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W stęp

Praktycznym skutkiem  odnowionej i  pogłębionej przez Sobór 
W atykański II teologicznej nauki o prezbiterium, było powołanie 
nowego diecezjiaitnego organu — Rady Kapłańskiej. Rada Kapłań
ska działa i współistnieje oibeanie z Kapitułą Katedralną, która ma 
być gruntownie zreformowana. Obydwa te organy mają w iele  
zbieżnych celów, zadań i uprawnień. Dlatego wanto je porównać 
i zastanowić się nad  ułożeniem ioh wzajemmydh odniesień i koor
dynacją działania, tym  bardziej, że aczkolwiek w  licznych publi
kacjach o Radzie Kapłańskiej, problem 'ten zostaje zauważony, to 
jednak jego om ówienie jest n ie wystarczające. Rozważanie ni
niejsze zositało- oparte na postanowieniach Kodeksu Prawa Kano
nicznego i  prawodawstwa posoborowego-, z uwzględnieniem  prac 
Papieskiej Komisji Odnowy Kodeksu Prawa Kanonicznego.

I. K ap itu ła  K ated ra ln a  — dotychczasowy organ doradczy biskupa d ie
cezjalnego.

1. W edług K odeksu  Prawa Kanonicznego

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego Kapituła Katedralna 
stanowi senat i radę biskupa, wspierającą go- radami w  rządzeniu 
diecezją. Jej zadaniem jest także troska o uroczysty kult liturgi
czny w  koścM e katedralnym 1. W razie jej braku biskup winien  
ustanowić Zespół Konsultorów, mający spełniać zasadnicze czyn
ności Kapituły Katedralnej, a zatem stanow i on także senat i  ra-

1 Por. Kan. 391.



80 Ks. J. D yduch [2]

dę b iskupa2. Ustanawianie, zmiany, zniesienie Kapituły Katedral
nej zarezerwowane są Stolicy A postolskiej3. Kodeks szczegółowo 
wylicza ■wypadki, k iedy bilsikuip m a dbowiązek zasięgnąć rady 
K apituły Katedralnej : ustanawianie egzaminatorów prosynodal- 
nych i proboszczów konsultorów (kam. 386); usuwanie egzaminato
rów i proboszczów konsultorów (Ikan. 388); określanie prefbend w  
Kapitule (ikan. 394 § 1 i  3); ustalanie term inów działania kanoni
ka teologa (kan. 400 § 1); rezerwowanie grzechów poza synodem  
(kam. 895); określanie taksy diecezjalnej (Ikan. 1234 § 1); organi
zow anie nadzwyczajnych procesji (kam. (1292); ustamalwiiamie „oo- 
etus depuitaitorum” dla sem inarium  (kam. 1359 § 2); zm iany w  be
neficjach {Ikan. 1428 § 2); mianowanie diecezjalnej Rady Admini
stracyjnej (Ikan. 1520 § 1); karne zniesienie lulb przeniesienie sie
dziby parafii (kan. 2292); nadawanie beneficjów  w  Kapitule (kan. 
403); zaraiana parafii fusuwialinych na nieusuwalne (kan. 453 § 3). 
Przytoczone drwa ostatnie wypadki całkowicie straciły swoją moc 
obowiązującą wskutek nowych przepisów ustawodaiwistwa posobo
rowego.

Kodeks przewiduje również sytuacje, w  których Ibiislkup potrze
buje zgody Kapituły Katedralnej: na erygowanie bractw luib po
bożnych stowarzyszeń w  kościele katedralnym (kan. 712 § 2); na 
alienację m ajątku kościelnego (kan. >1532 § 3). Ten ostatni w y
padek został poważnie zm odyfikowany poprzez mormy zawarte 
w  Motu proprio Pastorale m unus  n. 32 4.

Szczególne uprawnienia przyznaje Kodefcis Prawa Kanoniczne
go Kapitule Katedralnej w  chw ili przeszkodzenia, a zwłaiszoza w  
czasie opróżnienia stolicy biskupiej. W czasie przeszkodzenia sto
licy  biSkupieij, gdylby okazało się, że osoiby delegowane przez bi
skupa n ie  molgą olbjąć rządów, lulb gdlyfoy ich w  ogólle n ie  byfta, 
wówczas Kapituła Katedralna winna wybrać wikariusza kapitul
nego 5. W czasie zawakowania stolicy bisikupiej, gdy n ie  ma ad
ministratora apostolskiego, ani Stolica Apostolska nie zarządziła 
inaczej, rządy w  diecezji przejmuje Kapituła Katedralna, która 
w  ciągu ośmiu dni od chw ili otrzymania wiadomości o wakansie, 
jest zobowiązana wybrać wikariusza kapitu lnego6. Przepisy te u- 
leigły pewnej modyfikacji przez ustawodawstwo posoborowe, ogra
niczające w  pew nym  stopniu dotychczasowe uprawnienia Kapituły. 
M ianowicie normy wykonawcze do dekretu soborowego Presby- 
terorum  ardinis papieża Pawła VI wydane 6 sierpnia 1966 r. zale
cają Kapitule, aby ma urząd wikariusza kapitulnego wybrała bi-

2 Poir. Kan. 423 i 427.
3 Kam. 392.
4 Boir. E. S zft a f  iro: w e k i ,  W spółpracownicy biskupa w  pasterskim  

posługiwaniu, Wansmwia 1977, wyid. 2, s. 96—97.
5 Каи. 429, § 3.
6 Кап. 431, § 1, K an. 4312, § 1.
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skupa pomocniczego, albo jednego z nich, gdy ich jest więcej. 
Również dokument ten postanawia, że wikariusz generalny i  w i
kariusz biskupi, będący biskupem pomocniczym, nie traci terj wła
dzy, którą przedtem posiadał na m ocy prawa 7.

