza, że gorliwość 

apostolska jest owocem poruszającego doświadczenia wypływającego z bliskości 

z Jezusem43. Dlatego właśnie „misje są sprawą wiary, są dokładnym wskaźnikiem naszej 

wiary w Chrystusa i w Jego miłość ku nam”44. 

Ta myśl teologiczna została przeniesiona na normę prawną. Niewłaściwie 

byłoby oceniać normy Kodeksu Prawa Kanonicznego tylko w porządku moralnym, 

ponieważ są one prawdziwymi normami prawnymi, tj. promulgowanymi przez 

ustawodawcę kościelnego, które opierają się zasadniczo na Prawie Bożym. W takim 

znaczeniu treść kanonu 276 stanowi obowiązek, który ma swój wymiar prawny, a nie 

tylko kontekst związany z kapłańską moralnością45. Należy również przezwyciężyć 

wszelkie uprzedzenia dotyczące kościelnej dyscypliny w tym zakresie. Albowiem dla 

rozwoju życia i posłannictwa Kościoła konieczny jest porządek, potrzebne są reguły, 

zasady postępowania, jednym słowem – ład wynikający z dyscypliny. Dojrzałe przyjęcie 

obowiązków posługi wiąże się z przekonaniem, że Kościół potrzebuje zasad, aby jego 

hierarchiczna i organiczna struktura była widoczna i aby mógł pełnić funkcje powierzone 

 
40 Por. PO, nry 12-21; J. DE OTADUY, Comentario al can. 276, w: CExCDC, vol. II/1, s. 331. 
41 Por. PDV, nr 13. „Nie dziwi wtedy, że wewnętrzną zasadą, cnotą ożywiającą i kierującą życiem 
duchowym kapłana, który wzoruje się na Chrystusie, Głowie i Pasterzu, jest miłość pasterska, uczestnictwo 
w miłości pasterskiej samego Jezusa: darmo otrzymany dar Ducha Świętego, a jednocześnie zadanie 
i wezwanie do odpowiedzialnej i wolnej odpowiedzi prezbitera”. CONGREGATIO PRO CLERICIS, 
Dyrektorium o posłudze…2013 r., dz. cyt., nr 2. 
42 Por. TENŻE, Instrukcja kapłan, pasterz…, dz. cyt., nr 12. 
43 Por. TENŻE, Dyrektorium o posłudze…2013 r., dz. cyt., nr 21. 
44 Por. RM, nr 11. 
45 Por. M. MARÍN PÉREZ, Obowiązek duchownych dążenia do świętości, w: Obowiązki i prawa duchownych 
w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego, SAJ M. (red.), Wydawnictwo Scriptum, Warszawa 2018, s. 98. 
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mu z Bożego rozporządzenia, zwłaszcza związane ze świętą władzą i udzielaniem 

sakramentów46. Dążenie do świętości, jako obowiązek prezbiterów, nie został wyłączony 

z problematyki prawnej, choć nie da się go wyegzekwować, ani doń przymuszać 

w jakimś wymiarze zewnętrznym. Zobowiązanie do postaw czy działań zewnętrznych 

jest cechą wspólną wielu obowiązków kanonicznych, choć nie zasadniczą. Obowiązek 

świętości dotyczy osobistych dyspozycji osoby zobowiązanej – w tym przypadku osoby 

duchownej – dlatego nie posiada cechy zewnętrznej obowiązywalności, lecz jawi się jako 

prawdziwy „dług sprawiedliwości”47. 

Ustawodawca w kan. 276 uwypuklił teologiczne pogłębianie myśli Soboru na 

temat powszechnego powołania wszystkich wiernych do świętości, dlatego zmieniono 

brzemienie w odniesieniu do CIC 191748, gdzie wskazano na „większą świętość”, 

wymaganą wówczas od prezbiterów w stosunku do świeckich49. Apostoł Paweł streszczał 

prawo twierdząc, że wypełnieniem prawa i węzłem doskonałości jest miłość (por. Rz 13, 

8-10). Aby ta miłość wzrastała, Sobór przynaglał do chętnego słuchania Słowa Bożego, 

czynnego wypełnienia woli Bożej, częstego uczestnictwa w sakramentach – zwłaszcza 

w Eucharystii, do modlitwy, samozaparcia, posługi braterskiej i wszelkich cnót50. 

Wszyscy ochrzczoni, a nie jedynie misjonarze lub prezbiterzy, są powołani do 

prowadzenia życia zgodnego z doktryną ewangeliczną, o czym w kan. 217, gdziekolwiek 

wierni się znajdują. Taki obowiązek, mający swoje źródło w sakramencie chrztu, jest 

kwalifikowany jako zasadniczy, nieodłączny i konstytutywny51. W konsekwencji, 

duchowni mają obowiązek dążyć do świętości z podwójnego tytułu: na mocy chrztu oraz 

z racji przyjęcia święceń52. 

Ustawodawca wymienił poszczególne środki w dążeniu do świętości w drugim 

paragrafie kan. 276. Poniżej treść kanonu:  

„1° powinni przede wszystkim wiernie i niestrudzenie wypełniać obowiązki 

duszpasterskiej posługi; 

 
46 Por. CONGREGATIO PRO CLERICIS, Instrukcja kapłan, pasterz…, dz. cyt., nr 15. 
47 Por. J. DE OTADUY, Comentario al can. 276, w: CExCDC, vol. II/1, s. 332. 
48 Por. tamże. 
49 „Clerici debent sanctiorem prae laicis vitam interiorem et exteriorem ducere eisque virtute et recte factis 
in exemplum excellere”. Can. 124 CIC 1917. 
50 Por. LG, nr 42. 
51 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., ss. 116-117. 
52 Por. T. PAWLUK, Prawo Kanoniczne według Kodeksu…, dz. cyt., tom II, s. 82. 
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2° mają czerpać pokarm dla swojego życia duchowe z podwójnego stołu: Pisma 

Świętego i Eucharystii; stąd usilnie zachęca się kapłanów, aby codziennie sprawowali 

Ofiarę eucharystyczną, diakonów zaś, by codziennie uczestniczyli w jej składaniu; 

3° kapłani, a także diakoni przygotowujący się do prezbiteratu mają obowiązek 

odmawiać codziennie liturgię godzin, zgodnie z własnymi i zatwierdzonymi księgami 

liturgicznymi, natomiast diakoni stali mają odmawiać jej część określoną przez 

konferencję biskupów; 

4° zobowiązani są również do odprawiania rekolekcji, zgodnie z przepisami 

prawa partykularnego; 

5° zachęca się, by regularnie oddawali się rozmyślaniu, często przystępowali do 

sakramentu pokuty, oddawali szczególną cześć Bogurodzicy Dziewicy i praktykowali 

inne powszechne i partykularne środki uświęcenia”. 

Ustawodawca pozostawia pewną wolność w doborze środków. Jednym z nich 

może być przynależność do jakiegoś ruchu kościelnego wraz z formacją danego ruchu. 

Wzajemna, wobec siebie, posługa stowarzyszeń kapłanów i zatwierdzonych ruchów 

stanowi znak żywotności, z jaką Duch Święty odnawia Kościół53. Każdy prezbiter 

diecezjalny ma prawo do prowadzenia swojego życia duchowego w sposób, jaki uznaje 

on za najbardziej odpowiedni, zawsze zgodnie – co jest oczywiste – z cechami 

charakterystycznymi swojego powołania i zobowiązaniami, które z niego wynikają54. 

Kapłan, będąc sługą wspólnoty, jest także przez nią podtrzymywany. Potrzebuje 

on pomocy laikatu, nie tylko dla zapewnienia swojej wspólnocie organizacji 

i zarządzania, ale także dla rozwoju wiary i miłości. Istnieje swoista osmoza między 

wiarą prezbitera a wiarą innych wiernych55.  

Dlatego świadectwo życia zgodne z własnym powołaniem staje się powszednim 

praktykowaniem wiary, które jednocześnie jest misją56. Na wzór męczeństwa, które jest 

formą świadectwa, każde świadectwo jest jakby męczeństwem, czyli codziennym 

ofiarowaniem siebie jako ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu (por. Rz 12, 1-2)57. Zadania 

 
53 Por. CONGREGATIO PRO CLERICIS, Dyrektorium o posłudze…1994 r., dz. cyt., nry 26, 88; TENŻE, 
Dyrektorium o posłudze…2013 r., dz. cyt., nr 50. 
54 Por. tamże. Również można patrzeć w kontekście struktury prawnej duchowieństwa na zależność między 
celem ruchu kościelnego a posługą sakramentalną prezbiterów, o której więcej w: H. STAWNIAK, 
Inkardynacja w misji Kościoła, dz. cyt., ss. 345-350. 
55 Por. CONGREGATIO PRO CLERICIS, Instrukcja kapłan, pasterz…, dz. cyt., nr 16. 
56 Por. EN, nry 21, 41, 76-77. 
57 Por. F. FILONI, Criteri di discernimento per la trasformazione…, dz. cyt., s. 29. 
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misyjne, choć należą do wszystkich wiernych, w sposób szczególny są powierzone tym, 

którzy otrzymali konkretne zlecenie udzielone przez kompetentną władzę kościelną. 

Papież Benedykt XVI w orędziu na Światowy Dzień Misyjny w 2010 r. zauważa, że 

„zadania misyjnego nie można jednak zrealizować w sposób wiarygodny bez głębokiego 

nawrócenia osobistego, wspólnotowego i pastoralnego”58. To, czego się nie ma, nie może 

być przekazane w sposób prawdziwy i skuteczny59. 

Należy także podkreślić, że w odniesieniu do ewangelizacji oraz implantatio 

Ecclesiae, w pewnych warunkach, świadectwo życia zarówno misjonarzy, jak i każdego 

ochrzczonego, może jawić się jako jedyna forma możliwej obecności Kościoła60. 

 

1.1.3. Tożsamość misyjna prezbitera 

Świadectwo życia prezbitera wypływa z samej tożsamości wynikającej 

z sakramentu święceń. Tożsamość kapłana jest zależna od zbawczej woli samego Boga, 

jest owocem sakramentalnego działania Ducha Świętego oraz jest uczestnictwem w misji 

Chrystusa – „Kapłan jest sługą zbawienia”61. Powszechny wymiar i charakter 

duszpasterski kapłaństwa służebnego zostały uwypuklone na Soborze Watykańskim II, 

w szczególności w numerze 10. dekretu Presbyterorum ordinis. Prezbiter zaiste 

uczestniczy w misji powszechnej, które to zaangażowanie nie stoi w sprzeczności 

z kanonicznym powierzeniem konkretnego urzędu do wykonania w Kościele 

partykularnym, jako że prezbiter jest współpracownikiem biskupa. Prezbiter otrzymuje 

powszechną posługę ze względu na zadania, jak i odbiorców. Inna kwestia to określenie 

charakteru prawnego tej posługi62.  

W samych święceniach kapłańskich można dostrzegać ontologicznie obecność 

wymiaru misyjnego. Kapłan zostaje wybrany, konsekrowany i posłany na wzór 

Apostołów, którzy byli włączeni w posłanie Chrystusa: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja 

was posyłam” (J 20, 21). Nie chodzi tu o jakąś formę przedstawicielstwa zewnętrznego, 

 
58 Por. BENEDICTUS PP. XVI, Nuntio recurrente LXXXIV Die Missionali Internationali (06.02.2010 r.), AAS 
102 (2010), ss. 255-258; tekst polski: Budowanie wspólnoty kościelnej ma kluczowe znaczenie dla misji, 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/misje_06022010.html [data dostępu: 
12.05.2020]. 
59 Por. C. PAPALE, I missionari: requisiti, tipologia…, dz. cyt., s. 68. 
60 Por. AG, nr 6; RM, nry 35.39; J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 118. 
61 CONGREGATIO PRO CLERICIS, Kapłan głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty 
w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa (19.03.1999 r.), Pallottinum, Poznań 1999, nr 5. 
62 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 316. 
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lecz o prawdziwe narzędzie przekazywania łaski odkupienia. Upodobnienie się do 

Chrystusa nie zachodzi jedynie przez działalność, czy to ewangelizacyjną, czy 

sakramentalną lub duszpasterską, ale weryfikuje się w składaniu siebie w ofierze oraz 

w przyjmowaniu z miłością cierpień i ofiar związanych z posługą kapłańską63. Prowadzi 

to do stwierdzenia, że wspólnota kościelna potrzebuje kapłańskiej posługi, która 

zapewnia obecność Chrystusa Głowy i Pasterza64. 

Jan Paweł II podkreślał, że „w Kościele kapłaństwo jest z samej swej istoty 

rzeczywistością misyjną i każdy kapłan musi być tego w pełni świadomy”65. 

Doświadczenie misyjne prezbiterów diecezjalnych przedstawia konkretną sposobność 

wyjścia z pewnej jakby pokusy Kościoła partykularnego, by troszczyć się o siebie samego 

bardziej niż o swoje powołanie. W takim kontekście powołanie misyjne za pomocą 

współpracy Kościołów, choć różnych w kontekście geograficznym i kulturowym, daje 

możliwość odnowienia i oczyszczenia66. 

W wytycznych Postquam Apostoli podkreśla się, że wspólnota chrześcijańska 

potrzebuje ze swej istoty obecności kapłanów, a jednocześnie wzywa się do wypełnienia 

posługi kapłańskiej poza własną wspólnotą67, potwierdzając tym samym istniejącą 

świadomość tego, że „jeśli zabraknie obecności i działania posługi kapłańskiej Kościół 

nie mógłby posiadać całkowitej pewności co do swojej wierności i widocznej 

ciągłości”68. Dalej wyróżnia się wewnętrzną dyspozycyjność serca prezbiterów do 

wrażliwości na potrzeby Kościoła powszechnego i zainteresowania się stanem misji 

i Kościołów partykularnych, które przeżywają jakąś szczególną trudność69. Jest to 

praktyczne zastosowanie w życiu prezbiterów nauki soborowej o Kościołach 

partykularnych, w których vere inest et operatur Una Sancta Catholica et Apostolica 

 
63 Por. CONGREGATIO PRO CLERICIS, Dyrektorium o posłudze…2013 r., dz. cyt., nr 8. 
64 Por. TENŻE, Instrukcja kapłan, pasterz…, dz. cyt., nr 5. 
65 Por. IOANNES PAULUS PP. II, Nuntius scripto datus ob diem Missionibus dicatum missus (03.06.1990 r.), 
AAS 82 (1990), ss. 1544-1547; tekst polski: Kapłaństwo jest rzeczywistością misyjną, „L’Osservatore 
Romano” PL 6 (1990), s. 26. 
66 Por Il Movimento Fidei Donum, NICOLI D. (red.), Editrice Missionaria Italiana, Bologna 2007, s. 33. 
Dostrzeżono tę problematykę, m.in. w słowach: „poiché vi fu avarizia nelle nostre Chiese verso le Chiese 
lontane, i nostri seminari sono semivuoti e chiusi mentre vediamo che Dio moltiplica il suo intervento 
affinché le Chiese recentemente nate, abbiano i loro sacerdoti”. F. CASADEI, Anche tra loro prenderò 
sacerdoti, Pontificia Opera di s. Pietro Apostolo, Roma 1975, s. 55. 
67 Por. PAp, nr 5. 
68 Por. DOCUMENTA SYNODI EPISCOPORUM, De Sacerdotio ministeriali. Rescriptum ex audientia 
(30.11.1971 r.), AAS 63 (1971), s. 898.  
69 Por. PAp, nr 5. 
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Christi Ecclesiae70. Papież Jan Paweł II wskazał, że „wszyscy kapłani winni mieć misyjne 

serce i umysł, powinni być otwarci na potrzeby Kościoła i świata”71 oraz podkreślił, iż 

„kapłan powinien się czuć i działać wszędzie tam, gdzie się znajduje, jak proboszcz 

świata, w służbie całemu Kościołowi misyjnemu”72. Niemniej jednak trzeba też 

zaznaczyć jako ewidentne, że nie wszyscy prezbiterzy są powołani do pójścia na misje 

i w konsekwencji nie wszyscy podlegają takiemu obowiązkowi73.  

Należy mieć na uwadze, że pomiędzy Kościołem powszechnym i Kościołami 

partykularnymi zachodzi relacja wzajemnej integracji, w takim znaczeniu, że Kościół 

powszechny jest obecny w partykularnym (totum in parte), a Kościoły partykularne są 

obecne w powszechnym (pars in toto). Taka wzajemność pozwala na postrzeganie 

misyjności prezbitera w obu wymiarach wskazujących communio Ecclesiarum74. W tej 

dwustronnej relacji uwypukla się tożsamość prezbitera, której autentyczność na poziomie 

zewnętrznym mierzy się miłością okazywaną braciom (por. 1 J 4, 20-21), a na poziomie 

wewnętrznym miłość do Kościoła jest prawdziwa wtedy, gdy jest się gotowym zostawić 

wszystko i pójść za Chrystusem (por. Mk 10, 17-30)75. 

W Kodeksie z 1983 r. nie ma bezpośredniego kanonu dotyczącego obowiązku 

misyjnego duchowieństwa diecezjalnego, natomiast w pewnym sensie jest on wyrażony, 

kiedy ustawodawca odnosząc się do munus docendi i munus sanctificandi stwierdza 

powszechność kompetencji. Taki sens uwypukla się w przepisach stanowiących m.in. 

o tym, że prezbiterzy i diakoni mają upoważnienie do głoszenia wszędzie, o ile 

ordynariusz miejsca tego nie zabroni albo w przypadku, gdy prawo partykularne wyraźnie 

takiego pozwolenia wymaga (kan. 764). Dotyczy to także regulacji w sprawie 

habitualnego upoważnienia do spowiadania, ponieważ prezbiterzy, na mocy samego 

prawa lub z upoważnienia kompetentnej władzy, mogą wszędzie korzystać z tego 

upoważnienia (kann. 967, 969)76. 

Były prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa, brazylijski kardynał Claudio 

Hummes w liście L’identità missionaria del presbitero podczas plenarnego zgromadzenia 

w dniach 16-18 marca 2009 r. podkreślił ważność głębokiego utożsamienia się i zażyłości 

 
70 Por. CONCILIUM VATICANUM II, Christus Dominus, dz. cyt., nr 11. 
71 Por. RM, nr 67. 
72 Por. IOANNES PAULUS PP. II, Nuntius scripto datus… (03.06.1990 r.), dz. cyt., s. 1545. 
73 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 321. 
74 Por. EN, nr 16. 
75 Por. CONGREGATIO PRO CLERICIS, Dyrektorium o posłudze…2013 r., dz. cyt., ss. 1, 17. 
76 Por. J. GONZÁLEZ ARGENTE, Id al mundo entero..., dz. cyt., s. 87. 
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z Tym, który uświęca prezbitera i go posyła77, kontynuując myśl zawartą w Ewangelii 

Marka, że tożsamość misjonarza wypływa z bycia uczniem Chrystusa: „ustanowił 

Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki” (Mk, 3, 14). 

To właśnie przebywanie z Nim staje się centrum życia kapłańskiego, a jeśli tę centralność 

prezbiter zatraca, to stopniowo wyczerpuje się jego gorliwość w działaniu78. 

Prezbiter jest powołany do służby Kościołowi, będąc w zażyłej relacji z nim, 

wchodząc w jego tajemnicę, communio i misję. Służy Kościołowi jako tajemnicy, 

ponieważ działa w znakach eklezjalnych i sakramentalnych obecności Chrystusa; 

Kościołowi jako communio ze względu na jedność z biskupem i prezbiterium 

w różnorodności powołań, charyzmatów i posług oraz Kościołowi misyjnemu poprzez 

wspólnotę głoszenia i świadczenia Ewangelii. Ten potrójny aspekt służby Kościołowi 

wyrażony jest w wymiarze zarówno powszechnym, jak i partykularnym79. Fakt 

inkardynacji nie powinien zamykać kapłana w ciasnej i partykularystycznej mentalności, 

ale otworzyć go na służbę jedynemu Kościołowi Jezusa Chrystusa80. 

Szczególny wyraz misyjności prezbiterów znajduje się w Pastores dabo vobis, 

gdzie wyjaśnia się tę myśl następująco: „ze względu na naturę swej posługi kapłani 

powinni być przepojeni i ożywieni głębokim duchem misyjnym i duchem prawdziwie 

katolickim, dzięki któremu przywykną wybiegać poza granice własnej diecezji, narodu 

lub obrządku i nieść pomoc w potrzebach całego Kościoła, z sercem gotowym do 

głoszenia wszędzie Ewangelii”81. Z tego wynika, że wymiar powszechny służby 

Kościołowi nie odnosi się jedynie do wszystkich ludzi w ogóle, ale również do 

poszczególnych Kościołów partykularnych. W tym kontekście Jan Paweł II podejmował 

kwestię równomiernego rozmieszczenia kleru82.  

Coraz bardziej w obecnej sytuacji Kościoła na całym świecie naglącą jest 

potrzeba głębokiej dyspozycyjności prezbiterów, którzy nie tylko są gotowi zmieniać 

 
77 Por. C. HUMMES, L’identità missionaria del presbitero…, dz. cyt., nr 4.  
78 Por. BENEDICTUS PP. XVI, Allocutio natalicia omina Curiae Romanae significantur (22.12.2006 r.), AAS 
99 (2007), s. 32. 
79 Por. A. CATTANEO, Il presbiterio della Chiesa Particolare…, dz. cyt., ss. 92-93. 
80 Por. CONGREGATIO PRO CLERICIS, Dyrektorium o posłudze…2013 r., dz. cyt., nr 15. 
81 Por. PDV, nr 18; CONCILIUM VATICANUM II, Optatam totius, dz. cyt, nr 20. „Formacja prezbiterów 
prowadzi do szczególnego uczestnictwa w misji powierzonej przez Jezusa Chrystusa apostołom. Zapał 
misyjny, który stanowi cel i horyzont całej formacji, zależy od jakości relacji formowanego z Odkupicielem 
i Jego mistycznym Ciałem”. RISpl, nr 72, s. 21. „Trzeba dołożyć wszelkich starań, aby – przygotowując 
seminarzystów do gorliwości misyjnej i do wymagań nowej ewangelizacji – wychować ich do uległości 
wobec Ducha Świętego oraz do towarzyszenia duszpasterskiego różnym grupom i wspólnotom, zwłaszcza 
o charakterze przeżyciowym, charyzmatycznym itd.”. Tamże, nr 327, s. 76. 
82 Por. A. CATTANEO, Il presbiterio della Chiesa Particolare…, dz. cyt., ss. 95. 
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zadanie duszpasterskie, ale także i miejsce, region lub kraj według rozmaitych potrzeb. 

Gotowość ta obejmuje również możliwość wypełniania misji w jakichkolwiek 

okolicznościach lub potrzebach, idąc z miłości do Boga niekoniecznie w zgodności 

z własnymi upodobaniami lub osobistymi planami83. Na taką cechę życia prezbiterów 

wskazał Jan Paweł II, gdyż taka otwartość wynika zarówno z misyjnej natury Kościoła, 

jak i kapłaństwa służebnego, które posiada wymiar powszechny84.  

Następnym krokiem w tej gotowości misyjnej i osobistej otwartości jest aspekt, 

na który zwrócił uwagę ustawodawca KKKW w kan. 593 § 1, kiedy zachęca prezbiterów 

do wewnętrznej współpracy misyjnej. 

 

1.2. Świadectwo słowa 

Apostoł Narodów podkreślił, że „wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, 

co się słyszy jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17). Słuchanie zaś zakłada koniecznie 

komunikację werbalną oraz wyjaśnienie85, z tego więc względu prezbiterzy powinni 

zaangażować swoje siły, by głoszenie zajmowało pierwszorzędne miejsce w ich 

posłudze86, na wzór Apostoła, który wołał: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” 

(1 Kor 9, 16). 

Z duszpasterskiego punktu widzenia pierwsze miejsce w porządku działania 

przysługuje przepowiadaniu87. Prezbiterzy wezwani są do misji, jaką Jezus przekazał 

apostołom po swoim zmartwychwstaniu. Realizacja tego mandatu wyraża się 

w przyjmowaniu słowa Bożego i jego przepowiadaniu, w świadectwie odważnej 

i konsekwentnej wiary oraz w czynieniu ludzi uczniami Chrystusa i jednoczeniu ich 

w Kościele88.  

Ustawodawca kościelny w kan. 757 wskazał na zadanie głoszenia Ewangelii 

Bożej jako własne zadanie prezbiterów, zaznaczając przy tym, że wynika ono ze ścisłej 

współpracy prezbiterów z biskupami, co zatem oznacza, że jest wykonywane zgodnie 

 
83 Por. C. HUMMES, L’identità missionaria del presbitero…, dz. cyt., nr 5. „Trzeba w tej sprawie uznać, że 
ci kapłani, którzy są gotowi do pełnienia swojej posługi w innych diecezjach lub krajach, są wielkim darem 
zarówno dla Kościoła partykularnego, do którego zostali posłani, jak i dla Kościoła, który ich posyła”. 
CONGREGATIO PRO CLERICIS, Dyrektorium o posłudze…2013 r., dz. cyt., nr 16. 
84 Por. PDV, nr 32; A. CATTANEO, Il presbiterio della Chiesa Particolare…, dz. cyt., s. 57. 
85 Por. R. PENNA, Riscoprire le “parole chiave” della evangelizzazione, w: Dalla “Maximum illud” alla…, 
dz. cyt., s. 67. 
86 Por. CONGREGATIO PRO CLERICIS, Dyrektorium o posłudze…2013 r., dz. cyt., nr 62. 
87 Por. PO, nr 4; PDV, nr 26; CONGREGATIO PRO CLERICIS, Kapłan głosiciel słowa…, dz. cyt., nry 5-17. 
88 Por. RISpl, nr 43, s. 14. 
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z ustaleniami kompetentnej władzy. Z wykładni powyższego kanonu wynika, że dla 

prezbiterów to zadanie jest uprawnieniem, które wypływa z faktu święceń, nie potrzebują 

oni specjalnego powierzenia lub specyficznej misji bądź facultas, ażeby mogli głosić 

Ewangelię. Posługa Słowa jest ogólną misją prezbiterów, która realizuje się 

w konkretnych zadaniach powierzonych przez ordynariusza jako wyraz troski 

duszpasterskiej wobec grupy wiernych89. 

Wraz z uprawnieniem do głoszenia Ewangelii, jakim cieszą się prezbiterzy, 

zbiega się obowiązek ewangelizacji wiernych. W treści kan. 757 wyróżnia się urząd 

proboszczów, i ogólnie tych posługujących w duszpasterstwie, jako odpowiedzialnych za 

zorganizowanie tego zadania90. 

Niewątpliwie wszystkie środki i metody ewangelizacyjne, jak m.in. świadectwo 

życia, dialog, społeczne i kulturowe przystosowanie91, mają za cel doprowadzić 

człowieka do poznania Ewangelii. Głoszenie nowiny ewangelicznej jest jednym 

z ważnych środków w realizacji tego celu i dlatego w kan. 786 misjonarze zostali 

nazywani Evangelii praecones. Słowne głoszenie Ewangelii jest nieodzowne i konieczne, 

jest nawet pierwszorzędnym zadaniem misjonarzy, zwłaszcza duchownych92. 

W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., w I tytule III księgi zawarte są 

ogólne normy dotyczące posługi Słowa Bożego. Po wyszczególnieniu podmiotów 

odpowiedzialnych za tę posługę ewangelizacyjną, którymi są Biskup Rzymu i Kolegium 

Biskupów, prezbiterzy, członkowie instytutów życia konsekrowanego i wierni świeccy, 

ustawodawca kościelny w kan. 760 wskazuje na fundamenty, na których opiera się całe 

zadanie nauczycielskie, są to: Pismo Święte, Tradycja, Liturgia, Urząd Nauczycielski 

i życie Kościoła93. Z nich wypływają z kolei liczne powiązania prawne. Rzeczą 

 
89 Por. J. A. FUENTES, Comentario al can. 757, w: CExCDC, vol. III/1, s. 85. 
90 Por. tamże, s. 86. 
91 W odniesieniu do relacji i dialogu z wyznawcami innych religii na terenach misyjnych, Sekretariat 
ds. niewierzących, który został ustanowiony przez papieża Pawła VI dnia 06.04.1965 r. Promulgacją 
konstytucji Pastor bonus Jana Pawła II (art. 163-165) podniesiony został do rangi Papieskiej Rady a na 
mocy motu proprio Inde a Pontificatus z dnia 25.03.1993 r. Jan Paweł II połączył ją z Papieską Radą 
ds. Kultury. Reforma Kurii Rzymskiej papieża Franciszka powierza tę kompetencję Dykasterii ds. Dialogu 
Międzyreligijnego, z wyjątkiem dialogu z Żydami, który zostaje powierzony Dykasterii ds. Popierania 
Jedności Chrześcijan. Por. FRANCISCUS PP., Praedicate evangelium, dz. cyt., art. 147-151.  
92 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 123. 
93 Bezpośrednim źródłem tego kanonu jest dekret soborowy Christus Dominus, nr 14, które ustawodawca 
rozciąga na całą posługę Słowa: „Niech czuwają, aby nauczanie katechetyczne, które zmierza do tego, aby 
wiara w ludziach, rozjaśniona przez naukę, stawała się żywa, wyrazista i czynna, było starannie 
przekazywane dzieciom oraz dorastającej i dojrzalszej młodzieży, a nawet ludziom dorosłym. W tym 
przekazie należy zachowywać właściwy rozkład i metodę dostosowaną nie tylko do przestawionej treści, 
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fundamentalną, którą podkreśla kanonista José Antonio Fuentes jest to, że Słowo należy 

do Boga, nikt nie może siebie uznać za właściciela tego Słowa, lecz wszyscy w Kościele 

są sługami Jego autentyczności, jedności i integralności. Zatem Słowo Boże jest darem 

ofiarowanym po to, by było przekazywane i to skutkuje także prawem ludzi do Słowa, 

prawem wobec konkretnych ludzi, którzy są zobowiązani przekazywać wiernie to, co 

sami otrzymali94. 

Świadectwo Słowa jest nieodzownym narzędziem całego procesu 

ewangelizacji, którą prowadzi Kościół. Proces ten jest podzielony na etapy lub momenty 

istotne: działanie ad gentes dla niewierzących i obecnie coraz częściej dla zobojętniałych 

religijnie, które można nazywać działaniem inter gentes; działanie katechetyczno–

wtajemniczające dla tych, którzy wybierają Ewangelię oraz tych, którzy czują potrzebę 

uzupełnienia lub odnowienia swego wtajemniczenia chrześcijańskiego; oraz działanie 

duszpasterskie dla dojrzałych chrześcijan we wspólnocie Kościoła95. 

 

1.2.1. Głoszenie Ewangelii 

Misyjne głoszenie Ewangelii wymaga, aby stawiać w centralnym miejscu 

kerygmat jako pierwsze głoszenie Jezusa Chrystusa, który umarł, zmartwychwstał 

i nieustannie posyła Ducha Świętego. Kerygmat jest par excellence treścią misyjnego 

głoszenia, gdyż wprowadza w tajemnicę miłości Boga i uwalnia od zła, grzechu i śmierci, 

udzielając człowiekowi nowego życia w Chrystusie, tj. życia wiecznego. Ta dobra 

nowina zmienia człowieka i historię ludzkości, wszystkie narody mają prawo ją poznać96. 

Ustawodawca posługuje się terminem praedicare – przepowiadanie, który jest 

trudny do sprecyzowania. Przepowiadanie dotyczy przede wszystkim ustnego przekazu 

i jego cechą charakterystyczną jest świadectwo słowu Bożemu oraz wierze katolickiej97. 

We wspólnym dokumencie KEN i Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego 

„Dialogo e annuncio” została zarysowana następująca definicja: „Głoszenie jest 

przekazywaniem orędzia ewangelicznego, tajemnicy zbawienia dokonanej przez Boga 

 
ale także do zdolności możliwości i wieku oraz warunków życia słuchaczy; to nauczanie winno opierać się 
na Piśmie świętym, Tradycji, liturgii i życiu Kościoła”. 
94 Por. J. A FUENTES, Comentario al can. 760, w: CExCDC, vol. III/1, s. 93. Odwrotna sytuacja, 
tj. zniekształcenie lub sfałszowanie Słowa, oprócz wprowadzenia w błąd i zaszkodzenia wiernym, 
groziłaby sytuacją oddalenia się od wiary, o którym w kan. 751. 
95 Por. CONGREGATIO PRO CLERICIS, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji, nr 49. 
96 Por. C. HUMMES, L’identità missionaria del presbitero…, dz. cyt., nr 5.1. 
97 Por. A. DOMASZK, Możliwości zastosowania Internetu…, dz. cyt., s. 117. 
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dla wszystkich w Jezusie Chrystusie mocą Ducha Świętego. Jest zaproszeniem do wiary 

w Jezusa Chrystusa, zaproszeniem, ażeby poprzez chrzest wejść do wspólnoty 

wierzących, którą jest Kościół”98. 

Przepowiadanie, jak wskazał ustawodawca KPK 1983, polega na głoszeniu99, 

przedstawieniu100 i przekazywaniu101 tajemnicy Chrystusa. Wśród różnych jego form na 

pierwszym miejscu wyłania się homilia i katecheza102; pierwsza z nich zarezerwowana 

jest prezbiterowi bądź diakonowi, gdyż stanowi integralną część liturgii. W tej posłudze 

kapłańskiej można wyróżnić dwa wymagania: misyjny charakter przekazywania wiary, 

ponieważ ma odniesienie do sensu życia każdego człowieka; oraz autentyczność 

i zgodność z wiarą Kościoła. 

W Redemptoris missio Jan Paweł II zaakcentował konieczność głoszenia 

kerygmatu słowami: „Dziś wezwanie do nawrócenia, kierowane przez misjonarzy do 

niechrześcijan, poddaje się pod dyskusję lub przemilcza. Widzi się w nim akt 

prozelityzmu; mówi się, że wystarczy pomagać ludziom, by byli bardziej ludźmi 

i bardziej wierni własnej religii, że wystarczy budować wspólnoty ludzkie zdolne do 

działania na rzecz sprawiedliwości, wolności, pokoju, solidarności. Zapomina się jednak, 

że każdy człowiek, by zrealizować w pełni swe powołanie, ma prawo usłyszeć Dobrą 

Nowinę Boga, który objawia się i daje siebie w Chrystusie. Wielkość tego wydarzenia 

rozbrzmiewa w słowach Jezusa do Samarytanki: O, gdybyś znała dar Boży 

i w nieświadomym, ale gorącym życzeniu tej kobiety: Panie [...], daj mi tej wody, abym 

już nie pragnęła (J 4, 10.15)”103. 

W tym kluczu dialog z niewierzącymi ad gentes, ugruntowany poprzez 

świadectwo życia, oparty jest na zdolności poznawania mentalności i lokalnej kultury104. 

 
98 Por. PONTIFICIUM CONSILIUM PRO DIALOGO INTER RELIGIONES ET CONGREGATIO PRO GENTIUM 
EVANGELIZATIONE, Dialogo e annuncio, dz. cyt., nr 10. 
99 Por. annuntio (kan. 761), nuntiare (kan. 771). 
100 Por. exponere (kan. 767 § 1). 
101 Por. proponere (kann. 768 § 1, 769). 
102 Por. A. DOMASZK, Uprawnienie duchownych do przepowiadania Słowa Bożego w świetle Kodeksu 
Prawa Kanonicznego z 1983 r., Prawo Kanoniczne 50 (2007), nr 3-4, ss. 52. 
103 Por. RM, nr 46. 
104 Odnosząc się do tematu wymiany kultur w głoszeniu Ewangelii papież Benedykt XVI zwrócił uwagę 
na to, że „[…] dzisiaj znacznie wzrosły możliwości wzajemnego oddziaływania na siebie kultur, co stwarza 
nowe perspektywy dialogu międzykulturowego, który, żeby był skuteczny, musi mieć za punkt wyjścia 
głęboką świadomość specyficznej tożsamości różnych interlokutorów. Nie należy jednak lekceważyć 
faktu, że wzrastająca merkantylizacja wymiany kulturalnej sprzyja dziś wystąpieniu dwojakiego rodzaju 
niebezpieczeństwa. Po pierwsze, obserwuje się, przyjmowany często bezkrytycznie, eklektyzm kulturowy: 
kultury zostają po prostu zbliżone do siebie i uważane są za zasadniczo równoważne i wymienne. Sprzyja 
to uleganiu relatywizmowi, który nie wspomaga prawdziwego dialogu międzykulturowego. W wymiarze 
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Jest to etap konieczny do tego, by móc zaproponować w jak najlepszy sposób Słowo 

Boże. Do głoszenia kerygmatu opartego na dialogu, pomocnym i zarazem koniecznym 

jest aspekt inkulturacji prezbiterów, który polega na poznawaniu osób, mentalności 

i środowiska tych, do których jest skierowana działalność ewangelizacyjna. Również 

świadectwo własnego życia, nawiązanie relacji szacunku i życzliwości, zintegrowanie się 

poprzez sposób życia, poznawanie tradycji religijnych i świeckich, czy przez naukę lub 

też przez własne doświadczenie życia105, są nader ważnymi narzędziami w głoszeniu 

Ewangelii. 

Ustawodawca wskazał na treści głoszenia w kan. 768, chociaż materia ta jest 

dość uzależniona od okoliczności czasu i miejsca, musi bowiem być koniecznie 

przystosowana do potrzeb wiernych (kan. 769). W kan. 768 zarysowane są pewne ramy 

głoszenia i chociaż w pracach kodyfikacyjnych zwrócono uwagę na to, że materia 

przepowiadania należy do dziedziny duszpasterskiej106, uznano jednak za konieczne 

określenie granic treści tego przepowiadania107. Norma kanoniczna wskazuje w § 1, że 

„głosiciele słowa Bożego powinni przedstawiać wiernym przede wszystkim to, w co 

należy wierzyć i co trzeba czynić dla chwały Bożej i zbawienia ludzi”. Do zbawienia 

potrzebny jest Chrystus, Jego osoba i Jego nauczanie. Stąd wynika, że treść normatywna 

z § 2 nie może stać w sprzeczności z tą prawdą w odniesieniu do ewangelizacji, tj. posługa 

Słowa w stosunku do prawd naturalnych (godność i wolność ludzkiej osoby oraz jedność 

i trwałość rodziny) i do spraw doczesnych (obowiązki w społeczeństwie i układanie życia 

codziennego). Ustawodawca uwypukla praktyczny sens głoszenia Słowa, które nie 

 
społecznym relatywizm kulturowy prowadzi do tego, że grupy kulturowe zbliżają się do siebie lub żyją 
obok siebie, ale oddzielnie, bez autentycznego dialogu, a więc nie dochodzi do prawdziwej integracji. Po 
drugie, istnieje przeciwne niebezpieczeństwo, a mianowicie spłaszczenia kulturowego i ujednolicenia 
zachowań i stylów życia. W ten sposób zatraca się głębokie znaczenie kultury różnych narodów, tradycji 
różnych ludów, w obrębie których osoba mierzy się z fundamentalnymi pytaniami egzystencjalnymi. 
I eklektyzm, i spłaszczenie kulturowe oddzielają kulturę od natury ludzkiej. A wtedy kultury nie potrafią 
już odnaleźć swojej miary w naturze, która je przekracza, i ostatecznie sprowadzają człowieka do faktu 
jedynie kulturowego. Gdy do tego dochodzi, ludzkość narażona jest na nowe niebezpieczeństwa 
zniewolenia oraz manipulacji.” BENEDICTUS PP. XVI, Litterae encyclicae Caritas in veritate de humana 
integra progressione in Caritate Veritateque (29.06.2009 r.), AAS 101 (2009), ss. 641-678; tekst polski: 
Encyklika Benedykta XVI „Caritas in veritate” o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie, 
Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2009, nr 26. 
105 Por. A. G. URRU, La funzione di insegnare della Chiesa…, dz. cyt., s. 114. 
106 Por. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Coetus studiorum «De 
Magisterio ecclesiastico» (Sessio I), Communicationes 19 (1987), s. 248. 
107 „Na ile obowiązek ewangelizacji nie jest prawny […] to nie oznacza, że nie posiada waloru prawnego. 
Wręcz odwrotnie, ten obowiązek odzwierciedla się w prawie do apostolstwa, ponieważ jest to misja, która 
ma być uszanowana, wspierana i promowana, a to są aspekty zawarte w prawie”. Por. A. DEL PORTILLO, 
Fieles y laicos en la Iglesia…, dz. cyt., s. 103 [tłum. własne]. 
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polega na przekazywaniu prawdy za pomocą działań intelektualnych, ale na 

wprowadzaniu człowieka na drogę zbawienia108. 

