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Wstęp

Sobór II W atykański wciąż trwa. Wprawdzie nie w  formie za
planowanych zebrań Ojców soboru, dyskusji nad schematami kon
stytucji, dekretów, deklaracji, lecż w  formie wydobywania z uchwał 
soborowych: nauki, myśli, wskazań, zaleceń i przenoszenie ich 
w  życie. To już jest w  ścisłym  znaczeniu Janowa „Accomodata 
renovatio”· „.Accomodata renovatio” dotyczy, w edle pojęć soboro
wych: „Ecclesia ad intra” i „Ecclesia ad extra”. Aspekt „ad intra” 
łączy się ściśle z aspektem  „ad extra’1. N ie odłącza się od niego, 
raczej w  jakiś sposób wciąż rzutuje na niego. Chociaż tem at mego 
artykułu m ieści się w  aspekcie „Ecclesia ad intra” to jednak rzu
tuje w  jakiś sposób na „Ecclesiam ad extra”, bo przecież dotyczy  
tych, którzy pracują nad Ludem Bożym. Treścią wejdzie więc 
w  Janową „aocomodata renovatio”.

Ï. Głowa Kościoła partykularnego a Głowa Kościoła powszechnego

Dekrety soborowe ukazują dowartościowanie biskupa· Mimo tego 
dowartościowania podkreślone jest dobitnie zwierzchnictwo nad 
nim Ojca św. W powołaniu biskupa mieści się troska o Kościół 
Chrystusowy, jednak jurysdykcyjnie jest głow ą Kościoła partyku
larnego. To podkreśla konstytucja dogmatyczna o Kościele w  sło
wach: „Poszczególni biskupi, stojący na czele K ościołów party
kularnych sprawują sw e rządy pasterskie każdy nad powierzoną 
sobie częścią Ludu Bożego, nie nad innym  Kościołem ani nad ca
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łym  Kościołem powszechnym ” h Jurysdykcja biskupia obejmuje 
tylko „część Ludu Bożego”, czyli jakiś Kościół lub K ościoły par
tykularne ściśle określone dekretem  nominacyjnym. Tak ograni
czona jurysdykcja ukazuje tym  samym pew ne podporządkowanie 
i zależność głow y Kościoła partykularnego od Głowy Kościoła po
wszechnego.

Tą zależność biskupa od papieża uwidoczniają również słowa: 
„Poszczególni biskupi, którym zlecono troskę o Kościół partyku
larny sprawują w  im ię Pana pieczę duszpasterską nad sw ym i ow 
cami, pod zwierzchnictwem  papieża, jako ich w łaściw i, zwyczajni, 
bezpośredni duszpasterze” 2. Znowu słowo „zwierzchnictwo” mówi
0 zależności biskupa od papieża.

To podporządkowanie, ta zależność biskupa od Głowy Kościoła 
powszechnego ukazuje konieczność jego współpracy z nim mimo, 
że sam jest „właściwym , zwyczajnym  i bezpośrednim” Pasterzem  
Kościoła partykularnego.

Tą konieczność wspomnianej współpracy biskupa z papieżem w i
dać również z definicji diecezji, jaką daje dekret a pasterskich za
daniach biskupów w  K ościele a mianowicie: „Diecezję stanowi 
część Ludu Bożego, powierzona pieczy pasterskiej biskupa i w spół
pracujących z nim kapłanów, tak by trwając przy swym  pasterzu
1 zgromadzona przez niego w  Duchu św- przez Ewangelię i Eucha
rystię tworzyła Kościół partykularny, w  którym prawdziwie obec
ny jest i działa jeden, św ięty, katolicki i apostolski Kościół Chry
stusow y” 3. W Kościele partykularnym, jak widać z przytoczonej 
definicji diecezji, musi być i działać Kościół Chrystusowy. To zaś 
jest tylko wówczas m ożliwe, jeżeli biskup współpracuje z Ojcem  
św., a więc tworzy z nim jedność- „Tej jedności usilnie strzec 
i bronić powinniśm y przede w szystkim  m y biskupi, którzy prze
wodniczym y w  Kościele, byśmy, wykazali, że i samo biskupstwo 
jedno jest i niepodzielne” 4, tak mówi św. Cyprian o współpracy  
i jedności biskupa z papieżem.

Dekrety soborowe ukazują w ięc starą prawdę, chociaż now y
mi słowami, zależności i współpracy Pasterza Kościoła partyku
larnego z Pasterzem Kościoła powszechnego.