2. W św ietle praw a soborowego

Sobór Watykański II powtarza stwierdzenie Kodeksu Prawa Ka
nonicznego' o Kapitule Katedralnej jako senacie i radzie biskupa, 
polecając jej reformę: „Do współpracowników biskupa w  zarzą
dzie diecezją zaliczają się również ci kapłani, którzy tworzą jego 
senat i radę, jak Kapituła Katedralna, Zespół Konsultorów luib 
inne rady, zależnie od warunków różnych m iejsc lub ich charakte
ru. Instytucje te zwłaszcza Kapitułę Katedralną należy, w  miarę 
potrzeby, poddać reorganizacji przystosowanej do dzisiejszych w y
magań” 8.

Motu proprio Ecclesiae Sanctae  postanawia, że Kapituły Kate
dralne nadal mają spełniać dotychczasowe funkcje i zadania, aż 
do czasu wydania nowych dyspozycji9.

11 kwietnia 1970 r. zostaje opublikowany okólnik dotyczący Rad 
Kapłańskich, który porusza także sprawę Kapituł Katedralnych. 
Okólnik potwierdza zachowanie dotychczasowych zadań i kom 
petencji przeiz Kapitułę Katedralną, aż do czasu jej reformy. Tak
że potwierdza jej uprawnienia w  czasie opróżnienia stolicy bisku
piej. Równocześnie okólnik zwraca się do Konferencji Biskupich o  
wnioski w  sprawie reform y K ap itu ł10.

Ukazanie się wyżej omawianych dokumentów kościelnych w y
wołało lawinę publikacji na temat Rady Kapłańskiej i Kapitu
ły Katedralnej. Nierzadko odzywały się głosy, że Kapituły Ka
tedralne należy znieść, ponieważ, ich funkcje i  zadania lepiej w y
pełniają Rady Kapłańskie; co więcej w  niektórych diecezjach fak
tycznie je zniesiono i l .

Zresztą problem nie był nowy, gdyż sprawa zniesienia Kapituł

7 Moitu propmio Ecclesiae Sanctae  (j= Mp. Es.), I, n, 13, § 3: AAS
58 (1.966) 766 (Posoborowe Praw odaw stw o Kościelne, zebrał i p rze tłu 
m aczył k,s. E. S z t a  f r o w s k i  =  PPK , t. I, z. 1, n. 7i3).

8 D ekret soborowy C hristus Dom inus, n. 27.
9 Mp. Es., I, n. 1(7, § 2: AAS 58 (1966) 767 (PPK  t. I, z. 1, n. 75).
10 Sacra Gongregatio pro Oler.iicis, LiittSrae Cinouiłaires ad piraesides 

Cooferentiatnuim Episoqpaiiiuim de Comsffiiiis Presbyteralibuis iuxita p ła
ciła Congregatioiniis Plenairiae die 10 Ootoibris. 1969 hab itae  (=  L.C. 
„De Co>nsAl.iis PresbyteralStauB”), AAS 02 (11970) 465 (PPK, t. III, z. 1, 
min. 4587^-4596).

11 Por. J. B e y e r ,  De Capitulis C athedralibus servandis vel sup- 
prim endis, Peirdodiica de re moraili caniotndm lituirgica, 63 (197-4) 478, 
por. tenże. De Consilio Presbyterii adnotationes, Periodioa de re  mo- 
ra li cano/mea liturgie a, 60 (l®7il) 819.

6 — Prawo Kanoniczne
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była dyskutowana w  czasie olbrad Subaru W atykańskiego II, gdzie 
poddano je ostrej krytyce, a  głosy stwierdzające, że utraciły one 
rację bytu, że są instytucjam i przestarzałymi, nie były odosobnio
ne 12.

Większość jednalk auitorów, dostrzegając problem istnienia dwóch 
organów doradczych o podobnych' profilach, była mniej radykalna 
i stanęła na stanowisku, że Kapituły Katedralne należy pozostawić 
dokonując ich gruntownej reformy. (Przytaczano różne racje za 
zachowaniem Kapituł. Kapituły są czcigodnym, historycznym dzie
dzictwem Kościoła i w  przeszłości odegrały szczególną rolę. W li
cznych krajach Kapituły, ma podstawie konkordatów, są chronio
ne ustawodawstwem  państwowym, itóh członkowie otrzymują pen
sje. W niektórych diecezjach Kapituły Katedralne posiadają przy
wilej wyboru lub prezentacji bilskupa. Biorąc pod uwagę to, że 
członków Kapituły Katedralnej swobodnie mianuje biskup, a w ię
kszość Rady Kapłańskiej ma być wybrana przez ogół kapłanów, 
nie 'trudno zauważyć, że w  pierwszym wypadlkiu biskup zachowuje 
większą swobodę działania. Jeśli chodzi o  Kapituły, których człon
kowie m ianowani są zasadniczo dożywotnio:, zachodzi ustaibilizo- 
wanie, ciągłość i  duże doświadczenie przydatne do spełniania fun
kcji doradczej. Mniejisza liczba członków Kapituły Katedralnej, jej 
większe zespolenie i  zintegrowanie, zwiększa jej operatywność, u- 
łatwia m ożliwość częstszych spotkań i  narad, sprzyja dochowaniu 
sekretu i  ściślejszej współpracy. Poza tym  Kapituły stanowiły w  
okresach trudniejszych ważny czynnik równowagi i  stabilizacji w  
życiu diecezji. Nagła ich eliminacja i oparcie się w  całości na nie- 
uikształbowanej jeszcze w  pełni instytucji Rad Kapłańskich sta
now iłyby ryzyko w  ważnej dziedzinie życia kościelnego. Tym bar
dziej, że w  w ielu  diecezjach Kapituły aktualnie prowadzą ożywio
ną działalność, przynoszącą pożytek dieceżji 13.