Głoszenie Ewangelii jest określone jako pierwsze głoszenie, chociaż to nie 

oznacza, że jest na początku lub zastępuje się je innymi treściami. Jest pierwszym 

w sensie jakościowym, bo jest on głównym orędziem (kerygmat), jest dzieleniem życia, 

które pochodzi od Boga109. Jak podkreślił papież Benedykt XVI: „U początku bycia 

chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie 

z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące 

ukierunkowanie”110. 

Znaczącym aspektem głoszenia Słowa Bożego jest facultas, czyli upoważnienie 

do przepowiadania Słowa. Ustawodawca obecnego Kodeksu dokonał znaczącej zmiany 

w stosunku do poprzedniego Codex z 1917 r.111, ponieważ uznał, że przepowiadanie jest 

ściśle związane z sakramentem święceń i z tego powodu uprościł normy, ażeby nikt nie 

był pozbawiony publicznego głoszenia Słowa. Z tej przyczyny wolno twierdzić, że każdy 

prezbiter a iure ma facultas do przepowiadania, a z racji otrzymanego sakramentu jest 

posłany i może głosić w każdym miejscu. Ta sytuacja potwierdza charakter powszechny 

święceń, gdyż prezbiter jest w służbie całego Kościoła112.  

Drugi aspekt polega na powiązaniu prezbitera z biskupem. Głoszenie 

Ewangelii, jak zresztą każda inna posługa kapłańska, dokonuje się we współpracy 

z biskupem, który jako odpowiedzialny może ograniczać, nakierowywać i wyznaczać tę 

posługę. W obecnym Kodeksie zostały postawione następujące ograniczenia: 

– aby przepowiadać potrzebna jest zgoda, choćby domyślna, rektora kościoła 

(kann. 561 i 528 § 1); 

– aby przepowiadać do osób zakonnych w ich kościołach lub oratoriach 

potrzebna jest licencja kompetentnego przełożonego (kan. 765); 

 
108 Por. J. A FUENTES, Comentario al can. 768, w: CExCDC, vol. III/1, ss. 118-121. 
109 Por. PONTIFICIUM CONSILIUM DE NOVA EVANGELIZATIONE PROMOVENDA, Direttorio per la catechesi…, 
dz. cyt., nr 68. 
110 Por. BENEDICTUS PP. XVI, Litterae encyclicae Deus caritas est de christiano amore (25.12.2005 r.), AAS 
98 (2006), ss. 217-252; tekst polski: Encyklika Benedykta XVI „Deus caritas est” o miłości 
chrześcijańskiej, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2006, nr 1. 
111 W cann. 1337-1338 CIC 1917 ustanowiono, że duchowni, zarówno diecezjalni, jak i zakonni, do 
przepowiadania potrzebowali uprawnienia od ordynariusza miejsca. Wyjątkiem było przepowiadanie 
skierowanie do osób konsekrowanych lub świeckich zamieszkałych w ich domach, gdyż wówczas 
uprawnienia udzielał przełożony. 
112 Por. A. DOMASZK, Uprawnienie duchownych do przepowiadania…, dz. cyt., ss. 59-60. 
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– władza do przepowiadania może być ograniczona lub odwołana przez 

ordynariusza, zarówno własnego ordynariusza (dla przepowiadającego lub 

dla wiernych), jak i ordynariusza miejsca (kan. 764)113. 

Na końcu jeszcze należy wskazać miejsce i czas głoszenia, które może być m.in. 

w homiliach, podczas Mszy św. lub innych wydarzeń ewangelizacyjnych, na katechezie, 

podczas odwiedzin w domach, na placach, w środkach społecznego przekazu, w czasie 

spotkań osobistych i wszędzie tam, gdzie Duch prowadzi oraz daje okazję nie do 

zmarnowania114. 

 

1.2.2. Katechizacja 

Zgodnie z kan. 773 katecheza jest rzeczywistością złożoną z nauczania 

doktryny chrześcijańskiej i praktykowania życia chrześcijańskiego, mającą na celu 

dojrzewanie w wierze. W kontekście misyjnym nabiera szczególnej wartości 

w odniesieniu do katechumenów, którzy „przez naukę i praktykę życia chrześcijańskiego, 

powinni być odpowiednio wprowadzani w misterium zbawienia oraz w życie wiary, 

liturgii i miłości Ludu Bożego, a także w apostolstwo” (kan. 788 § 2). Taki stan rzeczy 

potwierdza fakt, że katechizacja ma szczególne miejsce na misjach115. 

W wielu środowiskach zachodzi pewien analfabetyzm religijny, gdzie 

podstawowe elementy wiary pozostają nieznane, w misji ad gentes taki stan jest 

najczęściej spotykany, dlatego katecheza staje się podstawową częścią misji 

ewangelizacyjnej Kościoła, ponieważ jest dość praktycznym środkiem nauczania 

i rozwijania wiary116. 

Nauka życia chrześcijańskiego, którą poznają nieochrzczeni, jest bezwzględnie 

konieczna117, ażeby katechumeni mogli zostać dopuszczeni do chrztu. Prezbiter zatem 

nie tylko spełnia zadanie katechizacji, ale również rozeznania tego warunku, ponieważ 

treść kanonu warunkuje przyjęcie do chrztu od należytego przygotowania 

katechumenów. Ta nauka staje się obowiązkiem dla katechumenów. Postanowienia 

 
113 Por. J. A. FUENTES, Comentario al can. 764, w: CExCDC, vol. III/1, ss. 105-107; A. DOMASZK, 
Uprawnienie duchownych do przepowiadania…, dz. cyt., ss. 60-66. 
114 Por. C. HUMMES, L’identità missionaria del presbitero…, dz. cyt., nr 5.1. 
115 Por. IOANNES PAULUS PP. II, Catechesi tradendae, dz. cyt., nr 13. 
116 Por. tamże, nr 18; CONGREGATIO PRO CLERICIS, Dyrektorium o posłudze…2013 r., dz. cyt., nr 65. 
117 Norma kan. 865 § 2 stanowi o tym, że w przypadku niebezpieczeństwa śmierci dorosłego 
nieochrzczonego, aby mógł on przyjąć chrzest m.in. musi „znać przynajmniej trochę główne prawdy 
wiary”. 
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konferencji biskupów regulują i określają szczegółowe regulacje przygotowania 

i rozeznania (kan. 788 § 3).  

W najnowszym Dyrektorium o Katechizacji podkreślono, że zadania katechezy 

to: prowadzić do poznania wiary, wtajemniczyć w sprawowanie Misterium, formować 

do życia w Chrystusie, uczyć modlitwy i wprowadzać do życia wspólnotowego118.  

Kanonista Julio García Martín dostrzega większą trudność w tym, żeby uznać 

granice stosownego, jak i wystarczającego przygotowania do przyjęcia sakramentów, 

które spoczywa na misjonarzach, chociaż w materii sakramentalnej ostateczna decyzja 

należy do prezbitera. Podkreśla, że katechizacja (chociaż posługuje się tu określeniem 

„formacja”) musi być systematyczna i całościowa, nieimprowizowana, ale prowadzona 

zgodnie z programami lub instrukcjami zatwierdzonymi przez kompetentne autorytety. 

Takie zadanie wymaga metod zaadaptowanych do zdolności i warunków 

katechizowanych różnego rodzaju119. Dlatego katecheza chrześcijańskiego 

wtajemniczenia łączy działanie misyjne, które wzywa do wiary, z działaniem 

duszpasterskim, które nieprzerwanie ją zasila120. 

We wcześniejszym ustawodawstwie kanonicznym z 1917 r. zwracano uwagę, 

aby nikogo nie zmuszać do przyjęcia wiary wbrew swojej woli121. Ta myśl w obecnie 

obowiązującym Kodeksie znajduje swój rozwój w kan. 787 § 2 w stwierdzeniu, że to 

nieochrzczony w sposób wolny powinien wyrażać wolę przyjęcia chrztu122. 

W działalności misyjnej, zwłaszcza w katechetycznej posłudze Słowa, 

prezbiterzy mają udział we wszystkich etapach, które wyodrębnia ustawodawca, 

w otwartym i szczerym dialogu z niewierzącymi, który wzbudza do wolnego wyboru 

wiary (kan. 787), w drodze katechumenalnej prowadzącej do chrztu (kan. 788) i w stałej 

formacji neofitów (kan. 789)123.  

Dyrektorium o Katechizacji z 2020 r. wskazuje, że w kontekście misji ad gentes 

pierwsze głoszenie (niekiedy zwane pre–ewangelizacją) jest ewangelizacją, chociaż 

jeszcze początkującą i niepełną, a katecheza rozwija ten początkowy moment i prowadzi 

 
118 Por. PONTIFICIUM CONSILIUM DE NOVA EVANGELIZATIONE PROMOVENDA, Direttorio per la catechesi…, 
dz. cyt., nry 80-89. 
119 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 125. 
120 Por. PONTIFICIUM CONSILIUM DE NOVA EVANGELIZATIONE PROMOVENDA, Direttorio per la catechesi…, 
dz. cyt., nr 69. 
121 „Ad amplexandam fidem catholicam nemo invitus cogatur”. Can. 1351 CIC 1917. 
122 Por. A. G. URRU, La funzione di insegnare della Chiesa…, dz. cyt., s. 114. 
123 Por. tamże, ss. 113-114. 
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go do dojrzałości. Tym samym głoszenie kerygmatu i katechizacja, choć odrębne, 

wzajemnie się dopełniają124.  

 

1.2.3. Droga katechumenalna 

Przepowiadanie Ewangelii i katechizacja mogą doprowadzić do dobrowolnej 

prośby osób ewangelizowanych o udzielenie im chrztu. Prośba ta rozpoczyna kolejny 

aspekt świadectwa słowa, jakim jest katechumenat. Katecheza katechumenalna nie 

charakteryzuje się jedynie przygotowaniem do sakramentów, lecz jest żywą i stopniową 

drogą kształtowania i uświęcenia125. 

Ustawodawca wydobywa w kan. 788 katechumenat, który odnosi się 

w większej mierze do prawa liturgicznego. Źródłem przepisów dotyczących 

przygotowania dorosłych do sakramentów jest Ordo initiationis christianae 

adultorum126. Według tych obrzędów katechumenat obejmuje trzy etapy, tj. 

prekatechumenat127, który odnosi się do pre–ewangelizacji; katechumenat, który nadaje 

katechumenom status prawny poprzez akt prawno–liturgiczny i polega na nauce życia 

chrześcijańskiego i jego praktyce oraz na wprowadzeniu w tajemnicę zbawienia 

i wreszcie trzeci etap, kiedy katechumeni przyjmują sakramenty inicjacji 

chrześcijańskiej128.  

Ustawodawca uwypukla naukę soborową, która ustala, że „zadanie pasterza nie 

ogranicza się do troski o każdego z wiernych z osobna, lecz także rozciąga się na 

kształtowanie prawdziwej wspólnoty chrześcijańskiej. Aby zaś duch wspólnoty należycie 

się rozwijał, musi objąć nie tylko Kościół lokalny, ale i powszechny. Wspólnota lokalna 

powinna się troszczyć nie tylko o swoich wiernych, lecz owszem, napełniona gorliwością 

 
124 Por. PONTIFICIUM CONSILIUM DE NOVA EVANGELIZATIONE PROMOVENDA, Direttorio per la catechesi…, 
dz. cyt., nr 67. 
125 Por. G. CAVALLOTTO, Il modello catechistico del catecumenato antico, w: Diventare Cristiani. La 
catechesi come percorso formativo, MEDDI L. (red.), Luciano Editore, Napoli 2002, s. 201. 
126 Por. CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Ordo initiationis christianae 
adultorum (06.01.1972 r.); tekst polski: Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane 
do zwyczajów diecezji polskich, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009 [dalej: OICA]. 
127 Prof. Salachas proponuje, aby do tego etapu mogli podejść kandydaci po ukończeniu 14 roku życia 
przeprowadzeni przez „towarzysza” wyznaczonego przez ordynariusza miejsca, którzy zaczynają wyrażać 
swoją wolę przyjęcia wiary w Chrystusa. To wyrażenie miałoby formę określoną według dyrektyw danej 
konferencji biskupów. Po zbadaniu motywacji przez delegata ordynariusza miejsca, i jeśli chodzi 
o nieletnich po uzyskaniu zgody od rodziców, kandydat zostaje przedstawiony proboszczowi wspólnoty, 
do której zamierza przynależeć. Prekatechumen nie posiada statusu prawnego. Por. D. SALACHAS, Il 
magistero e l’evangelizzazione…, dz. cyt., ss. 174-175. 
128 Por. A. G. URRU, La funzione di insegnare della Chiesa…, dz. cyt., ss. 115-117. 
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misyjną, powinna wszystkim ludziom przygotować drogę do Chrystusa. Szczególnie 

trzeba się troszczyć o powierzonych sobie katechumenów i neofitów, których należy 

stopniowo wychowywać do poznania i prowadzenia życia chrześcijańskiego”129. 

Rozwinięciem tej myśli są słowa papieża Franciszka, który zauważa: „Nie można wierzyć 

samotnie. Wiara nie jest tylko indywidualnym wyborem dokonującym się we wnętrzu 

wierzącego, nie jest odizolowaną relacją między ja wiernego i Ty Boga, między 

autonomicznym podmiotem i Bogiem. Ze swej natury otwiera się ona na my, wydarza się 

zawsze we wspólnocie Kościoła”130. 

Zaznaczyć trzeba, że w Katechizmie Kościoła Katolickiego podkreślona została 

współczesna potrzeba katechumenatu również pochrzcielnego dla już ochrzczonych: 

„Chrzest dzieci ze swej natury wymaga katechumenatu pochrzcielnego. Nie chodzi 

o późniejsze nauczanie, lecz także o konieczny rozwój łaski chrztu w miarę dorastania 

osoby”131. Droga katechumenalna została podkreślona również w Dyrektorium 

o Katechizacji z 2020 r., które wyróżnia jej charakter paschalny, wtajemniczający; 

liturgiczny, obrzędowy i symboliczny; wspólnotowy; nieustanne nawracanie 

i świadectwo oraz stopniowość doświadczenia formacyjnego i to wszystko w ujęciu 

kerygmatycznym i misyjnym. W taki sposób zostaje podkreślona pedagogika Kościoła, 

gdyż katecheza wprowadza do chrześcijańskiego życia132.  

Katechumenat rozpoczyna się wstąpieniem kandydata do katechumenatu, 

Początek katechumenatu odbywa się poprzez obrzęd liturgiczny wpisania nazwiska 

katechumenów do specjalnej księgi (kan. 788 § 1) i kończy się przyjęciem do chrztu. 

Katechumenat nie jest jedynie wykładem dogmatów i pouczeń, lecz formacją do życia 

chrześcijańskiego i odpowiednio rozłożonym w czasie szkoleniem, podczas którego 

uczniowie łączą się z Chrystusem, swoim Nauczycielem (§ 2). Dlatego katechumeni 

powinni być właściwie wtajemniczani w misterium zbawienia, praktykowanie obyczajów 

ewangelicznych i świętych obrzędów celebrowanych w następujących po sobie okresach, 

a także wprowadzeni w życie wiary, liturgii i miłości ludu Bożego133. Do kompetencji 

prawa partykularnego należy ustalanie praw i obowiązków katechumenów, mając na 

 
129 Por. PO, nr 6. 
130 Por. FRANCISCUS PP., Litterae encyclicae Lumen fidei de fide (29.06.2013 r.), AAS 105 (2013), ss. 555-
596; tekst polski: Encyklika Franciszka „Lumen Fidei” o wierze, Wydawnictwo M, Kraków 2013, nr 39. 
131 KKK, nr 1231. 
132 Por. PONTIFICIUM CONSILIUM DE NOVA EVANGELIZATIONE PROMOVENDA, Direttorio per la catechesi…, 
dz. cyt., nry 63-65. 
133 Por. AG, nr 14. 
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uwadze, że niektóre z nich są z prawa Bożego, więc nieodmienne, jak obowiązek 

szukania prawdy czy prawo do wolności od jakiegokolwiek przymusu, inne zaś pochodzą 

z prawa kościelnego134. Na drodze katechumenalnej pojawiają się aspekty nieodzowne, 

jak odpowiednia katecheza135, zmiana mentalności i obyczajów136, wtajemniczenie 

w liturgię137 oraz charakter apostolski, który uczy współdziałania w ewangelizowaniu 

i czynnym budowaniu Kościoła138. Zatem katechumenat jest pojmowany jako czas 

formacji i nauczania (institutio et tirocinium życia chrześcijańskiego), który przechodzi 

przez drogę etapów i stopni139 ciągłego wprowadzenia w przymierze Boga 

z człowiekiem140. 

Pomiędzy katechumenem i Kościołem tworzy się więź, z której wynikają skutki 

prawne i dlatego przepisy prawne biorą pod uwagę relacje katechumena ze wspólnotą 

chrześcijańską oraz zobowiązują wspólnotę do konkretnego działania duszpasterskiego, 

dotyczy to zwłaszcza konferencji biskupów, biskupa diecezjalnego czy wspólnot 

parafialnych (gdzie odpowiedzialnym jest proboszcz parafii)141. 

W tej więzi można zaobserwować przeniesienie postanowień Soboru 

Watykańskiego II nt. katechumenatu142 na konkretne normy kanoniczne. Faktycznie kan. 

206 stanowi: „z Kościołem w szczególny sposób są złączeni katechumeni, ci mianowicie, 

którzy natchnieni Duchem Świętym, z własnej woli i wyraźnie proszą o włączenie do 

niego i dlatego samym swoim pragnieniem oraz życiem, jakie prowadzą w wierze, 

 
134 Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione…, dz. cyt., ss. 176-177. 
135 „Odpowiednia katechizacja […] stopniowo ukazująca wszystkie zagadnienia wiary i moralności, 
dostosowana do roku liturgicznego i wsparta nabożeństwami słowa. Wiedzie ich ona nie tylko do należytej 
znajomości dogmatów i przykazań, lecz także do głębokiego poznania tajemnicy zbawienia, w której 
pragną uczestniczyć.” OICA, nr 19, 1. 
136 „Katechumeni ucząc się życia chrześcijańskiego w przyjaznej atmosferze, wspomagani przykładem 
i pomocą poręczających oraz rodziców chrzestnych, a nawet całej wspólnoty, łatwiej zdobywają 
umiejętność modlitwy i wyznania wiary, uczą się we wszystkim zachowywać wymagania Chrystusa, 
w działaniu ulegać wyższym natchnieniom i pełnić miłość bliźniego aż do wyrzeczenia się siebie […]. To 
przejście pociągające za sobą stopniową zmianę myśli i obyczajów powinno się uwidaczniać w swych 
społecznych skutkach, a w czasie katechumenatu powoli się rozwijać.” Tamże, nr 19, 2. 
137 „Na tej drodze wspiera ich Matka Kościół przez odpowiedne obrzędy liturgiczne, które kandydatów 
stopniowo oczyszczają i umacniają, udzielając im Bożego błogosławieństwa.” Tamże, nr 19, 3. 
138 Tamże, nr 19, 4. 
139 Katechumenat obejmuje trzy stopnie, które są zwieńczone obrzędami „przyjęcia do katechumenatu”, 
„wybrania” i „sprawowania sakramentu”. Por. tamże, nry 5-6. 
140 Por. F. RETAMAL, Comentario al can. 788, w: CExCDC, vol. III/1, s. 200. 
141 Por. G. TREVISAN, Il catecumenato, istruzione e tirocinio della vita cristiana, Quaderni di Diritto 
Ecclesiale 27 (2014), ss. 277-281. 
142 „Niech status prawny katechumenów będzie jasno określony w nowym Kodeksie. Są już bowiem 
połączeni z Kościołem, pochodzą z domu Chrystusa, i nierzadko prowadzą już życie nacechowane wiarą, 
nadzieją i miłością”. AG, nr 14. 
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nadziei i miłości, łączą się z Kościołem, który ich wspiera już jako swoich”. Prezbiter, 

podejmując rozeznawanie wobec tych, którzy mają być dopuszczeni do katechumenatu, 

ma na uwadze ich początkową wiarę, która jest natchnieniem Ducha Świętego, następnie 

wyrażenie woli włączenia się do Kościoła (wymiar społeczny i wspólnotowy) i wreszcie 

więź z Kościołem143.  

Należy też zaznaczyć, że ustawodawca choć wprost tego nie odróżnia, to jednak 

oddziela praktykę katechumenatu w misji ad gentes, od warunków zwykle wymaganych, 

aby dorosły mógł być ochrzczony na terenach, gdzie obowiązuje ustawodawstwo 

kodeksowe (kan. 865 § 1). Jest to wyraz dojrzewania i odnowienia praktyki Kościoła, 

ponieważ w ostatnich wiekach droga katechumenatu była uznawana jako element 

charakterystyczny i prawie wyłączny dla misji ad gentes. Sobór Watykański II powierzył 

jego przywrócenie144 w celu lepszego wprowadzenia dorosłych katechumenów. 

Ustawodawca umieścił odpowiednie normy wewnątrz zakresu troski duszpasterskiej, 

zwłaszcza w I tytule, I części, IV księgi KPK 1983, gdyż coraz częściej katechumenat ma 

miejsce w Kościołach partykularnych starej tradycji chrześcijańskiej. 

Do własnych zadań kapłanów, oprócz udzielania sakramentów wtajemniczenia 

chrześcijańskiego, należy osobista troska duszpasterska, zwłaszcza – jak określa prawo 

liturgiczne w tej kwestii – o tych, którzy zdradzają pewne niezdecydowanie i niepokój145. 

Droga katechumenatu przyczynia się do wprowadzenia katechumenów w życie zgodne 

z wiarą, które opiera się na świadectwie życia, ale też przyczynia się do świadectwa 

słowa. 

 

1.2.4. Wprowadzenie w dojrzałość wiary 

W działalności misyjnej Kościoła ad gentes, tam gdzie rozwija się proces 

implantatio Ecclesiae, nie wystarcza odrodzenie w Kościele poprzez sakrament chrztu. 

Nowe Kościoły nie są w pełni ukonstytuowane, w myśl kan. 786, aż stają się wyposażone 

we własne siły i wystarczające pomoce. Zatem nowo ochrzczeni, i w konsekwencji nowo 

powstające wspólnoty kościelne, potrzebują wzrostu dzięki stosownej katechizacji, na 

wzór formacji permanentnej istniejącej w wielu grupach eklezjalnych. Ten czas jest 

nazwany mistagogia i jest okresem doświadczenia braterskiego życia 

 
143 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., ss. 102-110. 
144 Por. CONCILIUM VATICANUM II, Sacrosanctum Concilium, dz. cyt., nr 64. 
145 Por. OICA, nr 45. 
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chrześcijańskiego146. W czasie następującym po otrzymaniu chrztu osoba jest neofitą; 

okres ten nie został określony przez ustawodawcę. Ustalenia te należą to do kompetencji 

ordynariusza147. 

Nowi chrześcijanie są prawdziwym i rzeczywistym owocem działania 

ewangelizacyjnego. W kontekście misyjnym stanowią najcenniejszy owoc plantatio 

Ecclesiae148. Zajmują oni szczególne miejsce w trosce duszpasterskiej, ponieważ należy 

ich stopniowo wychowywać do poznania i prowadzenia życia chrześcijańskiego149. 

Katecheza jest także narzędziem nieodzownym w celu stałej formacji 

prezbiterów (i innych zaangażowanych w dziele Kościoła); narzędziem, które czyni 

człowieka zdolnym do życia po chrześcijańsku w stanie nawrócenia, pomagając 

w chrześcijańskim odczytywaniu historii i sprzyjając społecznemu zaangażowaniu 

chrześcijan. Ta formacja katechetyczna jest ukierunkowana ku Pismu Św., liturgii 

i sakramentom oraz uczynkom miłosierdzia i świadectwu150.  

 

1.3. Udzielanie sakramentów 

Przyjmowanie sakramentów jest zarezerwowane dla osób ochrzczonych, 

wyjątkiem jest sakrament chrztu, do którego przyjęcia „zdatnym jest każdy człowiek, 

jeszcze nie ochrzczony” (kan. 864). Ustawodawca uwypuklił ścisły związek pomiędzy 

katechizacją i sakramentami, którego doskonałym wyrazem jest liturgia, w § 2 kan. 787, 

polecając misjonarzom troskę, aby ci, którzy poproszą w sposób wolny, zostali 

dopuszczeni do przyjęcia chrztu. W ten sposób wykazuje się, że sakramenty są celem 

każdej formy posługi Słowa (przepowiadanie Ewangelii i katechizacja), zwłaszcza u tych, 

do których jest skierowane pierwsze głoszenie Dobrej Nowiny151. Udzielanie 

sakramentów jest ściśle połączone z posługą kapłańską zarówno na terenach misyjnych, 

jak i w krajach o tradycji chrześcijańskiej. Ustawodawca wskazuje, że właśnie duchowni 

 
146 Por. A. G. URRU, La funzione di insegnare della Chiesa…, dz. cyt., s. 117. 
147 Należy tak przyjąć – przez analogię do zwykłej przeszkody kandydata do przyjęcia sakramentu święceń. 
Jest nią związany neofita, przeszkoda trwa dopóty, dopóki taka jest ocena ordynariusza (kan. 1042 3°). Na 
uwagę zasługuje, że kan. 591 1° KKKW wskazuje, że „misjonarze mają z pilnością zatroszczyć się aby 
wśród neofitów roztropnie rozbudzać powołania do świętej służby tak, aby nowe Kościoły jak najszybciej 
wzbogaciły się o kler autochtoniczny”, zatem stanowi o roztropnym promowaniu wśród nich powołań do 
kapłaństwa. 
148 Por. F. RETAMAL, Comentario al can. 789, w: CExCDC, vol. III/1, s. 204. 
149 Por. PO, nr 6. 
150 Por. PONTIFICIUM CONSILIUM DE NOVA EVANGELIZATIONE PROMOVENDA, Direttorio per la catechesi…, 
dz. cyt., nry 73-74. 
151 Por. EN, nr 46; RM, nr 47. 
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przez sakrament święceń – będąc konsekrowani Bogu z nowego tytułu – stają się 

szafarzami Bożych misteriów (kan. 276 § 1). Posługa sakramentalna stanowi ważne 

zadanie, jakie pełnią prezbiterzy diecezjalni w misji ad gentes Kościoła Łacińskiego.  

„Chrzest, brama sakramentów, (jest) konieczny do zbawienia przez rzeczywiste 

lub przynajmniej zamierzone przyjęcie”, zgodnie z kan. 849, co oznacza, że jest on 

fundamentem, gdyż wprowadza człowieka do Chrystusa i do Kościoła. Poprzez chrzest 

człowiek staje się w Kościele osobą z obowiązkami i prawami (kan. 96) i tym samym 

otrzymuje zdolność do przyjęcia innych sakramentów (kan. 842 § 1). Na terenach 

misyjnych kandydatami do chrztu są najczęściej osoby dorosłe. Przyjmując chrzest 

powinni otrzymać również sakramenty bierzmowania i Eucharystii, a uczestniczenie 

w celebracji stanowi ostatni etap ich ewangelizacji152. 

„Eucharystia stanowi źródło i szczyt całej ewangelizacji”153. Sama celebracja 

eucharystyczna z pięknem, spokojem, godnością i pobożnością, zgodnie z normami 

liturgicznymi, staje się szczególną ewangelizacją dla obecnych wiernych154, również dla 

tych niewierzących, którzy uczestniczą w niej z różnych powodów155. 

W odniesieniu do sprawowania sakramentu pokuty i pojednania, mając na 

uwadze posługę kapłanów dla Kościoła powszechnego, w obecnie obowiązującym 

Kodeksie wskazuje się, że kto posiada habitualne uprawnienie do spowiadania, czy to na 

mocy urzędu czy przez udzielenie od kompetentnej władzy, może z niego korzystać 

wszędzie (kan. 967 § 2-3), tj. na całym świecie. 

Posługa sakramentalna duchowieństwa zgodnie z myślą ustawodawcy 

kanonicznego posiada wymiar misyjny, który jest jej nieodzownym elementem, tak jak 

zostało to potwierdzone w kan. 245 § 1: „Przez formację duchową alumni powinni stać 

się zdatni do owocnego wykonywania duszpasterskiej posługi i zostać ukształtowani 

w duchu misyjnym”. 

 

 

 

 

 
152 Por. OICA, nr 27. 
153 Por. PO, nr 5. 
154 Por. C. HUMMES, L’identità missionaria del presbitero…, dz. cyt., nr 5.2. 
155 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 127. 
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2. Prezbiterzy fideidoniści 

We wcześniejszym ustawodawstwie kanonicznym nie było konkretnych norm 

o obowiązku misyjnym prezbiterów diecezjalnych156. Neologizm eklezjalny 

„fideidonista” ma swój początek w encyklice Fidei donum Piusa XII z 1957 r. i wskazuje 

na prezbiterów diecezjalnych udających się do posługi misyjnej na jakiś czas (ad 

tempus)157. 

Posoborowa świadomość o powszechności misji Kościoła zaangażuje każdy 

Kościół partykularny i w konsekwencji każdego prezbitera diecezjalnego, który będąc 

inkardynowany do konkretnej diecezji powinien być otwarty na potrzeby Kościoła 

i świata158. Jest to znacząca forma współpracy misyjnej, gdyż prezbiterzy diecezji 

z terenów o starej tradycji chrześcijańskiej mogą zostać posłani do pełnienia posług 

kapłańskich na terenach misyjnych159. Chociaż wprost nie ma takiego odniesienia, to 

może mieć miejsce również takie posłanie prezbiterów z nowszych Kościołów, które 

doświadczają braku duchowieństwa, o czym KEN wspominała w dokumencie Le giovani 

Chiese160. 

 

2.1. Status prawny i zadania prezbiterów fidei donum 

Praktyka fideidonistów postawiła pod znakiem zapytania sztywność ówczesnej 

normy can. 1350 CIC 1917, jak wyjaśnia prof. Julio García Martín, ponieważ od tego 

momentu kompetencja do wysyłania misjonarzy przestała należeć jedynie do 

 
156 Por. A. SANTOS HERNÁNDEZ, Derecho misional, dz. cyt., ss. 168-172; S. M. PAVENTI, La Chiesa 
missionaria. Manuali di cooperazione missionaria e di missionografia, Unione Missionaria del Clero in 
Italia, Roma 1950, s. 13. 
157 „Papież odnosił się do praktyki już istniejącej wśród kapłanów hiszpańskich, belgijskich, francuskich 
i szwajcarskich, którzy otrzymali pozwolenie od własnego biskupa diecezjalnego na misje przez jakiś czas, 
ale bez utraty inkardynacji w własnej diecezji”. Por J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della 
Chiesa…, dz. cyt., s. 314 [tłum. własne]. „To doświadczenie rozpoczęło się pod koniec lat 40-tych”. Por. 
P. PAVANELLO, I presbiteri “fidei donum”…, dz. cyt., s. 35 [tłum. własne]. Miało ono już miejsce nawet 
jeszcze wcześniej, kiedy fundowano w 1664 w Paryżu kolegium Missions étrangères de Paris w celu 
formowania prezbiterów diecezjalnych, którzy zajmowali się misjami bez konieczności wstąpienia do 
zakonu oraz podczas ewangelizacji Ameryki: „La partecipazione delle diocesi all’attività missionaria 
diretta comincia a realizzarsi già nei primi decenni del ’500 con l’evangelizzazione delle Americhe, verso 
cui partivano, ogni due anni, dei preti diocesani inseriti, già agli inizi del Seicento, nella vita pastorale, con 
la conseguenza che i religiosi erano spinti a ritirarsi nelle periferie delle città o a spostarsi verso i pagani 
dell’entroterra. Restano emblematiche le vicende legate al vescovo di Puebla J. De Palafox y Mendoza 
(1600-1659) e alla sua lettera pastorale Venerable congregación de san Pedro, dove i sacerdoti diocesani 
erano presentati come appartenenti all’ordine di Pietro e superiori ai missionari religiosi.” G. BUTTURINI, 
La cooperazione tra le chiese: tappe evolutive di un processo in corso, Credere Oggi 79 (1994) 1, s. 12. 
158 Por. R. CABRERA LÓPEZ, El derecho de asociación del presbítero…, dz. cyt., s. 114. 
159 Por. CM, nr 16. 
160 Por. CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE, Le giovani Chiese, dz. cyt., nr 4. 
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Kongregacji Propaganda Fide, ale również do biskupów diecezjalnych, bez koniecznego 

pośredniczenia misyjnej Kongregacji161. 

Zgodnie z normami wówczas istniejącymi (przed encykliką Fidei donum) 

prezbiterzy diecezjalni, którzy zapragnęliby pójść na misje, nie mieli innej drogi niż 

przynależeć do instytutu lub stowarzyszenia misyjnego albo do zakonu, które 

odpowiadały wymogom Propaganda Fide przeważnie dlatego, że gwarantowały większą 

skuteczność w działalności misyjnej. W tym celu powstawały również instytuty misyjne 

we Francji, we Włoszech czy w Hiszpanii162. Natomiast encyklika Fidei donum stała się 

wezwaniem adresowanym do biskupów, by posyłali misjonarzy spośród diecezjalnego 

duchowieństwa, szczególnie do Afryki, do tymczasowej posługi, dając początek postaci 

prawnej misjonarza ad tempus. Działanie to stanowiło jednocześnie odpowiedź na 

narastający brak misjonarzy ad vitam, czyli tych należących do stowarzyszeń 

misyjnych163. Praktyka wysyłania fideidonistów w żaden sposób nie dążyła do 

całkowitego zastępowania poświęcenia duchownych misjonarzy ad vitam. 

Nazwa i podstawowe cechy wyróżniające prezbiterów fidei donum, wywodzą 

się z misyjnej encykliki Piusa XII. Papież rozróżniał trzy cechy, którymi są:  

1. działalność indywidualna prezbiterów diecezjalnych, ponieważ nie należą do 

stowarzyszeń, które charakteryzują się wspólnym działaniem;  

2. działalność dobrowolna, gdyż to sam duchowny z własnej inicjatywy 

i w zgodzie z otrzymanym powołaniem zgłasza się na misje. Diecezja pochodzenia, 

chociaż nie jest zwalniana z obowiązku pomocy misjonarzom, nie jest stroną inicjatywną;  

3. działalność tymczasowa, zwana ad tempus164. 

Zadania podejmowane na terenach misyjnych przez fideidonistów ze względu 

na różnorodność posług zależne są od dynamiki miejsca oraz potrzeb danego terytorium 

i lokalnej społeczności kościelnej165. Prezbiterzy wchodzą we wspólnoty lokalne jakby 

byli miejscowymi prezbiterami danego Kościoła partykularnego, do którego zostali 

 
161 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 314. 
162 Por. CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, Epistula Excellence de motibus et institutis missionalibus in 
diocesibus povendis ad infideles gentes evangelizandas (20.02.1951 r.) w: Leges Ecclesiae post Codicem 
iuris canonici editae, OCHOA X. (red.), vol. II Leges annis 1942 – 1958 editae, Roma 1969, n. 2193, col. 
2867-2868. 
163 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 313. 
164 Por. tamże, s. 314. 
165 Por Il Movimento Fidei Donum, dz. cyt., s. 29. 
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posłani, a to wymaga od nich ponadprzeciętnej dyspozycyjności i głębokiego ducha 

służby, jak również powstrzymania się od przesądów i krytyk wobec tej społeczności166. 

W obecnie obowiązującym Kodeksie ustawodawca w kan. 276 § 1 podkreślił, 

że posługa prezbiterów jest udziałem w misji i posłudze samego Chrystusa (kan. 519), 

a ta posługa jest uniwersalna, czy ze względu na zadania (nauczycielskie, uświęcające 

i rządzenia), czy ze względu na odbiorców. Prawo kanoniczne, które jest wtórne wobec 

życia i podąża za nim ze swoimi normami, reguluje dyspozycyjność diecezjalnych 

duchownych wobec misji Kościoła (kan. 257)167. 

Encyklika Fidei donum odnosiła się do potrzeby oddania się kapłanów na 

czasową służbę Kościołom Afryki, ale rozwój i doświadczenie eklezjalne tej praktyki – 

wskazał Jan Paweł II jeszcze przed promulgacją obecnego Kodeksu – „pozwoliły 

przekroczyć wymiar terytorialny posługi prezbitera, by przeznaczyć go dla całego 

Kościoła”168. „Pius XII nie zdawał sobie sprawy z tego, że encyklika stała się nowym 

impulsem w dziedzinie misji. Dopiero z perspektywy lat można dostrzec wkład 

i użyteczność jego twierdzeń i postanowień, które otworzyły nowe horyzonty 

eklezjologiczne”169. 

W dokumencie rzymskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa o tożsamości 

misyjnej prezbitera zaznacza się, że prezbiterzy na wiele różnych sposobów mogą 

uczestniczyć w misji ad gentes. Chrystus udziela łaski specjalnego powołania, by 

prezbiterzy posłani przez własnego biskupa diecezjalnego lub wyższego przełożonego 

szli na misje w rejony świata, gdzie nie zna się Chrystusa i nie ma ustanowionego 

Kościoła, czyli ad gentes w celu implantatio Ecclesiae, albo również tam, gdzie jest brak 

duchowieństwa. Posłanie takich prezbiterów ad tempus w omówionych wyżej celach 

stanowi fundament postaci fideidonistów. Horyzonty misji ad gentes w całej historii 

Kościoła rozciągają się, dlatego wymagają odnowionego impulsu w działalności 

misyjnej. Prezbiterzy są posłani, by wsłuchując się w powiew Ducha, prawdziwego 

bohatera misji, współdziałać w trosce o Kościół powszechny170. 