II. Kapłani podporządkowani współpracownicy biskupa

Biskupi współpracują z Ojcem św. Z biskupami winni znowu  
współpracować kapłani. Dekrety soborowe uważają kapłanów za

1 KK 28
2 DB 11.
3 j.w.
4 Św. C y p r i a n  De unitate  w tłum . ks dr J. Czuja —■ „Pism a 

i tra k ta ty ”, Poznań 1937 s. 174.
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rzeczywistych współpracowników biskupa. Podkreślają to wyraź
nie chociażby w  takich zdaniach: „W szyscy kapłani, zarówno die
cezjalni jak i zakonni... stanowią grono Skrzętnych współpracow
ników biskupiego stanu” 5, lub „bliższymi współpracownikam i bi
skupa są kapłani, którym on powierza obowiązki duszpasterskie 
lu'b też dzieła apostolatu o charakterze ponadparafialnym” 6, czy 
w reszcie „ze szczególnego zaś w zględu współpracownikami bisku
pa są proboszczowie...” 7. W „służbie braciom sw oim ” 8 kapłani 
współpracują w ięc z biskupem. Tego chcą dekrety soborowe. Każ
de w ięc duszpasterstwo w  diecezji winno być skoordynowane 
z duszpasterstwem biskupa. N ie może istnieć na parafii jakieś du
szpasterstwo całkiem samodzielne, -oderwane od biskupa jak się 
to czasami zdarza w  obecnych czasach. Wlnna_ w ięc istnieć w spół- . 
praca kapłanów z biskupem.

Samo słowo współpraca mieści w  sobie znamię podporządkowa
nia. Pojęcie współpracy suponuje jakiś naczelny autorytet ją re
gulujący. Mniejsza o to czy ten autorytet regulowania i k ie
rowania posiada ktoś drogą: nominacji, wyboru lub uchwały. Ten 
autorytet jest jednak w  zespołowym  działaniu i być musi by je 
odpowiednio ustawiać. Współpracę trzeba w ięc ^w danym zespole 
tem u autorytetow i podporządkować·

W 'słowach „współpracownicy biskupa” podkreślony jest w ystar
czająco jego kierowniczy autorytet odnośnie do duszpasterskiej 
działalności kapłanów. Oni z nim współpracują, czyli on koordy
nuje ich pracę podsuwając im swoje cele i zamierzenia duszpa
sterskie. Skoro tak to w  perspektywie tej współpracy duszpaster
skiej Ukazuje się zwierzchnictwo biskupa nad kapłanami w  ogó
le a szczególnie nad kapłanami diecezjalnymi.

Zwierzchnictwo biskupa nad kapłanami oddanymi pracy dla do
bra Ludu Bożego podkreślają wyraźnie dekrety ostatniego soboru.
W tych dekretach jest uwidocznione całkiem wyraźnie zwierzch
nictwo biskupa nad kapłanami współpracownikami w  takich sło
wach: „W szyscy prezbiterzy... szczególnie zaś w  diecezji, której 
służfoie są oddani pod zwierzchnictwem  własnego biskupa” 9, lub 
„pod jego zwierzchnictw em ” 10, albo „prezbiterzy... w  w ykonyw a
niu swej w ładzy zależni są od biskupów” h. Biskup jest w ięc  
zwierzchnikiem  kapłanów zatrudnionych przede wszystkim  w  du
szpasterstwie·

5 DB 28.
6 j.w.
7 j-w.
8 KK 18.
9 DK. 8.
10 KK 30»
11 j.w. 28.
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Kapłani są, w edle ustaw soborowych, współpracownikam i bisku
pa ale jemu podporządkowanymi.

III. Źródła w spółpracy  i podporządkow ania

Współpraca i to podporządkowana kapłana z biskupem ma swoje 
podstawy, one w łaśnie ją tak ustawiają, że musi być taką a nie 
inną. O tym  decyduje w  pewnym  stopniu:

a) Sam o kapłań stw o. K onstytucja dogmatyczna o Kościele pod
kreśla takie, jak wyżej wspomniano, powiązanie prezbiterów z bi
skupami. To i takie powiązanie ma swój początek w  samym ka
płaństwie. W tej konstytucji czytamy: „Sobór Św ięty uczy, że 
przez konsekrację· biskupią udziela się pełni sakramentu kapłań
stwa, która zarówno w  tradycji liturgiczej Kościoła, jak i w  w y
powiedziach św iętych Ojców nazywana jest najwyższym  kapłań
stwem , bądź pełnią św iętego posługiwania” l2, oraz „Prezbiterzy, 
choć nie posiadają szczytu kapłaństwa i w  wykonyw aniu swej 
władzy zależni są od biskupów, związani są jednak z nimi god
nością kapłańską i na mocy sakramentu kapłaństwa, na podobień
stw o Ch-rystusa, najwyższego i w iekuistego Kapłana w yśw ięceni 
są, aby głosić Ewangelię, być pasterzami w iernych i sprawować 
kult Boży jako prawdziwi Kapłani Nowego Testam entu” l3· W sa
mym kapłaństwie, w edle konstytucji, jest punkt oparcia dla ko
nieczności współpracy i zależności prezbiterów od biskupów. Jed
ni mają pełnię kapłaństwa, „widzimy, że Kościół uznaje biskup
stw o jako pełnię kapłaństwa” l4, a inni jej nie posiadają, czyli 
jedni uczestniczą w  kapłaństwie Chrystusowym w pełnym  a inni 
w  mniejszym  zasięgu. Jest więc nierówność w  posiadaniu Kapłań
stwa. Ta nierówność decyduje też o tym, że jedni mają w iększe' 
uprawnienia, przywileje, a tym sam ym  większe obowiązki do w y
konania niż drudzy.