■Opowiadając się za zachowaniem Kapituł Katedralnych, autorzy 
dość często, powołując się na dokumenty Soboru Watykańskiego 
II i  prawodawstwa posoborowego, przewidują, że Kapituła Kate
dralna utraci funkcję organu doradczego- biskupa, a rolę tę przej
mie Rada Kapłańska 14.

Opinię autorów, opowiadających się za zachowaniem Kapituł 
odzwierciedla instrukcja na temat pasterskiej posługi biskupów  
wydana przez Kongregację Biskupów, która zalicza Kapitułę Ka-

12 A. D o r d e t t ,  Dom kapitel — Priesterrat, österre ich isches A r
chiv füir Kircihenirechit, 27 (li976) z. 2—8, s. 94—'95:.

13 Por. J. B e y e r ,  De Capitulis Cathedralibus servandis vel suppri- 
m endis, s. 479'—480, par. W. W ó j c i k ,  Rozwój in sty tu c ji Rad K apłań
skich, A teneum  kapłańskie, 75 (1970) 447.

14 P«r. J. B e y e r, De Consilio Presbyterii adnotationes, s. 92. por.
H. M ü l l e r ,  Der Piesterrat ais Senat des Bischofs, ö sterre ich isches 
A rchiv fü r  Kiiircbemrecht, 24 (1973) z. Ł, s. 13.
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tedrainą do bliższych współjpraoowników biskupa w  kierowaniu, 
diecezją. Biskup pyta o zdanie Kapituły w  wypadkach przewidzia
nych prawem powszechnym, zwłaszcza dotyczących spraw gospo
darczych oraz zleca jej w ykonywanie w  kościele katedralnym po
sługi liturgicznej 15.

Warto jeszcze zobaczyć, jak problem Kapituł Katedralnych uj
m uje projekt nowego prawa. Według niego Kapituły Katedralne 
należy zachować taim, gdzie istnieją, co więcej może je biskup  
erygować, uwzględniając noirmy Krajowej Konferencji Biskupiej. 
Zarówno erekcja, jak i zniesienie Kapituł zostaje powierzone bi
skupow i,diecezjalnem u, który swoją decyzję, w  tej sprawie, ma 
wydać zgodnie z normami Konferencji Episkopatu16. Powyższy 
projekt normy o ustanawianiu i znoszeniu Kapituł Katedralnych 
został istotnie zmieniony w  toku dalszych prac Papieskiej Komi
sji Odnowy Kodeksu Prawa Kanonicznego, gdyż w  schemacie 
O Ludzie B ożym  nadal proponuje się zachowanie Kapituł Kate
dralnych oraz ich erekcję w  tych diecezjach, w  których są po
trzebne, ale ustanawianie i znoszenie Kapituł oraz innowacje ich 
dotyczące rezerwuje się Stolicy Apostolskiej 17. Propozycja ta jest 
powtórzeniem normy kodeksowej, bowiem Kodeks Prawa Kano
nicznego erekcję zmiany i znoszenie Kapituł zastrzega wyłącznie 
Stolicy Apostolskiej 18. Wydaje się, że  nawrót w  projekcie nowe
go prawa do normy kodeksowej wskazuje na umocnienie pozycji 
Kapituł Katedralnych.

Chociaż projekt nowego prawa, m ówiący o Kapitule Katedral
nej, zarówno w cześniejszy jaik i późniejszy jest przeciwny ogól
nem u zniesieniu Kapituł to jednak nigdzie nie nazyw a ich sena
tem biskupa czy organem doradczym, tylko „sacerdotmm Colle
gium ” 19.

W oparciu o  ustawodawstwo posoborowe, jak również o opubli
kowane dokumenty Papieskiej Komisji Odnowy Kodeksu Prawa 
Kanonicznego, można przypuszczać, że funkcje organu doradczego 
biskupa w  zarządzie diecezją zostaną odebrane Kapitule Katedral
nej. Prawdopodobnie, o czym powiem y później, zostanie ona tak

15 Inslttnuikcja Ecclesiae imago, n. 205 (iPPK, t, VI, z. 1, n. 10969— 
10971).

16 „Capiitulum Caithedraile uibi ex te t se:rvamduim est, immio, in  diioe- 
cesibus in  ąudibus nom datu r, arigerndum est si de iiudliicio Epłseopoaram 
Comfereinitiae regiomis id expediait; Capiłuli, t-uim Cathedirafliis tuim Col- 
legialis erectio, in n w a tio  au t suppresdo, ad episoopum dioecesanum  
pertinet, atteirutiis noirmis aib Epiisooporuim Conferenitia regi.orais legiitime 
■staitutis”. (Pomitiifioia Oammissdo Oodici Iu ris Canoinici Rsccgnasicendo 
De Canonicorum Capitulis, Ccummuinicatiiones, 5 (1973) 23:2).