 
166 Por. PAp, nr 29. 
167 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 314. 
168 Por. IOANNES PAULUS PP. II, Nuntio scripto dati. Ob diem tota Ecclesia ad missionales res provehendas 
constitutum christifidelibus universis missus (30.05.1982 r.), AAS 74 (1982), s. 868 [tłum. własne]. 
169 Por. A. BAKAŁARZ, La missionarietà del sacerdote diocesano…, dz. cyt., s. 9 [tłum. własne]. 
170 Por. CONGREGATIO PRO CLERICIS, La identidad misionera del Presbítero en la Iglesia como dimensión 
intrínseca del ejercicio de los tria munera (29.06.2010 r.), http://www.clerus.org/clerus/dati/2011-01/29-
13/IMP_es.html [data dostępu: 12.05.2020], nr 3.2. 
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Instrukcja KEN Cooperatio missionalis, odwołując się do Redemptoris missio, 

podkreśla, że kapłani fidei donum, pracujący na misjach w sposób szczególny 

uwidaczniają wieź komunii pomiędzy Kościołami i podkreślają oni jedność Kościołów 

partykularnych w powszechnej misji Kościoła171. Wskazuje się dalej za soborowym 

dekretem Ad gentes nr 38, że powinni być oni wybierani spośród najlepszych oraz być 

zdatni i należycie przygotowani do czekającej ich szczególnej służby. Zaznacza również, 

że kiedy definitywnie powracają do diecezji pochodzenia, powinni zostać przyjęci 

i włączeni do grona prezbiterów i do duszpasterstwa diecezjalnego, gdzie ich cenne 

doświadczenie będzie mogło być wykorzystane w prowadzeniu formacji misyjnej 

wspólnot kościelnych172. 

Udział Kościołów partykularnych w missio ad gentes nie tylko wyraża się 

poprzez odpowiedź na prawny obowiązek troski o cały Kościół, ale jest on także – a może 

i przede wszystkim – wzbogaceniem diecezjalnego duszpasterstwa, gdyż przybliża 

doświadczenie misyjne do partykularnego Kościoła. W taki sposób uruchamia się 

dynamikę daru bezinteresownego, jak zaznaczył kanonista ks. Mauro Rivella, albowiem 

dawca – w tym przypadku diecezja posyłająca swoich prezbiterów – najwięcej zyskuje. 

Z tego więc powodu misjonarze fidei donum są częścią ożywienia tej dynamiki dla 

Kościołów partykularnych o dawnej tradycji chrześcijańskiej173. 

Należy także wziąć pod uwagę możliwość, że prezbiter po upływie czasowej 

posługi jako fideidonista, zechciałby oddać się misjom ad vitam. W takim przypadku 

może prosić o inkardynację w nowej diecezji zgodnie z normami KPK, co uprzednio 

przewidywały przypisy dokumentu Ecclesiae Sanctae I, 3 § 5174. Chociaż nie jest to 

wymóg konieczny, by oddać się całkowicie sprawom misji. 

Regulacja prawna Kościołów wschodnich pozostawia pewną wolność 

w rządzeniu własną działalnością misyjną według posiadanych przezeń dostępnych 

środków, mając w razie braku własnych sił możliwość uzyskania pomocy poprzez 

korzystanie ze środków przewidywanych przez Kościół powszechny, jak np. posyłanie 

prezbiterów fidei donum175. 

 
171 Por. R. CABRERA LÓPEZ, El derecho de asociación del presbítero…, dz. cyt., s. 119. 
172 Por. CM, nr 17. 
173 Por. M. RIVELLA, La cooperazione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 278. 
174 Por. P. PAVANELLO, I presbiteri “fidei donum”…, dz. cyt., s. 45. Więcej na ten temat w: H. STAWNIAK, 
Inkardynacja w misji Kościoła, dz. cyt., ss. 163-166. 
175 Por. N. LODA, Il rapporto di complementarietà…, dz. cyt., s. 75. 
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Najczęściej prezbiterzy fidei donum przyjmują posługę przy duszpasterstwie 

parafialnym, chociaż nie brak sytuacji, gdy zostają powołani np. do formacji seminaryjnej 

w seminarium diecezjalnym oraz takich, gdy dołączeni są do posługi przy konkretnym 

stowarzyszeniu lub ruchu kościelnym176. Badania przeprowadzone wśród włoskich 

duchownych fidei donum w 2007 r. wykazały, że jednym z najczęstszych motywów 

posłania misyjnego prezbiterów był ten związany z duszpasterstwem, czyli żeby pomóc 

miejscowemu duchowieństwu w pracy duszpasterskiej; inne posługi dotyczyły formacji 

seminaryjnej, prowadzenia parafii oraz formacji wiernych świeckich i wzbudzenia 

powołań. Czasem prezbiterzy są wspierani przez współpracujące z nimi grupy 

świeckich177. 

Ángel Santos Hernández wyróżnił dwie metody ewangelizacji. Z jednej strony 

to skupienie duszpasterstwa misyjnego w centralnym i określonym miejscu, a druga 

metoda, którą można nazwać ekspansywną i która obejmuje większy teren, to 

systematyczne głoszenie i przechodzenie z miejsca na miejsce. Figura prawna 

powszechnej normatywy kościelnej przewiduje osobę proboszcza, który jest związany 

z metodą centralną178. 

Obecne czasy pokazują, że sprawdza się wartość i owocność doświadczenia 

kapłanów zwanych „fideidonistami”, ponieważ nie tylko uwidaczniają szczególną więź 

komunii pomiędzy Kościołami, ale dają cenny wkład we wzrost wspólnot kościelnych 

znajdujących się w potrzebie, czerpiąc z nich równocześnie świeżość i żywotność wiary. 

Oni włączają się z sercem otwartym i braterskim w nowe środowisko Kościoła, który ich 

przyjmuje i stanowią jedno prezbiterium z kapłanami miejscowymi, pod zwierzchnością 

biskupa. „Pragnąłbym – powiedział Jan Paweł II – by duch posługi misyjnej wzrastał 

wśród prezbiterów Kościołów starych i rozwijał się w Kościołach młodych”179. 

Normy stosowane przy wymianie daru prezbiterów fideidonistów odnoszą się 

również do tych, którzy podejmują posługę duszpasterską pełnoetatową, czy przy 

duszpasterstwie migrantów, jak i posługę czasową oraz częściową przy jednoczesnym 

kontynuowaniu studiów eklezjalnych lub cywilnych180. 

 
176 Por Il Movimento Fidei Donum, dz. cyt., s. 62.  
177 Por. tamże, ss. 68-69. 
178 Por. A. SANTOS HERNÁNDEZ, Derecho misional, dz. cyt., s. 10. 
179 Por. RM, nr 68. 
180 Więcej na ten temat zob. L. BRESSAN, La cooperazione tra le Chiese cattoliche africane ed europee. 
Sullo scambio dei presbiteri “fidei donum”, La Rivista del Clero Italiano 5 (2012), ss. 389-400. 
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Motu proprio Ecclesiam suam wprowadziło pojęcie addictio w odniesieniu do 

prezbiterów diecezjalnych pracujących poza własną diecezją, niekoniecznie 

fideidonistów. To pojęcie miało charakter z natury czasowy w odróżnieniu od trwałej 

więzi, którą wyróżnia się inkardynacja181. José María Ribas pod tym pojęciem 

wyszczególnia następujące skutki prawne: obowiązek przyjęcia urzędu, posłuszeństwa 

i szacunku dla ordynariusza, administrowanie sakramentów, braterstwo 

z duchowieństwem diecezji, rezydencja, udział w Radzie Kapłańskiej, utrzymanie, 

wakacje, dokształcenie intelektualne i duchowe182. 

 

2.2. Licentia transmigrandi – kan. 271 

Przejście prezbiterów diecezjalnych do posługi kapłańskiej poza własną 

diecezją zostało nazwane przez Kongregację ds. Duchowieństwa transitus (włoski 

passaggio)183. W pierwszych pracach kodyfikacyjnych nazywano je emigratio ze 

względu na stosowanie wyrażenia licentia emigrandi184. W tekstach soborowych 

pojawiało się odniesienie do więzi prawnej innej niż inkardynacja, którą określono jako 

addictio185, która zaczęła się kształtować w chwili, gdy stało się jasnym, że inkardynacja 

według norm CIC 1917 okazała się niewystarczająca186. Ostatecznie w kan. 271 KPK 

1983 przejście prezbiterów diecezjalnych określa się jako transmigratio187 i termin ten 

zawiera w sobie nie tylko odniesienia do okoliczności pochodzenia (a quo), ale również 

do tych docelowych (ad quem)188. 

Ustawodawstwo kanoniczne uznaje taką formę posługi prezbiterów, 

polegającej na pełnieniu posługi duszpasterskiej w Kościołach partykularnych na 

 
181 Por. H. STAWNIAK, Inkardynacja w misji Kościoła, dz. cyt., s. 166. 
182 Por. J. M. RIBAS, Incardinación y distribución del clero, vol. 1, Universidad de Navarra, Pamplona 1971, 
s. 257. 
183 Por. PAp, nr 26.  
184 Por. PAULUS PP. VI, Adhortatio apostolica Quinque iam anni ad universos Episcopos pacem et 
communionem cum Apostolica Sedes habentes, quinto expleto anno a Concilii Oecumenici Vaticani 
secundi exitu, Communicationes 3 (1971), s. 9. 
185 „Przynależność lub addictio jest quasi-incardinatio, która stanowi relację posługi pomiędzy 
duchownym diecezjalnym i strukturą duszpasterską. Jest bezpośrednia gdy prezbiter przynależy do 
jednostki duszpasterskiej, by posługiwać wiernym tej jednostki; pośrednia zaś, gdy prezbiter jest 
skierowany do diecezji doświadczającej braku kleru”. Por. J. M. RIBAS, Incardinación y distribución..., dz. 
cyt., ss. 121-122. 252-260 [tłum. własne].  
186 Por. D. LE TOURNEAU, Comentario al can. 265, w: CExCDC, vol. II/1, s. 298. 
187 W języku polskim było tłumaczenie „przesiedlenie”, w ostatnim oficjalnym tłumaczeniu zostało użyte 
słowo „przeniesienie”.  
188 Por. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Caput II. De Clericorum 
adscriptione seu incardinatione, Communicationes 14 (1982), s. 69. 
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terenach misyjnych jako misyjną w sensie ścisłym i prawnym (kan. 784) oraz daje 

konkretną odpowiedź prawną na obowiązek misyjny duchownych diecezjalnych 

w normie kan. 271189. W przypadku gdy jakiś prezbiter wyraża wolę zaradzenia 

potrzebom diecezji, która odczuwa brak duchowieństwa, to poza wypadkiem prawdziwej 

konieczności zaopatrzenia własnego Kościoła partykularnego, prezbiterowi nie powinno 

się stawiać przeszkód. W kan. 271 § 1 są ustalone kryteria prawne i kanoniczne takiego 

przyjścia. Nie chodzi tu o nową inkardynację, lecz mowa jest o przesiedleniu bądź 

przeniesieniu190. W analogicznym kan. 361 KKKW jeszcze dobitniej ustanawia się: 

„Duchownemu, zwłaszcza troszczącemu się o ewangelizację Kościoła powszechnego, 

nie należy odmawiać przeniesienia się lub przesiedlenia do innej eparchii cierpiącej na 

dotkliwy brak duchownych, byleby był gotowy i zdatny do podjęcia w niej obowiązków, 

nie lekceważąc rzeczywistych potrzeb własnej eparchii lub Kościoła sui iuris”. 

Treść z kan. 271 KPK 1983 jest w całości nową191 i bezpośrednią konsekwencją 

dokumentów soborowych (AG, nr 6 i jeszcze bardziej PO, nr 10). Zawiera swoistą 

instytucję w kwestii zezwolenia na przeniesienie się duchownego. Polega ono na tym, by 

duchowny mógł wypełniać swoją posługę w innej diecezji niż inkardynacji, bez potrzeby 

procedur ekskardynacji i ponownej inkardynacji. Więź inkardynacji prezbitera 

z Kościołem partykularnym, do którego jest inkardynowany, nie zostaje zmieniona. To 

narzędzie prawne służy temu, by duchowni mogli skuteczniej być dostępni w służbie 

Kościołowi192, przekraczając wymiar terytorialny posługi193, gdziekolwiek zachodzi taka 

potrzeba. 

Norma kan. 271 brzmi następująco: 

„§ 1. Jeżeli nie zachodzi prawdziwa konieczność po stronie własnego Kościoła 

partykularnego, biskup diecezjalny nie może odmówić zezwolenia na przeniesienie się 

duchownym, którzy proszą o możliwość wypełniania świętego posługiwania w regionach 

dotkniętych brakiem duchowieństwa, gdy wie, że duchowni ci są gotowi, oraz uznaje ich 

 
189 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., ss. 328-329. 
190 Por. J. HORTA ESPINOZA, “Eccomi, manda me!”…, dz. cyt., s. 99. 
191 Nowość ta jest pojmowana w zestawieniu kan. 271 KPK 1983 z can. 144 CIC 1917, w którym 
ustanowiono konieczność licencji na czasowe przesiedlenie się duchownych do innej diecezji bez 
odniesienia do celów apostolskich i misyjnych. Can. 144: „Qui cum licentia sui Ordinarii in aliam 
dioecesim transierit, suae dioecesi manens incardinatus, revocari potest, iusta de causa et naturali aequitate 
servata; et etiam Ordinarius alienae dioecesis potest ex iusta causa eidem denegare licentiam ulterioris 
commorationis in proprio territorio, nisi beneficium eidem contulerit”. 
192 Por. C. PAPALE, I missionari: requisiti, tipologia…, dz. cyt., s. 59. 
193 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 329. 
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za odpowiednich; powinien jednak zatroszczyć się o ustalenie praw i obowiązków tych 

duchownych, zawierając pisemną umowę z biskupem diecezjalnym miejsca, do którego 

chcą się udać. 

§ 2. Biskup diecezjalny może udzielić swoim duchownym zezwolenia na 

przeniesienie się do innego Kościoła partykularnego na czas określony, nawet 

wielokrotnie wznawiany, tak jednak, by ci duchowni pozostali inkardynowani do 

własnego Kościoła partykularnego i kiedy do niego powrócą, będą cieszyli się 

wszystkimi uprawnieniami, jakie by posiadali, gdyby w nim wykonywali święte 

posługiwanie.  

§ 3. Duchowny, który zgodnie z przepisami prawa przeszedł do innego 

Kościoła partykularnego, pozostając inkardynowany do własnego Kościoła, może być ze 

słusznej przyczyny odwołany przez własnego biskupa diecezjalnego, jeżeli zostały 

utrzymane postanowienia umowy zawartej z drugim biskupem oraz dochowano zasady 

naturalnej słuszności; z zachowaniem tych samych warunków również biskup 

diecezjalny drugiego Kościoła partykularnego może temuż duchownemu, ze słusznej 

przyczyny, odmówić zezwolenia na dalszy pobyt na swoim terytorium”. 

Pierwszy paragraf kanonu pozwala przyjąć, że poza wypadkiem prawdziwej 

konieczności nie powinno się odmawiać zezwolenia na przesiedlenie tym duchownym, 

którzy będąc zdatni, o to proszą. Wolą ustawodawcy, jak wynika z pozytywnego 

brzmienia tego kanonu, jest udzielanie pozwolenia prezbiterom proszącym o takie 

przejście. Niemniej jednak ustawodawca pozostawia biskupowi ocenę, co do 

konieczności i odpowiedniego przygotowania prezbitera kandydującego. Zatem 

w przypadku odmowy duchowny mógłby na drodze administracyjnej ubiegać się 

o licentia. Trzeba raz jeszcze podkreślać, że licentia ma swoją naturę specyficzną i jej 

nowość polega na różnicy w zestawieniu z instytucją inkardynacji, gdyż licentia nie 

skutkuje zmianą statusu prawnego duchownego, ani zmianą w relacji istniejącej 

pomiędzy strukturą kościelną, w którą jest włączony, a duchownym194. 

Treść kan. 271 stwierdza, że przy udzieleniu zezwolenia na przejście 

duchownego do pracy poza diecezją konieczne jest zawieranie umowy między biskupem 

Kościoła partykularnego, który udziela licentia transmigrandi195 (a quo) a biskupem 

Kościoła partykularnego, w którym duchowny podejmie obowiązki (ad quem). Zgodnie 

 
194 Por. H. STAWNIAK, Inkardynacja w misji Kościoła, dz. cyt., s. 276. 
195 Po raz pierwszy pojawia się w m.p. Ecclesiae Sanctae, nr 3. 
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z kan. 381 § 2 kompetencję do zawarcia umowy również posiadają ci, którzy zrównani 

w prawie z biskupem diecezjalnym są zwierzchnikami wspólnot wiernych. Na terenach 

misyjnych norma kanoniczna usprawniająca przenoszenie się duchownych i ich addictio 

do Kościoła partykularnego jest cenionym narzędziem prawnym. 

W umowie powinny być określone istotne warunki i oprócz wymienionych 

kompetentnych biskupów, którzy są stronami umowy, ważna jest też wola duchownego, 

który również podpisuje tę umowę. Zdaniem prof. Julio García Martína kan. 271 

rozróżnia dwa sposoby przesiedlenia: w § 1 o nieokreślonym charakterze i na czas 

nieokreślony oraz w § 2 o określonej ważności, ale odnawialnej. Z tych różnic wynikać 

może, że w § 1 może być mowa o duchownych, którzy chcą podjąć się działalności 

misyjnej ad vitam, a w § 2 podkreśla się formalny aspekt przeniesienia do innego 

Kościoła partykularnego, niekoniecznie związany z działalnością misyjną196. 

Status prawny, jaki nabywają prezbiterzy fidei donum wynikający z licentia 

transmigrandi, obejmuje dwa aspekty. Pierwszy z nich to przynależność prezbitera do 

prezbiterium innej diecezji197, na czele której stoi biskup diecezjalny i pod władzą którego 

jest fideidonista lub prezbiter z licencją transmigrandi. Druga charakterystyka jest 

regulowana przez zawartą pomiędzy zainteresowanymi stronami konwencję bądź 

umowę, która określa odniesienia prezbitera do biskupa misyjnego (ad quem). Ta zawsze 

może być zmieniona, jeśli strony zainteresowane zgodnie to ustalą. Takie rozwiązanie 

pozostawia możliwość biskupowi diecezjalnemu, by w przypadku konieczności 

wezwania misjonarza do powrotu, przy poszanowaniu umowy oraz biskupa misyjnego, 

który także jest równouprawniony, odwołać fideidonistę lub nie przedłużać jego licencji 

na misji198. 

Licentia transmigrandi nie może być pojmowana jako wyjątek od norm 

dotyczących inkardynacji. Wręcz odwrotnie, licencja jest narzędziem prawnym, które 

uwypukla wymiar powszechny Kościoła partykularnego. Dla prezbitera posługa w trosce 

o Kościół partykularny oznacza przyjęcie sollicitudo Ecclesiae universae, który właśnie 

jest elementem konstytutywnym Kościoła partykularnego. Z drugiej strony licentia nie 

jest prawem podmiotowym duchownego, bo taka interpretacja prowadziłaby do 

 
196 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., ss. 329-330. 
197 Albo do innych Kościołów partykularnych, które zgodnie z kan. 368 KPK 1983 są z diecezją zrównane, 
tj. prałatura terytorialna i opactwo terytorialne, wikariat apostolski i prefektura apostolska oraz 
administratura apostolska erygowana na stałe.  
198 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., ss. 331-332. 
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zaprzeczania znaczeniu instytucji inkardynacji, gdyż duchowny miałby wolność wyboru 

diecezji zgodnie z własnym uznaniem, gdzie chce posługiwać. Kodeks przewiduje taką 

możliwość jedynie poprzez ekskardynację, której biskup może odmówić, jeśli istnieją 

poważne ku temu przyczyny199.  

W wykładni pierwszego paragrafu omówionego kanonu należy jeszcze przyjąć, 

że ma się do czynienia z sytuacją, kiedy biskup przyjmuje dyspozycyjność własnego 

duchownego do posługiwania przez określony czas w Kościołach potrzebujących. Jedno 

kryterium, który określa się jako negatywne, to wypadek prawdziwej konieczności, 

wynikającej z powodu liczebnego braku duchownych albo z relatywnego braku 

ze względu na kompetencje nabyte przez duchownego, które z trudem mogą być 

zastąpione. Drugie zaś kryterium, tym razem pozytywne, polega na przygotowaniu 

i odpowiedniości, które biskup musi uznać u duchownego proszącego o zezwolenie200.  

Kolejne paragrafy tego kanonu określają charakter czasowy i utrzymanie 

inkardynacji wraz z prawami duchownego w diecezji inkardynacji (§ 2) oraz 

ewentualność odwołania duchownego, zarówno z inicjatywy biskupa a quo, jak i tego ad 

quem (§ 3). Odpowiada to normom Postquam Apostoli, które wskazują na elementy 

umowy: trwałość posługi, konkretne zadania lub urząd, którymi duchowny ma się 

zajmować, miejsce i warunki ekonomiczne zgodnie ze standardami życia danego regionu, 

ubezpieczenie socjalne na wypadek starości, choroby i niepełnosprawności. Natomiast 

sprawy incydentalne, nie do przewidzenia, naglące, jak i dyscyplinarne pozostają poza 

umową201. W umowie wyszczególnione są prawa i obowiązki każdego z podpisujących 

ją biskupów i samego posłanego, w tym przypadku prezbitera (choć umowa o współpracy 

misyjnej może dotyczyć również świeckich). Precyzuje się w niej:  

a. czas trwania posługi;  

b. konkretne zadania księdza, miejsce posługi i zamieszkania, przy 

uwzględnieniu warunków życia w regionie, do którego kapłan się przenosi;  

c. różnego typu pomoce, które otrzyma i podmiot odpowiedzialny za ich 

udzielenie;  

 
199 Por. P. PAVANELLO, I presbiteri “fidei donum”…, dz. cyt., ss. 47-50. 
200 Por. tamże, s. 51. 
201 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 331. 
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d. ubezpieczenie społeczne w przypadku choroby, niepełnosprawności 

i starości. Jeśli to możliwe, trzeba też uwzględnić możliwość odwiedzin ojczyzny po 

upływie pewnego czasu202. 

Odrębną kwestią jest ustalenie czy licentia transmigrandi należy traktować jako 

uprawnienie prezbiterów w sensie ścisłym. Chociaż niektórzy autorzy tak twierdzą203, 

wydaje się, że samo usytuowanie kanonu 271 w części omawiającej inkardynację 

duchownych, jeszcze przed rozdziałem zatytułowanym „Prawa i obowiązki 

duchownych”, przemawia za tym, że nie jest ona ścisłym uprawnieniem prezbitera204.  

Norma kodeksowa nie wyczerpuje bogactwa doświadczenia fideidonistów, 

ponieważ zdaje się opierać na zaangażowaniu indywidualnym i pozwoleniu biskupa, 

bardziej niż na jedności Kościołów partykularnych wyrażonej w wymianie daru żywego 

i cennego złożonego w osobie duchownego. Jest to wynikiem iter redakcyjnego kanonu, 

który w początkowej fazie przyjął prawie dosłownie normy m.p. Ecclesiae Sanctae, które 

skupiały się na równomiernym rozmieszczeniu kleru, bardziej niż na współpracy 

pomiędzy Kościołami partykularnymi. Później zasady prac rewizyjnych nie pozwoliły na 

perspektywę eklezjalną, która była zarysowana w Postquam Apostoli, gdzie 

rozmieszczenie kleru było umiejscowione wewnątrz współpracy pomiędzy 

Kościołami205. 

Rozwiązania, o których mowa w omówionej normie kanonicznej, dojrzewają 

przede wszystkim w doświadczeniu fideidonistów i współpracy misyjnej oraz w coraz 

bardziej narastającej problematyce migracji ludności i w konsekwencji konieczności 

podążania za nimi prezbiterów206. Można stwierdzić, że ta licentia jest bardzo 

elastycznym narzędziem prawnym do zastosowania w strukturach terytorialnych 

i personalnych oraz w strukturach ponaddiecezjalnych, a nie tylko w przypadku 

fideidonistów207.  

Licentia transmigrandi nie odnosi się jedynie do dwustronnej relacji biskupów 

diecezjalnych, jej zakres jest szerszy niż litera prawa208. Może być także zastosowana 

w odniesieniu do duchownych diecezjalnych danych do dyspozycji przy konferencji 

 
202 Por. PAp, nr 27. 
203 Por. P. COMPOSTA, Commento al. can. 271, w: Commento al Codice di Diritto…, dz. cyt., s. 159. 
204 Por. H. STAWNIAK, Inkardynacja w misji Kościoła, dz. cyt., s. 277. 
205 Por. P. PAVANELLO, I presbiteri “fidei donum”…, dz. cyt., s. 52. 
206 Por. tamże; H. STAWNIAK, Inkardynacja w misji Kościoła, dz. cyt., s. 275. 
207 „Np. jakiś profesor obejmuje katedrę uniwersytecką poza jego diecezją”. Tamże, s. 278.  
208 Por. D. LE TOURNEAU, Comentario al can. 271, w: CExCDC, vol. II/1, s. 316. 



Rozdział IV.  Prezbiterzy w działalności misyjnej Kościoła 

 - 258 - 

biskupów, a nawet dykasterii Kurii Rzymskiej. W takich przypadkach to sekretariat 

konferencji przyjmuje obowiązki ad quem, jak również prefekt zainteresowanej 

dykasterii. Również ordynariaty wojskowe209, chociaż mają prawo inkardynacji 

własnych kapłanów, mogą korzystać z opcji kan. 271210. 

Należy wskazać na tę wyjątkową sytuację prawną duchownego, ponieważ 

z jednej strony w diecezji a quo zachowuje wszystkie swoje prawa nabyte podczas 

pełnienia posługi duszpasterskiej, a z drugiej zaś – dzięki umowie – jako włączony do 

prezbiterium diecezji ad quem zachowuje prawo partykularne nowej diecezji (np. ma 

prawo czynne i bierne wyboru Rady Kapłańskiej) i jemu podlega. Biskup ad quem ma 

prawo wymagać od duchownego zachowania dyscypliny kościelnej (kann. 384 i 392) 

i w razie konieczności może go ukarać (kan. 1371, 2°)211. 

Normy Postquam Apostoli są prawnym narzędziem do ustalenia wzajemnych 

stosunków pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w licencji transmigrandi, tak żeby 

przezwyciężać wymiar indywidualny i ujawniać wymiar całkowicie eklezjalny. Dlatego 

system umów, które regulują zarówno posyłanie prezbiterów (i wiernych świeckich) na 

misję, jak i przyjęcie prezbiterów z terenów misyjnych, jest konkretnym doświadczeniem 

tej współpracy misyjnej212.  

Wytyczne precyzują w tego rodzaju przypadkach jako pierwsze narzędzie 

prawne umowę podpisaną pomiędzy biskupem, który wysyła prezbitera (biskup a quo), 

a biskupem, który przyjmuje go jako pomoc (biskup ad quem) oraz prezbiterem 

zmieniającym miejsce posługi. Warunkiem sine qua non tej umowy jest akceptacja 

i podpis prezbitera, dlatego że Kościół nie przewidział możliwości, by wyświęcony 

prezbiter mógł się przenieść do innego Kościoła partykularnego bez odpowiedniej zgody 

swojego biskupa; nie może też dojść do przymusowego przeniesienia prezbitera poza 

granice jego diecezji, bez wyrażenia przezeń na to zgody213. 

Jeśli nawet z początku tekst wydaje się odmawiać prawa do zmiany zawartej 

umowy bez zgody wszystkich stron, to w rzeczywistości dozwolona jest decyzja jednej 

ze stron o zakończeniu sprawowania posługi i powrocie do diecezji inkardynowania, a to 

 
209 Por. IOANNES PAULUS PP. II, Spirituali militum curae, VI § 1. 
210 Taki przykład dotyczy też Prałatury Terytorialnej w Pontigny Mission de France. Por. D. LE TOURNEAU, 
Comentario al can. 271, w: CExCDC, vol. II/1, s. 317. 
211 Por. H. STAWNIAK, Inkardynacja w misji Kościoła, dz. cyt., ss. 279-280. 
212 Por. P. PAVANELLO, Strumenti giuridici per la cooperazione missionaria nell’esperienza della Chiesa 
italiana, Quaderni di Diritto Ecclesiale 28 (2015), ss. 299-310. 
213 Por. PAp, nr 26. 
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ze względu na naturalną sprawiedliwość214. W każdym razie ostateczny powrót kapłanów 

do miejsca swojej inkardynacji winien gwarantować im te same warunki, jakie 

posiadaliby w przypadku kontynuowania w niej swojej posługi kapłańskiej bez żadnej 

przerwy215. 

Jednocześnie Wytyczne ułatwiły ekskardynację z diecezji pochodzenia w celu 

inkardynowania się w Kościele, w którym faktycznie wypełnia się urząd kapłański; stało 

się to możliwe nawet poprzez prosty upływ czasu (pięć lat), na prośbę zainteresowanego 

prezbitera, przy zwykłym braku sprzeciwu obu biskupów – miejsca inkardynacji i miejsca 

przeznaczenia216. 

W obowiązującym Kodeksie Prawa Kanonicznego biskupi diecezjalni zostali 

wyposażeni w większą odpowiedzialność, która wcześniej należała do Stolicy 

Apostolskiej. Obok komentowanych systemów powierzenia i zlecenia, dziś mają miejsce 

także liczne umowy pomiędzy Kościołami terenów misyjnych a tymi o dawnej tradycji 

chrześcijańskiej, co stanowi konkretny sposób realizacji udziału Kościołów 

partykularnych w działalności misyjnej Kościoła217. 

Normy zawarte w kan. 271 są praktycznym przykładem roli służebnej prawa 

kanonicznego w Kościele, jako że perspektywa misyjności prezbiterów diecezjalnych, 

którą zainicjował Pius XII w Fidei donum w 1957 r. dojrzewała dzięki praktyce misyjnej 

i postanowieniom Soboru Watykańskiego II, znalazła swoje odzwierciedlenie w normach 

Postquam Apostoli i swoje urzeczywistnienie w studiowanej licentia transmigrandi. 

Zdaniem autora tej rozprawy treść kan. 271 obecnego Kodeksu wręcz „kanonizowała” 

uprzednie normy oparte na dokumencie Postquam Apostoli. 

 

3. Kodeksowe zadania misyjne prezbiterów 

Kościół, który narodził się dzięki misji ewangelizacyjnej samego Chrystusa 

i Dwunastu, prowadzi nadal tę samą misję apostolską. W tej działalności ewangelizuje 

przede wszystkim samego siebie, ponieważ w dalszym ciągu potrzebuje słuchać tego, 

w co ma wierzyć, utwierdzając się w wierze, aby wiarygodnie prowadzić dzieło 

ewangelizacji wszystkich narodów. Dlatego ewangelizacja jest racją bytu Kościoła218. 

 
214 Por. PAp, nr 27; kan. 271 § 3. 
215 Por. PAp, nr 30; kan. 271 § 2. 
216 Por. PAp, nr 31; kan. 268 § 2. 
217 Por. R. CALLEJO DE PAZ, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 113. 
218 Por. J. HORTA ESPINOZA, “Eccomi, manda me!”…, dz. cyt., s. 28. 



Rozdział IV.  Prezbiterzy w działalności misyjnej Kościoła 

 - 260 - 

Istotą zaś ewangelizacji jest głoszenie Chrystusa, Jego życia, śmierci i zmartwychwstania 

co oznacza, że nie ma Ewangelii bez Kościoła219.  

Udział prezbitera w misji ad intra i ad extra Kościoła oraz jego rola i zadania 

we wspólnocie kościelnej względem misji mają wielkie znaczenie. Jak relacjonował prof. 

Andrea D’Auria kryzys misyjności w Kościele jest odzwierciedleniem kryzysu 

wspólnoty chrześcijańskiej, zwłaszcza na Zachodzie220. 

Ustawodawca kościelny wskazał na ogólne zadania prezbiterów względem 

misyjności Kościoła. Chociaż treść Kodeksu nie w każdym miejscu odnosi się do misji 

ad gentes, wyraźnie podkreślona jest w nim obecność Kościoła inter gentes.  

 

3.1. Troska duszpasterska o działalność misyjną 

Na podstawie kan. 782 § 1 KPK 1983 można zauważyć, że działalność misyjna 

różni się od współpracy misyjnej. Kanony 791-792 stanowią normy tej współpracy. Nie 

wszyscy wierni mogą czynnie uczestniczyć w działalności misyjnej we właściwym tego 

słowa znaczeniu, lecz każdy może, wręcz powinien, współpracować z misjami poprzez 

różne metody i formy, jak np. modlitwę, świadectwo życia, ofiary, dar własnej pracy 

i pomocy221. 

Wszyscy pasterze Kościoła mają zadania misyjne na własnym terenie i mają 

być ożywieni duchem misyjnym; nawet jeśli Kościół jest w pełni strukturalnie 

uformowany, to wciąż są dzielnice i obszary mocno zsekularyzowane, w których życie 

chrześcijańskie jest w gorszym stanie niż na terenach misyjnych. To znaczy, że aktualna 

jest potrzeba pasterzy z duchem misyjnym, dyspozycyjnych i gorliwych w dziele 

ewangelizacji222. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że na terenach misyjnych 

odpowiedzialność misyjna jest w pełni zgodna z troską duszpasterską, podczas gdy 

w diecezjach o starej tradycji chrześcijańskiej ta zgodność nie jest taka oczywista. 

Parafia stanowi instytucję kościelną, poprzez którą Kościół troszczy się 

o zbawienie dusz i sprawuje kult Boży. Mając konkretny obszar terytorialny i określoną 

liczbę wiernych, nie jest, jako struktura kościelna, w stanie rozprzestrzenić się, może 

jedynie wspomagać Kościół, ożywiając w sobie ducha misyjnego. Parafia ma misję 

 
219 Por. R. PENNA, Riscoprire le “parole chiave”…, dz. cyt., s. 71. 
220 Por. A. D’AURIA, Il diritto missionario nella vita…, dz. cyt., s. 20. 
221 Por. A. G. URRU, La funzione di insegnare della Chiesa…, dz. cyt., s. 122. 
222 Por. Z. GROCHOLEWSKI, L’importanza del diritto missionario nella realtà odierna, Ius Missionale 
2 (2008), ss. 208-209. 
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wobec każdego, również nieochrzczonych, znajdujących się na terenie parafii. Warto 

podkreślić, że wśród cnót kapłańskich znajduje się gorliwość misyjna223. W taki sposób 

parafia prowadzi misję inter gentes, uwypuklając działalność misyjną Kościoła jako ad 

et inter gentes.  

Parafia ma swoją rację bytu wtedy, gdy wspólnota staje się znakiem 

widzialnego Kościoła. Prezbiter swoją posługą kapłańską ożywia wspólne kapłaństwo 

wiernych i nadaje wspólnocie prawdziwy sens misyjny224. Parafia, która zajmowałaby się 

jedynie samozachowaniem wiary i troską o istniejącą wspólnotę wiernych nie jest 

wystarczająca225. Ustawodawca nakłada na proboszcza obowiązek „popierania dzieła, 

poprzez które jest propagowany duch ewangeliczny oraz zabiegania wszelkimi siłami, 

ażeby ewangeliczne orędzie dotarło również do tych, którzy przestali praktykować albo 

nie wyznają prawdziwej wiary”226. Troska duszpasterska ma za cel, aby wszyscy poznali 

Jezusa, pełnili Jego przykazania i osiągnęli pełnię miłości227. 

Zatem w parafii zachodzi szczególna potrzeba duszpasterstwa misyjnego, które 

głosi Ewangelię, wspiera przekazywanie wiary następnemu pokoleniu, wychodzi 

naprzeciw ludziom, świadcząc o tym, że dzisiaj także jest możliwe pięknie i dobrze żyć, 

zgodnie z Ewangelią228. Parafialna współpraca misyjna prowadzi do duszpasterstwa 

zintegrowanego i misyjnego, gdyż głoszenie misyjne jest powiązane z pierwszym 

głoszeniem. Oba te głoszenia są skierowane przeważnie dla dorosłych i mają w sobie 

wymiar darmowości i wzywanie do nawrócenia229. 

Instrukcja Kongregacji ds. Duchowieństwa „Nawrócenie duszpasterskie 

wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła” z 29 czerwca 2020 r.230 

rozwijając naukę Soboru o tym, że duszpasterstwo winno być zawsze prowadzone 

w duchu misyjnym231, wskazuje na nowe doświadczenia zarówno parafii, jak i posługi 

 
223 Por. A. SANTOS HERNÁNDEZ, Derecho misional, dz. cyt., ss. 168-170. 
224 Por. F. CASADEI, Anche tra loro prenderò…, dz cyt., s. 49. 
225 Por. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia 
(30.05.2004 r.), https://vocazioni.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/10/2016/07/Il-volto-
missionario-delle-Parrocchie-in-un-mondo-che-cambia.pdf [data dostępu: 31.03.2020], nr 1. 
226 Por. kan. 528 § 1 KPK 1983. 
227 „Curae pastoralis finis est cognitio Iesu Christi, eiusque mandata observare, quorum plenitudo 
charitas”. Zasada ta jest wzięta z Katechizmu Rzymskiego. KKK, nr 25. 
228 Por. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il volto missionario delle parrocchie…, dz. cyt., nr 1. 
229 Por. M. RIVELLA, La cooperazione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., ss. 277-278. 
230 Por. CONGREGATIO PRO CLERICIS, Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji 
ewangelizacyjnej Kościoła (29.06.2020 r.), TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni, Wrocław 2020. 
231 Por. CONCILIUM VATICANUM II, Christus Dominus, dz. cyt., nr 30. 
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oraz misji kapłanów, którzy mają za zadanie wraz ze świeckimi być solą ziemi i światłem 

świata232. W instrukcji podkreśla się słowa papieża Franciszka, że „parafia jest formą 

obecności Kościoła na terytorium, jest środowiskiem słuchania Słowa, wzrostu życia 

chrześcijańskiego, dialogu, przepowiadania, ofiarnej miłości, adoracji i celebracji”233. 

Wskazówki instrukcji wobec dążącej do zdolności reformowania się i stałego 

przystosowania się parafii, jako wspólnoty wspólnot, uwypuklają elastyczność parafii 

i wymagają od niej otwarcia i misyjnej kreatywności234. 

Duszpasterska troska parafii zderza się ze szczególną cechą współczesnego 

świata, który przez mobilność i kulturę cyfrową poszerzył swoje granice i zmienił 

rozumienie przestrzeni, języka i zachowań ludzi, zwłaszcza młodych. Parafia włączona 

jest w ten kontekst, sprzyjający nowemu rozeznaniu wspólnotowości i jej otwartości na 

ewangelizację235.  

Perspektywa misyjna, wg Jana Pawła II, jakby się skraca, gdy chrześcijanie 

Europy zauważą liczne społeczności niechrześcijan wokół siebie: „Europa potrzebuje 

wiarygodnych ewangelizatorów [...]. Dziś bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest, aby 

każdy chrześcijanin miał świadomość misyjną, począwszy od biskupów, prezbiterów, 

diakonów, osób konsekrowanych, katechetów i nauczycieli religii”236.  