Ta nierówność, wyżej ukazana, domaga się współpracy tych, 
którzy mają mniej z tymi, którzy więcej mają, gdyż ich potrzebują 
do zaspokojenia całości potrzeb Ludu Bożego. Tutaj w  tej nierów
ności uczestnictwa w  kapłaństw ie Chrystusowym uwidocznia się 
też, do pewnego stopnia, konieczność podporządkowania się sła
biej wyposażonych w  przywileje duchownych tym, którzy osiągnęli 
szczyt Kapłaństwa. Nierówność — mniejszy, w iększy — zmusza 
jednych do podporządkowania się drugim, a tym samym zmusza 
jednych i drugich do współpracy z sobą w  szerzeniu Królestwa  
Bożego na ziemi·

12 j.w. 21.
13 j.w. 28.
14 G r a n a t  W. ks. — Dogmatyka katolicka, — Synteza,  L ublin  1967 

s. 468.
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b) P arafia  jest „cząstką d iecezji”. Duszpasterstwo parafialne to 
wyraz podporządkowanej współpracy prezbiterów ' danej parafii 
z biskupem. „Parafia, w edle prawa kanonicznego, to oddzielna 
część terytorium diecezji z własnym  kościołem, własną ludnością 
i w łasnym  kapłanem, który z urzędu sw ego sprawuje tamże dusz
pasterstwo” i5. Parafia to część terytorium diecezji z ludem na 
nim zamieszkałym. W tym  ujęciu jest w niej coś martwego i ży
wego· Przez to terytorium parafia jest złączona z diecezją.

Uchw ały soborowe podają trochę inną definicję parafii. One na
zywają parafię: „cząstką diecezji” l6, „lokalnym zgromadzeniem  
w iernych” 17, „lokalną w spólnotą” ls, „poszczególną wspólnotą 
wiernych” l9. Przytoczone określenia parafii ukazują to co sta
nowi jej istotę tj. Lud Boży, i lud zamieszkały na wyznaczonym  
i ściśle określonym jej terytorium. Ono w łaśnie określa i oznacza 
granice parafii. W edle soborowego określenia terytorium schodzi , 
na dalszy plan w  podanej definicji parafii. Lud wysuwa się na 
pierwszy plan i to zupełnie słusznie.

Określenie parafii, zarówno przez prawo kanoniczne jak i przez 
soborowe dekrety, ukazuje powiązanie parafii z diecezją. Parafia 
to „część terytorium  diecezji”, „cząstka diecezji”. Skoro zaś jest 
częścią, cżąstką to jest w jakiś sposób powiązana h uzależniona 
od diecezji. N ie jest od niej oderwana, przeciwnie jest z nią mocno 
powiązana i to w ew nętrznie i zewnętrznie. Diecezja wyciska skut
kiem  tego na niej swoje piętno i musi wyciskać, bo parafia wcho
dzi przecież w  jej zasięg. Z przytoczonych definicji parafii wynika  
w ięc konieczność współpracy podporządkowanej pasterza „cząstki 
diecezji” z Pasterzem całej diecezji.

Soborowe uchwały podają jeszcze, prócz definicji parafii, okre
ślenie duszpasterza cząstki diecezji tj. proboszcza. Ta definicja 
mówi, że proboszcz to „pasterz powierzonych m u1 dusz w  określo
nej cząstce diecezji pod zwierzchnictwem  biskupa” 20· Choćby 
w tej definicji proboszcza nie było słów „pod zwierzchnictwem  
biskupa’*’, to w pozostałych, zwłaszcza „pasterz dusz w  określonej 
cząstce diecezji”, ukazane jest podporządkowanie się proboszcza 
i tym samym wikariusza biskupowi. Podporządkowanie pociąga zaś 
za sobą współpracę. Księża pracujący na parafii mają więc w spół
pracować ze swoim  biskupem.