17 FouMficła Camimiisiio Codiici lutris Camanici Recognoscando, Sche- 
m a camoinum lib ri II De Populo Dei, kan. 3(1.9.

18 Kain. 3i92.
19 Schem at De Populo Dei, kan. 317.
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że pozbawiana 'uprawnień związanych z waikaniseim stolicy bisku
piej. iBowistaije zatem pytanie: jakie funkcje powierzyć Kapitule 
Katedralnej, jakie zaldania ma spełniać w  całokształcie życia die
cezji. W ielu na to  pytanie odpowiada, że Kapitule Katedralnej na
leży powierzyć troskę o kult lilturgitózny w  katedrze i  przywrócić 
jej pierwotną rolę w  uśw ietnianiu kultu Bożego w  kościele kate
dralnym. Tafcie zadanie, m iędzy innymi, postawił K apitele Kate
dralnej Kodeks Prawa K anonicznego20. Zadanie to w  dużej m ie
rze zostało zapoznane przez Kapituły, kltóre w  czynnościach litur
gicznych i  kultowych często wyręczały się kimś innym. W toku 
dyskusji na temat Kapituł Katedralnych, na temat ich reformy i 
odnowy, pojawiły się głosy, alby zaangażować Kapitułę w  uśw iet
nianiu kultu Bożego, aby stała się ośrodkiem kultu liturgicznego, 
nie tylko w  katedrze, ale dla całej diecezji, zwłaszcza zaś w  tych 
okręgach, gdzie n ie m a zakonów mniszych, sprawujących publicz
ny kult Boży. Troiskę 0 1 kult liturgiczny w  katedrze i diecezji w y
mienia się jako jedyne lulb główne zajęcie Kapituły Katedralnej 
w  przyszłości21. Na ten temat, bardzo niew iele wskazań znajduje
m y w  opublikowanym  ustawodawstwie posoborowym, jedynie w y
raźnie wzmiankuje o tym  wspomniane jiuiż zalecenie instrukcji 
na temat pasterskiej posługi b iskupów 22.

Przytoczrana wyżej opinia, aby w  przyszłości jedynym  czy głów
nym  zajęciem Kapituły było sprawowanie kultu liturgicznego, ma 
także przeciwników. Twierdzą oni, że udział Kapituły w  kulcie li
turgicznym, stwarzałby niepotrzebny splendor, przeszkadzający 
skupieniu wiernych, daleij w  czasach kiedy brakuje kapłanów do 
pracy duszpasterskiej, zatrudnianie i angażowanie licznej ich gru
py, celem  dodania tyllko splendoru nabożeństwom, byłoby wielce  
nieroztropne. Również takie postawienie sprawy nie byłoby zgod
ne z duchem soborowej odnowy liturgicznej która pragnie w  li
turgię czynnie zaangażować nie liczne grupy kapłanów, ale gru
py świeckich, wyznaczając dla nich specjalne fu n k cje23.

Ciekawe propozycje odnośnie do przyszłych funkcji Kapituł Ka
tedralnych planowane są w  Hiszpanii. ChodKi o to, aby ożywić

20 Kain. 39,1 § 1.
21 Por. J. B e y e r ,  De Capitulis Cathedràlibus servandis vel sup- 

prim endis, s. 480—485, por. I. F ü r e i ,  C apitu lum  Cathedrale aliaąue 
dioecesana consilia in  H elvetia, P eriod ica de re  miotrald cainioinica 11- 
tuirgica, 65 (19,76) 634.
Por. T. P i e r o n e k ,  Rada K apłańska w yrazem  soborowej odnow y pre
zb iterium , P raw o  Kainiotmicizine, 12 p9©9) n r  3—4, s. 213}—$4.

22 „Canonicals Capitula lituirgiiauim m tóisteriium rite  ac pie im eccle- 
siia catihedraM. exeatoendium eom m endat” (Ecclesiae imago, n. 205, PPK , 
t. VI, z. 1, n. 108711).

23 Poir. P. W e s e m  a n n ,  De Capitulo Cathedrali in  Germania, P e
riodica de re  micmali cainiotniiica iitungica, 65 (11976) 723.
por. A. D o r d  e t  ft, a rt. cyt., s. 92.



kościół katedralny, który ima być nie tyltoo zabytkową piękną świą
tynią, ale także ośrodkiem kullta Botżeigo i  cemtruim duszpasterskim  
dla całej diecezji. Kościół katedralny winien stać się rzeczywiś
cie matką i  głową innych kościołów diecezji, zgadnie z konstytu
cją soiborową o liturgii świętej. Wokół kościoła katedralnego ma 
koncentrować się duszpasterstwo' diecezjalne. Większą uwagę nale
ży zwrócić na głoszenie słowa Bożego, szafowanie sakramentami 
świętym i i sakramenttaliami w  kościele katedralnym. W Hiszpanii' 
opracowano mawet D irectorium  liturgico -pastorale pro ecclesiis- 
cathedralibus H ispaniae  2 4 .

Projekt nowego prawa jako główną funkcję zreformowanej Ka
pituły Katedralnej przewiduje sprawowanie uroczystego kultu li
turgicznego w  katedrze, a dodatkowo w ypełnianie zaldań kleconych 
przez prawo lulb biskupa diecezjalnego25.

Rodzi się pytanie, 0 0  należy rozumieć przez określenie „zadaaiąa 
zlecone przez prawo i biskupa diecezjalnego”. Opublikowane mate
riały, pochodzące z prac twórców projektu nowego kodeksu,/w  mi
nim alnym  stopniu, oidpowiadają na powyższe pytanie. Mówią tylko  
o uprawnieniach Kapituły przy mianowaniu kanoników honoro
wych 26, oraz przy wyborze tymczasowego administratora diecezji,, 
w  wypadku gdy Kapituła posiada prawo wylboru lulb prezenty bi
skupa 27.