Powierzeni trosce duszpasterskiej proboszcza mogą być: ochrzczeni 

praktykujący (obrzędu łacińskiego lub innego obrzędu w pełnej jedności z Kościołem 

katolickim), ochrzczeni niebędący w pełnej jedności z Kościołem katolickim, ochrzczeni 

 
232 Por. CONGREGATIO PRO CLERICIS, Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty…, dz. cyt., nr 13. 
233 Por. FRANCISCUS PP., Evangelii gaudium, dz. cyt., nr 28. 
234 Por. CONGREGATIO PRO CLERICIS, Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty…, dz. cyt., nr 29. 
„Seminarzyści mają uczyć się postępowania w duchu «nawrócenia pastoralnego», co wiązać się będzie 
z przechodzeniem od duszpasterstwa zachowawczego do duszpasterstwa zdecydowanie misyjnego, 
rezygnującego z «wygodnego kryterium duszpasterskiego, że zawsze się tak robiło»”. RISpl, nr 524, s. 142. 
235 Por. Tamże, nr 8-10. „Uprzywilejowanymi miejscami działalności misyjnej Kościoła winny być zatem 
duże miasta i aglomeracje. Nie tylko ze względu na koncentrację ludzi w określonym punkcie 
geograficznym. Ważniejszym czynnikiem jest odmienny styl życia mieszkańców, inny od tradycyjnych 
relacji, np. w środowiskach wiejskich. Jak zauważył Jan Paweł II, wielkie miasta są miejscami, w których 
rodzą się nowe wzorce, nowe odniesienia społeczne. Pośród tych olbrzymich społeczności, ludzi o różnym 
pochodzeniu i przeszłości, więzy rodzinne, przyjacielskie i sąsiedzkie są słabsze lub nie występują, 
a spójność społeczna jest utrzymywana dzięki formalnym mechanizmom kontroli społecznej. 
Zamieszkanie w mieście wyzwala spod kontroli tzw. grup pierwotnych (wiejskich). Osłabieniu silnych 
społecznych więzów emocjonalnych towarzyszy większe współzawodnictwo”. A. DOMASZK, Nowe 
horyzonty misji…, dz. cyt., ss. 27-28. 
236 Por. IOANNES PAULUS PP. II, Adhortatio apostolica post-synodalis Ecclesia in Europa su Gesù Cristo, 
vivente nella sua Chiesa, sorgente di speranza per l’Europa (28.06.2003 r.), AAS 95 (2003), ss. 649-719; 
tekst polski: Adhortacja apostolska Jana Pawła II „Ecclesia in Europa” po Synodzie Biskupów o Jezusie 
Chrystusie, który żyje w Kościele jako źródło nadziei dla Europy, w: Adhortacje Apostolskie…, dz. cyt., 
Tom II, ss. 625-726, nr 49. 
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oddaleni od Kościoła lub ci, którzy utracili wiarę oraz nieochrzczeni237. Wobec nich 

wszystkich ustawodawca zobowiązuje238 proboszcza do głoszenia im Ewangelii. 

Zadanie głoszenia Słowa, jak zostało to już wyjaśnione, pobudza do wiary 

niewierzących, prowadzi ich do przyjęcia chrztu i przynależności do wspólnoty Kościoła, 

a z innej strony wzmacnia wiarę wierzących, prowadząc ich do sakramentów. Troska 

duszpasterska jest naznaczona stopniowym i coraz bardziej pogłębionym procesem 

przygotowywania wiernych poprzez posługę Słowa, która rodzi wiarę i ją karmi (kan. 

836)239. 

Ważnym wydarzeniem o charakterze duszpasterskim w trosce o działalność 

misyjną jest organizowanie dorocznego dnia misyjnego. Został on ustanowiony przez 

Piusa XI i ma na celu wzbudzenie w wiernych ducha misyjnego i uwrażliwienia ich na 

problemy ewangelizacji. Tego dnia zbiera się kolektę na misje240. Od reskryptu 

ówczesnej Sacra Rituum Congregatio w 1926 r.241 dzień misyjny obchodzony jest 

w przedostatnią niedzielę października. Z okazji stulecia Listu Apostolskiego Maximum 

illud papież Franciszek w liście skierowanym do ówczesnego Prefekta KEN, kardynała 

Fernando Filoniego, zaakceptował propozycję Kongregacji, ogłaszając październik 

2019 r. „Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym”, aby bardziej rozbudzić świadomość 

missio ad gentes i podjąć z nową energią misyjną przemianę życia i duszpasterstwa242. 

Z okazji dnia misyjnego każdego roku papież zwykle specjalnym orędziem obrazuje jakiś 

aspekt działalności misyjnej, zachęcając cały Kościół do odnowienia i wzmocnienia 

zapału misyjnego i jego zaangażowania w tę działalność243. 

 

3.2. Współpraca z wiernymi w dziele ewangelizacji 

Współpraca misyjna obejmuje wszelkie działania, które nie realizują się wprost 

jako działalność misyjna, lecz dążą do jej wspierania poprzez udział wszystkich 

 
237 Ustawodawca dokonuje takiego rozróżnienia w kan. 383 podkreślając troskę biskupa diecezjalnego 
o wszystkich wiernych powierzonych jego pieczy. 
238 „Obligatione tenetur” kan. 581 § 1 KPK 1983. 
239 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., ss. 324-325. 
240 Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione…, dz. cyt., s. 161. 
241 Zob. SACRA RITUUM CONGREGATIO, Rescriptum de paenultima Octobris Dominica precibus et actioni 
pro missionibus peculiariter addicenda (14.04.1926 r.), AAS 19 (1927), ss. 23-24.  
242 Por. FRANCISCUS PP., Il 30 novembre 2019, dz. cyt., ss. 4-7.  
243 Por. F. RETAMAL, Comentario al can. 791, w: CExCDC, vol. III/1, s. 212. 
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wiernych244. Niewątpliwie wyzwaniem misyjnym nie może być jedynie ubóstwo 

materialne, na które Kościół odpowiada różnymi poczynaniami o charakterze 

charytatywnym; natomiast warte uwagi są sytuacje wynikające z szeroko pojętej biedy 

ludzkiej, które rodzą różnego typu patologie społeczne i osłabiają więzi społeczne. 

Działanie misyjne spotyka się właśnie z takimi sytuacjami i odpowiada na nie tworząc, 

we współpracy ze świeckimi, grupy i wspólnoty wiary, które łączą ludzi i otwierają drogę 

ewangelizacji. Następny zaś krok to utworzenie struktur kościelnych245.  

Prezbiter ma za zadanie uświadomienie wiernych na temat ich uczestnictwa 

w misji Kościoła, wynikającego z mocy chrztu (kann. 204 § 1, 216) i w konsekwencji 

o tym, że mają „obowiązek i prawo współpracy w tym, aby Boże orędzie zbawienia 

rozszerzało się coraz bardziej na wszystkich ludzi każdego czasu i całego świata” (kan. 

211). To zadanie uświadomienia realizuje się za pomocą katechezy i głoszenia Słowa.  

Innym narzędziem do promowania gorliwości misyjnej wśród wiernych mogą 

być szkoły i ośrodki nauki. Również narzędzia informacyjne o misjach (środki masowego 

przekazu: papierowe lub cyfrowe) pozwalają głębiej i konkretniej poznawać życie 

Kościoła na misjach i jego potrzeby, przyczyniając się do lepszego uświadomienia 

misyjnego. Jak zauważa prof. Julio García Martín: „sprawy misyjne muszą stać się 

sprawą fundamentalną dla każdego chrześcijanina”246. 

W myśl kan. 529 § 2 prezbiter „uznaje i popiera własny udział wiernych 

świeckich w misji Kościoła”. Na pierwszym miejscu znajduje się głoszenie Ewangelii 

własnym świadectwem życia, zgodnie z nauką Ewangelii, tak w powołaniu małżeńskim 

i rodzinnym, jak i w każdym zakresie współczesnych czasów. Zatem pierwszym 

udziałem wiernych w misji Kościoła jest podążanie drogą świętości we własnym życiu. 

Drugi zaś polega na apostolstwie, czyli na działaniu na zewnątrz247. Treść kan. 529 

podkreśla relację proboszcza i wiernych w zakresie instytucjonalnym, ale posiada ona 

 
244 Por. M. MOSCONI, Le strutture della Chiesa particolare per la cooperazione missionaria: il centro 
(l’ufficio) missionario diocesano, Quaderni di Diritto Ecclesiale 28 (2015), s. 283. 
245 Por. A. DOMASZK, Nowe horyzonty misji…, dz. cyt., s. 29. 
246 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., s. 325 [tłum. własne]. 
247 Por. tamże, s. 326. Szerzej o tym w: IOANNES PAULUS PP. II, Christifideles laici, dz. cyt. 
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charakter ściśle osobowy248. Udział świeckich w misji musi natomiast zapobiec z jednej 

strony zbytniemu zeświecczeniu stylu wiernych, a z drugiej strony ich klerykalizacji249. 

Odnowienie duszpasterskie i misyjne parafii realizuje się, zdaniem kanonisty 

Libero Gerosa, przez trzy czynniki:  

1. przystosowanie struktur parafialnych;  

2. promowanie udziału świeckich w odpowiedzialności duszpasterskiej oraz  

3. dowartościowanie siły misyjnej i ewangelizującej małych wspólnot250.  

Są także zadania, które podejmować mogą pasterze we współpracy z wiernymi. 

Współpraca może również zachodzić poza obszarem funkcjonowania parafii. 

Tak jest w przypadku prezbiterów, którzy są inkardynowani w diecezji, ale służą 

jakiemuś ruchowi kościelnemu lub wspólnocie (zatwierdzonym przez kompetentną 

władzę kościelną). Biskup inkardynacji powinien sprzyjać prawu prezbitera do własnej 

duchowości, które przepisy prawne przyznają wszystkim wiernym; powinien szanować 

styl życia wymagany przez przynależność do ruchów i być gotowym, zgodnie z prawem, 

do udzielenia pozwolenia, by prezbiter mógł pełnić swoją służbę w innych Kościołach 

lokalnych, jeśli należy do charyzmatu samego ruchu, angażując się zawsze w umacnianie 

komunii eklezjalnej251. Jest to specyficzny udział prezbitera we współpracy z wiernymi 

w dziele ewangelizacji, zwłaszcza w tych wspólnotach kościelnych posiadających 

charyzmat misyjny. 

W tym samym kluczu status fidei donum dla kapłanów należących do 

konkretnego charyzmatu lub ruchu kościelnego może być pewnym czasowym 

rozwiązaniem, gdyż każdy charyzmat jest narzędziem Kościoła, które potrzebuje wzrostu 

i rozwoju w celu ewangelizacji, rozumianej m.in. jako nowa ewangelizacja. Odrębną 

kwestią jest powołanie kapłańskie a ewentualna inkardynacja duchownych do jakiegoś 

ruchu kościelnego252. 

 
248 „Proboszcz nie jest jakimś urzędnikiem kościelnym, który ogranicza się, zobligowany przez stanowisko 
powierzone, do świadczenia usług wobec tych, którzy o to proszą” Por. A. S. SÁNCHEZ GIL, Comentario 
a los cann. 528-529, w: CExCDC, vol. II/2, s. 1266 [tłum. własne]. 
249 Por. P. URSO, La struttura interna della Chiese particolari, w: Il diritto nel mistero della Chiesa, 
URSO P. (red.), Lateran University Press, Roma 1990, s. 478; CONGREGATIO PRO CLERICIS, Instrukcja 
kapłan, pasterz…, dz. cyt., nr 7. 
250 Por. L. GEROSA, Le norme codiciali sull’attività …, dz. cyt., s. 467. 
251 Por. CONGREGATIO PRO CLERICIS, Dyrektorium o posłudze…2013 r., dz. cyt., nr 35. 
252 Zob. C. MEZZOGORI, Vocazione sacerdotale e incardinazione…, dz. cyt., ss. 377-379. 
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Należy też wspomnieć o znaczeniu wiernych w misji Kościoła poprzez 

udzielanie wszelkiego rodzaju pomocy duchowej i materialnej. Błędem jest sprowadzanie 

tego udziału jedynie do oferowania pomocy materialnej, bo chociaż często osoby na 

misjach znajdują się w trudniej sytuacji materialnej, to nie można sprowadzać potrzeb 

misji do kwestii finansów. Prezbiterzy mają zadanie wzbudzenia ducha modlitewnego 

i podejmowania pokuty na rzecz misji, które to środki pozwolą lepiej zrozumieć naturę 

misji i jej cel: nawrócenie niewierzących253. Światowy dzień misyjny jest okazją 

wyrażenia gorliwości misyjnej parafii oraz całej diecezji (Kościoła partykularnego), ale 

nie może i nie powinien być on faktem odizolowanym, jednorazową akcją. 

Podsumowując, współpraca wiernych w misji Kościoła nie jest wynikiem 

okoliczności lub potrzeb, ani też jedną z możliwości czy jakąś strategią lub metodologią 

duszpasterską, lecz stanowi wypełnienie własnego zadania w Kościele254. 

 

3.3. Promowanie powołań misyjnych 

Myśl kan. 385 dotyczy popierania powołań przez biskupa, w szczególności 

powołań kapłańskich i misyjnych. Aspekt ten jeszcze bardziej wyróżniony został w kan. 

791, gdzie stanowi się, że „dla umacniania współpracy misyjnej należy popierać 

powołania misyjne”. Zatem pierwszym sposobem pomocy misjom jest promowanie 

powołań wśród wiernych mężczyzn, kobiet i duchownych. Wykładnia kan. 271 § 2 

wskazuje na wolę ustawodawcy, by ułatwiać wysyłanie prezbiterów do innych diecezji, 

m.in. by pomóc w działalności misyjnej Kościoła255. Tego rodzaju norma prawna, jak 

określa ks. prof. Henryk Stawniak, była konsekwencją przyjęcia zasady 

współodpowiedzialności za cały Kościół, ponieważ ostatecznie każda praca jest dla dobra 

Kościoła i drugorzędne znaczenie posiada miejsce jej wykonania256. Jest zatem 

podstawowym środkiem współpracy misyjnej, ponieważ powołania są znakiem prężnej 

witalności Kościoła partykularnego257.  

Norma kanoniczna jest kontynuacją rozwoju świadomości misyjnej w Kościele. 

Już Papież Pius XI przykładał wielką wagę do kwestii liczby misjonarzy, wołając do 

biskupów, by wspomagali młodzieńców czy kleryków, czy nawet kapłanów, którzy czują 

 
253 Por. J. GARCÍA MARTÍN, L’azione missionaria della Chiesa…, dz. cyt., ss. 327-328. 
254 Por. tamże, s. 326. 
255 Por. R. CALLEJO DE PAZ, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 114. 
256 Por. H. STAWNIAK, Inkardynacja w misji Kościoła, dz. cyt., s. 165. 
257 Por. A. G. URRU, La funzione di insegnare della Chiesa…, dz. cyt., s. 123. 
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powołanie do szczytnej, apostolskiej pracy na misjach. Warto zacytować te zachęty: 

„Naprawdę jednak, to tu i mowy być nie może o jakiejkolwiek bądź stracie […] stratę tę 

bowiem na rzecz misji, współpracownika i towarzysza prac swoich, Boski Założyciel 

Kościoła wynagrodzi Wam przeobficie, już to zlewając obfite łaski na diecezję Waszą, 

już to rozbudzając na rzecz jej nowe powołania do stanu kapłańskiego”258. 

Myśl ta była kontynuowana również przez kolejnych papieży. Odnośnie samej 

formacji misjonarzy w krajach pochodzenia, papieże kładli nacisk także na istotną rolę 

nie tylko kształcenia misjonarzy w cnotach i teologii, lecz również na przyswojenie 

specyficznych wiadomości i umiejętności, które kiedyś będą im jak najbardziej 

potrzebne, np. języki obce, podstawy medycyny, uprawy roli, znajomość etnografii, 

historii, geografii itp.259 

Obydwa obecnie obowiązujące kodeksy prawa kanonicznego podkreślają, że 

przyszli duchowni powinni troszczyć się nie tylko o Kościół partykularny, do którego 

zostaną inkardynowani, lecz także o cały Kościół powszechny, ofiarując swoją 

dyspozycyjność Kościołom partykularnym w potrzebie. Również biskupi diecezjalni 

powinni troszczyć się o formację i przygotowanie takich kandydatów. Jest to magisterium 

soborowe260 przeniesione na normy prawne znajdujące się w wyżej wskazanym kan. 791 

KPK 1983 oraz w kan. 585 § 4 KKKW: „Chrześcijanie powinni rozwijać w sobie 

i w innych świadomość i miłość misyjną, powinni o nie się modlić, wzbudzać powołania 

i chętnie je wspierać sowitymi subsydiami”261. 

W promowaniu powołań kapłańskich262 (i misyjnych) ważną rolę odgrywa 

kapłan – misjonarz przez przykład swojej wiary i swojego życia. Dyrektorium o posłudze 

i życiu prezbiterów wyróżnia nieodzowne elementy, jakimi są świadomość swojej 

tożsamości kapłańskiej, spójność życia, przejrzysta radość i zapał misyjny, które 

 
258 Por. PIUS PP. XI, Rerum Ecclesiae, dz. cyt., nry 39.42. 
259 Por. PIUS PP. XII, Evangelii praecones, dz. cyt., nr 21. 
260 „Ponieważ zaś stale wzrasta zapotrzebowanie na robotników w winnicy Pańskiej, a kapłani diecezjalni 
pragną także sami mieć coraz większy udział w ewangelizacji świata, święty Sobór życzy sobie, aby 
biskupi, uwzględniając bardzo poważny niedostatek kapłanów, który utrudnia ewangelizację wielu krajów, 
po należytym przygotowaniu wysyłali niektórych spośród swoich pozytywnie wyróżniających się 
kapłanów, którzy poświęciliby się dziełu misyjnemu, do diecezji pozbawionych duchowieństwa, gdzie 
przynajmniej przez określony czas wykonywaliby zadania misyjne w duchu posługi.” AG, nr 38; Por. 
FD, nr 17.  
261 Por. D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione…, dz. cyt., ss. 156-157. 
262 „Nad ukierunkowaniem duszpasterstwa powołań czuwa delegat Konferencji Episkopatu Polski 
ds. powołań, krajowy duszpasterz powołań oraz Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań, która dwa razy 
w roku organizuje Krajową Kongregację Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań”. RISpl, nr 28, 
s. 11. 
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wpływają na to, by młodzież była pociągnięta przykładem kapłana. Ponadto „każdy 

prezbiter powinien zatroszczyć się o budzenie powołań kapłańskich, które dałyby 

kontynuację posłudze w służbie Pana i na rzecz ludzi”263. 

Dyspozycje ogólne przewidują rozpowszechnienie ducha misyjnego 

w seminariach (kann. 245 § 1, 256 § 2). Powstają też seminaria o profilu bardziej 

misyjnym, jako właściwym sobie charyzmacie264, czego przykładem mogą być 

Diecezjalne Seminaria Misyjne Redemptoris Mater. 

Obowiązek troski o powołania spoczywa na całej wspólnocie chrześcijańskiej, 

o czym mowa w kan. 233 § 1. Natomiast biorąc pod uwagę specyficzność powołania 

misyjnego, które jest skierowane do działalności proprie misyjnej Kościoła oraz zgodnie 

z omawianymi już wymogami dla pełnienia zadań misyjnych, jak również z uwagi na 

brak robotników ewangelizacji, promowanie powołań misyjnych staje się dość pilnym 

zadaniem. 

Pójście na misje wymaga od powołanych „nieprzeciętnej zdolności do rozłąki 

z własną ojczyzną, narodem i rodziną oraz szczególnej umiejętności włączania się w inne 

kultury ze zrozumieniem i szacunkiem”265. Promowanie powołań – w myśl kan. 784 – 

obejmuje wszystkie formy charyzmatu misyjnego: kapłańskie, zakonne i świeckie, 

zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Obejmuje kandydatów młodych, jak i osoby 

dorosłe, czy to niezamężne lub nieżonatych, jak i małżonków oraz kapłanów, którzy 

decydują ofiarowywać się na służbę misji ad gentes na jakiś czas określony lub 

ad vitam266. 

Papież Benedykt XV w liście misyjnym podkreślał szczególną troskę 

kierujących misjami o wykształcenie i formację kapłanów spośród tego narodu, wśród 

którego przebywają. Twierdził, że to właśnie stanowi największą nadzieję młodych 

Kościołów267. Wiadomym jest, że do tego potrzebna jest dobra formacja. Profesor 

Fernando Retamal przypisuje kryzysowi powołań kapłańskich brak motywacji ducha 

misyjnego, który posiada walor całkowitego poświęcenia życia268. Z takiego punktu 

 
263 Por. CONGREGATIO PRO CLERICIS, Dyrektorium o posłudze…2013 r., dz. cyt., nr 43.  
264 Por. J. A. FUENTES, La función de enseñar en el Derecho…, dz. cyt., s. 251. 
265 Por. RM, nr 67; PAp, nr 23; IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio ad eos qui plenario… (14.04.1989 r.), dz. 
cyt., s. 1140. 
266 Por. BENEDICTUS PP. XV, Maximum illud, dz. cyt., ss. 4-5.  
267 Por. tamże. 
268 Por. F. RETAMAL, Comentario al can. 791, w: CExCDC, vol. III/1, ss. 210-211. 
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widzenia można postulować, że dla promowania powołań misyjnych nieodzowna jest 

formacja, w tym i formacja wiary, która kształtuje kandydatów w duchu misyjnym. 

W ramach odpowiedniego przygotowania kandydatów do święceń, a zarazem 

przyszłych na misjonarzy niezbędne jest w pierwszym rzędzie opanowanie języka danej 

ludności. W tym celu ustanowiono w Rzymie Instytut naukowy269. Papież Pius XII też 

podkreślał ważność „Instytutu Misyjnego” oraz ówczesnego nowo fundowanego 

Kolegium św. Piotra Apostoła w Rzymie270. 

Brak formacji misyjnej, jak wnioskuje Ángel Santos Hernández, jawił się 

w niektórych terenach misyjnych jako prawdziwe wyzwanie. W seminariach nie istniało 

przygotowanie misyjne, więc formowano wspaniałych kapłanów parafialnych i zdolnych 

administratorów, lecz nie było apostolskich pracowników dla misji wśród pogan271. Ten 

stan rzeczy doświadcza swoistego nawrócenia, jak wskazuje najnowsze Ratio 

fundamentalis institutionis sacerdotalis, które wskazuje na perspektywę kapłańską 

i misyjną272, odnowienie misyjne273 oraz na zapał misyjny powołanych do posługi 

kapłańskiej jako cel oraz horyzont całej formacji274. Pozwala to zrozumieć „dar z siebie”, 

źródło i syntezę miłości pasterskiej, czyli dar, który jest przeznaczony dla Kościoła. Dar 

z siebie, który nie ma granic275. 

Jak komentuje prof. Fernando Retamal, misyjność diecezjalnego 

duchowieństwa jest wyrazem prawdziwego powołania Kościoła partykularnego. Takie 

powołanie stanowi szczególną posługę kapłańską, dlatego wymaga specjalnego 

przygotowania. Według niego zwyczajna formacja prezbitera diecezjalnego jest 

niewystarczająca dla zadań misyjnych276. 

 

 

 

 
269 „Nie może się zadowolić tylko powierzchowną znajomością tego języka, lecz tak dokładną, aby płynnie 
i poprawnie mógł rozmawiać […] łatwo można zaskarbić sobie życzliwość serc rzesz dzięki dobremu 
mówieniu”. BENEDICTUS PP. XV, Maximum illud, dz. cyt., s. 8. 
270 Por. PIUS PP. XII, Evangelii praecones, dz. cyt., nr 6. 
271 Por. A. SANTOS HERNÁNDEZ, Adaptación misionera, Editorial El Siglo de las Misiones, Bilbao 1958, 
s. 572-573. 
272 Por. RFIS 2016, nr 69. 
273 Por. tamże, nr 88f. 
274 Por. tamże, nr 91. 
275 Por. PDV, nr 23. 
276 Por. F. RETAMAL, Comentario al can. 784, w: CExCDC, vol. III/1, s. 176. 
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3.4. Duszpasterstwo migrantów 

Duszpasterstwo migrantów, jak zauważa Józef Bakalarz, na płaszczyźnie 

normatywnej zostało określone w CIC 1917. Przepisy traktują o tym duszpasterstwie 

lakonicznie lub nawet pośrednio. Jednakże, pisze dalej, interpretując je w świetle dawnej 

dyscypliny (can. 6) łatwo w nich odkryć niemal wszystkie tradycyjne instytucje 

duszpasterstwa etnicznego277. W prowadzeniu duszpasterstwa migrantów nieodzowną 

rolę i bezpośrednią odpowiedzialność ma kapelan przeznaczony do posługi duchowej. Za 

twórcę instytucji kapelana migrantów uznaje się św. Wincentego Pallottiego278. 

Zgodnie z prawem kodeksowym z 1917 r. duszpasterstwo etniczne 

organizowano w formie: parafii personalnej (can. 216 § 4), parafii terytorialnej 

o charakterze etnicznym, wikariatu parafialnego (can. 476 § 6), kościoła rektoralnego 

(cann. 479-486), różnego typu kapelanii (can. 479 § 2). Istniała również możliwość 

ustanowienia kaznodziei (cann. 1327 § 2, 1344 § 4), katechety (cann. 132, 1333), 

spowiednika (can. 892 § 1), spowiednika na statkach (can. 883), a wreszcie korzystano 

z tłumacza (cann. 889 § 2, 903, 1090, 1641)279. Dalsze regulacje określone były w prawie 

specjalnym i w prawie partykularnym, istniały również szczegółowe uzgodnienia, 

dotyczące mniejszości etnicznych zawarte w umowach międzynarodowych podpisanych 

przez Stolicę Apostolską. 

W 1912 r. papież Pius X powołał do życia sekcję Duszpasterstwa 

Emigracyjnego280 przy Kongregacji Konsystorialnej. Papież Pius XII uwrażliwiał 

społeczność kościelną i świecką na sytuację migrantów po II Wojnie Światowej, 

zwłaszcza poprzez swoją konstytucję apostolską Exsul familia281.  

Praktyka opieki duszpasterskiej nad migrantami pozwoliła na rozwój dwóch 

systemów: zwyczajnego i nadzwyczajnego. System opieki duszpasterskiej zwyczajnej 

był oparty na ogólnych przepisach prawa, a jego podstawowym rozwiązaniem była 

 
277 Por. J. BAKALARZ, Geneza i rozwój instytucji duszpasterza migrantów do Soboru Watykańskiego II, 
Kościół i Prawo 8 (1992), s. 94. 
278 „Na zlecenie Papieża Piusa IX wysłał on w 1844 r. do Londynu własnego kapłana, który nosząc tytuł 
„misjonarza apostolskiego”, pełnił tam funkcję kapelana emigrantów włoskich.” L. ADAMOWICZ, 
Duszpasterstwo emigrantów w Prawie Kanonicznym. Zarys problematyki po wydaniu instrukcji Erga 
Migrantes Caritas Christi, Roczniki Nauk Prawnych 17 (2017) 1, s. 122. 
279 Por. J. BAKALARZ, Geneza i rozwój instytucji…, dz. cyt., s. 95. 
280 PIUS PP. X, Motu proprio Cum omnes de Cahtolicorum in exteras regiones emigratione (15.08.1912 r.), 
AAS 4 (1912), ss. 526-527. 
281 Por. PIUS PP. XII, Constitutio apostolica Exsul familia de spirituali emigrantium cura (01.08.1952 r.), 
AAS 44 (1952), 649-704. Konstytucję tę uznano za „wielką kartę” miłości Kościoła wobec migrantów. 
Por. J. BAKALARZ, Geneza i rozwój instytucji…, dz. cyt., ss. 98-99. 
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struktura parafii (w tym także parafia personalna). Natomiast system opieki 

nadzwyczajnej korzystał z instytucji misjonarza migrantów, gdzie duszpasterz migrantów 

miał jurysdykcję równorzędnie kumulowaną z miejscowymi proboszczami282.  

Dla lepszego rozeznania, na poziomie ogólnokościelnym na mocy m.p. 

Apostolicae caritatis papieża Pawła VI w 1970 r.283, została powołana Papieska Komisja 

ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. To organ zależny od Kongregacji 

ds. Biskupów, ustanowiony w celu zapewnienia troski duszpasterskiej wobec ludzi 

„w ruchu”, tj. migrantów, wygnańców, uchodźców, zbiegów, marynarzy i rybaków, 

podróżnych i personelu lotniczego, nomadów, cyrkowców, pracowników wesołych 

miasteczek, pielgrzymów i turystów, jak również studentów zagranicznych, specjalistów 

i techników, którzy z powodu pracy lub badań naukowych przemieszczają się z jednego 

kraju do drugiego. Papież ustalił, że kompetencje tej Komisji to pasterska troska 

o szczególne potrzeby tych, których zmuszono do opuszczenia ziemi ojczystej albo 

zostali całkowicie pozbawieni ojczyzny, a także badanie wszystkich problemów z tym 

związanych oraz pomaganie w zakresie organizowania w Kościołach partykularnych 

skutecznego i własnego duszpasterstwa, również poprzez tworzenie w razie potrzeby 

odpowiednich struktur duszpasterskich. Ponadto Komisja miała zabiegać o to, aby lud 

chrześcijański, zwłaszcza przy okazji obchodów Światowego Dnia Emigranta 

i Wygnańca, uświadomił sobie ich potrzeby i dał wyraz braterskiej troski284. Różne 

dykasterie Kurii Rzymskiej zajmowały się „ruchem” migracyjnym aż do wydanej w roku 

1988 konstytucji Pastor Bonus285 Komisja została podniesiona do rangi Papieskiej Rady. 

Szczegółowe przepisy prawno–duszpasterskie zostały wydane w formie instrukcji Erga 

migrantes caritas Christi w 2004 r.286 Instrukcja ta zaktualizowała duszpasterstwo 

migracyjne – uwzględniając przepływy migracyjne i ich cechy oraz zastąpiła 

 
282 Por. L. ADAMOWICZ, Duszpasterstwo emigrantów w Prawie…, dz. cyt., ss. 123-124. „Istotną nowość 
papież (Pius XII) wprowadził w dziedzinie statusu duszpasterskiego misjonarza. Jego posługę – spełnianą 
dotąd na podstawie władzy delegowanej – określił on jako urząd duszpasterski, z którego wypływała 
władza zwyczajna misjonarza, z określonymi prawem obowiązkami i uprawnieniami analogicznymi do 
proboszczowskich (Exsul familia, nry 34, 35 § 1). Odrębnymi dokumentami Stolica Apostolska wyjaśniła 
zakres niektórych kompetencji misjonarza, a także udzieliła mu kilku uprawnień specjalnych i przywilejów. 
Jako właściwą misjonarzowi migrantów formę organizacji duszpasterskiej konstytucja Exsul Familia 
przyjęła i prawnie określiła misję duszpasterską (missio cum cura animarum), czyli placówkę podobną 
w dużej mierze do parafii personalnej (Exsul familia, nry 34, 37)”. Tamże, s.124  
283 Por. PAULUS PP. VI, Litterae apostolicae motu proprio datae Apostolicae caritatis Pontificia Commissio 
de spirituali migratorum atque itinerantium cura constituitur (19.03.1970 r.), AAS 62 (1970), ss. 193-197.  
284 Por. tamże, art. 149-151. 
285 Zob. PB, art. 149-151. 
286 PONTIFICIUM CONSILIUM DE SPIRITUALI MIGRANTIUM ATQUE ITINERANTIUM CURA, Instructio Erga 
migrantes caritas Christi (03.05.2004 r.), AAS 96 (2004), ss. 762-822. 
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wcześniejsze motu proprio Pawła VI Pastoralis migratorum cura287 i podobnie 

zatytułowaną instrukcję Kongregacji ds. Biskupów De pastorali migratorum cura288 (oba 

dokumenty z 1969 r.). Z chwilą wejścia w życie konstytucji Praedicate evangelium 

sprawy związane z migracją podlegają kompetencji Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju 

Człowieka (Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale)289. 

Zjawisko migracyjne posiada dwa zasadnicze znaczenia. Z jednej strony 

charakteryzuje się opuszczeniem rodzinnego kraju i wychodźstwem ekonomicznym lub 

politycznym, i to jest emigracja. Z drugiej zaś strony to może być imigracja, czyli 

przyjazd do obcego kraju w celu osiedlenia się na stałe. Działalność misyjna odnosi się 

bardziej do imigrantów i uchodźców, którzy licznie (chociaż oszacowanie ich liczby jest 

niezwykle trudnym zadaniem) przybywają do krajów chrześcijańskich. Niezależenie od 

tego, migracje są wyzwaniem dla Kościoła, który każdej społeczności winien głosić 

Dobrą Nowinę290. 

Ustawodawca kościelny w kan. 383 § 1.4 powierza biskupom diecezjalnym 

troskę o wszystkich wiernych jemu powierzonych bez względu na wiek, pozycję, 

narodowość, zarówno o stałych mieszkańców, jak i o tych, którzy czasowo przebywają 

na jego terytorium. W kan. 192 § 3 KKKW ustawodawca uściślił, że ten obowiązek 

wskazuje na ożywiającą miłość Chrystusa we wspólnocie kościelnej.  

Obecny ruch migracyjny powoduje przepływ wielu osób z terenów misyjnych 

do krajów o tradycji chrześcijańskiej w celu podjęcia pracy lub odbycia studiów. 

Ustawodawca w kan. 792 zachęca do braterskiego przyjęcia tych osób i udzielenia im 

potrzebnego wsparcia, zarówno duchowego jak i materialnego. Dlatego do kompetencji 

poszczególnych konferencji biskupów należy organizowanie i promowanie takich 

inicjatyw i poczynań na rzecz migrantów291. 

W duszpasterstwie migrantów ważna jest także rola kapelana, co w obecnie 

obowiązującym Kodeksie jest omówione w kann. 564-572. W myśl kan. 564 „kapelanem 

jest kapłan, któremu powierza się na stałe, przynajmniej w pewnym zakresie, opiekę 

duszpasterską nad jakąś wspólnotą albo specjalnym zespołem wiernych”. Jest on 

 
287 PAULUS PP. VI, Litterae Apostolicae motu proprio Pastoralis migratorum cura novae normae de 
pastorali migratorum cura statuuntur (15.08.1969 r.), AAS 61 (1969), ss. 600-603. 
288 CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, Instructio De pastorali migratorum cura (22.08.1969 r.), AAS 61 (1969), 
ss. 614-643. 
289 Por. FRANCISCUS PP., Praedicate evangelium, dz. cyt., art. 163, 165, 170, 174. 
290 Por. A. DOMASZK, Nowe horyzonty misji…, dz. cyt., ss. 31-32. 
291 Por. L. CHIAPPETTA, Il Codice di Diritto Canonico…, dz. cyt., s. 40. 
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zasadniczo mianowany przez ordynariusza miejsca, który ustanawia prezentowanego lub 

zatwierdza wybranego kandydata (kan. 565). Winien być on wyposażony we wszystkie 

uprawnienia, których wymaga właściwe sprawowanie troski pasterskiej. „Oprócz tego, 

co przyznaje kapelanowi prawo partykularne lub specjalna delegacja, posiada on na mocy 

urzędu upoważnienie do spowiadania wiernych powierzonych jego opiece, a także 

przepowiadania im słowa Bożego, udzielania Wiatyku i namaszczania chorych oraz 

sakramentu bierzmowania tym, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci” (kan. 

566 § 1). Użyteczność mianowania kapelanów „dla tych, którzy ze względu na warunki 

życia nie mogą korzystać ze zwyczajnej posługi proboszczów, a więc dla emigrantów, 

wygnańców, uchodźców, nomadów, osób odbywających podróż morską” wyraźnie 

deklaruje kan. 568. Tak ustanowiony kapelan „ma zachować należną łączność 

z proboszczem” (kan. 571)292. 

Papież Jan Paweł II mówiąc o aktualności potrzeby działalności misyjnych 

wskazał na zjawisko migracji jako przestrzeń ewangelizacyjną. „Pośród wielkich 

przemian współczesnego świata migracje wytworzyły nowe zjawisko: niechrześcijanie 

bardzo licznie przybywają do krajów o chrześcijaństwie dawnej daty, stwarzając nowe 

okazje do kontaktów i wymiany kulturalnej, pobudzając Kościół do przyjęcia ich, do 

dialogu, pomocy i, jednym słowem, do braterstwa”293. 

W szczególności papież Franciszek podejmuje tę kwestię, uznając, że „migracje 

bardziej niż dotychczas będą tworzyć podstawę przyszłości świata”294. Papież określa 

migrację jako paradygmat naszych czasów i wskazuje na proroczą rolę Kościoła 

w społeczeństwie w kwestii migracji295. Dodatkowym ważnym aspektem w jego 

nauczaniu o migracji jest „wirtualna migracja”, która oddala ludzi od swojego środowiska 

rodzinnego, kulturalnego i religijnego296. Papież Franciszek podsumowuje reakcję na 

wyzwanie współczesnej migracji w czterech czasownikach: przyjmować, chronić, 

promować i integrować. Zasady te powinny być stosowane nie tylko wobec migrantów 

 
292 Por. L. ADAMOWICZ, Duszpasterstwo emigrantów w Prawie…, dz. cyt., ss. 129-130. 
293 Por. RM, nr 37. 
294 Por. FRANCISCUS PP., Lettera enciclica Fratelli tutti sulla fraternità e l’amicizia sociale (03.10.2020 r.), 
Assisi 2020; tekst polski: Encyklika Franciszka „Fratelli tutti” o braterstwie i przyjaźni społecznej, 
https://www.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-
fratelli-tutti.html [data dostępu: 19.06.2021], nr 40. 
295 Por. TENŻE, Posynodalna adhortacja apostolska „Christus vivit” do młodych i całego Ludu Bożego 
(25.03.2019 r.), Libreria Editrice Vaticana, Loreto 2019, nry 91-94. 
296 Por. tamże, nr 90. 
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i uchodźców, ale wobec wszystkich mieszkańców peryferii egzystencjalnych, gdyż na 

tym polega misja Kościoła297. 

Papież Franciszek na mocy m.p. Humanam progressionem298 z 2016 r. powołał 

Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, która z dniem wejścia w życie, tj. od 

1 stycznia 2017 r., przejęła kompetencje Rad ds. Duszpasterstwa Migrantów 

i Podróżnych, ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia, Iustitia et Pax oraz Cor 

Unum. W ten sposób, jak komentuje prof. Arkadiusz Domaszk, zespolono wysiłki 

Kościoła, aby w pełni służyć integralnemu rozwojowi ludzkiemu299. Takie kompetencje 

są zachowane po wejściu w życie nowej reformy Kurii Rzymskiej papieża Franciszka300. 

Wraz z m. p. Humanam progressionem papież Franciszek zatwierdził statut ad 

experimentum nowej dykasterii. W art. 3 § 3 owych norm statutowych papież zwraca 

uwagę na konieczność zaoferowania wsparcia materialnego i duchowego, również 

poprzez stosowne struktury duszpasterskie, wobec chorych, uchodźców, wygnańców, 

migrantów, bezpaństwowców, cyrkowców, nomadów i podróżnych. To wsparcie zatem 

ma charakter powszechny, obejmuje udział zarówno wiernych świeckich, jak 

i duchownych301. 