c) Funkcje zlecone. W dekrecie „O posłudze i życiu kapłańskim ” 
czytamy takie zdanie: „Obowiązek posługi biskupiej został zleco-

13 B ą c z k o w i c z  Fr. ks. Prawo kanoniczne, T. I. s. 456.
16 DB 30.
17 KK 28.
18 j.w.
19 DK 5.
20 DB 30.
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ny w  stopniu podporządkowanym prezbiterom” 21· Te słowa można 
odnieść całkiem śmiało do każdego kapłana, który sprawuje w  die
cezji jakiś urząd kaścielny podyktowany potrzebami duszpaster
skim i już nie parafii ale diecezji. Istnieją przecież w  każdej die
cezji duszpasterstwa o charakterze ponadparafialnym np. mężów, 
niewiast, młodzieży, prawników, techników itp. W diecezji cheł
mińskiej istnieje urząd delegata biskupiego do komisariatów obej
m ujących swoim, zasięgiem po kilka dekanatów. Diecezja chełm iń
ska ma pięć takich komisariatów. Do obowiązków zaś tego delegata 
należy: „wizytowanie dziekanów swego komisariatu raz na dwa 
lata, wprowadzenie w  urząd nowych dziekanów, przekazanie im  
aktów  i pieczęci dekanałnej, oraz sporządzenie protokołu z doko
nanego aktu, jako też zatroszczenie się o godny pogrzeb zmarłych 
dziekanów. Do obowiązków delegata należą ponadto specjalne  
sprawy, powierzone mu przez Biskupa Ordynariusza” 22· Dekret 
„O pasterskich zadaniach biskupów w K ościele” wspomina też 
o wikariuszach biskupich, którym ten zleca potrzeby wiernych np. 
innego obrządku lub innego języka. Sam biskup rozpoznaje poirze- 
bę utworzenia kościelnych urzędów diecezjalnych wyżej w ym ie
nionych czy jeszcze innych. On, a nie kto inny, zleca też jakie
muś kapłanowi wykonyw anie tego urzędu.

Uchw ały soborowe zaliczają księży, którym biskup zalecił dzieła 
apostolatu o charakterze ponad parafialnym, do bliższych w spół
pracowników biskupa· W tych uchwałach czytamy: „bliższymi 
współpracownikami biskupa są również i  kapłani, którym on po
wierza obowiązki duszpasterskie lub też dzieła apostolatu o cha
rakterze ponadparafialnym czy też odnośnie do w ydzielonego te
rytorium diecezjalnego czy specjalnych grup wiernych, bądź też 
specyficznego rodzaju działalności” 2S. Księża pełniący wyżej w y
m ienione czy podobne im urzędy kościelne są i w inni być, jak 
chce sobór, „bliższymi współpracownikami biskupa”. On przecież 
sam powierza im, w edle potrzeb diecezji, jakieś duszpasterskie 
zadanie do wykonania. Wypada więc, oraz zachodzi konieczność, 
by kapłan w ypełniając takie polecenie biskupa współpracował ze 
swoim  powiernikiem.

Dekrety soborowe ukazują niektóre i w iele powodów skłaniają
cych kapłanów do współpracy z biskupami w  dziele bardzo za
szczytnym, jakim jest służenie ludowi Bożemu. One chcą wyrobić 
przekonanie, że kapłani pracują na jakimś urzędzie kościelnym  
w  diecezji w  im ieniu samego biskupa. Do niego bowiem  należy  
duszpasterstwo w  Kościele partykularnym. Biskup nie jest jednak

21 DK 2.
22 S ta tu ty  synodu diecezjalnego Chełm ińskiego 1959 r. — O rędow nik 

diecezji chełm ińskiej 1959 N r 9—10 s. 316.
23 DB 29.
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w  stanie wypełnić osobiście owego, w ielkiego, duszpasterskiego za
dania o zasięgu diecezjalnym· Tym w łaśnie zadaniem a do pewne
go stopnia i urzędem dzieli się z kapłanami, przeto całkiem słu
sznie powiada jeden z dekretów soborowych: „Prezbiterzy... gro
madzą w  im ieniu biskupa rodzinę Bożą... doprowadzają do Boga 
Ojca przez Chrystusa w  Duchu Św·” 24. Kapłani spełniają w ięc  
rzeczywiście w  imieniu biskupa duszpasterskie posługi dla w ier
nych. Współpraca w  takich wypadkach nieunikniona, o ile  św ia
domość odsłoni komuś czyli kapłanowi to wszystko, co kryje w  so
bie słowo „w imieniu biskupa”. W takim też ujęciu nabierają zro
zumienia słowa jednego z soborowych dekretów, że biskupi mają: 
„szczególną m iłością otaczać kapłanów.·., ponieważ oni w  swoim  
zakresie podejmują ich zadania i troski” 25.