W ydaje się, że również now y kodeks nie będzie dokładnie pre
cyzował, jak ie zadania należy zlecić Kapitule Katedralnej, pozosta
wiając dużą swobodę ustawodawstwu partykularnemu, zwłaszcza. 
Krajowym Konferencjom Biskupów. Toteż w  wyrażeniu „Zadania 
zlecone przez prawo” chodzi, przede wszystkim , o- prawo partyku
larne. Wśród zadań zleconych przez biskupa kanonikom Kapitu
ły  możnaiby w ym ienić: piastowanie różnych urzędów w  Kurii bi
skupiej, zlecenie prowadzenia różnego rodzaju duszpastersitw spe
cjalistycznych np. duszpasterstwa rodzin, jak również pielęgnowa
nie różnych dyscyplin nauk kościelnych. Wydaje się również, że 
propozycję sugerującą likwidację Kapituł Katedralnych, w ysunię
tą przez niektórych auitorów, nie można uznać za słuszną, gdyż  
nadal odgrywają one w  Kościele bardzo ważną rolę. Zniesienie Ka
pituł Katedralnych, w  niektórych diecezjach, bez zgody Stolicy  
Apostolskiej, trzeba uznać za nadużycie. Dostrzega się jednak pil
ną konieczność przeprowadzenia gruntownej reform y Kapituł, do
stosowanej do współczesnych poitrzelb Kościoła. Ocena przydatno
ści Kapituł Katedralnych w  spełnianiu m isji Zbawczej przez Koś
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24 Por. J. N o  v a  l i n ,  De Capitulo Cathedrali in  Hispania, Periodica 
de re moiralii cainooiica liltuirgiioa, 65 (11976) 670.

25 Schem at De Populo Dei, kara. 317.
2S Taimże, kam. 325.
27 Tamże, kam. 328 § 1.
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ciół w e współczesnym św ied e, czego zresztą niniejszy artykuł nie 
zamierza uczynić, byłaby niezwykle trudna, gdyż tu należałoby 
wziąć pod uwagę sytuację Kościoła w  poszczególnych krajach, a 
nawet w  poszczególnych, diecezjach, gdyż dynamika działalności 
Kapituł Katedralnych zależy od miejscowych warunków.

II. Rada Kapłańska — nowy organ doradczy biskupa diecezjalnego.

1. Geneza praw na R ady K apłańskiej

O powołaniu Rady Kapłańskiej m ówi soiborowy dekreit o  po
słudze i życiu kapłanów w  n. 7: „Niech ich (kapłanów) chętnie 
słuchają, owszem, niech zasięgają ich rady i rozmawiają z nim i 
o tym, oo dotyozy potrzeb pracy duszpasterskiej i  dobra diecezji. 
By zaś to doprowadzić do skutku, niech mają radę, czyli senat 
kapłanów, reprezentujących ogół prezbiterów, który dostosowany 
do dzisiejszych okoliczności i potrzeib, w  formie i według norm  
prawnych do określenia, mogJby skutecznie wspierać biskupa sw y
m i radami w  rządzeniu diecezją” 28.

Wydaje się, że warto prześledzić historię wyżej .przytoczonego 
tekstu, aby lepiej zrozumieć rolę i miejsce Rady Kapłańskiej w  
życiu diecezji.

O Radzie Kapłańskiej nie ma jeszcze wzm ianki w  schemacie: 
De vita  et m inisterio  sacerdotali, który został przedłożony Ojcom 
Soboru na setnej Kongregacji Generalnej w  dniu 13 październi
ka 1964 r . 29 Po raz pierwszy wspomina o Radzie Kapłańskiej 
schemat De m inisterio  e t v ita  presbyter orturn wręczony Ojcom 
Soboru uczestniczącym w  sto dwudziestej siódmej Kongregacji Ge
neralnej 20 listopada 1964 r. Schemat omawiając zagadnienie wza
jemnych relacji biskujpa i kapłanów stwierdza, że biskupi winni 
traktować kapłanów, talk, jak Chrystus swoich uczniów, który ich 
nie nazywał sługami, lecz przyjaciółmi. Biskupi nie mogą, bez ich 
pomocy spełnić swojej m isji apostolskiej, dlatego- w inni mieć se
nat, niosący im  pomoc, w  sposób lepszy niż dotychczas. W tym  ce
lu należy ustanowić zespół diecezjalny, składający się z kapłanów  
reprezentujących całe prezbiterium, których biskup ma pytać o ra
dę w  ważnych sprawach, dotyczących zarządu diecezją 30. W czasie

28 D ekret sobomowy P resbyterorum  ordinis, n. 7.
28 Acta Synodalia  Sacrosancti Concilii O ecumenici Vaticani II, vol. 

I l l ,  pairs IV, s. 225—-233, Typis Polyglottiis Vaticandis (=  TPV) 1974.
80 „P rop ter harte ergo in  sacerdotiio C hristi partio ipatkm em  episcopi

sacerdotes suos u t aimcois coinsiderent, sicut Christus disicipulos suos” 
iaim non servos sed amic-os vac-ait” (cf. I o. 15, 15), ipsi eoim, iisdam 
in itia ti m ysterfe , idem boniuim cartaraen fdidei cert-antes (cf. 1-, Tim. 
6—12) pretAosam const iifctiunt spiriiitiuialam ootnanaim apiscaparum , ac 
babandi sunt v-eluiti conisiiliuim at cuiriia seu sanatus Ecclesiiae, qu.ois
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dyskusji nad zagadnieniem organu doradczego biskiupa, dwuidzie- 
iSitu Ojców zaproponowało utworzenie w  diecezji zespołu kapłanów, 
spełniających różne urzędy, który wspomagaliby biskupa w  zarzą
dzaniu lepiej i skuteczniej niż to czyniła Kapituła Katedralna 
czy Zespół Konsułtarów 3i.