Dla organizacji duszpasterstwa emigrantów i określenia zadań prezbiterów 

w tej specyficznej działalności, kluczowy jest rozdział II omówionego motu prorpio 

normujący status misjonarza, którego instrukcja nazywa kapelanem. Jest nim prezbiter 

ustanowiony na stałe przez kompetentną władzę. Do jego zadań należy troska 

o zachowanie etnicznej tożsamości oraz języka, pomoc w asymilacji migrantów oraz 

wnoszenie ducha misyjnego i ewangelizacyjnego302, a jego rola polega na byciu 

„łącznikiem” dla migrantów z miejscowym biskupem303. Oprócz nadania kapelanom 

uprawnień wynikających z kan. 566 § 1, należy wziąć pod uwagę formację tychże 

prezbiterów przez odpowiedni czas, niezbędny do wyposażenia ich w odpowiednie cnoty, 

 
297 Por. TENŻE., Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy (29.09.2019 r.), „L’Osservatore 
Romano” PL 7-8 (2019), ss. 4-6. 
298 Zob. TENŻE, Litterae Apostolicae motu proprio Humanam progressionem quibus Dicasterium ad 
Integram Humanam Progressionem Fovendam constituitur (27.08.2016 r.), 
https://w2.vatican.va/content/francesco/la/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20160 
817_humanam-progressionem.html [data dostępu: 11.03.2020]. 
299 Por. A. DOMASZK, Misje „ad gentes”…, dz. cyt., ss. 67-68. 
300 Por. FRANCISCUS PP., Praedicate evangelium, dz. cyt., art. 163-174. 
301 Analogicznie w Praedicate evangelium, art. 165 n. 4.  
302 Por. PONTIFICIUM CONSILIUM DE SPIRITUALI MIGRANTIUM ATQUE ITINERANTIUM CURA, Erga migrantes 
caritas Christi, dz. cyt., nr 78. 
303 Por. tamże, nr 77. 
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wiedzę, znajomość języka i kultury oraz należy uwzględnić posiadanie przez nich 

przymiotów moralnych i duchowych304. Są to kwestie analogiczne do tych, dotyczących 

urzędu misjonarza.  

W instrukcji w dalszej kolejności ustala się, że taki prezbiter po otrzymaniu 

odpowiedniego pozwolenia, winien zgłosić się za pośrednictwem swojego biskupa 

diecezjalnego i konferencji biskupów swojego kraju do konferencji biskupów ad quam, 

wyrażając dyspozycyjność do posługi w danym kraju, dołączając przy tym pisemną 

zgodę własnego biskupa diecezjalnego. Wówczas konferencja biskupów ad quam kieruje 

tego prezbitera do biskupa diecezjalnego (lub biskupów), którzy udzielają nominacji305.  

Kapelan migrantów winien mieć zapewnione zabezpieczenie ekonomiczne 

i socjalne, takie jak pozostali prezbiterzy w danej diecezji. Obowiązek ten spoczywa na 

biskupie, który erygował misję, przy zachowaniu zawartych umów306. Tenże sam biskup 

posiada jurysdykcję nad kapelanem migrantów307.  

Duszpasterstwo migrantów, za które odpowiedzialny jest prezbiter, może być 

zorganizowane w czterech różnych formach – zgodnie z wytycznymi. Najczęściej 

rozwija się ono w ramach parafii personalnej, erygowanej i z określonymi granicami dla 

jednej lub wielu społeczności etnicznych. Może być także zorganizowane przy tworzeniu 

misji cum cura animarum na określonym terytorium, ewentualnie może być złączone 

z parafią. Kolejną formą jest parafia terytorialna z misją bądź misjami etniczno-

językowymi – przy takim rozwiązaniu kapelan jest jednym z członków parafialnej ekipy 

duszpasterskiej. Wreszcie duszpasterstwo etniczno–językowe może być zorganizowane 

w ramach parafii terytorialnej, czyli duszpasterstwo jest zintegrowane z parafią308.  

Już w instrukcji La missione universale z 2001 r. zaznaczono, że jednym 

z powodów, dla których prezbiter diecezjalny może zostać wybrany i posłany do posługi 

poza własną diecezją, jest duszpasterstwo migrantów z własnego kraju. Uzasadnia się to 

tym, że ruch ludzkości pociąga za sobą nowe formy i nowe potrzeby troski 

duszpasterskiej. Dlatego migracje stają się przestrzenią wyrażania ducha misyjnego przez 

prezbiterów309. 

 
304 Por. tamże, art. 4 § 2. 
305 Por. tamże, art. 5 § 2. 
306 Por. tamże, art. 9. 
307 Por. tamże, art. 10. 
308 Por. L. ADAMOWICZ, Duszpasterstwo emigrantów w Prawie…, dz. cyt., s. 134-135. 
309 Por. CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE, La missione universale, dz. cyt., nr 8. 
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Pomimo powyższego, nie ulega wątpliwości, że migracja jest zjawiskiem 

bardzo złożonym i obejmuje aspekty historyczno-geograficzne, prawne, socjologiczne 

i religijne. Często przestrzenią dla migrantów jawią się kraje i regiony zamożniejsze 

gospodarczo, ustabilizowane pod względem politycznym i umożliwiające rozwój 

i spokojne życie. Niemniej jednak integracja ludności migracyjnej ze społeczeństwem 

docelowym jest czasem długotrwała i nie zawsze owocna, co może spowodować, że 

migracje są postrzegane jako zagrożenie. W związku z tym zjawisko migracji podlega 

różnym regulacjom prawnocywilnym na podstawie ustawodawstwa wewnętrznego, jak 

i umów międzynarodowych310. 

 

3.5. Wyznaczenie kapłana dla skutecznego popierania poczynań misyjnych 

W normach o misyjnej działalności Kościoła ustawodawca postanawia, aby 

w diecezjach wyznaczono kapłana, który dla umocnienia współpracy misyjnej będzie 

odpowiedzialny za wspieranie inicjatyw misyjnych, zwłaszcza PDM (kan. 791, 2°). 

Nominowany przez biskupa prezbiter – najlepiej po konsultacji z dyrektorem narodowym 

– otrzymuje zadanie dyrektora diecezjalnego PDM. Wydaje się, że najkorzystniej jest, 

zdaniem prof. Dimitriosa Salachasa, żeby dyrektor ten był jednocześnie delegatem 

diecezjalnym ds. misji. Jego posługa będzie polegała na wspieraniu biskupa w tym, aby 

duszpasterskie życie diecezji było przeniknięte otwartością na powszechną misję 

Kościoła311. 

Ponadto, na co zwraca uwagę prof. Fernando Retamal, prezbiter powinien mieć 

zespół osób świeckich do współpracy w prowadzeniu i realizowaniu celów PDM, gdyż 

obowiązek misyjny obejmuje cały lud wierny312. 

Marino Mosconi przekonuje z kolei, że pożądane skoordynowanie ról w tej 

samej osobie kapłana nie zawsze przynosi utożsamienie zadań, gdyż zadanie diecezjalne 

nie jest tylko związane z referentem PDM, a z innej strony wymogi urzędu dyrektora 

PDM nie są takie same jak dla delegata biskupiego ds. misji. W szczególności, dyrektor 

diecezjalny PDM, zgodnie ze statutem PDM, jest nominowany przez biskupa po 

wysłuchaniu opinii dyrektora krajowego i jego mandat jest kadencyjny – trwa 5 lat. Do 

 
310 Por. A. DOMASZK, Misje „ad gentes”…, dz. cyt., ss. 60-62. 
311 Por. PAULUS PP. VI, Ecclesiae Sanctae, dz. cyt., III, nr 4; D. SALACHAS, Il magistero 
e l’evangelizzazione…, dz. cyt., s. 174. 
312 Por. F. RETAMAL, Comentario al can. 791, w: CExCDC, vol. III/1, s. 211. 
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nominacji delegata biskupiego stosują się normy prawa powszechnego. Od delegata 

biskupiego wymaga się kapłaństwa (prezbiter lub biskup), natomiast w stosunku do 

dyrektora diecezjalnego nie ma takiego wymogu313. W instrukcji Cooperatio missionalis 

przewidziano, że jeżeli z ważnych względów biskup wybiera dwie różne osoby na 

stanowisko delegata i dyrektora, należy oczekiwać, aby delegat dawał jak najszersze 

poparcie dyrektorowi diecezjalnemu314. 

 

3.6. Współpraca misyjna na poziomie konferencji biskupów 

Ustawodawca powierza konkretną odpowiedzialność konferencjom biskupów. 

W treści kan. 792 wyrażony jest cel: przyjmować i wspierać po bratersku osoby 

pochodzące z terenów misyjnych. Ustawodawca nie tylko myśli o osobach, które 

tymczasowo przemieszczają się ze względu na podjęte studia, lecz także o tych, które 

osiedlają się w poszukiwaniu pracy, lepszych warunków życiowych, pokoju, którzy 

szukają azylu politycznego lub uciekają przed prześladowaniami – wyjaśnia prof. Angelo 

Giuseppe Urru315. 

Norma ta jest kolejnym dowodem przeniesienia nauki Soboru Watykańskiego II 

do prawa kanonicznego, gdyż wyraża pragnienie, aby konferencje biskupów kierowały 

działaniami, które dotyczą uporządkowanej współpracy w obrębie własnego regionu316. 

Współpraca misyjna na poziomie konferencji biskupów podkreśla żywe przekonanie 

Kościoła o odpowiedzialności za ewangelizację wszystkich narodów317. 

W przepisach wykonawczych Ecclesiae Sanctae podkreślone zostało, aby przy 

konferencjach biskupów ustanowić Komisję biskupią w celu promowania 

i koordynowania współpracy pomiędzy diecezjami na rzecz misji318. W Cooperatio 

missionalis zaznacza się, że Komisja do Spraw Misji jest realizacją normy z kan. 792. 

Zadania komisji to: 

 
313 Por. M. MOSCONI, Le strutture della Chiesa particolare…, dz. cyt., ss. 285-286. 
314 Por. CM, nr 9. 
315 Por. A. G. URRU, La funzione di insegnare della Chiesa…, dz. cyt., s. 124. 
316 Por. AG, nr 38. To one (konferencje biskupów) winny się zajmować ważnymi i naglącymi problemami, 
nie lekceważąc jednak lokalnych różnic (AG, nr 31) oraz uregulować kwestie wysyłania do ewangelizacji 
narodów prezbiterów diecezjalnych, ustalania składki każdej diecezji na rzecz misji, organizowania 
sposobów i środków misyjnych, pomocy instytutom misyjnym i seminariom diecezjalnym na rzecz misji. 
317 Por. A. G. URRU, La funzione di insegnare della Chiesa…, dz. cyt., s. 125. 
318 Por. PAULUS PP. VI, Ecclesiae Sanctae, dz. cyt., III, nr 9. 
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a. sugerowanie i zachęcanie do podejmowania odpowiednich inicjatyw 

służących misyjnej formacji duchowieństwa oraz większemu zaangażowaniu wiernych 

w ewangelizację ad gentes i w misyjną współpracę; 

b. popieranie PDM; 

c. czuwanie nad sprawami finansowymi, związanymi z zebranymi ofiarami, tak 

by wspólny fundusz misyjny mógł równo i proporcjonalnie pomóc misjom 

i działalnościom misyjnym; 

d. zaproponowanie konferencji biskupów wysokości sumy od każdej diecezji; 

e. popieranie i koordynowanie wszelkich inicjatyw misyjnych; 

f. koordynowanie współpracy misyjnej instytutów życia konsekrowanego oraz 

stowarzyszeń życia apostolskiego319. 

Ponadto treść Instrukcji wymienia jeszcze jeden organ, czyli Krajową Radę 

Misyjną, której celem jest osiągnięcie większej skuteczności podejmowanych inicjatyw 

w dziedzinie animacji i współpracy misyjnej oraz uniknięcia konkurencji czy 

podwójnego działania320. 

W tym miejscu jawi się niezwykle wymownym to, co zostało zaproponowane 

podczas specjalnego Synodu Biskupów poświęconego Libanowi w 1995 r. Sugerowano 

wówczas, że jedną z dróg odnowienia Kościoła w Libanie będzie otwarcie się na misję 

ad gentes, aby objąć opieką misjonarzy w krajach misyjnych. Ojcowie synodalni 

wskazali na gotowość dzielenia się bogactwem duchowym, na potrzebę włączenia 

powołania misyjnego w formację teologiczną i kapłańską przez tworzenie katedr 

misjologii, uwrażliwienie młodzieży, zagwarantowanie stosownej formacji dla 

pragnących być misjonarzem oraz zaproszenie chrześcijan z Libanu do wzajemnej 

pomocy chrześcijanom ze świata arabskiego321. Te sugestie są przykładem praktycznej 

współpracy misyjnej322. 

 
319 Por. CM, nr 11. 
320 Por. tamże, nr 12. 
321 Por. SINODO DEI VESCOVI PER IL LIBANO, Proposte Les Pères, dz. cyt., s. 2121. 
322 „Współpracować w dziele misyjnym znaczy nie tylko dawać, ale także umieć przyjmować. Wszystkie 
Kościoły partykularne, są wezwane do tego, by dawać i przyjmować na korzyść misji powszechnej. 
Dotyczy to zarówno młodych, jak i starych Kościołów, by żaden nie zamykał się sam w sobie i unikał 
wszelkiego rodzaju partykularyzmu, ekskluzywizmu czy poczucia samowystarczalności. Uniwersalny 
zmysł wiary przechodzi przez wzajemnego dawania i przyjmowania darów duchowych, doświadczeń 
duszpasterskich, doświadczeń związanych z pierwszym przepowiadaniem i ewangelizacją, jak też 
pracowników apostolskich i środków materialnych pomiędzy kościołami partykularnymi.” RM, nr 85. 
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W Polsce dziełem Konferencji Episkopatu Polski jest Centrum Formacji 

Misyjnej, które przygotowuje misjonarzy do ich przyszłej pracy, jak i wspiera misjonarzy 

przyjeżdżających do Polski323. Warto też wspomnieć o powstałym w Warszawie 

Werbistowskim Centrum Migranta Fu Scherfu oraz o Salezjańskim Ośrodku Misyjnym 

w Warszawie324. 

 

4. Specyfika misyjna diecezjalnych seminariów Redemptoris Mater 

Doświadczenie wiary wewnątrz konkretnego charyzmatu w Kościele może się 

przyczyniać do wzbudzania powołań kapłańskich, które są ściśle związane 

z działalnością tego charyzmatu325, a same przyczyniają się, przede wszystkim, do 

wzmacniania powszechnego wymiaru kapłaństwa służebnego. Wychowanie do wiary 

i wzrost życia chrześcijańskiego, które Duch Święty ofiarowuje wielu poprzez różne 

grupy, ruchy i stowarzyszenia są darem w służbie Kościołowi i Jego misji. Nie stanowią 

one struktury alternatywnej, ale są działalnością prowadzoną we wnętrzu Kościoła. 

Ponadto w formacji kandydatów do kapłaństwa doprowadzają, zwłaszcza poprzez 

doświadczenie chrześcijaństwa, do wzrostu duchowości i apostolatu326. 

Zatem charyzmaty kościelne ze swojej natury są otwarte na powszechność 

Kościoła, tj. są skierowane do każdego człowieka i wnoszą swój wkład w ewangelizację 

świata. Zwłaszcza po Soborze Watykańskim II stały się wymierną i skonkretyzowaną 

odpowiedzią na wezwanie do nowej ewangelizacji. Kanonista Ciro Mezzogori broni tezy, 

że charyzmaty mają wymiar powszechny w Kościele, ponieważ w prowadzeniu własnej 

działalności eklezjalnej współpracują z prezbiterami i wiernymi świeckimi różnego 

statusu życia przy poszanowaniu ich własnej autonomii327. 

Jednym z charyzmatów posoborowych, który przyczynia się do wzrostu 

świadomości misyjnej Kościoła jest Droga Neokatechumenalna. Konkretnym 

 
323 „Również inne instytuty zakonne czy stowarzyszenia życia apostolskiego prowadzą własne ośrodki 
misyjne w Polsce, które przygotowują do misji, otaczają opieką misjonarzy, wracających na urlopy lub 
potrzebujących pomocy medycznej, przygotowują do wolontariatu misyjnego, jak np. Salezjański Ośrodek 
Misyjny w Warszawie”. A. DOMASZK, Misje „ad gentes”…, dz. cyt., s. 72. 
324 Por. J. GNIADEK, Centrum Migranta i ludzie w drodze, Biuletyn Tygodniowy Centrum Informacyjnego 
Zakonów 44 (2017) 453, ss. 8-10. 
325 Por. C. MEZZOGORI, Vocazione sacerdotale e incardinazione…, dz. cyt., ss. 91-92. 
326 Por. T. RINCÓN PÉREZ, Los criterios de unidad y diversidad en la formación espiritual, w: PONTICIUM 
CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETADIS, Ius in vita et in missione…, dz. cyt., s. 893. „Niektórzy 
prezbiterzy należą również do nowych ruchów kościelnych, w których odnajdują atmosferę wspólnoty, 
otrzymując bodziec do odnowionego zapału misyjnego”. RFIS 2016, nr 88f. 
327 Por. C. MEZZOGORI, Vocazione sacerdotale e incardinazione…, dz. cyt., ss. 377-379. 
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przykładem i odpowiedzią na wezwania do ewangelizacji, ukierunkowanej na misyjność 

kapłaństwa są Diecezjalne Seminaria Misyjne Redemptoris Mater, które powstały jako 

odpowiedź na „Nową Ewangelizację”. Dla lepszego uwypuklenia specyfiki 

i nowatorstwa tego typu seminariów wydaje się ważnym przedstawiać rys historyczny 

Drogi Neokatechumenalnej, zamysł seminarium misyjnego i diecezjalnego oraz aspekty 

kanoniczne wyróżniające te seminaria. 

 

4.1.  Rys historyczny Drogi Neokatechumenalnej 

„Droga Neokatechumenalna”, której inicjatorami są Kiko Argüello328 

i służebnica Boża Carmen Hernández329, została zatwierdzona przez Stolicę Apostolską 

jako „itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów 

dzisiejszych”330. Jest to specyficzna forma katechetycznego głoszenia wiary, w oparciu 

o kerygmat wiary, która wyłoniła się w środowisku ubogich ludzi Madrytu w latach 

sześćdziesiątych XX w. i dała początek doświadczeniu Drogi. Kiko i Carmen głosili 

Dobrą Nowinę w madryckiej dzielnicy robotniczej „Palomeras Altas” ludziom prostym, 

niewykształconym i bardzo biednym. Pojawił się wówczas iter prowadzący do 

powolnego i organicznego dojrzewania wiary, rodzaj katechumenatu, dzięki któremu 

powstawała społeczność kościelna, gdzie pojawiły się jedność braterska wspólnoty 

 
328 Francisco José Gómez-Argüello Wirtz ur. w 1939 r. w miejscowości León (Hiszpania) i uzyskał tytuł 
profesora sztuk pięknych w Akademii św. Fernanda w Madrycie. Doświadczenie głębokiego kryzysu 
egzystencjalnego spowodowało, że po kilkuletnim członkostwie w ruchu Cursillos de Cristiandad oraz po 
zetknięciu się z duchowością „Małych Braci Foucauld” z miejscowości Farlete w prowincji Zaragoza 
(Hiszpania), będąc przekonany, że Chrystus jest obecny w cierpieniu ostatnich tej ziemi, w roku 1964 
zamieszkał wśród najbiedniejszych, w jednym z baraków slumsów „Palomeras Altas”, na peryferiach 
Madrytu. Por. K. ARGÜELLO, Kerygmat z ubogimi w barakach. Doświadczenie Nowej Ewangelizacji: 
missio ad gentes, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2013, ss. 20-35. 
329 Carmen Hernández Barrera przyszła na świat 24.11.1930 w Ólvega, w prowincji Nawarra (Hiszpania). 
Była […] piątym z dziewięciorga dzieci. Z woli ojca rozpoczęła studia z zakresu chemii na uniwersytecie 
w Madrycie. Następnie pracowała w fabryce należącej do rodziny. W 1951 r. wstąpiła do Instytutu 
Misioneras de Cristo Jesús. W latach 1957-1959 studiowała teologię w Walencji. Za sprawą liturgisty, 
o. Pedro Farnésa, zainteresowała się bliżej reformą liturgiki, jaką uchwalił Sobór Watykański II. Przez 
blisko dwa lata przebywała w Izraelu, gdzie poznawała tradycję ludu Bożego i miejsc świętych. W 1964 r. 
udała się do baraków „Palomeras Altas” w Madrycie z zamiarem stworzenia grupy misyjnej. Tam poznała 
Kiko i zaczęła z nim współpracować. Razem dali początek nowej formie przepowiadania, które 
doprowadziło do narodzin małej wspólnoty chrześcijańskiej: pierwszej wspólnoty neokatechumenalnej. 
[…] Zmarła w Madrycie 19.07.2016 r. Por. Carmen Hernández Barrera. Diarios 1979-1981, SOTIL F. J., 
PASOTTI E. (red.), Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2017. Więcej w: A. CAYUELA, Carmen 
Hernández. Notas biográficas, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2021.  
330 Por IOANNES PAULUS PP. II, Epistula Ogniquavolta R.P.D. Paulo Iosepho Cordes, episcopo tit. 
Naissitano, Delegato «in persona» ad Communitates Novi Catechumenatus (30.08.1990 r.), AAS 82 
(1990), s. 1515; tekst polski: List do biskupa Paula Josefa Cordesa, w: Neocatecumenale Iter, Statuta. 
Droga Neokatechumenalna, Statut, Centrum Formacji Wspólnot Neokatechumenalnych, Lublin 2002 
[dalej: DN2002], s. 156. 
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i miłość w wymiarze krzyża. Z upływem czasu konkretyzowała się swego rodzaju 

synteza katechetyczna. Jej trzon stanowił kerygmat, który zstępując w serca ubogich 

powodował narodzenie się nowej rzeczywistości – wspólnoty. Odpowiedzią na głoszone 

Słowo Boże była liturgia. Powstał wtedy tzw. trójnóg życia chrześcijańskiego, jako 

podstawowy element, na którym opiera się formacja Drogi Neokatechumenalnej, tj.: 

Słowo Boże, liturgia i wspólnota331. 

W dalszej kolejności, dzięki zaproszeniu abp. Casimiro Morcillo Gonzáleza, 

ówczesnego biskupa diecezjalnego Archidiecezji Madrytu, Kiko i Carmen wraz 

z powstałą wspólnotą przenieśli się do parafii. Taka nowa metoda duszpasterska oparta 

na wspólnocie, pomimo trudności wynikających z innowacyjności i niezrozumienia 

formy, rozpowszechniała się w Madrycie, potem w Barcelonie i w innych diecezjach 

Hiszpanii332. Następnie Kiko i Carmen pojechali do Włoch, gdzie odbyli serię spotkań 

duchowych i formacyjnych, m.in. w rzymskiej dzielnicy „Borghetto Latino”333. 

Rozpoczęli pierwsze katechezy w parafiach pw. Santi Martiri Canadesi, Santa Francesca 

Cabrini, Natività oraz San Luigi Gonzaga334. Podobne doświadczenie miało miejsce kilka 

lat później w dzielnicy baraków „A Curraleira” w Lizbonie 335. 

Pierwsza refleksja na temat doświadczenia wspólnot neokatechumenalnych 

miała miejsce w 1970 r. Inicjatorzy Kiko i Carmen spotkali się z odpowiedzialnymi 

powstałych wspólnot i prezbiterami na trzydniowym skupieniu, zwanym „konwiwencją”. 

Powszechne było przekonanie, że wspólnoty neokatechumenalne to integralna część 

Kościoła. Rodzą się one jako owoc głoszenia Dobrej Nowiny, ich misją jest bycie 

znakiem wewnątrz struktury parafialnej. Osoby decydujące się na dołączenie do 

wspólnoty rozpoczynają drogę ku dojrzałej wierze, a droga ta oparta jest na wyżej 

wspomnianym trójnogu. Celem formacji jest stopniowe dojrzewanie do świadczenia 

o wierze przez miłość i jedność336. 

 
331 Por. K. ARGÜELLO, Wystąpienie na plenarnym posiedzeniu Kongregacji Ewangelizacji Narodów (19-
22.04.1983 r.), w: Droga Neokatechumenalna w wypowiedziach Pawła VI i Jana Pawła II, Wydawnictwo 
Kerygma, Lublin 1993, s. 258. 
332 Por. G. ZEVINI, Il Cammino Neocatecumenale. Itinerario di maturazione nella fede, w: Movimenti 
Ecclesiali Contemporanei. Dimensioni storiche, teologico-spirituali ed apostoliche, FAVALE A. (red.), 
Biblioteca di Scienze Religiose (92), Editricie LAS, Roma 1991, s. 241. 
333 Por. K. ARGÜELLO, Kerygmat z ubogimi w barakach…, dz. cyt., ss. 63-65. 
334 Por. TENŻE, Wystąpienie na plenarnym posiedzeniu Kongregacji …, dz. cyt., s. 259. 
335 Por. TENŻE, Kerygmat z ubogimi w barakach…, dz. cyt., s. 66. 
336 Por. E. PASOTTI, Nota Historyczna, w: DN2002, ss. 125-126. 
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Kongregacja ds. Kultu Bożego wezwała inicjatorów, żeby dowiedzieć się, na 

czym polega proponowane przez nich itinerarium ponownego odkrycia chrztu. 

W konsekwencji tego wysłuchania, w 1974 r. kongregacja wydała opinię o wspólnotach 

neokatechumenalnych: „Wspólnoty mają stawać się znakiem Kościoła misyjnego 

i otworzyć drogę ewangelizacji dla katolików oddalonych od wiary”. Zwrócono uwagę 

na sposób funkcjonowania wspólnot w parafiach, akcentując słuchanie Słowa Bożego, 

wymianę doświadczeń i uczestnictwo w Eucharystii337.  

Istotą Drogi Neokatechumenalnej jest więc (ponowne) odkrycie i przeżywanie 

w pełni życia chrześcijańskiego wynikającego ze chrztu. Neokatechumenat jest 

podzielony na różne etapy, przypominające katechumenat Kościoła pierwotnego oraz 

zaadaptowane do sytuacji ludzi już ochrzczonych338. W taki sposób dąży się do 

praktycznej odpowiedzi na postanowienia Soboru Watykańskiego II o katechumenacie 

jako procesie formacyjnym dla osób po chrzcie, który zostaje ofiarowany biskupom 

całego Kościoła339. 

Na zaproszenie proboszczów powstają w parafiach nowe wspólnoty Drogi 

Neokatechumenalnej. Takie prośby od początku zaowocowały powstaniem funkcji 

katechistów wędrownych. Ci wyjeżdżają na pewien czas w celu głoszenia w innych 

diecezjach lub krajach. Obecnie ekipy katechistów wędrownych składają się z prezbitera, 

pary małżonków i mężczyzny nieżonatego; albo z prezbitera, mężczyzny nieżonatego 

i kobiety niezamężnej po wcześniejszym dokonaniu wyboru stanu. Ekipy były, i nadal 

są, posyłane do parafii oraz diecezji w różnych państwach celem rozpoczęcia 

i prowadzenia Drogi Neokatechumenalnej340, jak to jest określone w art. 31 § 2 SCN. 

W rozwoju działalności ewangelizacyjnej Drogi pojawiła się inicjatywa 

wysyłania całych rodzin na tereny zsekularyzowane lub głoszenia Ewangelii tam, gdzie 

obecność Kościoła miała charakter misyjny. Taka forma ewangelizacji przyczynia się do 

implantatio Ecclesiae341. Misja ta odegrała szczególną rolę zwłaszcza w obliczu sytuacji 

religijnej w północnej Europie. Sekularyzacja trwa tam od wielu lat. Kościół stopniowo 

 
337 Por. CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Nota omnes reformationes 
(08.1974 r.), Notitiae 95-96 (1974), ss. 229-230; tekst polski: Opinia Kongregacji Kultu Bożego 
o wspólnotach neokatechumenalnych, w: DN2002, ss. 165-166. 
338 Por. K. ARGÜELLO, Wystąpienie na plenarnym posiedzeniu Kongregacji…, dz. cyt., s. 259. 
339 Por. L. GEROSA, Il riconoscimento del Cammino Neocatecumenale: una nuova chance pastorale per le 
Chiese Particolari in Europa?, Nuova Umanità 25 (2003) 3-4, s. 391. 
340 Por. A. DOMASZK, Prawny i katechetyczny wymiar Drogi Neokatechumenalnej, Prawo Kanoniczne 52 
(2009), nr 3-4, s. 72. 
341 Por. tamże. 
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zmniejsza się, znajduje się w sytuacji skrajnej słabości, a kryzys wiary dotyka coraz 

bardziej, szczególnie rodziny. Te same wyzwania dotyczą Ameryki Południowej, gdzie 

sekularyzacja postępuje m.in. z powodu migracji ze wsi do wielkich miast, braku 

duchowieństwa i dynamicznego rozwoju różnych sekt342. Rodziny zgłaszające swoją 

gotowość pójścia na misję zostają wskazane przez Ekipę Odpowiedzialnych za Drogę. 

Są one wybierane spośród tych rodzin, które dobrowolnie zgłosiły swoją gotowość udania 

się dokądkolwiek343. Pierwsze rodziny zostały rozesłane dla „Nowej Ewangelizacji” 

przez Jana Pawła II w 1988 r.344 Papież potwierdził specyfikę powołania rodzin słowami: 

„Święty Kościele Boży, nie możesz wypełniać twego posłannictwa, nie możesz 

wypełniać twojej misji w świecie inaczej, jak tylko poprzez rodzinę i jej misję”345. 

W implantatio Ecclesiae niezastąpioną rolę mają kapłani. Brak odpowiedniej 

liczby dyspozycyjnych prezbiterów, aby mogli być gotowi do towarzyszenia rodzinom 

z posługą głoszenia Słowa Bożego i udzielania sakramentów zainicjował powstanie 

diecezjalnych seminariów misyjnych, które przyjęły nazwę Redemptoris Mater, w celu 

formacji prezbiterów dla nowej ewangelizacji346.  

Stopniowo ukształtował się proces dojrzewania do wiary, który coraz bardziej 

przyczyniał się do odbudowywania wspólnoty chrześcijańskiej. Na tej drodze wiary 

w kierunku przeżywania radykalizmu własnego chrztu, elementem centralnym stała się 

wspólnota chrześcijańska, a jej zasadniczym jądrem – rodzina. To właśnie w łonie 

konkretnej wspólnoty chrześcijańskiej dokonuje się żywe, bezpośrednie i osobiste 

doświadczenie życia chrześcijańskiego. Katechumeni otrzymują słowo, odpowiadają na 

nie liturgią i tym sposobem powoli formuje się wspólnota wiernych347. Wspólnota wiary 

i nawrócenia, która przechodzi przez Drogę, staje się miejscem, gdzie każdy odkrywa 

własny charyzmat, osobiste powołanie prowadzące do Pana: do chrześcijańskiego 

 
342 Por. E. PASOTTI, Nota Historyczna…, dz. cyt., s. 127. 
343 Por. SCN, art. 33 § 1-2. 
344 „Rozesłanie to odbyło się podczas prywatnej audiencji w Sali Klementyńskiej. Papież wręczył krzyż 
dwunastu rodzinom, które wyruszały do Ameryki Południowej (Peru, Chile i Ekwador)”. Rozesłanie rodzin 
dla „Nowej Ewangelizacji” (09.06.1988 r.), w: Droga Neokatechumenalna w wypowiedziach…, dz. cyt., 
s. 199. 
345 Por. IOANNES PAULUS PP. II, Homilia w Porto San Giorgio. Misja prawdy, miłości, życia (30.12.1988 r.), 
w: Droga Neokatechumenalna w wypowiedziach…, dz. cyt., ss. 204-211. 
346 W Polsce istnieje Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater w Warszawie, erygowane 
przez kard. Józefa Glempa, Dekret erygowania Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris 
Mater”, formujące do prezbiteratu dla nowej ewangelizacji (10.06.1990 r.), Prot. N. 1717/90/P, 
w: Archiwum Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. 
347 Por. E. PASOTTI, Nota Historyczna…, dz. cyt., s. 127. 
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małżeństwa, wędrowania ewangelizacyjnego, życia konsekrowanego, prezbiteratu. Tak 

właśnie uwydatnia się Kościół jako Ciało Mistyczne Chrystusa połączone w jedności 

i w misji oraz różnicowane w wielorakich konkretnych posługach348. 

Doświadczenie początków Drogi Neokatechumenalnej pozwoliło na 

wypracowanie refleksji, że neokatechumenat jest czasem, w którym prowadzi się ludzi 

do ponownego odkrycia swej wiary, przez co stają się oni żywymi członkami Kościoła 

lokalnego, parafii i diecezji349. 

Pierwszorzędnym celem neokatechumenalnej inicjacji chrześcijańskiej jest 

powstanie wspólnoty, powoli dążącej do miłości na wzór Chrystusa, który 

zmartwychwstając zwyciężył śmierć. To właśnie miłość ma stać się znakiem 

rozpoznawczym wspólnoty. Chodzi tu zwłaszcza o miłość do nieprzyjaciela350. Droga 

Neokatechumenalna powstaje jako wtajemniczenie chrześcijańskie w Kościele, by 

pomóc w odbudowywaniu Kościoła351, zgodnie ze słowami papieża Pawła VI: „Nasze 

czasy domagają się tego, by znowu podjąć się budowania Kościoła, psychologicznie 

i pastoralnie, tak jakby się miało rozpoczynać na nowo”352. 

To doświadczenie przeżywane jest wewnątrz parafii353, dlatego że Droga 

Neokatechumenalna „zmierza do rozwijania u tych, do których jest skierowana, 

dojrzałego poczucia przynależności do parafii oraz budzenia relacji głębokiej komunii 

i współpracy z wszystkimi wiernymi i z innymi rzeczywistościami wspólnoty 

parafialnej”354. Ten iter dojrzewania wiary dokonuje się we wspólnocie, ponieważ „formą 

 
348 Por. R. BLÁZQUEZ, Il “cammino neocatecumenale” e la formazione al presbiterato nel seminario 
“Redemptoris Mater” di Roma, w: Identità e Formazione del Sacerdote, ARMOGATHE J. R. (red.), 
Communio 112 (1990), s. 83. 
349 Por. K. ARGÜELLO, Wystąpienie na plenarnym posiedzeniu Synodu Biskupów na temat „pokuta 
i pojednanie” (21.10.1983 r.), w: Droga Neokatechumenalna w wypowiedziach…, dz. cyt., s. 265. 
350 Por. A. CHINAGLIA, La spiritualità dei „christifideles” secondo il can. n 214, Theses ad Doctoratum in 
Iure Canonico in Pontificia Università Lateranense, Roma 1997, ss. 122-123. 
351 „Pilna potrzeba ewangelizacji, na której opiera się zadanie neokatechumenatu, jest także odpowiedzią 
na natchnienie otrzymane od Matki Bożej wyrażone w słowach: «hay que hacer comunidades cristianas 
como la sagrada Familia de Nazaret, que vivan en humildad, sencillez y alabanza. Donde el otro es Cristo». 
Chodzi właśnie o to, by zaistniała wspólnota, w której widoczny jest Chrystus; wspólnota, która żyje 
w pokorze, prostocie i uwielbieniu, ze świadomością tego, że wzrasta w niej Chrystus, którego powołaniem 
jest powierzona Mu przez Boga, misja sługi Jahwe”. M. MARÍN PÉREZ, Droga Neokatechumenalna 
w służbie Nowej Ewangelizacji, Warszawa 2016 [archiwum prac dyplomowych UKSW], s. 14. 
352 K. ARGÜELLO, Wprowadzenie, w: Droga Neokatechumenalna w wypowiedziach…, dz. cyt., s. 9. 
353 Por. SCN, art. 7 § 1. 
354 Por. tamże, art. 6 § 3. 
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pełną i zwyczajną wtajemniczenia chrześcijańskiego dorosłych jest forma 

wspólnotowa”355, a szczytem tego jest celebracja Eucharystii356.  

Droga Neokatechumenalna dotarła do Polski w 1975 r. dzięki o. Alfredowi 

Cholewińskiemu SJ, który w czasie studiów w Rzymie należał do wspólnoty w parafii 

pw. Santi Martiri Canadesi. Po powrocie do Lublina i po uzyskaniu pozwolenia od 

prowincjała, o. Cholewiński poprosił o ekipę katechistów wędrownych, która 

rozpoczęłaby katechezy w Lublinie. Dr Stefano Gennarini357, uczeń profesora Josepha 

Ratzingera, należący do pierwszej wspólnoty w parafii pw. San Luigi Gonzaga 

w Rzymie, razem z prezbiterem ks. Claudiano Strazzari rozpoczęli głoszenie katechez 

Drogi w Lublinie. Później byli w Łodzi i w Krakowie, a w 1977 roku w Warszawie358. 

Studium nad charyzmatem Drogi i jego autentycznością zostało powierzone 

przez Jana Pawła II Papieskiej Radzie ds. Świeckich359. Definitywne zatwierdzenie 

Statutu Drogi Neokatechumenalnej, po okresie ad experimentum, tj. od 2002 r.360 

dokonało się dekretem Papieskiej Rady ds. Świeckich z dnia 11 maja 2008 r.361 

Zawartość Statutu Drogi zatwierdzonego przez Stolicę Apostolską wskazuje, że 

nie jest ona stowarzyszeniem osób ani ruchem kościelnym wiernych. Kościół udzielił 

swojego zatwierdzenia „metodzie formacji katolickiej”. Zatwierdzenie ze strony 

 
355 Por. tamże, art. 7 § 1. 
356 Por. tamże, art. 9, 3. 
357 Do dziś dr Stefano Gennarini jest odpowiedzialnym Ekipy wędrownej katechistów odpowiedzialnej za 
realizację Drogi Neokatechumenalnej w Polsce oraz członkiem Rady Duszpasterskiej Archidiecezjalnego 
Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie. 
358 Por. S. GENNARINI, Świadectwo o Ewangelizacji w krajach Europy Wschodniej, Synod Biskupów – 
sesja specjalna poświęcona Europie (06.12.1991 r.), w: Droga Neokatechumenalna w wypowiedziach…, 
dz. cyt., s. 280. 
359 Por. IOANNES PAULUS PP. II, List do Jego Em. Kard. Jamesa Francisa Stafforda (05.04.2001 r.), 
w: DN2002, ss. 163-164. O kompetencji Papieskiej Rady ds. Świeckich w odniesieniu do apostolstwa 
laikatu oraz formacji katechetycznej zob. PB, art. 131-133. 
360 Por. PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS, Decreto di approvazione “ad experimentum” degli Statuti 
del Cammino Neocatecumenale (29.06.2002 r.), Prot. N. 1390/02/AIC-110; tekst polski: Dekret 
zatwierdzenia „ad experimentum” Statutów Drogi Neokatechumenalnej, w: DN2002, ss. 11-14. 
361 Por. PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS, Decreto di approvazione definitiva…, dz. cyt. Ponadto 
w 2004 r. została nadana Drodze Neokatechumenalnej publiczna osobowość prawna. Por. PONTIFICIUM 
CONSILIUM PRO LAICIS, Decreto di riconoscimento della personalità giuridica del Cammino 
Neocatecumenale (28.10.2004 r.), Prot. N. 1761/04/AIC-110. W 2010 r. zostały zatwierdzone „Linie 
Orientacyjne dla Ekip Katechistów” (lub „Dyrektorium Katechetyczne Drogi Neokatechumenalnej”) 
obejmujące 13 tomów. Por. PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS, Decreto di approvazione del Direttorio 
catechetico del Cammino Neocatecumenale (26.12.2010 r.), Prot. N. 1436/10/AIC-110, w: Il Cammino 
Neocatecumenale nei discorsi di Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, Centro Neocatecumenale – 
6 edizione, pro manuscripto, Roma 2012, s. 485. Oraz w 2012 r. celebracje liturgiczne zawarte 
w powyższym Dyrektorium. Por. PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS, Decreto di approvazione delle 
celebrazioni contenute nel Direttorio catechetico del Cammino Neocatecumenale (08.01.2012 r.), Prot. N. 
1743/11/AIC110, w: Il Cammino Neocatecumenale nei discorsi…, dz. cyt., s. 486. 