Wniosek z tego ukazania dekretowych podstaw diecezjalnej 
współpracy jest całkiem prosty a mianowicie: zrozumienie przez 
kapłana sw ego zawodowego posłannictwa takim, jakim ono jest 
i jakim być powinno, prowadzi do współpracy z bliższym czy dal
szym przełożonym a zaś ta współpraca do m iłości przełożonego 
wobec podwładnego.

IV. Z ew nętrzn e p rzejaw y podporządkow anej współpracy

Istnieje i powinna istnieć podporządkowana współpraca kapła
nów  z biskupem. Skoro istnieje to w inno się ujawniać na ze
wnątrz w  jakiś sposób to, co kryje w  sobie słowo „podporządko
w any”. W spółpracujący z biskupem w inien w ięc ukazywać na ze
wnątrz owego biskupa. To ukazywanie na zewnątrz biskupa przez 
kapłana z nim współpracującego dokonuje się przez:

a) C zyn ien ie go obecnym  w  parafii. Konstytucja dogmatyczna 
o Kościele mówi, że kapłani „w · poszczególnych lokalnych zgro
madzeniach wiernych czynią oni obecnym w  pewnym  sensie sa
m ego biskupa” 26. Uzasadnienie tego, co m ówi przytoczona kon
stytucja w  wym ienionych słowach, mieści się w  pewnym  stopniu  
w  rozdziale „Źródła współpracy i podporządkowania”. Wszak ka
p łan 'w yk on u je zadania kościelne powierzone mu przez biskupa. 
W ykonuje w ięc jego zadania duszpasterskie. Przez wykonyw anie 
tych zadań pomaga dany kapłan swem u biskupowi w  jego dusz
pasterstwie. Przez to czyni biskupa obecnym w  jakiś sposób w  da
nej parafii, przy danym spełnianym  przez siebie urzędzie kościel
nym. Damy kapłan czyni to nieraz całkiem podświadomie. Nie 
m yśli o tym, nie w ie też o tym w  mom encie działania, że w yko

24 DK 6.
25 DB 16.
28 KK 28.
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nując zlecone mu odgórnie zadanie „czyni obecnym w  pewnym  
sensie samego biskupa”.

Kapłan może jednak podejść całkiem świadomie do swego zada
nia, by uczynić biskupa obecnym: w  kościele, w  salce kateche
tycznej, na zebraniu, w  parafii, przecież dany kapłan może uka
zać od czasu do czasu tą rzeczywistość, że pełni tam zadanie bi-’ 
skupa, przez niego jest posłany, w  jego imieniu duszpasterzu je 
w  tej parafii. Wówczas w ierni dojrzą za tym  kapłanem i przy 
każdej jego działalności swego biskupa i powiążą się z nim  du
chowym i węzłami· Duszpasterz m iejscowy przejmie też w tedy coś 
z autorytetu swego przełożonego. Tak jest i tak być powinno, bo 
zazwyczaj współpracujący ujawnia tego, z którym  współpracuje.

b) „Zespolenie w oli”. W om awianym  zagadnieniu mamy do czy
nienia z współpracą niższego z wyższym , bo w  naszym wypadku  
cieszącym się pełnią kapłaństwa Chrystusowego, a używając 
świeckiego określenia: pracownika z pracodawcą. Tak ujęta rze
czywistość zakłada pewną nierówność już to przy samym w arszta
cie pracy, już to na platform ie stosunku tych dwóch osób do sie
bie· Istnieje więc pewna nierówność w  samym ustawieniu tych  
dwóch osób obok siebie przy wspólnym  warsztacie pracy. Tą war
sztatową nierówność pomniejsza oraz n iw eluje zrozumienie zadania 
jakie ma ktoś wypełnić i roli jaka mu przypada przy tym w ła
śnie zadaniu. Pom niejszenie i duża niwelacja różnicy personalnej 
może się zaś dokonać przez zespolenie w oli ludzi z sobą współpra
cujących, w  naszym wypadku: w oli kapłana z wolą biskupa.