Po dalszych zmianach telkst dotyczący interesuj ącego nas za
gadnienia przedstawiono Ojcom Solboru na sto czterdziestej ósmej 
Kongregacji Generalnej, w  dniu 13 października 1965 r. Zmienio
ny tekst różni się ad poprzedniego tym, że teologiczne uzasad
nienie potrzeby powołania zespołu kapłanów podaje bardzo zw ię
źle ograniczając się do> stwierdzenia, że biskup i kapłani speł
niają te same posługi. N ie ma również wzmianki o senacie bi
sk u p a32. W relacji omawiającej zagadnienie organu, doradczego 
biskupa podkreślono', że nie chodzi tu o utworzenie nowej insty
tucji, lecz o zreformowanie tej, kltóra .już istnieje jako senat i rada 
biskupa 33.

W następnej w ersji przedstawionej sto pięćdziesiątej dziewiątej 
Kongregacji Generalnej, dnia 12 listopada 1965 r. pominięto u- 
zasadnienie teologiczne potrzeby ustanowienia senatu biskupa, 
gdyż znajduje się ono na innym  m iejscu schemaitu, natomiast 
zwraca się uwagę na to, że zajimie się on tym  wszystkim, co do
tyczy pottrzeib pracy duszpasterskiej i doibra diecezji. Także organ 
ten jest nazwany senatem  „coeitus seu san.atus sacerdoitum” 34,

episoopi liben ter aud iun t et oomp. resbyteros appellant, e t sine quo
ru m  adiutonio m issionem  apostolis eorum que successoribus concredi- 
tam  nuillo modo ad im plere possunit. Ult hoc varo aptioire quam  nunc 
vigeit miodo ad praxiim reduicait.utr, fcustiituarduis est, foirma a iiuine defer - 
m inanda coetus diosecesanus, constans selectis presbyteris to tum  P re s
by terium  repraesen tan tibus, quem  episoopus sem per audiat in rebus 
m aioris m om enti pro  regim ine dioeceseos”. (A cta  Synodalia Sacro- 
sancti Concilii O ecumenci Vaticani II  vol. IV, pairs IV, s. 841, TPV 
1977).

31 Tamée, Relatione®, s. 866.
32 „Ipsi (sacerdotss) eniim, eaidem miiinistoria caleitarantes, idem bornum 

certaimian fidei cariantes, pretdiosam coinstiituuint sp iritualem  coranaim 
epiisooiporuim. Ut vero id ad effectuim deduicatucr, habeatuir aptioire 
quam  nunc viget modo, form a ac normiis iure determ inandis, coetus 
sacerdotum , prasibyteriuim repraesentantiiuim, qui epiiscopuim im regiimi- 
ne dioecesos, efficaciter ad iuvare  possit”. (Schema deoreti De m ini- 
sterio et vita  presbyterorum , Acta Synodalia..., vol. IV, pars IV, s. 347, 
TPV 1977).

33 „Hie noin agi de nowo coodendo coetu dioecesaimo, sed de perfi- 
aiiendo eo qu i vooaibuir „sematuis e t consiiliuim apisicopi” quique in  iuire 
cor>dito iam  exisistiit”. (Tamże, Relationes* s. 38il).

84 Eos libemter aiudiiainit, iimmo conisuilaot eit cuim eis colloquaintur 
de iis quiae ad necessitates oipenis paistoiraiMis et ad bonum  dioecesis 
speotant. U t veiro id  ad effectum  dedueatuir, habeatuir, aptioxe quam  
nunc viget modo, form a ac norm is iu re  determ inandis, coetus seu se- 
n&tus saicerdioitum, pires'biteriiuim repiraesanitantium, qui episcopuim in. 
regim ine dioeceseas, efficaciiter adiiuvaxe possirt (Schema decrefci De
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Wprowadzenie określenia „senaifrus” do n. 7 schematu De m i-  
nisterio  et v ita  presbyterorum  podkreślono w  szczegółowej rela
cji, zaznaczając, że wyrażenie to należy rozumieć tak jak w  kan. 
391, § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, gdzie m ówi się o  Kapitule 
Katediraln-ej jlalkio senacie blilslkrupa. Relaiojia zaizimaiazai talklże, że Ka
pitułę należy zreform ow ać35. Przytoczona relacja sugeruje, że no
w y  organ doradczy nie pokrywa się z Kapitułą Katedralną.