Rozdział IV.  Prezbiterzy w działalności misyjnej Kościoła 

 - 286 - 

autorytetu kościelnego metody oraz treści zobowiązuje tych, którzy proponują tę metodę 

albo z niej korzystają do przestrzegania odpowiednich reguł. Trzeba o tym pamiętać, 

kiedy używa się terminu „neokatechumeni”, stosowanego odnośnie do osób, które 

proponują Drogę lub które „robią Drogę”362. 

W pierwszym artykule Statutu została zdefiniowana natura i realizacja Drogi 

Neokatechumenalnej, która jest „itinerarium formacji katolickiej ważnej dla 

społeczeństwa i czasów dzisiejszych” (§ 1) w służbie biskupów jako narzędzie 

wtajemniczenia chrześcijańskiego i stałego wychowania wiary (§ 2). Posiadając 

publiczną osobowość prawną „składa się z zespołu dóbr duchowych”, jakimi są:  

1. neokatechumenat, czyli katechumenat pochrzcielny;  

2. stałe wychowanie wiary; 

3. katechumenat; 

4. służba katechezie (§ 3). 

Za profesorem Arkadiuszem Domaszkiem trzeba zgodzić się ze stwierdzeniem, 

że dotychczasowe próby definiowania, czym jest Droga Neokatechumenalna w Kościele 

wskazują na zupełnie nową formułę kościelną, której nie można przypisać do dotychczas 

rozpoznanych: „charyzmaty wiernych i asystencja Ducha Świętego mogą rodzić 

wewnątrz Kościoła nowe formy praktyczne i jednocześnie prawne”363. 

Reasumując, z punktu widzenia prawnego i duszpasterskiego Droga 

Neokatechumenalna nie jest stowarzyszeniem kanonicznym czy consociatio w ogólnym 

znaczeniu pojęciowym, ani ruchem kościelnym natury charyzmatycznej364. Jego natura 

to narzędzie katechetyczne w służbie formacji chrześcijańskiej dorosłych, a jeszcze 

bardziej precyzyjnie, katechumenatu pochrzcielnego. To narzędzie wzrostu jedności 

i misji całego Kościoła jest powierzone biskupowi diecezjalnemu365. Droga 

Neokatechumenalna jest realizowana zgodnie z „liniami zaproponowanymi przez 

 
362 Por. J. I. ARRIETA, Approvazione definitiva dello Statuto del Cammino Neocatecumenale. Annotazioni 
canoniche (2008 r.), https://www.sanpietroapostolo.org/Cammino/DocumentiCammino/ 
Annotazioni%20Canoniche%20-%202008.pdf [data dostępu: 09.07.2021]. 
363 Por. A. DOMASZK, Prawny i katechetyczny wymiar…, dz. cyt., s. 89. 
364 Więcej o profilach kanonicznych ruchów kościelnych i innych nowych zrzeszeniach kościelnych 
w: L. GEROSA, Movimenti ecclesiali e Chiesa istituzionale: concorrenza o co-essenzialità, Nuova Umanità 
22 (2000) 2, ss. 215-246. 
365 Na poziomie prawa powszechnego (por. kan. 756 § 2 KPK 1983 oraz kan. 596 KKKW) takie zadanie 
sprawuje biskup diecezjalny. W kan. 788 § 3 KPK: „jest rzeczą konferencji biskupów wydać 
postanowienia, regulujące odbywanie katechumenatu”, podczas gdy kan. 587 § 3 KKKW: „prawo 
partykularne ma określić normy regulujące odbywanie katechumenatu”. Por. D. SALACHAS, Il magistero 
e l’evangelizzazione…, dz. cyt., ss. 139-146. 
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inicjatorów”366, które są zawarte w „Dyrektorium katechetycznym Drogi 

Neokatechumenalnej”. 

 

4.2. Założenia diecezjalnego seminarium misyjnego 

Pojawienie się owoców Drogi w postaci katechistów wędrownych, którzy 

oddawali swoje życie do całkowitej dyspozycji dla ewangelizacji wszędzie tam, 

gdziekolwiek zachodziła taka potrzeba oraz rodzin na misji w celu reimplantatio 

Ecclesiae w miejscach zsekularyzowanych lub zdechrystianizowanych spotykało się 

coraz częściej z trudnością, jaką jest brak kapłana, który posługiwałby nowym 

wspólnotom chrześcijańskim367. 

Świadomość promowania i wspierania posyłania prezbiterów na tereny misyjne 

zainicjowała różne dzieła poświęcone temu celowi368. Ze strony inicjatorów Drogi 

Neokatechumenalnej pojawiła się propozycja, by utworzyć w Rzymie Diecezjalne 

Seminarium Misyjne dla kształcenia prezbiterów dla Nowej Ewangelizacji. Została ona 

przyjęta 26 sierpnia 1986 r. przez Jana Pawła II, który powierzył erygowanie seminarium 

kardynałowi Ugo Polettiemu, ówczesnemu Wikariuszowi dla Rzymu.  

Zamysł inicjatorów w erygowaniu seminarium misyjnego diecezjalnego nigdy 

nie był związany z tym, że miało to być Seminarium Drogi Neokatechumenalnej (jak 

wielu do dziś uważa), lecz miało być ono diecezjalne, tj. pod władzą biskupa 

diecezjalnego369. Cechą charakterystyczną tych seminariów jest to, że prezbiterzy mogą 

być posłani przez biskupa gdziekolwiek, wychodząc naprzeciw sytuacji braku 

 
366 Por. SCN, art. 2, 2°. 
367 Por. B. ESPOSITO, Un nuovo tipo di seminario? I seminari diocesani missionari „Redemptoris Mater”, 
Quaderni di Diritto Ecclesiale 12 (1999), s. 101. 
368 W 1949 r. powstała Obra de Cooperación Sacerdotal Hispano – Americana, która sprzyjała zarówno 
posłanie prezbiterów Hiszpanów do Ameryki Łacińskiej, jak przygotowanie seminarzystów hiszpańskich, 
którzy odczuwali powołanie do tej misji. Więcej w: A. GARRIGÓS MESEGUER, Evangelizadores de América. 
Historia de la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispano – Americana, Biblioteca de Autores Cristianos, 
Madrid 1992. Także we Włoszech przy Konferencji Episkopatu Włoch powstała Komisja dla Ameryki 
Łacińskiej w 1962 r., wraz z powstaniem Seminario di Nostra Signora di Guadalupe w celu przygotowania 
kapłanów włoskich, pochodzących z różnych diecezji, gotowych do doświadczenia misyjnego. Por. 
PAULUS PP. VI, Radiomessaggio per la solenne inaugurazione in Verona del Seminario italiano “pro 
Ameria Latina”, „L’Osservatore della Domenica” XXXI, N.46, 15.11.1964, s. 4; pełen tekst w języku 
włoskim: https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/speeches/1964/documents/hf_p-vi_spe_19641108_ 
seminario-verona.html [data dostępu: 29.06.2022]. 
369 „Decyzja erygowania Seminarium Redemptoris Mater należy do biskupa diecezjalnego w porozumieniu 
z Ekipą Odpowiedzialną Międzynarodową”. L. GEROSA, Il riconoscimento del Cammino 
Neocatecumenale…, dz. cyt., s. 397 [tłum. własne]. 
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duchowieństwa w wielu diecezjach370. W taki sposób realizowała się odpowiedź na 

wytyczne Soboru Watykańskiego II w sprawie równomiernego rozmieszczenia 

duchowieństwa. Także w tym wpisuje się doświadczenie prezbiterów fidei donum oraz 

normy Postquam Apostoli i praktyczne zastosowanie kan. 271 KPK 1983. 

Kontekst życia rodzin na misji zaangażowanych w procesie plantatio Ecclesiae, 

zwłaszcza ich zapał ewangelizacyjny oraz prorocza wizja Kiko i Carmen, a przede 

wszystkim odważna decyzja Jana Pawła II doprowadziły do powstawania Seminariów 

Redemptoris Mater371. Ważność i pilność tej misji wobec sekularyzacji, która wyrywa 

korzenie wiary chrześcijańskiej ze współczesnego świata wraz z potrzebą posługi 

prezbiterów towarzyszących rodzinom misyjnym stały się powodem powstawania tych 

seminariów372. 

Pierwsze diecezjalne seminarium misyjne zostało erygowane w Rzymie. Dekret 

został podpisany 14 lutego 1988 r. przez kard. Ugo Polettiego, który dał nazwę Collegio 

diocesano di formazione al presbiterato per la nuova evangelizzazione373. W sumie jest 

obecnie 126 Diecezjalnych Międzynarodowych Seminariów Misyjnych Redemptoris 

Mater. Od 1990 r., kiedy miały miejsce pierwsze święcenia prezbiteratu, do 2019 r. 

zostało wyświęconych 2 590 prezbiterów; a ponad 2 tysiące młodych kształci się obecnie 

w tych seminariach374. W drugim aneksie do niniejszego opracowania jest wskazany stan 

faktyczny takiego zestawienia na dzień 26 sierpnia 2020 r. 

Normy Postquam Apostoli stały się opatrznościowym przygotowaniem terenu 

dla erygowania seminarium o takiej charakterystyce, gdyż twierdziły, że ewangelizacja 

jest zadaniem fundamentalnym i specyficznym Kościoła375 i podkreśliły nieodzowność 

gotowości pasterzy, by iść i głosić nie tylko tam, gdzie Słowo Boże jest jeszcze nieznane, 

ale również tam, gdzie z powodu braku kapłanów zachodzi niebezpieczeństwo oddalenia 

się od Kościoła i praktyki chrześcijańskiej376. 

 
370 Por. Un Cammino per riscoprire il Battesimo, wywiad z Kiko Argüello, 30 Giorni (11.11.1997 r.), 
http://xoomer.virgilio.it/sanbartolomeo/Documenti/30-giorni.htm [data dostępu: 13.07.2021]. 
371 Por. E. PASOTTI, Nota Historyczna…, dz. cyt., ss. 125-126. 
372 Por. Articolo di Kiko Argüello sulla missione delle famiglie per la „Nuova Evangelizzazione, w: Il 
Cammino Neocatecumenale nei discorsi…, dz. cyt., ss. 395-396. 
373 Por. Decreto di erezione del Collegio Diocesano di formazione al presbiterato per la nuova 
evangelizzazione “Redemptoris Mater”, Rivista Diocesana di Roma 29 (1988), s. 909. 
374 Z oficjalnej informacji strony internetowej www.neocatechumenaleiter.org. [data dostępu: 23.07.2021]. 
375 Por. PAp, nr 3. 
376 Por. tamże, nr 1. „Aby dojść do takiego stanu rzeczy cenny był wkład ks. bp. Maximino Romero de 
Lema (zm. 29.11.1996 r.), wieloletniego sekretarza generalnego Kongregacji ds. Kleru (1973 – 1986) 
i później ojca duchownego Seminarium Redemptoris Mater w Rzymie. Miał on do czynienia 
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Sobór Watykański II w dekrecie Presbyterorum ordinis postulował utworzenie 

seminariów międzynarodowych, specjalnych diecezji lub prałatur personalnych i innych 

tego rodzaju instytucji dla wspólnego dobra Kościoła i stosownie lepszego 

rozmieszczenia kapłanów na całym świecie377. Dyskusja Kościoła, wciąż trwająca po 

Soborze, dotyczy tego, jak połączyć fundamentalną tożsamość prezbitera, która jest 

niezmienna, z przystosowaniem do współczesnych czasów, potrzeb, nowych próśb 

i w konsekwencji do odpowiedzi na te prośby378. 

 

4.3. Prawnokanoniczne aspekty seminariów Redemptoris Mater 

W odniesieniu do istnienia seminariów Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. 

przewiduje istnienie statutu zarówno dla seminariów diecezjalnych (kan. 239 § 3), jak 

i międzydiecezjalnych (kan. 237 § 2). Statut służy właśnie temu, by dostosowywać 

powszechne ustawodawstwo do konkretnych wymogów379. 

Ogólne charakterystyczne cechy tego typu seminariów można określić 

w czterech aspektach: diecezjalność, międzynarodowość, perspektywa nowej 

ewangelizacji i uczestnictwo w Drodze Neokatechumenalnej prowadzone równolegle 

z formacją seminaryjną do kapłaństwa. W tym studium zostanie przywołany przykład 

Statutu Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie380. 

 

4.3.1. Diecezjalność 

Seminaria diecezjalne są erygowane przez biskupa diecezjalnego i obowiązują 

w nich normy dotyczące formacji kapłańskiej. Alumni przez święcenia zostają 

inkardynowani do duchowieństwa diecezjalnego381. W pierwszym punkcie 

analizowanego statutu określono, że seminarium jest „diecezjalne”, czyli funkcjonuje pod 

bezpośrednią jurysdykcją biskupa diecezjalnego. Zgodnie z art. 18 § 3 SCN to 

 
z precedensem Obra para la Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana, którego był prekursorem”. 
Por. R. BLÁZQUEZ, Il “cammino neocatecumenale” e la formazione…, dz. cyt., s. 85 [tłum. własne]. 
377 Por. PO, nr 10. 
378 Por. PDV, nr 5; B. ESPOSITO, Un nuovo tipo di seminario…, dz. cyt., s. 95. 
379 Por. B. ESPOSITO, Un nuovo tipo di seminario…, dz. cyt., s. 106. 
380 Statut każdego Seminarium Redemptoris Mater jest wzorowany na Statucie pierwszego seminarium 
w Rzymie. Ze względów językowych i praktycznych w niniejszym studium zostanie wykorzystany statut 
Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie, które zostało erygowane 
przez ks. Józefa kard. Glempa 10 czerwca 1990 r. (Dekret N.1717/90/P) [dalej: SRM]. Jest to piąte tego 
typu seminarium na świecie. 
381 Por. E. PASOTTI, Nota Historyczna…, dz. cyt., s. 130. 



Rozdział IV.  Prezbiterzy w działalności misyjnej Kościoła 

 - 290 - 

„Diecezjalne Seminaria Misyjne Redemptoris Mater są erygowane przez Biskupów 

diecezjalnych, w porozumieniu z Międzynarodową Ekipą Odpowiedzialną za Drogę. 

Kierują się normami obowiązującymi przy formacji i inkardynowaniu duchownych 

diecezjalnych oraz własnymi statutami, realizując Ratio fundamentalis institutionis 

sacerdotalis”. 

Diecezjalność seminariów Redemptoris Mater jest wynikiem samej istoty Drogi 

Neokatechumenalnej, która jest ustanowiona w służbie biskupowi jako jeden ze 

sposobów diecezjalnej realizacji wtajemniczenia chrześcijańskiego i stałego wychowania 

wiary382. Współpraca Drogi służy Kościołom partykularnym w otwartości na powszechną 

ewangelizację zgodnie z duchem Postquam Apostoli383. Zatem seminaria zachowują 

swoją diecezjalność unikając przekształcenia się jedynie w instytucję misyjną. Jest to 

zagwarantowane erygowaniem seminarium przez biskupa diecezjalnego. 

Jedna z różnic kanonicznych pomiędzy „zwykłym” seminarium a Redemptoris 

Mater jest związana z mianowaniem rektora tegoż seminarium wraz z innymi 

przełożonymi i wychowawcami seminarium. Zgodnie z SCN „do biskupa diecezjalnego 

należy mianować tych, przedstawionych przez Międzynarodową Ekipę Odpowiedzialną 

za Drogę”384. Praktyka pokazuje, że w większości przypadków rektor tego seminarium 

pochodzi z innej diecezji i wykonuje swoją misję rektora jako własne zaangażowanie 

w działalność misyjną poza własną diecezją inkardynacji. Statut seminarium 

warszawskiego uwypukla, że „seminarium podlega bezpośredniej jurysdykcji 

Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, który mianuje Rektora, Wicerektora, Ojca 

Duchownego i innych formatorów oraz członków Rady Pastoralnej, po przedstawieniu 

ich przez Międzynarodową Ekipę Odpowiedzialną za Drogę Neokatechumenalną”385. 

Statut przewiduje sześcioletnią kadencyjność dla rektora i wicerektora, a w przypadku 

 
382 Por. SCN, art. 1 § 2. 
383 Por. R. BLÁZQUEZ, Il “cammino neocatecumenale” e la formazione…, dz. cyt., s. 86. 
384 Por. SCN, art. 18 § 4. Chociaż pojawiają się głosy sceptyczne wobec takiej praktyki, ze względu na kan. 
259 § 1 o decyzji biskupa diecezjalnego, co do nadrzędnego zarządu i administracji seminarium 
(por. B. ESPOSITO, Un nuovo tipo di seminario…, dz. cyt., s. 109), to wydaje się słusznie, że rektor tego 
typu seminarium musi posiadać wystarczające doświadczenie Drogi Neokatechumenalnej, ponieważ 
bezpośrednie i osobiste uczestnictwo w Drodze Neokatechumenalnej stanowi podstawowy i specyficzny 
element formacji (por. SRM, nr 6). Zastrzeżenia B. Esposito nie pokrywają się z obecnym stanem 
faktycznym analizowanego Statutu Redemptoris Mater, bowiem zatwierdzony został Statut Drogi 
Neokatechumenalnej i w konsekwencji uaktualnione zostały statuty poszczególnych Seminariów 
Redemptoris Mater. 
385 Por. SRM, nr 10. 
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potrzeby ich zastąpienia, konieczność uzyskania opinii Międzynarodowej Ekipy 

Odpowiedzialnej za Drogę Neokatechumenalną386. 

Posłuszeństwo wobec biskupa diecezjalnego (kan. 273), wynikające 

z inkardynacji prezbiterów do diecezji zgodnie z kan. 266 § 1387, jest bardzo cenioną 

cechą Drogi Neokatechumenalnej, również przez świeckich388. To właśnie jeden 

z przejawów diecezjalności całego dzieła Drogi, a w szczególności Redemptoris Mater, 

ponieważ kapłani wywodzący się z tej formacji zostają inkardynowani w diecezji389. 

Podkreślając jeszcze raz brak sprzeczności pomiędzy posługą duszpasterską 

w diecezji a misją powszechną Kościoła w tożsamości sakramentalnej kapłanów, to do 

biskupa diecezjalnego należy decyzja o destynacji prezbiterów. Jemu jest powierzona 

troska o Kościół partykularny oraz o wymagania misji powszechnej. Papież Jan Paweł II 

w przemówieniu do seminarzystów Redemptoris Mater w Rzymie zaakcentował, że także 

w Rzymie duszpasterstwo jest, i coraz bardziej będzie, charakteryzowane priorytetem 

ewangelizacji390. Reguła życia seminarium potwierdza „mocne formowanie kandydatów 

ku diecezjalności, jako prezbiterów diecezjalnych, i misyjności, wykazującej pełną 

jedność z własnym biskupem, w trosce o Kościół partykularny oraz o Kościół 

powszechny”391. 

W Ratio pro Polonia z 2021 r. zaakcentowany jest ten aspekt diecezjalności 

tego typu seminariów: „formę seminarium diecezjalnego ma każde międzynarodowe 

seminarium misyjne Redemptoris Mater, erygowane i nadzorowane przez biskupa, 

w porozumieniu z Międzynarodową Ekipą Odpowiedzialną za Drogę 

Neokatechumenalną”392.  

Chociaż hipotetycznie istniałaby możliwość inkardynacji393, to w żadnym 

wypadku kandydaci nie są wyświęcani jedynie do posługi Drogi Neokatechumenalnej. 

 
386 Por. tamże, nr 11; SCN, art. 18 § 4. 
387 „Kanoniczny obowiązek posłuszeństwa i pełnej dyspozycyjności są również logiczną konsekwencją 
relacji polegającej na gotowości do całkowitego oddania się posłudze, którą wyraża inkardynowany”. 
H. STAWNIAK, Inkardynacja w misji Kościoła, dz. cyt., s. 289. 
388 Por. R. BLÁZQUEZ, Il “cammino neocatecumenale” e la formazione…, dz. cyt., s. 86. 
389 Por. SRM, art. 3 
390 Por. IOANNES PAULUS PP. II, Discorso ai superiori e agli alunni del Seminario Diocesano “Redemptoris 
Mater” di Roma (18.03.2004 r.), w: Il Cammino Neocatecumenale nei discorsi…, dz. cyt., s. 334. 
391 W niniejszym studium używa się przykładu Reguła życia Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego 
„Redemptoris Mater” formującego do prezbiteratu dla Nowej Ewangelizacji z dnia 19.03.1992 r., 
[archiwum własne autora], nr 6. 
392 Por. RISpl, nr 245, s. 59. 
393 Ciro Mezzogori przewiduje cztery możliwości co do kandydatów do kapłaństwa wywodzących się 
z ruchów kościelnych. Po pierwsze, możliwość przyjęcia kandydata przez biskupa do seminarium, 
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Wręcz odwrotnie czas formacji pozwala wzrastać w świadomości posługi tam, gdzie 

zostaną przez Kościół posłani394 i gdzie zachodzi brak prezbiterów. Również nie ma tutaj 

zastosowania tzw. incardinazione fittizia, kiedy prezbiter jest wyświęcony 

i inkardynowany w konkretnej diecezji, ale de facto biskup nie powierza mu zadań 

diecezjalnych, ażeby mógł oddać się posłudze w ruchu, z którego pochodzi395. 

 

4.3.2. Międzynarodowość 

Powołania do życia konsekrowanego i do kapłaństwa są potwierdzeniem tego, 

że Droga Neokatechumenalna jest autentyczna i odpowiada swojej naturze i nazwie396. 

Pierwszym wyrazem gotowości do misji wśród kandydatów jest ich 

dyspozycyjność, która jest wyrażana przez gotowość do bycia posłanym gdziekolwiek. 

Dyspozycyjność kandydatów do kapłaństwa (członków Drogi) oznacza, że są oni 

rozesłani do istniejących seminariów Redemptoris Mater na świecie. Taka otwartość 

sprzyja międzynarodowości seminarzystów i wyraźnie pokazuje specyfikę Redemptoris 

Mater, czyli misyjność, gdyż prezbiterzy deklarują gotowość bycia posłanymi 

w jakąkolwiek część świata, zgodnie z wolą biskupa. Seminaria mają charakter 

międzynarodowy, jako że alumni pochodzą z różnych krajów i kontynentów397. 

Należy jeszcze dodać, że chociaż kandydaci do Redemptoris Mater pochodzą 

ze wspólnot neokatechumenalnych, to nie oznacza, że powołania zrodzone w tych 

wspólnotach koniecznie przechodzą przez formację Redemptoris Mater, gdyż wielu 

 
w którym przyjmuje on całą formację seminaryjną wraz z innymi klerykami. Druga możliwość to przyjęcie 
kandydata do seminarium, ale z pozwoleniem na bliższy związek z formacją ruchu. Trzecia zaś, kiedy 
kandydaci są formowani we własnych domach formacyjnych ruchu bądź własnych seminariach, 
pozostawiając biskupowi ostateczną decyzję co do udzielania święceń. Wreszcie formowanie kandydatów 
wewnątrz struktur ruchu i przedstawienie kandydatów po zakończeniu formacji biskupowi, który jeśli 
zaakceptuje kandydatów, dokona ich inkardynacji. Por. C. MEZZOGORI, Vocazione sacerdotale 
e incardinazione…, dz. cyt., s. 92. Takie rozwiązanie wymaga akceptacji Stolicy Apostolskiej analogicznie 
do normy z kan. 266 § 3. 
394 Por. tamże, ss. 94-95. 
395 Rozróżnia się inkardynację całkowicie fikcyjną, kiedy kapłan zajmuje się jedynie posługiwaniem 
w ruchu kościelnym; i inkardynację częściowo fikcyjną, kiedy gwarantuje się pewną dyspozycyjność dla 
dzieł apostolskich ruchu, ale godząc to z obowiązkami we własnej diecezji. W niektórych wypadkach 
powierza się gronu prezbiterów tego samego ruchu jedną parafię, by mogli godzić duszpasterstwo 
parafialne z działalnością ruchu. Por. tamże, s. 96. 
396 Por. IOANNES PAULUS PP. II, Papież Jan Paweł II do młodzieńców ze wspólnot neokatechumenalnych 
zmierzających do prezbiteratu (31.03.1985 r.), w: Droga Neokatechumenalna w wypowiedziach…, dz. cyt., 
ss. 140- 141. Wówczas papież zażartował o pochodzeniu seminarzystów: „z Polski trochę mniej, ale, dzięki 
Bogu, są tu także seminarzyści z tego kraju”. Tamże, s. 139. 
397 Por. E. PASOTTI, Nota Historyczna…, dz. cyt., s. 130. 
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wstępuje do innych seminariów w swoich diecezjach398, jak również są i ci, którzy 

wybierają drogę kapłańską w specyficznej formacji zakonnej. 

 

4.3.3. Perspektywa nowej ewangelizacji 

Najnowsze Ratio wskazuje na otwartość posługi kapłańskiej na powszechność 

Kościoła, która zakłada ewentualną dyspozycyjność wobec najbardziej naglących 

potrzeb innych diecezji399. 

Seminaria Redemptoris Mater formują kandydatów do Prezbiteratu dla Nowej 

Ewangelizacji. W przypadku warszawskiego seminarium szczególny nacisk jest 

położony na kraje Europy Wschodniej. „Na prośbę Kościołów partykularnych z Europy 

i innych kontynentów doświadczających braku kleru, Prezbiterzy, którzy ukończyli 

Seminarium i sprawowali swoją posługę w Archidiecezji przez okres trzech lat, będą 

mogli być tam posłani, stosownie do osądu Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, 

z uwzględnieniem kan. 271 KPK 1983”400.  

Reguła życia Seminarium, zgodnie z kan. 243, wskazuje, że „cechą, która 

określa formację do posługi Słowa, kultu i uświęcenia, posługi przewodnika i ojca 

w wierze, jest ukierunkowanie uwagi kandydatów do kapłaństwa na powszechny wymiar 

ich misji, a zatem na gotowość służby poza diecezją”401. 

W misji ewangelizacyjnej prezbiterów statut przewiduje nowatorską formę 

pomocy w postaci rodzin formowanych na Drodze, które oddają się do dyspozycji 

zgodnie z art. 33 SCN, by zostać posłane na obszary najbardziej zdechrystianizowane 

albo do misji implantatio Ecclesiae (nr 2). Ten aspekt nie odnosi się do formacji w życiu 

seminaryjnym, lecz bardziej wskazuje na rozwój misji apostolskiej przeszłych 

prezbiterów402. Niemniej jednak świadectwo i zachęta tych grup rodzin stanowią 

ogromną pomoc dla kandydatów403. 

 
398 Por. R. BLÁZQUEZ, Il “cammino neocatecumenale” e la formazione…, dz. cyt., s. 87. 
399 Por. RFIS 2016, nr 126. 
400 Por. SRM, nr 1. 
401 Por. Reguła życia Archidiecezjalnego…, dz. cyt., nr 4. 
402 Por. B. ESPOSITO, Un nuovo tipo di seminario…, dz. cyt., s. 108. Niemniej jednak w regule życia 
seminarium wskazano, że „po pewnym czasie formacji w Seminarium, zwykle po drugim roku, kandydaci 
są zobowiązani do czasu wędrowania, nie krótszego niż dwa lata, w różnych regionach ewangelizacji, 
według wskazań Rady Duszpasterskiej i praktyki Drogi Neokatechumenalnej”. Reguła życia 
Archidiecezjalnego…, dz. cyt., nr 6. 
403 Por. tamże. 
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Jan Paweł II w 1987 r., kiedy rozesłał 36 rodzin pochodzących z Drogi (dla 

Nowej Ewangelizacji), podkreślał tę formę słowami: „W tym spotkaniu i w rozwoju 

waszej Drogi Neokatechumenalnej oraz w misyjnym planie powierzonym różnym 

rodzinom – nie pojedynczym osobom, lecz całym rodzinom […] ta cecha misyjna jest 

pewną nowością. […] Kościół w stanie misji, cały Kościół misyjny, rodzina w stanie 

misji. […] Taka jest misja rodziny – dotrzeć do rodziny oddalonej, która oddaliła się od 

wiary, potrzeba obecności rodziny, świadectwa rodziny, apostolstwa rodziny”404. 

Droga Neokatechumenalna podejmuje działalność misyjną w sposób dojrzały 

i coraz bardziej skuteczny. Na zaproszenie niektórych biskupów diecezjalnych, zostały 

posłane do różnych Kościołów partykularnych w miejscach całkowicie 

zsekularyzowanych, zwłaszcza w Europie, grupy trzech rodzin chrześcijańskich – które 

przeszły formację neokatechumenalną i znają język miejsca – razem z prezbiterem 

formowanym w jakimś seminarium Redemptoris Mater. Pokazuje to, jak braterska 

jedność duchowieństwa i świeckich jest fundamentem odpowiedzialności każdego 

ochrzczonego w działalności misyjnej. Owa jedność, doświadczana i wyrażana w życiu 

codziennym, staje się odpowiedzią na wielkie potrzeby egzystencjalne (samotność, 

rozpad małżeństwa, alkoholizm, narkomania, przemoc itp.), którymi charakteryzują się 

miejsca zsekularyzowane w Europie, stając się zatem nowymi terytoriami misji405. 

Wobec takiej oryginalnej i autentycznej formy staje się nieodzowna 

i niezastąpiona osoba prezbitera ewangelizującego, który tworzy wspólnotę razem 

z takimi rodzinami na miejscu misji. Do formacji tychże prezbiterów służą seminaria 

Redemptoris Mater406.  

Z takiego doświadczenia misyjnego wyłania się postać „wspólnoty 

ewangelizującej”, którą prezbiter podtrzymuje i karmi swoją posługą, i przez którą jest 

także wspierany i wspomagany, by lepiej służyć Ewangelii407. W formacji Redemptoris 

Mater elementem znaczącym jest przerwa podczas studiów, zazwyczaj kilkuletnia, 

w czasie której kandydatów zobowiązuje się do doświadczenia wędrowania 

 
404 Por. IOANNES PAULUS PP. II, Audiencja prywatna. Rozesłanie trzydziestu sześciu rodzin dla „Nowej 
Ewangelizacji” (27.12.1987 r.) w: Droga Neokatechumenalna w wypowiedziach…, dz. cyt., ss. 180-183. 
Rozesłania rodzin miały miejsca również przez papieża Benedykta XVI i papieża Franciszka.  
405 Por. L. GEROSA, Misional [Actividad], w: DGDC, s. 431. 
406 Por. R. BLÁZQUEZ, Il “cammino neocatecumenale” e la formazione…, dz. cyt., s. 90. 
407 Por. Reguła życia Archidiecezjalnego…, dz. cyt., nr 7. 
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ewangelizującego408. Taka praktyka została zalecana dla wszystkich kandydatów do 

kapłaństwa w najnowszej instrukcji Ratio pro Polonia w 2021 r.409 

 

4.3.4. Uczestnictwo w Drodze Neokatechumenalnej 

„W tych seminariach kandydaci do kapłaństwa znajdują poprzez udział 

w Drodze Neokatechumenalnej specyficzny i podstawowy element procesu 

formacyjnego, a równocześnie są przygotowywani do autentycznego wyboru kapłaństwa 

w służbie całemu Ludowi Bożemu w braterskiej komunii z Prezbiterium”410. 

Potwierdzenie tej praxis wychowawczej można znaleźć w Ratio z 2016 r., które wskazuje 

na ważność kontekstu rodzenia się powołań w konkretnym doświadczeniu wiary 

wspólnoty. Ma to duży wkład w „podtrzymywaniu i umacnianiu powołania kandydatów 

do kapłaństwa, zarówno w czasie formacji, jak i przez całe życie prezbitera”411. 

Reguła życia Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater 

w Warszawie, powołując się na nr 68 PDV, kładzie nacisk na to, że formacja kandydatów 

nie powinna być oderwana od dróg i doświadczeń wspólnot chrześcijańskich, z których 

oni pochodzą, i do których są włączeni, by rozumieć ich potrzeby i szanować ich cechy 

charakterystyczne. Zatem formacja seminaryjna obejmuje bezpośredni i osobisty udział 

w Drodze Neokatechumenalnej, kontynuowany również po święceniach, w ramach 

formacji permanentnej412. 

W seminarium zachodzi pełna harmonizacja. Jest ono właściwym miejscem 

weryfikowania powołania i przygotowywania się kandydata do prezbiteratu razem ze 

wspólnotą neokatechumenalną, w której ożywia się otrzymany sakrament chrztu. 

Seminarzyści dojrzewają w tej podwójnej formacji, w której nie ma sprzeczności, lecz 

oba aspekty wzajemnie się przenikają i ubogacają. We wspólnocie kandydaci postępują 

drogą wiary i nawrócenia, dojrzewają w posłuszeństwie wiary, w szczerości 

i wzajemnym przebaczeniu, w dzieleniu się dobrami i w modlitwie. Razem z innymi 

braćmi i siostrami, z którymi słuchają Słowa Bożego, uczestniczą w Eucharystii i w misji. 

 
408 Por. tamże, nr 14. 
409 „Zaleca się, aby kandydaci do prezbiteratu mogli zrealizować pewne doświadczenia duszpasterskie na 
terytorium misyjnym (np. jako wolontariat misyjny) albo na sposób misyjny, łącząc te doświadczenia 
z odpowiednim przygotowaniem, towarzyszeniem i ewaluacją.” RISpl, nr 329, s. 76. 
410 Por. SCN, art. 18 § 3. 
411 Por. RFIS 2016, nr 148; RISpl, nr 370, s. 84. 
412 Por. Reguła życia Archidiecezjalnego…, dz. cyt., nr 21. 
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Właśnie we wspólnocie kandydaci odkrywają swoje powołanie do kapłaństwa. To 

doświadczenie kontynuują, kiedy wchodzą do seminarium413.  

Nowością, która budzi pewne zastrzeżenia na poziomie kanonicznym, jest 

organ Rady Duszpasterskiej Seminarium414. W statucie Seminariów Redemptoris Mater 

jest mowa o współpracy, jaka zachodzi pomiędzy Biskupem Diecezjalnym, rektorem 

seminarium i odpowiedzialnymi Drogi Neokatechumenalnej, która jest wyraźnie 

zarysowana w punkcie 12: „Rada duszpasterska wspomaga Rektora w kierowaniu 

Seminarium w duchowej i pedagogicznej formacji kandydatów w celu urzeczywistniania 

nowej ewangelizacji […] W skład Rady Duszpasterskiej wchodzi Ekipa Odpowiedzialna 

za Drogę Neokatechumenalną”415. 

Rada duszpasterska jest nową instytucją w porządku prawnym, wywodzącą się 

z Soboru Watykańskiego II416. W obecnie obowiązującym KPK rada duszpasterska jest 

narzędziem pomocy działającym przy biskupie diecezjalnym (por. kann. 511-516) oraz 

uwzględnia się możliwość lub/i adekwatność417 ustanowienia rady duszpasterskiej przy 

parafii (kan. 536)418. Zatem w analogiczny sposób, radzie duszpasterskiej seminarium 

(podobnie jak radzie administracyjnej) przewodniczy rektor seminarium, który jest jego 

prawnym zarządcą i przedstawicielem. Zadaniem rady duszpasterskiej w analizowanym 

statucie jest wspomaganie rektora „w kierowaniu seminarium w duchowej 

i pedagogicznej formacji kandydatów w celu urzeczywistniania nowej ewangelizacji” 

i dalej: „w tym celu i dla doskonalszej jedności mającej się rozwijać misji Prezbiterów 

 
413 „Quando entra nel seminario possiede una maturità che di solito non ha chi non ha fatto la sua iniziazione 
alla fede in un clima aperto. Poiché molti seminaristi non hanno percorso questo itinerario, il seminario si 
vede costretto ad assolvere a due funzioni: preparare al ministero presbiteriale e, insieme, trasmettere 
i grandi valori cristiani che costituiscono il supporto di qualsiasi discepolo del Signore”. R. BLÁZQUEZ, 
Il “cammino neocatecumenale” e la formazione…, dz. cyt., s. 94. 
414 „Organami seminarium są: Rektor, Rada Duszpasterska i Rada Administracyjna”. SRM, nr 9. 
415 Por. tamże, nr 12. 
416 „Jest bardzo pożądane, aby w każdej diecezji ustanowiono specjalną radę duszpasterską, której 
przewodziłby sam biskup diecezjalny i w której uczestniczyliby specjalnie dobrani duchowni, zakonnicy 
i świeccy. Zadaniem tej rady będzie badanie i rozważanie tego wszystkiego, co odnosi się do działalności 
duszpasterskiej, oraz wyciąganie z tego praktycznych wniosków”. CONCILIUM VATICANUM II, Christus 
Dominus, dz. cyt., nr 27. 
417 Por. F. LOZA, Comentario al can. 511, w: CExCDC, vol. II/2, ss. 1189-1192. 
418 W ogólności jest to instytucja fakultatywna bez obligatoryjności w prawie powszechnym. Natomiast, 
jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, uznaje się pożytecznym 
ustanowienie rady duszpasterskiej parafialnej to ta instytucja nabiera obligatoryjności w prawie 
partykularnym, gdyż dotyczyłoby wszystkich parafii diecezji. Por. A S. SÁNCHEZ GIL, Comentario al can. 
536, w: CExCDC, vol. II/2, ss. 1287-1292. 
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i rodzin, w skład Rady Duszpasterskiej wchodzi Ekipa Odpowiedzialna za Drogę 

Neokatechumenalną” 419. 