Na takie w łaśnie zespolenie się dwóch woli, przy tym  samym  
duszpasterskim warsztacie, zwraca uwagę „Dekret o pasterskich 
zadaniach biskupów w  K ościele” w  słowach: „W spółżycie m iędzy  
biskupami i kapłanami diecezjalnym i w inno się opierać głównie 
na nadprzyrodzonych więzach miłości, tak żeby zespolenie w oli 
kapłanów z w olą biskupa uczyniło ich działalność duszpasterską 
bardziej w ydajną” 27. Sobór idzie w  tym wypadku za wolą Chry
stusa, Który chce, „aby i oni, tj. kapłani, b y li jedno w  n as” 28. W ła
śnie zrozumienie zadania jakie się ma wykonać i poświęcenie się 
dla niego potrafi ustawić dwie w ole ludzkie, a raczej jedną obok 
drugiej ale tak, że obie chcą tego samego, w  naszym wypadku, 
doprowadzenia ludzi powierzonych ich duszpasterskiej pieczy „do 
Boga Ojca przez Chrystusa w  Duchu Św .” 29·

W tym prowadzeniu ludzi do Boga ma głos decydujący ten, któ
ry pełni kierowniczą w ładzę w  Kościele partykularnym. Każdy 
kapłan, a zwłaszcza powołany^ do wykonania jakiegoś kościelnego

27 DB 28.
28 Ew angelia św. Jan a  17, 21.
29 DK 6.
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zadania w  diecezji, musi się z tym  liczyć i przy jego spełnianiu  
dopasowywać swoją w olę do w oli biskupa. Wówczas „Prezbite
rium... jest związane z biskupem jak struny z cytrą” 30, bo w  ta
kim wypadku kapłan idzie wprawdzie obok biskupa, ale jednak 
razem z nim.

. „Zespolenia w oli” wym aga jedność działania a takie m usi prze
cież być duszpasterstwo w  diecezji i w  parafii.

c) Posłuszeństwo. Dobrze ustawiają się ,obok siebie w ole w spół
pracujących z sobą osób, jeśli one chcą tego samego. W takim w y
padku żaden w ysiłek  z ich strony w  ustawianiu się. One po pro
stu same się ustawiają. Gorzej jest już z ustawieniem  w oli dwojga 
czy więcej ludzi, jeśli one chcą wprawdzie tego samego, ale widzą 
różne drogi prowadzące do tego samego celu, łub chcą w  danym  
wypadku coś przeciwnego, chociaż wciąż w  zasięgu tych samych  
zadań· Uzgodnienie woli całkiem lub trochę przeciwnej pociąga za 
sobą ofiarę zainteresowanych osób, gdyż tutaj zachodzi konieczność 
jakiejś rezygnacji z częściowych czy całościowych swoich planów, 
zamiarów. Taka zaś rezygnacja pociąga za sobą pew ne podporząd
kowanie się drugiej osobie, które nazywam y w  potocznym języku  
posłuszeństwem .

W iele jest takich okazji, które wym agają od kapłana posłuszeń
stwa biskupowi. W ystarczy wymienić: zwolnienie, przeniesienie, 
polecenie o charakterze: prawnym, administracyjnym, duszpaster
skim, lub wreszcie zachęta, która też wyraża w  jakiś sposób w olę  
danego przełożonego. W takich i w  tym  podobnych wypadkach' 
kapłani w inni okazywać biskupowi posłuszeństwo, które jest nie 
czym innym, jak tylko podporządkowaniem się w oli przełożonego 
swojej, trochę przeciwnej lufo całkiem odmiennej, woli. Podstawa 
do takiej rezygnacji naw et z własnej w oli na rzecz w oli przełożo
nego mieści się w  należytym  zrozumieniu ich urzędowej zależno
ści od biskupa, oraz dobra sprawy sięgającego daleko poza ramy 
ich osobistej korzyści.

Sobór Watykański II każe księżom okazywać posłuszeństwo bi
skupom, czyli rezygnować w jakimś zakresie ze swej w oli na rzecz 
ich woli, co czyni m iędzy innym i w  takich zdaniach: „kapłani po
w inni okazywać mu posłuszeństwo” 30, lub „obowiązek posługi bi
skupiej został zlecony w  stopniu podporządkowanym prezbite
rom” s1, albo „niech zatem zwiąże się ze swoim biskupem... po
słuszeństw em ” 32. W edle przytoczonych słów, sobór żąda rzeczywi
ście posłuszeństwa kapłanów dla ich przełożonego, biskupa.

30 Bibliothek der K irchväter eine A usw ahl Patristischer W erke  in 
D eutscher Ü bersetzung, K em pten — M ünchen, 1911, Ignatius Briefe 
119.

31 KK 28.
32 DK 2.
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Na posłuszeństwo kapłana wobec biskupa kładą też nacisk die
cezjalne synody polskie. Oto wypowiedzi niektórych z nich: „Bi
skupom, jako prawowitym  następcom Apostołów, należy się od du
chowieństwa i w iernych poszanowanie i posłuszeństw o” 33; „Arcy
biskupowi W arszawskiemu oraz jego biskupom pomocniczym, jako 
prawowitym  następcom Apostołów i pasterzom Kościoła, ducho
w ieństw o diecezjalne i zakonne będzie okazywać należne poszano
wanie, posłuszeństwo i wierność...” 34.