Na sito sześćdziesiątej szóistej Kongregacji Generalnej w  dniu 
2 grudnia 1965 r. zaip.rezento.wano następujący tekst dotyczący 
senatu biskupa: „Eos lilbenter audiant, immo- consulant et cum  
eis coiloquantur de iiis quae ad necessitates oiperiis pastoralis et ad 
bonum dioecesiis spectant. Ut vero id ad effectum  deducatur, ha- 
beatur, modo hodiem is adiumctis ae necessitatifous accomodato for
m a ac niorrmis iiure d/eteirmiiniadliis, cfoetus seu semałtruls salcerdloltium, 
presbyterium rapraesentantkmi, qui qpiscopum in regiimitne dio- 
eeeseos suiis comsiliis efficad ter adkivare poiseit” 36. Teilest ten róż
n i się od poprzedniego tym, że pom inięto sform ułowanie ,,aptiore 
quam nunc viget” Wskazujące, że dotychczasowy organ doradczy 
i  senat biskupa czyli Kapituła Katedralna jest przestarzały. Na to 
miejsce wprowadzono' stwierdzenie, że organ doradczy ma być 
dostosowany do dzisiejiszyrih okoliczności i potrzeb „hodiernis 
adiunctis ac necessitatilbus accomodato’’. Dodano również wyraże
nie „suis consiR'iis”. Przytoczony tekst został przyjęłty przez Ojców 
Soboru i w  niezm ienionym  brzmieniu został włączony do* dekretu 
soborowego P resbyterorum  ordinis n. 7. Tekst w  ostatecznej w er
sji n ie rozstrzyga kw estii: czy organ doradczy biskupa, będący re
prezentacją prezbiterium m a być zupełnie nową instytucją, czy 
też gnuinitowiniiie zne&mmrawatnym dotychczasowym semaltam bisku
pa.

Problem zostaje rozstrzygnięty przez normy wykonawcze do de
kretu P resbyterorum  ordinis zawarte w  motu proprio Pawła VI 
Ecclesiae Sanctae  z dnia 6 sierpnia 1966 r. nakazujące powołać 
Radę Kapłańską w  każdej diecezji i  pozostawiające Kapitułę Ka
tedralną 37. Rozstrzygnięcie to  jest tym czasow e38.

2. D oradczy i reprezen tan tyw ny charakter R ady K apłańskiej

Rada Kapłańska jest organem doradczym i  reprezentatywnym. 
Dokum enty kościelne wyraźnie podkreślają doradczy charakter Ra

m inisterio et vita  presbyterorum , A cta  Synodalia..., vol. W , pars VI, 
s. 357, TPV 1978).

35 Tamże, RedaitiŁones, s. 394.
36 Schem a decreti De presbyterorum  m inisterio  et vita, A cta  S yno 

dalia..., vol. IV, pairs IV, s. 132, TPV 197'8).
37 Mp. Es., m. 15 i 17: AAS 58 (1966) 766—767 (PPK, t. I, z. 1, n. 

75 i 77).
38 Tam że, W stęp, s. 75:8 (PPK, n. 57).
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dy Kapłańskiej, a więc jej postulaty, propozycje, informacje nie 
mają siły  wiążącej, są tylko radam i39.

Przyznanie Radzie Kapłańskiej tylko głosu doradczego nie czyni 
jej wcale instytucją drugorzędną i małoanaczącą, bowiem  odpo
wiednio przygotowany i  należycie sform ułowany głos doiradczo-in- 
formacyjny, może m ieć duży w pływ  na decyzję biskupa, a tym  
samym skutecznie w pływać ma kierowanie diecezją. Przyjęcie przez 
prawo kościelne instytucji głosu doradczego uwzględnia z jednej 
strony, podstawową zasady ustrojową Kościoła katolickiego' o  ro
li biskupa właściwego, zwyczajnego i bezpośredniego pasterza die- 
ceaji, z drugiej zaś stromy uwzględnia fafcit, że w szyscy w ierni o- 
trzymują od Ducha Św. dary potrzebne dla całej wspólnoty Ko
ścioła. Głos doradczy żartem zachowuje jedność władzy i  w yko
rzystuje aktywność wszystkich członków Kościoła, służąc w  ten 
sposób dobru wspólnemu społeczności kościeln ej40.

Kompetencje Rady Kapłańskiej, a w ięc także wypadki, w  któ
rych biskup ma zasięgnąć jej zdania, może ustalać prawodawca 
powszechny, Krajowa Konferencja Biskupia oraz poszczególni b i
skupi.

Prawo powszechne wym ienia kilka wypadków, w  których bi
skup winien zaisięgnąć zdania Rady Kapłańskiej. Biskup winien  
zasięgnąć zdlamiia Radiy Kapitańskiej prtzy refommiiie sylsitemiu be- 
neficjalnego, przy podziale m ajątku kościelnego41, przy tworze
niu wspólnej kasy diecezjalnej 42, może zapytać o  zdanie w  redago
waniu listów  pasterskich43, w  pracach przygotowawczych do Sy
nodu Diecezjalnego 44, także wówczas, gdy idzie o  oddzielenie pa
rafii ód Kapituły Koleg lacki ej 45.

Prawo przewiduje również takie wypadki, kiedy biskup ma 
zasięgnąć opinii zarówno Kapituły Katedralnej jak i Rady Ka
płańskiej, om ówim y je niżej.

Można w ięc zauważyć, że posoborowe prawodawstwo wyraźnie 
zob owiązuje biskupa do zasięgnięcia opinii Rady Kapłań
skiej, w  kilku wypadkach. Wypadki te  są jak na razie nie
liczne, chociaż zgodnie z wytycznym i Soboru W atykańskiego II 
wachlarz zagadnień, m ogący być przedmiotem wyrażenia opinii 
Rady Kapłańskiej, jest bardzo szeroki: „Niech ich (kapłanów) chęt

39 „Coinsiiium Piresfoyteraie vocem  tamtuim oonsulthreum habat” (Mp 
Es. I, n. 15 § 3: AAS 58 (1966) 766 (PPK, t. I, z. 1, n. 75).