Mając na uwadze kan. 233 § 1, który wskazuje na obowiązek troski o powołania 

całej wspólnoty chrześcijańskiej ze szczególną uwagą na rodziny, wychowawców 

i duchownych oraz nr 41 PDV, który wylicza oprócz wyżej wymienionych: katechetów, 

nauczycieli, wychowawców, animatorów duszpasterstw młodzieży, wspólnoty 

diecezjalne i parafialne, grupy, ruchy i stowarzyszenia świeckich chrześcijan, to „sprawa 

powołań kapłańskich nie może być w żadnym wypadku zlecona wybranym (księżom 

w ogóle, a księżom pracującym w seminarium w szczególności), bowiem jest to żywotny 

problem leżący w samym sercu Kościoła”420. W specyfice formacyjnej Seminariów 

Redemptoris Mater opartej na uczestnictwie w Drodze Neokatechumenalnej, zaistnienie 

Rady Duszpasterskiej w ścisłej współpracy rektora z odpowiedzialnymi za Drogę daje 

gwarancję właściwego funkcjonowania tego narzędzia, przez które Droga ofiaruje się 

biskupom do posługi w chrześcijańskiej formacji kandydatów do prezbiteratu421. 

Po rozpoczęciu formacji seminaryjnej kandydaci wciąż utrzymują więź ze 

wspólnotą pochodzenia. W taki sposób uwypukla się konkretne zadanie towarzyszenia 

kandydatom, tak ze strony diecezji i prezbiterium, jak i wspólnoty macierzystej, z której 

wywodzi się prezbiter. Wspólnoty wspierają kandydatów duchowo i nieraz materialnie 

poprzez różne inicjatywy, mają z nimi stały kontakt i zachęcają siebie i innych do 

modlitwy i solidarności z powołanymi422. 

  

 
419 Por. SRM, nr 12. 
420 Por. PDV, nr 41. 
421 Por. SCN, art. 18 § 2. 
422 Na temat takiego sposobu towarzyszenia wspomina również Konferencja Episkopatu Włoch 
w: Convenzione per il servizio pastorale in missione dei presbiteri diocesani, Notiziario Conferenza 
Episcopale Italiana 2 (1998), art. 7, n.3; P. PAVANELLO, Strumenti giuridici per la cooperazione…, dz. cyt., 
s. 303. 
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5. Podsumowanie 

Znacząca rola tak, jak każde zadanie prezbitera – w niniejszym studium 

prezbitera diecezjalnego – bierze początek z jego świadectwa życia na mocy sakramentu 

święceń. Prezbiter jest powołany do uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa, stając się 

„darem z siebie” dla Boga i dla wszystkich. Za pośrednictwem posługi kapłańskiej 

Chrystus nadal wypełnia swoją misję, która jest misją całego Kościoła.  

Normy kodeksowe wyraźnie wskazują, że kapłaństwo pozostaje w służbie, nie 

tylko Kościołowi partykularnemu, do którego prezbiter jest inkardynowany; ale również 

(a może przede wszystkim) całemu Kościołowi powszechnemu. Wierność powołaniu 

w życiu codziennym prezbiterów staje się drogą uświęcenia i świadectwem życia. Jest to 

specyficzny styl życia, którego celem jest głoszenie światu Ewangelii i budowanie 

Kościoła. Są to najistotniejsze działania misyjne. Gorliwość apostolska i zapał 

ewangelizacyjny prezbiterów karmione są słuchaniem Słowa Bożego, uczestnictwem 

w Eucharystii, modlitwą, wytrwałością, pokorą, samozaparciem i posługą braterską. 

Normy kodeksowe, choć nie mają mocy ich egzekwowania, gdyż dążenie do świętości 

należy do porządku moralnego, w wymiarze zewnętrznym stają się zobowiązaniem do 

określonych postaw i działań, które są cechą wspólną wielu obowiązków kanonicznych. 

Dążenie do świętości odnosi się zatem do codziennego życia prezbiterów, do 

praktykowania wiary, które jest jednocześnie jego misją. 

Działanie in persona Christi prezbiterów wskazuje również na udział w misji 

Chrystusa, a co za tym idzie, na tożsamość misyjną stanu kapłańskiego. Wzajemna 

integracja Kościoła powszechnego z Kościołem partykularnym uwypukla diecezjalność 

prezbiterów wraz ze służbą realizowaną w diecezji inkardynacji i ich misyjność, jako 

gotowość posługi Kościołowi tam, gdzie zachodzi potrzeba. Dlatego też ustawodawca 

upoważnia prezbiterów do pewnych zadań nauczycielskich i uświęcających w wymiarze 

powszechnym. 

Nakaz misyjny Idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu pozwala 

przyjąć, że szczególnym zadaniem prezbiterów w misji jest posługa Słowa. Ustawodawca 

podkreśla, że jest to obowiązek i prawo prezbiterów, by głosić Ewangelię 

i ewangelizować wiernych. W posłudze Słowa prezbiterzy w misji ad gentes uczestniczą 

przede wszystkim poprzez działanie katechetyczno–wtajemniczające, które nie jest 

zarezerwowane, tak jak w przypadku homilii, tylko dla duchownych, ale stanowi ważne 

narzędzie ewangelizacyjne. Szczególne miejsce w działalności misyjnej ma 
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przepowiadanie kerygmatu, które polega na głoszeniu, wykładaniu i przedstawianiu 

tajemnicy Chrystusa oraz wzywaniu do nawrócenia i poznawania mocy Boga. Powinno 

być ono zawsze przystosowane do okoliczności miejsca i czasu oraz potrzeb słuchaczy. 

Przepowiadanie rozpoczyna proces wiary i wprowadza człowieka na drogę 

zbawienia. Katechizacja, jako kolejne zadanie prezbitera w działalności misyjnej, staje 

się podstawową częścią misji ewangelizacyjnej, a w niektórych sytuacjach jest 

pierwszorzędnym środkiem nauczania i rozwijania wiary oraz jest bezwzględnie 

konieczna. Działalność katechetyczna pobudza do wolnego wyboru wiary (kan. 787), do 

drogi katechumenalnej prowadzącej do chrztu (kan. 788) i stałej formacji neofitów (kan. 

789). Zadania te, chociaż mogą mieć różne formy w zależności od odbiorców (formy 

wynikające z przystosowania społecznego i kulturowego), obowiązują jednak 

prezbiterów ze względu na ich tożsamość kapłańską. Co prawda w kontekście misyjnym 

nabierają poniekąd większej wagi, gdyż głoszenie Słowa podlega uzależnieniu od 

okoliczności czasu i miejsca, natomiast jest ono nieodzowne zarówno w misji ad gentes, 

jak i w duszpasterstwie wiernych. Różnica jest związana jedynie z koniecznością 

przystosowania się do słuchaczy. 

Nieco inną problematykę przedstawia proces wprowadzenia w dojrzałość wiary 

jako element implantatio Ecclesiae. Ustawodawca, jak pokazano w II rozdziale 

niniejszego studium, nie ustalił konkretnej ramy procesu implantatio Kościoła, wskazał 

jedynie na „własne siły” Kościoła partykularnego i „wystarczające pomoce”. 

Najcenniejszym owocem plantatio Ecclesiae są nowi chrześcijanie, którzy po przyjęciu 

chrztu i po stosownym czasie bycia neofitami, wchodzą w stałą formację wiary, gdzie 

szczególnym zadaniem prezbitera jest właśnie wprowadzenie do dojrzałej wiary nowych 

chrześcijan. Stałe wychowanie do wiary, które jest związane z duszpasterstwem, 

uwypukla charakter stopniowego wzrostu wiary wiernych za pomocą katechez i życia 

sakramentalnego, za które odpowiedzialny jest w szczególności proboszcz parafii. 

Ogromną pomocą prawną, która wzięła swój początek w encyklice Fidei donum 

z 1957 r., jest możliwość przeniesienia prezbiterów diecezjalnych, którzy chcą udać się 

z własnej diecezji na tereny misyjne, na czas określony, bez konieczności zmiany 

inkardynacji. Ustawodawca w 1983 r. ustanowił licentia transmigrandi w kan. 271. Jest 

to wyraz dojrzewania praxis misjonarzy spośród duchowieństwa diecezjalnego, które 

pokazuje, jak norma kanonistyczna podąża za życiem i doświadczeniem Kościoła. Wola 

ustawodawcy przychyla się do takiej praktyki, gdyż zgłaszającemu się prezbiterowi „nie 
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powinno się odmawiać zezwolenia poza wypadkiem prawdziwej konieczności” (§ 1). 

Można wywnioskować, że prezbiterzy fideidoniści są dowodem misyjnego charakteru 

duchowieństwa diecezjalnego.  

Licentia transmigrandi pozwala na zawieranie umowy pomiędzy biskupem 

posyłającym swojego prezbitera diecezjalnego (a quo), a biskupem otrzymującym taką 

formę pomocy (ad quem) i samym prezbiterem, którego ta umowa dotyczy. Wytyczne do 

takich umów są zawarte w Postquam Apostoli. Ustawodawstwo kodeksowe w 1983 r. 

przyznało w taki sposób większą kompetencję biskupom diecezjalnym, co spowodowało, 

że częściej w działalności misyjnej korzysta się z tych umów pomiędzy biskupami, co 

jest konkretnym sposobem realizacji udziału Kościołów partykularnych w misjach.  

Nacisk na misyjność, uwypuklony w nauce Soboru Watykańskiego II rzutował 

na normy prawne Kodeksu z 1983 r. Ustawodawca wskazał także na zadania misyjne 

prezbiterów diecezjalnych. W pierwszej kolejności jest to troska duszpasterska 

o działalność misyjną, która w gruncie rzeczy jest prowadzona w parafii, ale dąży do 

ożywienia w wierzących ducha misyjnego oraz dotarcia do niewierzących lub 

zobojętniałych religijnie. Innymi słowy troska duszpasterska obejmuje wszystkich 

powierzonych pieczy duszpasterza. Kolejne zadania kodeksowe są związane ze 

współpracą z wiernymi w dziele ewangelizacji oraz promowaniem powołań misyjnych.  

Szczególnym obszarem zadań misyjnych jest duszpasterstwo migrantów, na 

które papież Franciszek szczególnie uwrażliwia cały Kościół. Jest to zjawisko dość 

złożone i obejmujące różne aspekty, zarówno historyczno–geograficzne, prawne, 

socjologiczne, jak i religijne. Wyznaczenie kapelanów do duszpasterstwa migrantów jest 

przejawem misyjności Kościoła, który obejmuje swoją troską wszystkich mieszkańców 

„peryferii egzystencjalnych”. Papież Franciszek powołując w 2016 r. Dykasterię 

ds. Integralnego Rozwoju Człowieka zwrócił uwagę na konieczność zaoferowania 

wsparcia potrzebującym. 

Ustawodawca wskazuje również, że w celu lepszej i skuteczniejszej współpracy 

misyjnej na poziomie diecezjalnym konieczne jest wyznaczenie kapłana, który stałby się 

odpowiedzialnym za wspieranie inicjatyw misyjnych. Na poziomie konferencji biskupów 

ważną rolę odgrywa Komisja ds. Misji, która jest praktyczną realizacją normy kan. 792. 

Specyficzny impuls dla działalności misyjnej Kościoła daje Droga 

Neokatechumenalna, która jak różne inne grupy, ruchy i stowarzyszenia eklezjalne, jest 

darem w służbie Kościołowi i jego misji. Droga Neokatechumenalna zainicjowana 
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w drugiej połowie minionego wieku przez Hiszpanów Kiko Argüello i służebnicę Bożą 

Carmen Hernández dąży do odkrycia i przeżywania w pełni życia chrześcijańskiego 

otrzymanego na chrzcie. Formacja ta przyczyniła się do wielu nowych powołań, 

a z czasem do powstania Diecezjalnych Seminariów Misyjnych Redemptoris Mater, 

których absolwenci są prezbiterami diecezjalnymi oraz cechują się szczególną 

otwartością na misje. Papież Jan Paweł II, jako pierwszy, erygował takie seminarium 

w Rzymie, które miało być odpowiedzią na wezwanie do Nowej Ewangelizacji. 

W seminariach tych mają formować się duszpasterze gotowi iść i głosić wszędzie tam, 

gdzie Kościół jest w potrzebie. Seminaria te cechują się diecezjalnością, gdyż podlegają 

bezpośrednio biskupowi diecezjalnemu; międzynarodowością, ze względu na 

pochodzenie kandydatów z całego świata; perspektywą misyjną i uczestnictwem 

w formacji chrześcijańskiej, prowadzonej przez Drogę Neokatechumenalną. 

 



 

 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

Spojrzenie na tożsamość Kościoła podczas Soboru Watykańskiego II, na 

którym podjęto wysiłek poszukiwania odpowiedzi na pytanie: Ecclesia, qui dicis de te 

ipsa?, pozwoliło wskazać drogi, jakimi powinna dziś podążać wspólnota Kościoła. 

W niniejszej pracy zostało wyraźnie podkreślone, że działalność misyjna jest 

pierwszorzędnym obowiązkiem całego ludu Bożego. 

„Misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościołowi, nie została jeszcze 

bynajmniej wypełniona do końca. Gdy u schyłku drugiego tysiąclecia od Jego przyjścia 

obejmujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero się 

rozpoczyna i że w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły”1. Te słowa 

św. Jana Pawła II zapoczątkowujące encyklikę Redemptoris missio wciąż zachowują 

swoją aktualność dla współczesnego wiernego powołanego do wypełniania misji 

Kościoła. Ta z kolei jest związana z ustawodawstwem kanonicznym, które służy jako jej 

narzędzie i dla którego salus animarum suprema semper lex esse debet (kan. 1752 KPK 

1983). 

W ten kontekst wpisuje się zasadnicze zagadnienie podjęte w niniejszej 

dysertacji, mianowicie jaką rolę pełnią prezbiterzy diecezjalni w działalności proprie 

misyjnej Kościoła i jakie zadania mają do wypełnienia oraz jakie narzędzia prawne 

ustawodawcy stanowią pomoc dla nich w realizacji celu misyjnego Kościoła. Dodatkowe 

pytania badawcze niniejszej pracy pozwoliły uwypuklić rolę i zadania prezbitera 

diecezjalnego w misji ad gentes Kościoła łacińskiego. Pytania te brzmią: Czym jest misja 

w sensie ścisłym? Na czym ona polega? Jak normy misyjne przyczyniają się do realizacji 

tej misji? Jaka jest rola i status prawny misjonarza, jako odpowiedzialnego za 

prowadzenie działalności misyjnej? W jaki sposób prezbiter diecezjalny może wypełniać 

to dzieło i jakie są jego kanoniczne zadania?  

Prawo kanoniczne jest zatem niezbędne w służbie Kościołowi, bowiem 

ustawodawca, posługując się precyzyjnym językiem kanonistycznym, precyzuje 

znaczenie pojęciowe missio. W dokumentach soborowych nie jest ono zastrzeżone 

 
1 RM, nr 1. 
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jedynie do ścisłej działalności misyjnej Kościoła, ale posiada szerokie i ogólne znaczenie. 

Ustawodawca zaakcentował przede wszystkim to znaczenie, które jest związane z celem 

„misji”, mianowicie zapoczątkowanie i utrwalenie obecności Kościoła tam, gdzie go nie 

ma lub nie jest jeszcze zakorzeniony. Podkreślić należy szczególny fakt, że missio na 

kanwie kanonicznej jest związane z powierzeniem określonej osobie konkretnego 

zadania misyjnego przez akt prawny kompetentnej władzy. Skutkuje to tym, że 

działalność misyjna jest wykonywana w imieniu Kościoła. Dlatego normy prawne 

związane z takim zadaniem i służące temu celowi, który jest ścisły i techniczny, można 

wyodrębnić w prawie kanonicznym jako „prawo misyjne”. 

W pierwszym rozdziale pracy podjęto analizę rozwoju misyjności, który 

w porządku prawnym opierał się na specjalnych normach, zazwyczaj szeregu 

przywilejów i uprawnień, wydawanych przez Kongregację Propaganda Fide, powołaną 

do życia w celu realizacji zadań misyjnych na poziomie ogólnokościelnym. Stopniowo 

pojawiały się rozbieżności pomiędzy obowiązywalnością prawa powszechnego 

a normami o charakterze misyjnym, które były otwarte na przyjęcie ius novissimum lub 

ius speciales. Dokonane studium pokazuje istniejącą pokusę, aby w przypadku norm 

misyjnych prawo partykularne przeciwstawić prawu powszechnemu. Stwierdzenie tego 

faktu prowadzi do wniosku, że normy misyjne są częścią prawa, zarówno w jego 

obowiązywalności powszechnej, jak i w jego partykularności, a nawet są konkretnym 

przełożeniem wzajemnego ubogacenia pomiędzy powszechnością i partykularnością. 

Ustawodawca w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. umieścił normy o charakterze 

misyjnym w II tytule III księgi, podkreślając zasadę pomocniczości prawa powszechnego 

i kryteria tolerancyjności oraz przystosowawczości, a jednocześnie pozostawił przestrzeń 

dla prawa partykularnego i prawa uzupełniającego, które pozostaje w relacji do prawa 

powszechnego jako praktyczne dopełnienie jego dyspozycji ogólnych i przy zachowaniu 

pewnej autonomii. 

Niemałą trudność stanowiło ustalenie miejsc (w znaczeniu geograficznym), 

w których normy misyjne mają zastosowanie praktyczne i posiadają charakter 

obowiązywalności. Dzisiaj coraz bardziej określenie „teren misyjny”, które stanowi 

pewne kryterium obowiązywalności tych norm, wykracza poza znaczenie geograficzne, 

ponieważ działalność misyjna jest skierowana do osób i grup nieznających Chrystusa, 

które zamieszkują konkretne obszary, a w obecnych czasach ma to miejsce również tam, 

gdzie jest już ukonstytuowana struktura kościelna. Dlatego coraz częściej spotyka się 
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w dokumentach Kościoła odniesienie do konieczności prowadzenia misji w krajach 

o dawnej tradycji Kościoła, które przechodzą przez dechrystianizację, sekularyzację oraz 

kryzys i obojętność wiary wśród ludzi ochrzczonych. Ustawodawca natomiast 

zarezerwował sobie prawo do ustalenia, które terytoria należy uznać za misyjne. Jest 

o tym mowa wprost w kan. 594 KKKW, chociaż ta myśl była już wyrażana implicite 

poprzez rozróżnienie obowiązków biskupa diecezjalnego na terytoriach misyjnych w kan. 

790 KPK 1983 od obowiązków biskupa diecezjalnego w poszczególnych diecezjach 

w kan. 791 KPK 1983. W analizowanym zagadnieniu uwydatniono, że Stolica 

Apostolska bazuje na procesie plantatio Ecclesiae jako kryterium w ustalaniu terenów 

iuris missionalis. Taki stan rzeczy daje podstawę do stwierdzenia, że działalność Kościoła 

ad intra rządzi się prawem powszechnym, natomiast prawo misyjne stoi na straży 

działalności ad extra. Obecnie pod jurysdykcją dykasterii misyjnej, dawnej Kongregacji 

ds. Ewangelizacji Narodów, jest 1117 jednostek administracji kościelnej. 

Obowiązujący obecnie Kodeks Prawa Kanonicznego wskazuje na zachodzący 

proces, że o ileż bardziej prawo misyjne zostaje częścią integralną prawa powszechnego, 

o tyleż bardziej prawo powszechne staje się misyjnym. W taki sposób kwestie i zasady 

powszechnie uznane za obowiązujące w środowisku misyjnym, stają się właściwe prawu 

powszechnemu. 

Autorem całej działalności Kościoła, w tym i misyjnej, jest Duch Święty, który 

od Pięćdziesiątnicy pobudza Kościół do kontynuacji na świecie misji samego Chrystusa. 

Osobą odpowiedzialną za tę misję na ziemi jest papież, Biskup Rzymu, który kieruje 

Kościołem i wyraża swoją troskę o niego m.in. poprzez Magisterium Kościoła. Rozwój 

i pełny rozkwit misji pod koniec XIX w. przyniosły zarówno dobre owoce w postaci 

wielu nawróceń, jak i niemałe trudności, na które właśnie papieże starali się odpowiadać 

i je rozwiązać. Benedykt XV swoim listem apostolskim Maximud illud w 1919 r. dał 

pewien impuls misyjności Kościoła. Położył on akcent na kształcenie rodzimego 

duchowieństwa i wyłączenie się od kwestii politycznych lub nacjonalistycznych 

w prowadzeniu misji. Myśl ta była kontynuowana przez Piusa XI, który wskazał w Rerum 

Ecclesiae z 1926 r. na konieczność otwarcia się wszystkich wiernych, zwłaszcza ze strony 

pasterzy Kościoła, na działalność misyjną niezależnie od braku sukcesów lub 

napotykanych przeciwności.  

Do tego czasu misjonarzami były w większości osoby zakonne, które 

realizowały misję ad vitam, poświęcając się w zupełności sprawom misyjnym. Nowość 
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w tej materii wprowadził Pius XII poprzez encyklikę Fidei donum w 1957 r. Papież 

nakreślił nowy horyzont misyjności dla prezbiterów należących do kleru diecezjalnego – 

rzeczywistość nieznaną i mało wówczas praktykowaną. Papież pozwolił biskupom 

diecezjalnym posyłać prezbiterów ze swoich diecezji bezpośrednio na misję, czyli bez 

konieczności korzystania z pośredniczenia Kongregacji Propaganda Fide. Ponadto cechą 

charakterystyczną tych misji miało być powierzenie zadań misyjnych na czas określony, 

więc pojawili się misjonarze ad tempus. Metoda misyjna, tj. zaangażowanie prezbiterów 

diecezjalnych przechodziła swego rodzaju uwspółcześnienie (aggiornamento), którego 

dokonał Jan XXIII w Princeps pastorum w 1959 r., i wraz z Ecclesiam suam Pawła VI 

z 1964 r. Oba te dokumenty położyły bezpośrednio swoistą podwalinę dla Magisterium 

Soboru Watykańskiego II w dziedzinie misyjnej, a pośrednio dla nowej kodyfikacji prawa 

kanonicznego. 

W soborowym dekrecie o działalności misyjnej Kościoła – Ad gentes w nr. 2 – 

zostało wydobyte od samego początku, że „Kościół z natury swojej jest misyjny” oraz 

wyszczególniono zasady w prowadzeniu i rozumieniu działalności misyjnej, które 

dotyczą nie tylko misjonarzy, ale wszystkich wiernych Kościoła. Polegają one przede 

wszystkim na świadectwie chrześcijańskim, przepowiadaniu Ewangelii i celebracji 

liturgicznej, która z kolei prowadzi do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego 

wraz z kształtowaniem się wspólnoty chrześcijańskiej. Postulaty soborowe zostały 

później przeniesione na normy kanoniczne i stały się bezpośrednim źródłem dla kanonów 

misyjnych, zwłaszcza: 781, 784, 786 i 787 KPK 1983. Ojcowie soborowi zwrócili 

ponadto uwagę na niedostatek kapłanów zaangażowanych w działalność misyjną, dlatego 

wykorzystując praktyczną propozycję z Fidei donum wyrażali dalszą konieczność 

otwartości duchownych diecezjalnych wobec współpracy misyjnej w młodych 

Kościołach. Dalej, w nr. 10 dekretu o życiu i posłudze prezbiterów Presbyterorum ordinis 

uwypuklili, że kapłaństwo wyraża się najpełniej w misyjnej gotowości do podjęcia pracy 

w innych Kościołach partykularnych. Zatem postanowione zostało, by podkreślać 

konieczność troski kapłanów o wszystkie Kościoły w celu lepszego rozmieszczenia 

prezbiterów i powołań kapłańskich. Refleksja soborowa nad aspektami doktrynalnymi 

i naturą kapłaństwa ma obecnie swoje odzwierciedlenie na kanwie prawnej, 

instytucjonalnej i praktycznej.  

Po zakończonym soborze przyszedł czas na zaangażowanie się we 

wprowadzenie w życie postanowień soborowych dotyczących misyjności Kościoła. Do 
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realizacji tego celu przyczyniły się m.in. adhortacja Evangelii nuntiandi Pawła VI 

z 1975 r., encyklika Redemptoris missio Jana Pawła II z 1992 r. i adhortacja Evangelii 

gaudium Franciszka (zainicjowana przez Benedykta XVI) z 2013 r., które stanowiły 

kolejne impulsy w realizacji zadań misyjnych. W posoborowym nauczaniu papieskim 

dostrzega się problematykę wzrostu liczby nieochrzczonych oraz zjawisko 

niepraktykowania wiary przez coraz liczniejsze rzesze ochrzczonych. Właśnie taka 

sytuacja przynaglała (i wciąż stanowi wyzwanie) do ewangelizacji zarówno nieznających 

Chrystusa, jak i tych zdechrystianizowanych i zsekularyzowanych oraz do pobudzania 

powołań misyjnych i posyłania misjonarzy. W Redemptoris missio rozróżnione zostały 

następujące sposoby misji: 1. misja ad gentes do niewierzących tam, gdzie Kościół się 

nie zakorzenił; 2. troska duszpasterska jako działalność misyjna wobec uformowanej 

wspólnoty chrześcijańskiej oraz 3. „nowa ewangelizacja”, która jest skierowana do tych, 

którzy utracili wiarę. W działalności tej ważne jest, aby wszyscy kapłani mieli misyjne 

serce i umysł, byli otwarci na potrzeby Kościoła i świata, troskliwi wobec tych, którzy są 

najdalej, a zwłaszcza wobec grup niechrześcijan we własnym środowisku. Papież 

Franciszek postuluje, aby misyjna odnowa Kościoła brała swój początek w wewnętrznej 

odnowie każdego wiernego, w osobistej relacji do Chrystusa. Prowadzi to do 

konieczności misyjnego przeobrażenia Kościoła w każdym jego wymiarze.  

Od strony strukturalno-praktycznej pomocą w wykonywaniu władzy papieskiej 

służą dykasterie Kurii Rzymskiej, a w dziedzinie misyjnej sekcja Dykasterii 

ds. Ewangelizacji zajmująca się pierwszą ewangelizacją i nowymi Kościołami 

partykularnymi, która w uprzednich swoich formach została stworzona w XVII wieku dla 

krzewienia i organizowania w sposób scentralizowany i jednolity misji na świecie. 

W niniejszym studium nie zostały przywołane działania Kongregacji o charakterze 

partykularnym w konkretnych jednostkach misyjnych, ale jedynie omówiono rozwój 

struktur misyjnych. Dykasteria misyjna posiadała szerokie kompetencje i jurysdykcję nad 

terenami misyjnymi. W treści can. 252 § 1 Kodeksu Pio-Benedyktyńskiego zapisano, że 

Kongregacja, działająca wówczas pod nazwą Propaganda Fide, kieruje misjami do 

głoszenia Ewangelii i nauki katolickiej, ustanawia i zmienia niezbędnych misjonarzy, ma 

władzę rozpatrywania, działania i wykonywania wszystkiego, co w tej sprawie jest 

konieczne i pożyteczne. Ogólna troska i władza nad misjami powierzona Kongregacji 

zawierała więc dość szeroki wachlarz uprawnień i zadań.  
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Kolejne reformy Kurii Rzymskiej i jej Regulaminu Ogólnego oraz promulgacja 

Kodeksu Prawa Kanonicznego w 1983 r. przyczyniły się do zagwarantowania 

Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów jej odpowiedzialności i troski o tereny misyjne 

w kwestiach dotyczących przede wszystkim erygowania jednostki kościelnej, 

wyznaczania granic terytorialnych, decydowania o sprawach liturgiczno-

sakramentalnych i nawet niektórych natury karnej, udzielania recognitio statutom 

Konferencji Biskupów terenów misyjnych oraz innych specjalnych uprawnień. 

Niezwykle pomocną dla tematyki tej pracy jest instrukcja wydana przez Kongregację 

Cooperatio missionalis z 1998 r. Ponadto Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów jest 

wspierana przez Papieskie Dzieła Misyjne, a dla lepszej realizacji celów misyjnych 

przyczyniła się do powstawania takich struktur, jak Collegium Urbanum de Propaganda 

Fide i Pontificia Università Urbaniana – dla formacji prezbiterów z terenów misyjnych.  

Następnie należało określić, jakie jest umocowanie prawne pojęcia „misja ad 

gentes” w ustawodawstwie kanonicznym. Próba tego określenia została podjęta w drugim 

rozdziale. Kodyfikacja Pio-benedyktyńska umiejscowiła pod tytułem de sacris 

missionibus normy, dotyczące działalności misyjnej w miejscach, gdzie struktury 

kościelne były ustanowione. Były więc one skierowane do katolików. To oznaczało, że 

ustawodawca kościelny w 1917 r. skupiał się na misjach ad intra, zostawiając 

odpowiedzialność za misje ad extra jurysdykcji Kongregacji Propaganda Fide, o czym 

mowa była w can. 252. Z tego powodu misyjna Kongregacja wydawała normy, dotyczące 

praktycznych rozwiązań wobec pojawiających się trudności na terenach misyjnych, które 

w większości regulowały stosunki pomiędzy przełożonymi jednostek misyjnych 

a Kongregacją.  

Jeden z poważniejszych problemów na terenach misyjnych dotyczy braku 

kapłanów, na co zwrócił uwagę Sobór Watykański II. W tej materii Kongregacja 

ds. Duchowieństwa odpowiedziała na postulaty soborowego dekretu misyjnego 

instrukcją Postquam Apostoli, gdzie zawarła konkretne wytyczne w odniesieniu do 

prezbiterów udających się na tereny misyjne. W instrukcji określone zostały szczegółowe 

warunki, kryteria, cechy kandydata oraz zakres odpowiedzialności biskupa posyłającego 

prezbitera na misję, biskupa przyjmującego kapłana – misjonarza oraz samego 

zainteresowanego prezbitera zgłaszającego się na misję. Na podstawie tej instrukcji 

zawierane są umowy pomiędzy tymi trzema podmiotami kościelnymi. Stanowi to wyraz 
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dojrzewania świadomości misyjnej od nr 10. PO, gdyż Postquam Apostoli otwierała 

drogę do konkretnej realizacji misyjnego powołania duchowieństwa diecezjalnego. 

Rewizja kodeksu nie była niezależna od postanowień soborowych, zwłaszcza 

od roli służebnej ustawodawstwa kościelnego wobec życia i misji Kościoła. W kanonach 

dotyczących de actione missionali Ecclesiae po raz pierwszy w kodyfikacji kościelnej 

pojawia się ustawodawstwo specyficzne dotyczące misji. Kanony te jawią się w praktyce 

jako nowe, przekładają naukę soborową dekretu Ad gentes na podstawowe zasady 

regulujące misyjną działalność Kościoła, przybliżając prawo misyjne do prawa 

powszechnego. Wykładnia kan. 781 KPK 1983, otwierającego zbiór 12 kanonów 

misyjnych podkreśla, że Kościół jest ze swej natury misyjny, a to rodzi obowiązek 

podejmowania ewangelizacji przez wszystkich wiernych, obowiązek, który jest 

pierwszorzędny w swojej obowiązywalności i różnorodny w praktyce. 

Ustawodawca określił, że działalność misyjna w sensie właściwym odnosi się 

do procesu implantatio Ecclesiae, tj. zaszczepienia Kościoła w narodach i wspólnotach, 

w których jeszcze się nie zakorzenił, poprzez wysyłanie zwiastunów Ewangelii. Ten 

proces trwa dotąd aż nowe Kościoły zostaną w pełni ukonstytuowane, co oznacza dla 

ustawodawcy, że będą wyposażone we własne siły i wystarczające pomoce tak, aby same 

mogły prowadzić dzieło ewangelizacji (kan. 786). Taką definicję działalności stricte 

misyjnej oddaje pojęcie „misja ad gentes”. Treść zbadanego kanonu pozwala określić, że 

działalność misyjna jest uwarunkowana przez odbiorców, którzy nie znają Chrystusa oraz 

przez cel działalności – wszczepienie Kościoła, więc zależna jest od sytuacji, przez które 

przechodzi sam Kościół.  

Plantatio Ecclesiae jest zagadnieniem niełatwym do określenia na gruncie 

kanonistycznym, nie tyle ze względu na wskazywanie miejsca i czasu rozpoczęcia 

procesu, co z uwagi na trudność w ustaleniu warunków do uznania jego zakończenia. 

Wynika to z żywotności eklezjalnej, która podlega ciągłemu wzrostowi i dojrzewaniu. 

Studium nad wykładnią kan. 786 KPK 1983 z jednej strony pozwoliło ustalić, że 

ustawodawca wskazuje raczej na wymogi o charakterze praktycznym, bardziej niż 

prawnokanonicznym; z drugiej zaś strony umożliwiło rozróżnienie etapów 

ewangelizacji: od pierwszego głoszenia Ewangelii, poprzez rozwój wiary aż do 

powstawania wspólnoty wiernych, jako nowego Kościoła partykularnego. W celu 

implantatio Ecclesiae posługiwano się systemem commissio, mającym bogatą historię 

w Kościele, kiedy powierza się teren misyjny konkretnemu instytutowi misyjnemu oraz 
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systemem mandatum, obecnie częściej stosowanym, co łączy się z mianowaniem 

przełożonego odpowiedzialnego za zarząd misji. Ostatecznie to Stolica Apostolska 

podejmuje się rozeznawania, który teren może być uznany za ukonstytuowany w pełni, 

chociaż pewne wymagane elementy tego procesu zostały wskazane przez ustawodawcę 

w KPK 1983, jak np. ustanowienie biskupa i struktur diecezjalnych (parafie, dekanaty, 

kuria diecezjalna) mając na względzie, że jest to portio populi Dei. Zdaniem takich 

kanonistów jak Julio García Martín, Giuseppe Urru czy Fernando Retamal kryterium 

niezbędnym jest posiadanie własnego prezbiterium, składającego się w znaczącej liczbie 

z duchowieństwa miejscowego.  

Późniejsze normy pozakodeksowe stanowiły szeroką i praktyczną pomoc 

w dalszym rozwoju misyjności Kościoła. W większości są to wytyczne, wskazówki 

i różnego rodzaju porady, które podkreślają sposób przeżywania tożsamości misyjnej 

przez osoby zaangażowane w dzieło misyjne. Ważną rolę odegrała m.in. Instrukcja 

Cooperatio missionalis z 1998 r., która stała się umocnieniem świadomości misyjnej na 

poziomie diecezji, konferencji biskupów i ogólnoświatowym, ponieważ podkreśliła rolę 

współpracy misyjnej, jaką pełnią Papieskie Dzieła Misyjne. W Kongregacji 

ds. Ewangelizacji Narodów podjęto wysiłek, by zaradzić pojawiającym się trudnościom 

i nieprawidłowościom w różnych miejscach objętych jej jurysdykcją. Między innymi 

uregulowano kwestię przeniesienia się duchownych z terenów misyjnych do obszarów 

dawnej tradycji chrześcijańskiej. Ze względu na szczegółowy, jednostkowy charakter 

wielu z tych sytuacji oraz ich związek z określonym terenem misyjnym przypadki te nie 

zostały uwzględnione w niniejszym studium, ponieważ nie dotyczą ogólnej działalności 

misyjnej, ale są konkretną odpowiedzią Kongregacji na pojawiające się problemy 

w konkretnej strukturze kościelnej. Z określenia tego, czym jest misja ad gentes Kościoła 

w rozumieniu kanonistycznym wynika, że jest to działanie o charakterze praktycznym 

mającym na celu zbudowanie wspólnoty wiary, która jest gwarancją obecności środków 

zbawczych dla każdego człowieka, czyli kontynuacją misji Chrystusa na świecie.  

Czynnym podmiotem działalności proprie misyjnej w Kościele jest misjonarz, 

który jako figura prawna stała się przedmiotem badań w trzecim rozdziale niniejszej 

dysertacji. Co prawda przez chrzest człowiek jest włączony do Kościoła, i skoro Kościół 

jest z natury misyjny, to każdy człowiek o tyle jest chrześcijaninem, o ile jest człowiekiem 

misji. Niemniej niniejsze studium pozwoliło wskazać, że na kanwie kanonistycznej 

misjonarz ma swoje umocowanie w prawie i wyróżnia się tym, że jest posłany przez 
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kompetentną władzę kościelną do wypełnienia konkretnego zadania o charakterze stricte 

misyjnym. Innymi słowy posiada w porządku prawnym swoisty status, który 

ustawodawca ujął w kan. 784 KPK 1983.  

Studium nad treścią tego kanonu opierało się również na wykładni kan. 149 

o wymogach w powierzeniu urzędu kościelnego, ponieważ skoro ustawodawca w kan. 

784 nie wskazał wprost połączenia z kwestią urzędu kościelnego, to należało kierować 

się ogólnymi przesłankami kanonicznymi. Podjęta analiza doprowadziła do wniosku, że 

do powierzenia urzędu misjonarza konieczne jest powołanie misyjne kandydata, 

a autorem tego powołania jest Duch Święty. Rolą hierarchii kościelnej jest 

odpowiedzialność za rozeznawanie powołania kandydata i w konsekwencji za 

towarzyszenie jemu i jego formację. 

Dodatkową trudność w niniejszym studium sprawiło rozróżnianie 

i wyszczególnienie zdatności kandydata, dlatego że ustawodawca kościelny nie odniósł 

się do tej kwestii, chociaż jest o niej mowa w nr. 23 dekretu soborowego Ad gentes. 

Pojęcie idoneitas nie jest obcym terminologii kanonistycznej, bowiem w Kodeksie Prawa 

Kanonicznego jest w ścisłym związku z urzędem, który ma być powierzony. Chociaż 

w przypadku misjonarza jego niezdatność nie czyni nieważnym powierzenia urzędu, 

z powodu tego, że przymioty kandydata (w tym przypadku) nie są wyraźnie wymagane 

prawem powszechnym, partykularnym lub fundacyjnym (kan. 149 § 2). Natomiast ważne 

są te predyspozycje kandydata pochodzenia naturalnego, które są związane z zadaniami 

misyjnymi, m.in.: zdrowie fizyczne pozwalające na aklimatyzację i adaptację do terenów 

misyjnych, zdolności intelektualne sprzyjające poznawaniu obcych kultur 

i umożliwiające naukę języków. Takie wymogi nie są decydujące, chociaż stanowią 

o tym, jakie trudności kandydat może spotykać w realizacji dzieł misyjnych. Również 

wymogi natury duchowej, jak pozostawanie we wspólnocie Kościoła, wierność 

powołaniu, gotowość wyrzeczenia się dóbr (nadto i siebie samego) oraz intencja służby 

misjom świadczą o zdatności kandydata na misjonarza. Ustawodawca pozostawia 

wolność wyboru kandydatów (na misjonarzy) pochodzących ze stanu kapłańskiego, 

zakonnego lub świeckiego, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Studium nie 

wyczerpuje wszystkich wymogów, które można by uwzględniać w rozeznawaniu 

zdatności kandydata, dlatego trzeba zaznaczyć, że do kompetentnej władzy powierzającej 

urząd misjonarza należy to rozeznanie.  
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Kolejnym aspektem badawczym pracy był element konstytutywny 

w powierzeniu urzędu misjonarza, jakim jest posłanie (mittere) przez kompetentną 

władzę kościelną. Ma ono znaczenie duszpastersko-liturgiczne, ale przede wszystkim 

znaczenie prawne, gdyż pociąga za sobą konkretne prawa i obowiązki dla tego, który 

posyła, i dla tego, który jest posłany. Powierzenie kanoniczne, które ustawodawca określa 

mianem provisio canonica w kan. 146 KPK 83, było już obecne w can. 147 CIC 1917, 

nadawane jest na mocy aktu prawnego kompetentnej władzy. Dyskusja kanonistów nad 

kompetentną władzą do powierzania urzędu misjonarza pozwala przyjąć, że władza ta 

jest dwojaka. Z jednej strony należy do tego, który posyła kandydata na tereny misyjne, 

z drugiej zaś, do przełożonego terenu misyjnego, który przyjmuje posłanego i powierza 

mu konkretne zadanie kanoniczne, bez pominięcia kompetencji Dykasterii 

ds. Ewangelizacji wraz z jej organami administracyjnymi. 