Prócz zaleceń posłuszeństwa, jak widać z przytoczonych cyta
tów, statuty diecezjalne nakazują jeszcze w ychow yw anie w  posłu
szeństw ie młodszego duchowieństwa przez starsze. To zalecenie ma 
następującą formę: „Starsi księża niech pouczają młodszych, że 
w olę przełożonego należy zawsze uszanować i spełnić” 35. Kościół 
w  Polsce żąda posłuszeństwa niższego duchowieństwo wobec w yż
szego-

Zbierając to wszystko o podporządkowaniu jednej woli drugiej, 
trzeba powiedzieć, że dużo wcześniej od Soboru W atykańskiego II 
i wspom nianych diecezjalnych synodów polskich, bo od czasu, 
w którym Chrystus już w ypow iedział słowa: „Idąc na cały świat 
głoście ew angelię wszelkiem u stworzeniu” 36, dobro sprawy dopro
wadzenia rodziny Bożej od Boga Ojca wym aga właśnie posłuszeń
stw a podwładnych duchownych ich duchownym przełożonym.

d) C ześć kapłana w obec b iskupa. Kapłan współpracując ze swoim  
biskupem w  formie podporządkowanej darzy go, prócz posłuszeń
stwa, jeszcze należnym  szacunkiem i czcią. Św. Dionizy pisze w  tej 
sprawie: „Prezbiterzy w inni sprawiać biskupowi szczególną ra
dość” 37. Szacunek i cześć okazywana biskupowi jest też jednym  
z w ielu  powodów w yw ołujących u niego radość, zadowolenie. To 
też każdy diecezjalny synod polski przypomina kapłanom obo
wiązek czci i szacunku wobec biskupów, jako prawowitych na
stępców Apostołów. Te synody przypominają wspomniany obowią
zek takim i i im  podobnymi słowami: „Władzy duchownej, na 
w szystkich stopniach hierarchicznych, należy się ze strony kapła
na szacunek i posłuszeństwo” 38, lub „cały kler diecezji w inien być 
mu posłuszny·.., otaczać go czcią i m iłością” 39.

Na szacunek i cześć należną biskupowi zwraca też uwagę Sobór 
W atykański II. Ojcowie tego soboru domagają się, jak widać z po

33 j.w.
34 Synod diecezji przem yskiej 1955, stat. 35 § 1.
35 Drugi synod archidiecezji w arszaw skiej 1963, stat. 35.
36 S ta tu ty  synodu diecezjalnego chełm ińskiego 1959, stat. 16.
37 Bibliothek...  Apostelväter  135.
38 j.w.
39 S ta tu ty  synodu archidiecezji gnieźnieńskiej. T ytu ł I — D uchow ień

stw o w  ogólności — Rozdz. IV, 31 § 2.
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przednich rozdziałów, podporządkowania się kapłana biskupowi, 
jako swem u przełożonemu, jednak nie koniecznie z'm usu, lecz ra
czej zè zrozumienia tej powinności, podyktowanego dobrem spra
wy, jakiej się poświęca. Przy zrozumieniu nie ma miejsca na ja
kąś niechęć do biskupa, która jest zawsze czymś ujem nym  u czło
wieka, a tymbardziej m usi być taką u duchownej osoby. Wola bi
skupa, konieczność posłuszeństwa, zrobienie uwagi nie mogą tw o
rzyć u danego kapłana podstaw do powstania niechęci, nieusza- 
nowania tego, który jest jego przełożonym ubogaconym pełnią  
kapłaństwa. Sobór przypomina kapłanom, by posłuszeństwo w zglę
dem biskupa łączyli z czcią jemu od nich należną. Czytamy bo
w iem  w  konstytucji dogmatycznej o Kościele: „Kapłan powinien... 
ze czcią okazywać m u posłuszeństwo” 40. W tym  zdaniu sobór po
łączył cześć z posłuszeństwem  u tej samej osoby, w  naszym  w y 
padku, u kapłana wobec biskupa. Podobną m yśl wyraża sobór 
w  „Dekrecie o posłudze i życiu kapłanów” w  zdaniu: „Prezbite
rzy... niech czczą w  nich władzę Chrystusa, najwyższego Paste
rza” 41. W przytoczonych znowu słowach sobór przypomina kapła
nom powinność darzenia czcią biskupów, jako swoich przełożonych, 
ale bardzo zaszczytnych, bo posiadających władzę samego Chry
stusa.