Z tego tytułu misjonarze piastujący urząd na terenach misyjnych, zwłaszcza ci, 

którzy należą do stanu duchownego lub/i zakonnego, podlegają podwójnej jurysdykcji. 

Z racji swojego stanu zależni są od przełożonego bądź biskupa diecezjalnego miejsca 

inkardynacji, a z racji statusu misjonarza podlegają przełożonemu lub biskupowi 

diecezjalnemu kierującemu misją, tj. temu, który ma władzę do erygowania urzędów, 

dokonywania w nich zmian, ich znoszenia oraz ich kanonicznego powierzenia. 

Misjonarze wykonują swoją posługę w imieniu Kościoła i chociaż nie sposób określić 

wszystkich szczegółowych zadań związanych z ich działalnością, które w ciągu historii 

wykonywali i wykonują, zadań o charakterze społecznym, charytatywnym, 

duszpasterskim i katechetyczno-sakramentalnym, to ustawodawca w kan. 787 KPK 1983 

wyróżnił te z nich, które uznał za fundamentalne dla procesu implantatio Ecclesiae. 

Po pierwsze, chodzi o dialog misyjny oparty o świadectwo życia i słowa 

misjonarzy, który rozpoczyna działalność stricte misyjną. Głoszenie Słowa życiem 

oznacza dla prezbiterów wypełnianie obowiązków, które wynikają zarówno z sakramentu 

chrztu, jak i z sakramentu święceń kapłańskich. Prezbiter uczestniczy w powszechnym 

posłaniu Apostołów przez Chrystusa, jego misyjne świadectwo opiera się na tria munera, 

które mają swoje zakorzenienie w działaniu in persona Christi. Ustawodawca 

precyzyjnie wskazał na ten aspekt życia wiernych w kan. 210 o obowiązku prowadzenia 

życia świętego, przyczynianiu się do wzrostu Kościoła i ustawicznym wspieraniu 

rozwoju jego świętości, a w przypadku prezbiterów także w kan. 276 o ich zobowiązaniu 

do dążenia do świętości. Zatem dialog misyjny ma swój początek w świadectwie życia, 



  Zakończenie 

 - 312 - 

zgodnego z własnym powołaniem, które staje się powszednim praktykowaniem wiary, 

a to jest jednocześnie misja. W pewnych warunkach to świadectwo może jawić się jako 

jedyna forma możliwej obecności Kościoła.  

Po drugie, szczególnym zjawiskiem o charakterze misyjnym jest „inkulturacja”, 

która w procesie implantatio Ecclesiae przyczynia się do dialogu misyjnego w szerokim 

kontekście, gdyż przenika sposób działania i życia, reguły i doktryny ewangelizowanych 

narodów bez odrzucania tego, co w nich jest prawdziwe i niesprzeczne z wiarą i prawdą. 

Dotyczy to również aktywnych w ewangelizacji podmiotów, którzy zostają wzbogaceni 

o formy wyrazu i wartości wiary oraz są pobudzani do stałej odnowy. Jest to przejaw 

powszechności misji Kościoła, który wychodzi naprzeciw każdemu człowiekowi z Dobrą 

Nowiną, bez zmuszania do przyjęcia wiary (kan. 748) oraz w całkowitym poszanowaniu 

wolności każdej osoby. Procesy inkulturacji Ewangelii i ewangelizacji kultury są 

niezmiernie aktualne w dzisiejszej działalności misyjnej. 

Ustawodawca skupia swoją uwagę przede wszystkim na posłudze Słowa 

i administrowaniu sakramentów, w których to działaniach prezbiter ma ważną rolę. 

W odniesieniu do głoszenia Słowa szczególne miejsce zajmuje przepowiadanie 

i katecheza. Najczęściej dotyczy to prezbiterów, ale ustawodawca wskazuje na 

możliwości udziału świeckich w tych zadaniach, z wyjątkiem zarezerwowanej kapłanowi 

i diakonowi homilii. Ustawodawca przewidział posługę katechistów, którzy pod 

kierownictwem misjonarza zajmują się przekazywaniem nauki ewangelicznej, 

organizowaniem życia liturgicznego i prowadzeniem akcji charytatywnej (kan. 785 § 1). 

Udzielanie sakramentów stanowi oddzielną część Kodeksu Prawa Kanonicznego, dlatego 

w podejmowanym studium nie zostały zgłębione unormowania kanoniczne w tej materii, 

jedynie wskazano na ogólne normy, które obowiązują na terenach misyjnych.  

W ostatnim rozdziale pt. „Prezbiterzy w działalności misyjnej Kościoła” została 

uwypuklona misyjna tożsamość prezbitera. Świadectwo życia prezbitera jest ściśle 

powiązane z jego powołaniem do kapłaństwa służebnego i jego obowiązkiem 

kanonicznym dążenia do świętości, a do tego świadectwa służą praktyczne środki, które 

ustawodawca wymienił w kan. 276. Styl życia prezbitera opiera się na praktykowaniu 

wiary i wierności powołaniu, które upodabnia go do Chrystusa, także w wypełnieniu woli 

zbawczej Boga. Analizowane zagadnienie pozwoliło dostrzec, że chociaż ustawodawca 

nie wyraża wprost misyjnego charakteru prezbiterów diecezjalnych, to przenosząc naukę 

soborową na język kanonistyczny – zwłaszcza PO nr 10 – to posiada taką intencję – 
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postrzegania misyjności osób duchownych w obu wymiarach communio Ecclesiarum, tj. 

w Kościele powszechnym i w Kościele partykularnym. Na tej podstawie można wsunąć 

wniosek, że otwartość i gotowość do działalności misyjnej ze strony prezbiterów wynika 

z samej natury Kościoła, któremu służą oraz z natury kapłaństwa służebnego, i które 

posiada wymiar powszechny. 

Posługa Słowa jako istotny element świadectwa prezbiterów wyraża się 

zwłaszcza w przepowiadaniu Ewangelii i katechizacji. Na terenach misyjnych związana 

jest z pierwszym głoszeniem kerygmatu, wprowadzeniem w tajemnicę zbawienia 

i w życie przepojone wiarą. Katechumenat przeznaczony dla tych, którzy wyrażają wolę 

przyjęcia chrztu jest również ważnym zadaniem misyjnym dla prezbiterów, którzy 

zgodnie z przepisami prawa liturgicznego podejmują się nauczania życia 

chrześcijańskiego i towarzyszenia katechumenom w praktykowaniu wiary. To zadanie 

kształtuje wspólnotę chrześcijańską konieczną dla implantatio Ecclesiae, które coraz 

bardziej staje się obowiązkiem całego Kościoła, także dając fundament dla 

katechumenatu pochrzcielnego dla osób już ochrzczonych. Powstałe wspólnoty 

chrześcijańskie przez posługę słowa i sakramenty są stopniowo wprowadzane 

w dynamizm wiary, która potrzebuje dojrzewania i wzrastania. Odpowiedzialność 

i troska o to zadanie spoczywa na pasterzach. 

Do wydania encykliki Fidei donum Piusa XII nie było konkretnych norm 

przyczyniających się do praktycznego realizowania zadań misyjnych przez prezbiterów 

diecezjalnych. Nowa perspektywa papieskiej encykliki dała początek powstawaniu norm, 

za pomocą których biskupi diecezjalni mogli posyłać prezbiterów do podjęcia dzieł 

misyjnych jako misjonarzy ad tempus, czyli poza własną diecezją bez konieczności utraty 

inkardynacji. Misjonarze ci zwani są „fideidonistami” i ich działalność misyjna 

charakteryzuje się m.in. dużym stopniem indywidualizacji, gdyż nie należą oni do 

stowarzyszeń życia apostolskiego lub instytutów zakonnych działających wspólnotowo; 

dobrowolnością, gdyż prezbiter sam zgłasza się na misje oraz tymczasowością, ponieważ 

działalność misyjna jest podejmowana na jakiś określony czas. 

Ustawodawca, zgodnie z postanowieniami Soboru Watykańskiego II 

o rozmieszczeniu duchowieństwa na świecie, oprócz norm dotyczących inkardynacji 

i ekskardynacji duchownych, wydobył w kan. 271 licentia transmigrandi. Treść 

analizowanego kanonu stanowi konkretną odpowiedź kanoniczną na zapotrzebowanie 

prezbiterów na terenach misyjnych. Zwłaszcza podkreślona tu została wola 
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ustawodawcy, aby udzielać pozytywnych odpowiedzi na prośby prezbiterów 

diecezjalnych do podejmowania działań misyjnych z zastrzeżeniem, że ewentualna 

odmowa jest w kompetencji biskupa diecezjalnego. Do niego należy ocena konieczności 

i zakresu odpowiedniego przygotowania prezbitera kandydującego na urząd misjonarza. 

W tym celu aktualne są po dziś dzień normy Postquam Apostoli, które określają zasady 

zawierania umów pomiędzy biskupem posyłającym prezbitera a biskupem lub 

przełożonym na terenach misyjnych przyjmującym posłanego i samym duchownym. 

Studium treści kanonu rozróżniło, że z jednej strony można uznać licentia transmigrandi 

za uprawnienie prezbiterów, ale z drugiej należy ostrożnie do takiej opinii podejść, 

ponieważ kan. 271 nie został umieszczony przez ustawodawcę w rozdziale pt. „prawa 

i obowiązki duchownych”. 

W kanonach misyjnych Kodeksu Prawa Kanonicznego nie został umieszczony 

wyczerpujący katalog zadań misyjnych prezbiterów. Ustawodawca jedynie wskazał na 

ogólne zadania prezbiterów względem misyjności Kościoła. Są to zadania, które 

w większości realizują się w kontekście parafii. Troska o misyjność znajduje swoje 

miejsce w duszpasterstwie parafii, które jest powierzone prezbiterom. Troska ta dotyczy 

zarówno gentiles zamieszkujących na terenie parafii, jak i wyraża się we współpracy 

misyjnej z terenami misyjnymi. Jest to wezwanie do duszpasterskiego nawrócenia 

wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej, które obecnie zostaje 

podkreślone w nauczaniu papieża Franciszka i jest kontynuacją rozwoju soborowej 

koncepcji parafii jako „wspólnoty wspólnot”. Również współpraca z wiernymi w dziele 

ewangelizacji jawi się jako odpowiedź na biedę (nie tylko materialną, ale i społeczną) 

doświadczaną na terenach misyjnych. W tej materii pomocnym narzędziem do 

promowania gorliwości misyjnej są środki masowego przekazu, zarówno tradycyjne jak 

i cyfrowe. Współpraca wiernych nie polega na jakiejś metodologii lub strategii, ale 

stanowi wypełnienie własnego zadania w Kościele. 

Zadanie promowania powołań misyjnych znajduje swoją realizację w coraz 

liczniejszych praktycznych inicjatywach, zwłaszcza w rozpowszechnieniu ducha 

misyjnego w seminariach duchownych, na co ustawodawca wskazał w kann. 245 i 256. 

Przykładem takiej inicjatywy są m.in. Diecezjalne Seminaria Misyjne Redemptoris 

Mater, powstałe jako odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II do nowej ewangelizacji. 

Następnie należy stwierdzić, że ustawodawca wskazuje, że dla lepszej i skuteczniejszej 

współpracy misyjnej na poziomie diecezjalnym konieczne jest wyznaczenie kapłana, 
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który stałby się odpowiedzialnym za wspieranie inicjatyw misyjnych. Na poziomie 

Konferencji Biskupów realizacją normy wynikającej z treści kan. 792 jest Komisja 

ds. Misji. 

W niniejszym studium został uwzględniony także szczególny obszar 

działalności misyjnej, który jest związany z duszpasterstwem migrantów. To zjawisko 

jest dość złożone i obejmuje aspekt historyczno-geograficzny, prawny, socjologiczny 

i religijny, dlatego stanowi wyzwanie dla misyjności Kościoła i również ma swoją 

podstawę prawną w treści kan. 792. Praktyka misyjna prezbiterów przyczyniła się do 

wytworzenia ramy prawnej dla przeniesienia prezbiterów, którzy mogliby posługiwać 

w duszpasterstwie migrantów. 

Wreszcie, w podejmowanym studium przeanalizowana została specyfika 

Seminariów Redemptoris Mater jako jednej z możliwości impulsu misyjności 

prezbiterów diecezjalnych. Seminaria te powstały wewnątrz „Drogi 

Neokatechumenalnej” – itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa 

i czasów dzisiejszych, która od początku swojej egzystencji coraz bardziej odkrywała 

naglącą potrzebę misyjną, wzbudzając w swoich członkach ducha misyjnego gotowego 

ruszać na misje, by wziąć udział w procesie implantatio Ecclesiae. Brak prezbiterów 

zainspirował inicjatorów Drogi Neokatechumenalnej do zaproponowania Ojcu Świętemu 

erygowania seminariów diecezjalnych o profilu misyjnym. Pierwsze Seminarium 

Redemptoris Mater powstało w Rzymie w 1988 r. W niniejszej dysertacji uwzględnione 

zostały dekret i wewnętrzna reguła życia warszawskiego Redemptoris Mater.  

Seminaria te cechują się: diecezjalnością, gdyż podlegają bezpośrednio 

biskupowi diecezjalnemu; międzynarodowością, ze względu na pochodzenie 

kandydatów z całego świata oraz perspektywą misyjną i uczestnictwem w formacji 

chrześcijańskiej, prowadzonej przez Drogę Neokatechumenalną. W seminariach mają 

formować się duszpasterze gotowi iść i głosić Chrystusa wszędzie tam, gdzie Kościół jest 

w potrzebie, zwłaszcza z powodu braku duchowieństwa. 

Badanie naukowe nad szczególną rolą i zadaniami prezbiterów diecezjalnych 

w misji ad gentes Kościoła łacińskiego pozwoliło zrealizować postawioną tezę 

o aktualności działania misyjnego poprzez zaszczepienie jego obecności w narodach 

i wspólnotach, gdzie jeszcze się nie zakorzenił. Prezbiterzy diecezjalni, którzy na mocy 

inkardynacji przynależą do konkretnego Kościoła partykularnego, uwypuklają swoje 

uczestnictwo w kapłaństwie Chrystusowym, poprzez gotowość i dyspozycyjność, by „iść 
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i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Normy prawne sprzyjają przynoszeniu się 

prezbiterów diecezjalnych z miejsca inkardynacji na tereny misyjne, gwarantują 

wypełnienie zadań misyjnych poprzez powierzanie urzędu kościelnego misjonarza 

i wskazują na charakterystykę tych działań podejmowanych w imieniu Kościoła. Studium 

pozwoliło stwierdzić, że diecezjalność prezbiterów nie jest cechą sprzeczną ani 

przeciwstawną powołaniu misyjnemu, lecz obie cechy – diecezjalność i misyjność – 

w przypadku prezbiterów diecezjalnych wzajemnie się przenikają i uzupełniają. 

Studium może być inspiracją do dalszych badań naukowych w zakresie 

kanonistycznym z perspektywy realizacji zadań misyjnych w Kościołach wschodnich. 

Również kolejną perspektywą badawczą mogą być konkretne rozstrzygnięcia ówczesnej 

Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, skierowane do poszczególnych Kościołów 

partykularnych z terenów misyjnych jej podległych.  

Na koniec należy stwierdzić i podkreślić, że nie ulega wątpliwości, iż dzisiaj 

Kościół w swoim zapale misyjnym i posłuszeństwie słowom Zbawiciela głosi Ewangelię 

słowem i świadectwem wszystkim ludziom i narodom. Wzorem dla Kościoła w niesieniu 

Chrystusa jest Maryja, Matka Odkupiciela, Matka kapłanów i typus Ecclesiae. Właśnie 

Ona, jak niegdyś w Kanie Galilejskiej widząc, że brakuje wina, powiedziała do uczniów 

„zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (por. J 2, 3-5). Tak i dzisiaj, niczym Anioł 

Stróż naszych czasów, przyjmuje każdego człowieka pod Krzyżem Jej Syna, ukazując 

właściwą drogę wiary. Cały Kościół wraz z Maryją zmierza ku Niemu, i wpatrując się 

w Jej wiarę i życie modli się:  

 

Dziewico i Matko, Maryjo, […] 

pomóż nam wypowiedzieć nasze „tak” 

wobec pilnej potrzeby, jak nigdy dotąd naglącej, 

by wszędzie rozległa się Dobra Nowina o Jezusie. 

[…] wyproś nam nowy zapał […]  

by nieść wszystkim Ewangelię życia zwyciężającą śmierć. 

Daj nam odwagę szukania nowych dróg, 

aby dotarł do wszystkich dar piękna, które nie zaniknie. 

[…] Gwiazdo nowej ewangelizacji, 

pomóż nam zajaśnieć świadectwem komunii, 
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służby, żarliwej i ofiarnej wiary, 

sprawiedliwości i miłości do ubogich, 

aby radość Ewangelii dotarła aż po krańce ziemi, 

i żadne peryferie nie zostały pozbawione jej światła. 

Matko żywej Ewangelii, módl się za nami! Amen, Alleluja!2 

 

 
2 FRANCISCUS PP., Evangelii gaudium, dz. cyt., nr 288. 



 

 

 

SUMARIO 

 

La mayor acción de la Iglesia, y a su vez la más santa, consiste en el 

cumplimiento del mandato misionero: “Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva 

a toda la creación” (Mc 16, 15). Con este fin la Iglesia envía mensajeros del Evangelio 

hasta los confines de la tierra. La vocación misionera afecta a todos los fieles, que desde 

un enfoque jurídico se expresa en la responsabilidad de todos los fieles bautizados por la 

misión de la Iglesia, y de esta se derivan una serie de responsabilidades y derechos 

concretos. Una función importante y activa en la misión tienen aquellos a los que el 

Espíritu Santo ha otorgado una vocación misionera. El camino, que ha de seguir hoy la 

comunidad de la Iglesia, es el camino misionero, el cual es deber primordial de todo el 

pueblo de Dios. Así como la Iglesia es misionera por naturaleza, así también se es 

cristiano si se tiene una alma misionera. La llamada de Juan Pablo II a la nueva 

evangelización, junto con la necesidad de una conversión misionera de la Iglesia, a la que 

hace referencia el papa Francisco, son pruebas de la necesidad urgente y de la respuesta 

eclesial a las tareas misionales. 

La descristianización, la laicización y la crisis de fe han apremiado a la Iglesia 

a realizar un profundo análisis sobre su propia misión, cristalizando en el Concilio 

Vaticano II un nuevo impulso misionero. Al servicio de la Iglesia está el derecho canónico 

como instrumento indispensable. El legislador eclesiástico, sirviéndose del lenguaje 

jurídico, precisa el significado del término missio ad gentes, ya que en los documentos 

conciliares no está reservado únicamente a la acción estrictamente misionera de la Iglesia, 

sino que tiene un significado más amplio y general. A su vez, en el decreto conciliar sobre 

la actividad misionera de la Iglesia, se especificaron las tareas misioneras que se basan en 

el testimonio cristiano, el anuncio del Evangelio y la celebración litúrgica, que lleva a los 

sacramentos y a la formación de la comunidad cristiana. Estas propuestas conciliares se 

han convertido en las fuentes directas de los cánones 781, 784, 786 y 787 del Código de 

Derecho Canónico de 1983. 

En este contexto se enmarca la pregunta de investigación de la disertación sobre 

la actualidad de la acción misionera de la Iglesia, y a su vez la determinación de en qué 

consiste desde un punto de vista canónico y qué funciones y tareas tienen los presbíteros 
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diocesanos en dicha acción. Estas preguntas han llevado a la formulación del título de la 

disertación: “Cometido y funciones del presbítero diocesano en la actividad misionera ad 

gentes de la Iglesia latina”.  

La estructura y el contenido del trabajo, repartidos en cuatro capítulos, se 

sustentan en el principio “de lo general a lo particular”. La perspectiva más amplia emana 

del Magisterio sobre la misionalidad de la Iglesia, su desarrollo y actualización 

(aggiornamento), en el pensamiento jurídico y en las instituciones misioneras. De este 

modo se puede concretar la definición de la misión ad gentes en el ordenamiento 

canónico, y en consecuencia llegar a la figura jurídica del misionero en la actividad 

estrictamente misionera. El contenido a concretar es la cuestión de la contribución de los 

presbíteros diocesanos, en cuanto misioneros, a la misión ad gentes de la Iglesia. 

El concepto missio en el ordenamiento canónico está ligado a la provisión de 

una función concreta a una determinada persona a través de un acto jurídico de la 

autoridad competente. De entre todas las funciones y cargos eclesiásticos existe una, que 

se puede determinar como “misión”, la cual el legislador titula actio proprie missionalis. 

La provisión implica que la acción misionera se realiza en nombre de la Iglesia. Por esto, 

las normas jurídicas relacionadas a esta función y finalidad pueden ser distinguidas en el 

derecho canónico como “derecho misional”. La validez de obligación de estas se aplica 

en los terrenos misioneros bajo la jurisdicción del Dicasterio para la Evangelización. La 

Santa Sede se basa en el proceso llamado plantatio Ecclesiae como criterio para 

determinar los terrenos iuris missionalis. 

En el Código de Derecho Canónico de 1983 la actividad misional de la Iglesia 

se encuentra en 12 cánones del título II, libro III. La introducción de las normas 

misionales en la normativa codicial acentúa la naturaleza misionera de la Iglesia, como 

elemento identificable. Esta actividad consiste en iniciar y consolidar la presencia de la 

Iglesia allí donde no existe o todavía no está enraizada. Está dirigida a las personas que 

no conocen a Cristo – ad gentes. De la naturaleza de la Iglesia derivan la participación en 

la actividad misional y la obligación de evangelización de todos los fieles (can. 781), que 

se realizan sobre todo a través de la implantación de la Iglesia en pueblos o grupos en los 

que aún no está enraizada (implantatio Ecclesiae), según la norma del can. 786. El papa 

Francisco subraya en su magisterio la intención del legislador, indicando la necesidad de 

una conversión misionera de las estructuras, que es posible gracias a una conversión del 

corazón inspirada por el espíritu misionero. 
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La plantatio Ecclesiae no es una cuestión fácil de definir en el ámbito canónico, 

en especial debido a la dificultad para definir el lugar y el tiempo de duración del proceso. 

Esto se debe a la vivacidad eclesial, que está en continuo crecimiento y desarrollo. De la 

interpretación del can. 786 resulta que el legislador se basa en disposiciones de carácter 

más práctico, que jurídico-canónico. Se pueden diferenciar las etapas de evangelización: 

desde el primer anuncio del Evangelio, por el crecimiento de fe hasta la formación de la 

comunidad de fieles, como nueva Iglesia particular. En última instancia compete a la 

Santa Sede el discernimiento de qué terrenos pueden ser considerados como nuevas 

Iglesias plenamente constituidas, aunque el legislador en el CDC de 1983 ha definido 

algunos elementos del proceso, como son por ejemplo la constitución del obispo y el 

establecimiento de estructuras diocesanas (parroquias, arciprestazgos, curia diocesana), 

teniendo en cuenta que se trata de portio populi Dei. Según algunos canonistas, un criterio 

indispensable es también la presencia del presbiterio propio, del cual un número 

significativo sea de sacerdotes autóctonos. 

La actualidad del tema abordado se basa también en que la práctica misionera 

cada vez más se lleva a cabo en los terrenos descristianizados y secularizados, por lo tanto 

no solamente en los terrenos de misión según la interpretación tradicional de este 

concepto. El legislador en el can. 787 ha señalado al sujeto activo de la actividad misional, 

este es el misionero. Se trata del fiel dotado de una vocación misionera, el cual está sujeto 

a una serie de regulaciones jurídicas relacionadas con la formación, el envío y la provisión 

de funciones eclesiales de carácter misionero. En el desarrollo de la implantatio Ecclesiae 

las funciones más importantes sobre todo son: el diálogo misionero con el testimonio de 

vida y de palabra de los misioneros, la inculturación del Evangelio, el ministerio de la 

Palabra divina – en especial la predicación de la Palabra y la catequización –, y la 

celebración de los santos sacramentos. La pastoral de los emigrantes está también muy 

vinculada a la actividad misional de la Iglesia. 

Hasta la segunda mitad del siglo XX los misioneros eran en su mayoría 

miembros religiosos, que realizaban la misión ad vitam, dedicándose totalmente a la causa 

misional. De gran novedad fue la encíclica de Pío XII Fidei donum del 1957, en la que 

marcó un nuevo horizonte para la misionalidad de los presbíteros pertenecientes al clero 

diocesano, una realidad desconocida y poco practicada hasta ese momento. Su 

característica particular era la provisión de funciones misionales por un tiempo 

determinado, dando así comienzo a los misioneros ad tempus.  
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Los presbíteros, por la recepción del orden, están obligados a un testimonio 

y servicio particular, sobre todo sacramental, que representan la realización de su 

obligación a buscar la santidad en virtud del can. 276. El instrumento jurídico que 

posibilita el servicio de los presbíteros diocesanos fuera del lugar de su incardinación 

tiene su razón en la licentia transmigrandi (can. 271). Es esto una solución codicial y a su 

vez una consecuencia directa de los postulados del Concilio Vaticano II.  

Para la provisión del oficio de misionero, según la interpretación del can. 149, 

es fundamental una vocación misionera por parte del candidato. El autor de la vocación 

es el Espíritu Santo. El cometido de la autoridad competente es la responsabilidad de 

discernir la vocación del candidato y su idoneidad para la obra misionera, y como 

consecuencia de esto es responsable también de su acompañamiento y formación. El 

misionero es enviado (mittere) por la autoridad competente y esto tiene un significado 

jurídico, porque conlleva derechos y obligaciones concretas para el que envía y para el 

que es enviado. El marco jurídico para la provisión de un oficio eclesiástico (provisio 

canonica) está indicado por el legislador en el can. 146. 

Una de las mayores dificultades en los terrenos de misión está relacionada con 

la falta de sacerdotes, circunstancia ya destacada en el Concilio Vaticano II. En relación 

a ello la Congregación del Clero publicó la instrucción Postquam Apostoli, que contenía 

unas directrices concretas para los presbíteros que habían de ir a los terrenos de misión. 

Se muestra así el desarrollo de la conciencia misionera, ya que estas normas abrieron el 

camino a una realización más concreta de la vocación misionera del clero diocesano, 

todavía antes de la promulgación del Código de 1983. 

La problemática misionera es muy amplia y variada, por lo que hay varias 

soluciones y respuestas prácticas. Una de estas respuestas a las dificultades de las 

misiones es la erección de los seminarios diocesanos de carácter misional Redemptoris 

Mater, surgidos de la experiencia de las comunidades del Camino Neocatecumenal, para 

formar presbíteros para la Nueva Evangelización. Estos seminarios se caracterizan por 

ser diocesanos, ya que dependen directamente de la autoridad del obispo diocesano; 

internacionales, debido a la procedencia de los candidatos de todas las partes del mundo; 

tienen una perspectiva misionera y se apoyan en la formación cristiana, que lleva a cabo 

el Camino Neocatecumenal. Estos seminarios han de formar pastores dispuestos a ir 

y anunciar a Cristo allí donde la Iglesia se encuentra en estado de necesidad, en especial 

debido a la falta de sacerdotes. 
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El estudio de la materia ha permitido constatar que la diocesaneidad de los 

presbíteros no es una característica contraria ni opuesta a la vocación misionera, sino que 

las dos, diocesaneidad y misionariedad, en el caso de los presbíteros diocesanos, se 

complementan y compenetran entre sí. En conclusión, la diocesaneidad de los presbíteros 

se manifiesta en su disposición para las obras misionales, a este fin sirven las normas del 

derecho canónico. 
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ANEKS 1 

Terytoria podlegające dykasterii misyjnej Kurii Rzymskiej 

(na dzień 24 października 2021 r.) 

 Afryka Ameryka Azja Oceania OGÓŁEM 

Archidiecezje 

Metropolitalne 
94 5 78 11 188 

Archidiecezje 3 - 1 - 4 

Diecezje 394 22 343 31 790 

Opactwa 

terytorialne 
- - 1 - 1 

Wikariaty 

apostolskie 
19 40 17 - 76 

Prefektury 

apostolskie 
3 1 34 1 39 

Misje sui iuris 1 2 3 2 8 

Prałatury 

terytorialne 
- 1 - - 1 

Administratury 

apostolskie 
- - 4 - 4 

Ordynariaty 

wojskowe 
3 - 2 1 6 

Misyjne 

Jednostki  
517 71 483 46 1 117 

Ogółem 543 1 095 546 81 3 026* 

* W Europie jest 761 jednostek kościelnych, z których żadna z nich nie podlega 

Dykasterii rzymskiej zajmującej się sprawami misji.  
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ANEKS 2 

Międzynarodowe Seminaria Diecezjalne Redemptoris Mater na świecie  

(na dzień 26 sierpnia 2021 r.) 

EUROPA – 62 seminaria 

Albania. Lezha 
Anglia. Londyn 
Austria. Wiedeń 
Belgia. Bruksela  
    Namur 
Bośnia i Hercegowina. 
    Sarajewo 
Chorwacja. Pula 
Czechy.  
    Czeskie Budziejowice 
Dania. Kopenhaga 
Estonia. Tallinn 
Finlandia. Helsinki  
Francja. Awinion 
    Bajonna 
    Montpellier 
    Paryż 
    Strasburg 
    Tulon  
Grecja. Ateny 

 Hiszpania. 
    Alcalá de Henares 
    Burgos 
    Castelló de la Plana 
    Grenada 
    Kadyks 
    Kordoba 
    León 
    Lugo 
    Madryt 
    Murcja 
    Ourense 
    Oviedo 
    Pampeluna 
    Sewilla 
    Vitoria-Gasteiz 
Holandia. Haarlem 
    Roermond 
Irlandia. Armagh 
Luksemburg. Luksemburg 
Łotwa. Ryga 
Niemcy. Berlin 
    Kolonia 

Polska.  Łódź 
    Warszawa 
Portugalia.  Beja 
    Évora 
    Lizbona 
    Porto 
Rumunia. Statu Mare 
Słowacja. Żilina 
Szwajcaria.  Fryburg 
    Lugano 
Ukraina. Kijów 
    Użhgorod 
    Winnica 
Węgry. Eger 
Włochy. Ascoli Piceno 
    Campobasso 
    Cosenza 
    Florencja 
    Macerata 
    Pinerolo 
    Rzym 
    Triest 

AFRYKA – 12 seminariów 

Angola. Luanda 
Egypt. Kair 
Gabon. Libreville 
Kamerun. Duala 
Demokratyczna Republika 
Kongo. Goma 

Madagaskar. Morondava 
Republika Poułdniowej 
Afryki. Kapsztad 
    Pretoria  
Tanzania. Dar es Salaam 

Uganda. Kampala 
Wybrzeże Kości Słoniowej. 
    Abidżan. 
Zambia. Kitwe 

OCEANIA – 2 seminaria 

Australia. Perth 
    Sydney 
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AMERYKA – 39 seminariów 

Argentyna. Corrientes 
Boliwia. La Paz 
Brazylia. Belem 
    Brazylia 
    Rio de Janeiro 
    São Paulo 
Kostaryka. San José 
Curaçao. Willemstad 
Dominikana. Baní 
    Santiago de los 
Caballeros 
    Santo Domingo 
Ekwador. Quito 
Salwador. San Salvador 

Jamajka. Kingston 
Kanada. Quebec 
    Toronto 
    Vancouver 
Kolumbia. Barranquilla 
    Bogota 
    Medellin 
Meksyk. Guadalajara 
    Meksyk 
    Puebla 
Nikargua. Managua 
Paragwaj. Asunción  
Peru. Arequipa 
    Callao 

Urugwaj. Montevideo 
USA. Boston 
    Bridgeport 
    Dallas 
    Denver 
    Filadelfia 
    Miami 
    Newark 
    Nowy Orlean 
    Waszyngton 
Wenezuela. Caracas 
    Carúpano 

AZJA – 11 seminariów 

Chiny. Macao 
Filipiny. Manila 
Indie. Bangalore 
    Pune 
    Ranchi 

Izrael. Galilea 
Japonia. Takamtsu1 
Korea Południowa. Seul 
Liban. Beirut 

Pakistan. Karaczi 
Taiwan. Kaohsiung 

 

Pierwsze diecezjalne seminarium misyjne zostało erygowane w Rzymie 

w 1988 r. Obecnie (na 26 sierpnia 2021 r.) jest 126 Międzynarodowych Seminariów 

Diecezjalnych Redemptoris Mater. Od 1990 r., kiedy miały miejsce pierwsze święcenia 

prezbiteratu, do 2019 r. zostało wyświęconych 2 590 prezbiterów; ponad 2 tysiące 

młodych kształci się obecnie w tych seminariach2. 

  

 
1 Seminarium w Japonii ma swoją siedzibę przy Seminarium Redemptoris Mater w Rzymie.  
2 Por. www.neocatechumenaleiter.org [data dostępu: 23.07.2021]. 
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ANEKS 3 

Zestawienie dystrybucji katolików i duchowieństwa na świecie  

w 1989 r.3 i 2019 r.4 

1989 / 2019 ludność katolików % 
osób / 

1 kapłan 

katolików / 

1 kapłan 

AFRYKA 
629 973 000 85 610 000 13,59 31 777 4 318 

1 290 579 000 251 550 000 19,49 26 093 5 086  

AMERYKA 
711 299 000 451 468 000 63,47 5 958 3 782 

1 014 407 000 647 205 000 63,80 8 328  5 318  

AZJA 
3 089 012 000 80 178 000 2,60 99 099 2 572 

4 510 857 000  149 136 000  3,31 43 958 2 123  

EUROPA 
708 924 000 281 633 000 38,73 3 141 1 248 

720 399 000 285 573 000 39,64 4 280 1 697  

OCEANIA 
26 016 000 6 957 000 26,74 4 820 1 289 

41 535 000 10 939 000 26,34 9 029 2 378  

Ogółem 
5 165 224 000 905 846 000 17,54 12 865 2 257 

7 577 777 000  1 344 403 000  17,74 18 289  3 245 

 

Pod koniec 2019 r. populacja ludności na całym świecie wynosiła ponad 

7,5 miliarda, roczny wzrost w odniesieniu do 2018 r. to ponad 81 milionów. Wzrost ten 

miał miejsce również w Europie. Liczba ochrzczonych katolików w 2019 r. wynosiła 

trochę więcej niż 1,3 miliarda, to jest ok. 17,74% całej populacji świata. Także w tej 

kwestii zanotowano roczny wzrost o ponad 15 milionów katolików, jedynie w Europie 

 
3 Speciale Panorama dell’anno missionario 1990-1991, „L’Osservatore Romano” 20.10.1991, s. 3. Liczby 
odnoszą się do Annuario Statistico della Chiesa 1989. 
4 Dane statystyczne pochodzą od Agenzia Fides – Agenzia delle Pontificie Opere Missionarie z dnia 
24.10.2021 r. z okazji 95. Światowego Dnia Misyjnego. Dostępne w www.fides.org [data dostępu: 
30.04.2022]. 
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występuje tendencja zniżkowa, gdyż w 2019 r. było o 292 tysiące mniej katolików 

w porównaniu z 2018 r.  

Normy Postquam Apostoli, poprzez które podjęto próbę ułatwienia 

przemieszczenia się prezbiterów, tak by dążyć do ich lepszego rozmieszczenia na 

świecie, odwołały się do statystyk z 1977 r5. Wskazywano w nich na prawie 4,1 miliardy 

ludzi na świecie, z których niecałe 18% było katolikami. Zatem odsetek katolików 

w odniesieniu do całej ludności świata w ostatnim pół wieku (od 1977 r. do 2019 r.) 

utrzymuje się pomiędzy 17,5 – 18%. 

Średnia liczba ludności ogółem, przypadająca na jednego prezbitera w 2019 r. 

to 18.289, czyli ponad 6,5 tysiące więcej niż było w 1989 r., kiedy na jednego prezbitera 

przypadało 12.865 osób. Pozwala to zauważać, że wzrost ludności na świecie nie idzie 

w parze ze wzrostem liczby kapłanów. Ogólnoświatowa średnia liczba katolików 

w 2019 r. przypadająca na jednego prezbitera to 3.245 ochrzczonych. Ta liczba wzrasta 

w Ameryce, Europie i Oceanii, a maleje w Azji i Afryce.  

Wyraźnie jest kryzys powołań kapłańskich, chociaż liczebnie jest więcej 

duchownych obecnie (414.336 kapłanów), niż w 1991 r. (404.031)6. Podzieleni są 

następująco: 

 prezbiterzy 

w 1991 r. 

diecezjalni 

w 1991 r. 
% 

prezbiterzy 

w 2019 r. 

diecezjalni 

w 2019 r. 
% 

AFRYKA 20 768 10 903 52,5 49 461 34 345 69,44  

AMERYKA 118 716 69 723 58,73 121 693 85 416 70,19 

AZJA 34 931 19 502 55,83 70 254 38 677 55,05 

EUROPA 224 299 155 670 69,4 168 328 119 869 71,21 

OCEANIA 5 317 2 792 52,51 4 600 2 729 59,33 

Ogółem 404 031 258 590 64 414 336 281 036 67,82 

 

W odniesieniu do liczby kapłanów w 1977 r. na 100.000 mieszkańców Azji 

przypadało 2 kapłanów, w Afryce – 4, w Ameryce Łacińskiej – 13, w Ameryce Północnej 

 
5 Por. PAp, nr 8. 
6 Dane z 1991 r. są wzięte z SECRETARIA STATUS RATIONARIUM GENERALE ECCLESIAE, Annuarium 
Statisticum Ecclesiae 1996, Libreria Editrice Vaticana, ss. 78-83. 
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– 29, w Oceanii – 26, w Europie – 37 kapłanów7. Statystyki te wskazywały, że podczas 

gdy w Europie i Ameryce Północnej znajdowało się 45% katolików świata, którym 

posługiwało 77,2% duchowieństwa całego świata; to w Ameryce Łacińskiej i na 

Filipinach, gdzie również znajdowało się 45% katolików, posługiwało jedynie 12,62% 

duchowieństwa8. Stosunek prezbiterów do liczby wiernych wynosił 4 do 1 na korzyść 

Europy i Ameryki Północnej w zestawieniu z Ameryką Łacińską i Filipinami.  

Dzisiaj, jak można zaobserwować z powyższych danych, Afryka i Azja dzięki 

działalności misyjnej Kościoła doświadczyły znacznego wzrostu liczby wiernych, ale 

katolicy na tych kontynentach doświadczają dużego „niedoboru” kapłanów. Podczas gdy 

w Europie 1 kapłan posługuje dla około 1.697 katolików, w Afryce jeden kapłan ma 

średnio 5.086 wiernych. W tym wypadku stosunek prezbiterów w Europie i Afryce do 

liczby wiernych wynosi 3 do 1.  

 
7 Por. tamże. 
8 Por. PAp, nr 9. 