Przytoczone słowa Soboru można potraktować jako przypomnie
nie o czci należnej biskupowi ze strony kapłanów. To przypomnie
nie nie jest jednak dla w szystkich kapłanów konieczne lub nie 
w  jednakowych rozmiarach. Wszak w ielu  z nich ma dobre rozpo
znanie swego służbowego stosunku w obec biskupa i naw et bez 
zaleceń, przypomnień, czy nakazów prawnych potrafi go słuchać 
i darzyć należną czcią·

Z akończenie

Św. Ignacy pisze w  jednym  ze swoich listów: „Kto bez' biskupa, 
bez kapłana i diakona coś czyni, ten nie jest czysty w  swoim su
m ieniu” 42. Te słowa skierował św. Ignacy do laikatu. Można je też 
zastosować do osób duchownych i powiedzieć: „Kapłan, który bez 
biskupa, lub w brew  jego w oli coś czyni nie jest czystym w  swoim  
sum ieniu”. Rzeczywiście nie jest, gdyż w  takim wypadku naru
sza swoją służbową zależność i obowiązek współpracy· Dany urząd 
kościelny i płynący z niego obowiązek został kapłanowi oddany, 
powierzony. Oddanie i powierzenie kryje w  sobie m yśl zastępstwa, 
a więc urząd kościelny w  diecezji pełni się zawsze w  imieniu i za

40 I synod diecezji częstochowskiej 1954, stat. 50.
41 KK 28.
42 DK  7.
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stępstw ie biskupa- Zastępstwo jako takie mieści w  sobie obowią
zek podporządkowanej współpracy, w naszym wypadku kapłana 
z biskupem.

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Priester, die Mitarbeiter des Bischofs nach des Konzils Beschlüssen

Das vatikanische Konzil dauert imm er. Sein fo rtw ährendes W irken 
w ird  in der R ealisierung der Beschlüsse im Leben der K irche bem erkt, 
das ist sogenante „accom odata renovatio”.

Die D ekrete des Konzils haben  einerseites den Bischof sehr 
hochgeschätz, anderseits die O berherrschaft des Papstes über ihn ge
zeigt. M it dem B eruf des Bischofs w ird  zw ar die Sorge fü r die ganze 
C hristliche K irche verbunden , jedoch auf dem G ebiet der Ju risd ik tion  
ist er das H-aput n u r  der p a rtik u la ren  K irche. Diese beschränkte Ju r is 
diktion zeigt seine U nterordnung  und A bhängikeit von dem H aupt der 
allgem einen K irche und zugleich die N otw endigkeit der M itarbeit.

So der Bischof m it dem  P apst w ie der P ries te r m it dem Bischof soll 
arbeiten. Die M itarbeit des P rie ste rs  m uss dem Bischof un tergeordnet 
sein. Die D ekrete des Konzils sagen: „un ter der O berherrschaft des 
B ischofs”.

Das F undam ent dieser un tero rdnenden  M itabeit b ildet dasselbe P rie 
s te rtu m  des Bischofs und des P rieste rs. Der E rste  ha t die Vollheit des 
P rieste rtum s, der Zw eite besitz sie n icht, darum  ist der Zw eite von dem 
E rsten  abhängig.

Die P farrgem eide ist ein T eilchen  der Diözese, in  engem  Zusam m en
hang dam it s teh t die P flich t der Z usam m enarbeit und Subordination.

Endlich die A rbeit m it ganzer Reichw eite über die P farrgeneinde, die 
dem P rie s te r von dem Bischof b eau ftrag t w ird, zw ingt ihn zur M itar
beit.

Jed er P rieste r e rfü llt die k irch liche P flich t in der P farrgem einde im 
Nam en des Bischofs, und dadurch zeigt er seine M itarbeit. Der P re iste r 
m acht den Bischof n u te r  den G läubigen bem erk tbar, da er von Zeit zu 
Zeit sagt, er sei vom Bischof geschieht und in seinem  N am en seelsorgt.

Der P rieste r le istet dem Bischof im m er Gehorsam .
Bei der E rfü llung  der k irchlichen P flich t soll der P rieste r dasselbe 

w ollen w as der Bischof will. Der W ille des P rieste rs  ist m it dem Willen 
des Bischofs vereinigt. Den W illen des Bischofs e rfü llt er se lbst w enn 
dieser W illen seinen eigenen W illen entgegengesetzt sei.

E rzeigt ihm  im m er die A chtung und Ehre. Das vatikanische Konzil 
e r in n e rt die P rie ste r daran , dass sie im m er den G ehorsam  m it der E hre 
verb inden  sollen.

Jed er P rieste r arbe ite t in der P farrgem einde im Nam en und in der 
V ertretung  des Bischofs. Die V ertretung  ist m it der subordinierender 
M itarbeit verbunden. Als V ertre te r des Bischofs m uss also der P ries te r 
in der Seelsorge im m er den guten W illen der engen M itarbeit vorzeigen.

43 Bibliothek... Apostelväter,  Ignatius an die T ra llianer 134.