40 R. S o b a ń s k i ,  C harakterystyka  praw na Rady K apłańskiej, W ia
domości diecezjalne, Katowice, 37 (1969) n,r 1—2, s. 7.

41 Por. Mp. E I, n. 8: AAS 58 (11966) 762 (PPK, t. I, z. 1, n . 68).
42 Poir. In stru k cja  Ecclesiae imago, n. 136 (PPK, t. VI, z. 1, n..

10736).
43 Taimże, n. 60 (PPK, n. 10736).
44 Tamże, n. 164 (PPK, n. 10826).
45 Mp. Es. I, n. 21, § 2: AAS 58 (1966) 769 (PPK, t. I, z. 1, n. SI).
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nie słuchają, owszem niech zasięgają ich raidy i  rozmawiają z ni
mi o tym, oo dotyczy potrzeb pracy duszpasterskiej i  dobra die
cezji 46. Można więc żywić nadzieję, że znacznie wzrośnie w  no
wym kodeksie ilość wypadków, w  których biskup będzie zobowią
zany skorzystać z opinii Rady Kapłańskiej.

Zgodnie z dotychczasowym ustawo dawstwem Rada Kapłańska 
jest tylko organem doradczym, nie posiada głosu decydującego, 
toteż jej decyzje nie mają dla biskupa m ocy wiążącej. Ilekroć 
prawo wyraźnie żąda, aby biskup skorzystał z głosu doradczego 
Rady Kapłalskiiiej, tylekiroć w  nachiuibę wahtodlzli feain. 105 Koidleksu 
Prawa Kanonicznego, z którego wynika, że bilskup zapytawszy o 
zdanie może je uwzględhić luib nie, jedynie w  wypadku, gdy za
chodzi zgodność głoisów doradczych również może rady nie wziąć 
pod -uwagę, ale tylko wtedy-, jeśli zachodzi poważna racja. Oczy
w iście o istnieniu tej raicji decyduje biskup. Nasuwa się wniosek, 
że posoborowe nonmy przyznające Radzie Kapłańskiej tylko upraw
nienia doradcze są bardzo ostr-ożne naw et w  porównaniu z pra
w em  kodeksowym, które w  pewnych, wyżej wym ienionych w y
padkach, wymagało zgody Kapituły Katedralnej. W tej sprawie 
zabrali głos autorzy, domagając się dla Rady Kapłańskiej głosu  
decydującego, przynajmniej w  niektórych dziedzina'ch życia Ko
ścioła partykularnego. Uzasadniali to tym, że Rada Kapłańska, zgo
dnie z dekretem soborowym Presbyterorum , o.rdinis, n. 7, ma sku
tecznie wspierać biskupa w  rządzeniu diecezji. Alby pomoc ta była 
naprawdę skuteczna, potrzebny jest jej głos nie tyliko doradczy, 
ale także decydujący47. O przyznaniu Radzie Kapłańskiej, w  pew 
nych określonych wypadkach, głosu decydującego wspomina Okól
nik De Consiliis P resby tera lib u s48. Dotychczasowe prawodawstwo 
powszechne nie w ym ienia żadnego- wypadku przyznania Radzie 
Kapłańskiej głosu decydującego-. Można oczekiwać, że uczyni to 
nowy Kodeks. Wydaje się, że chociaż głos doradczy Rady Ka
płańskiej ma duże znaczenie, co zresztą wyżej zaznaczyliśmy, to 
jednak przyznanie jej głosu decydującego w  pewnych ściśle okre
ślonych wypadkach, mogłoby się przyczynić do skuteczniejszego 
w ypełniania jej zadań senatu biskupiego-, podnosząc jej rangę 
i znaczenie.

Z kolei zastanówmy się: jak wygląda reprezentatywny charak
ter Rady Kapłańskiej. Dokumenty kościelne bardzo mocno pod
kreślają reprezentatywny charakter Rady Kapłańskiej: ,,niech
mają Radę czyli Senat Kapłanów, reprezentujący ogół p.rezbite-

46 Deikireł soborowy Presbyterorum  ordinis, n. 7, 1.
47 Po,r. H. M u l l e r ,  art. cyt., s. 10—ill,
por. A. D o r d e t t ,  art. cyt. s. 105.
por. J. N o v a l i n ,  art. cyt., s. 679.
48 L. C. De Consiliis P resbyteralibus, n. 9: AAS 62 (1970) 463 (PPK, 

t. III, z. 1, n. 4582).
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rów ...” is . Rada Kapłańska wówczas oisiąga charakter reprezenta
tywny, jeśli w  miarę możiifwośd. są w  niej reprezentowane różne 
posługi, w szystkie okręgii diecezjalne i poszczególne generacje ka
p łan ów 50. Dla uzyskania doskonalszej reprezentatywności Rady 
należy większość jej członków powoływać poprzez wybory doko
nywane przez ogół kap łanów 51. Obowiązkiem Rady Kapłańskiej 
jest reprezentować prezbiterium, to znaczy ma przedstawiać nie 
tylko własną opinię, ale także uwzględnić zdanie innych kapła
nów. W związku z tym  konieczny jest częsty kontakt pomiędzy 
nimi. Reprezentacja prezbiterium daje Radzie Kapłańskiej szcze
gólną pozycję wśród innych organów diecezjalnych, zwłaszcza da
je jej przewagę na Kapitułą Katedralną, która tylko w  jakimś 
bardzo szerokim znaczeniu była reprezentantem kapłanów, t.zw. 
„reprezentacja niepotwierdzona”. Toteż niektórzy odmawiają jej 
w  ogóle tytułu reprezentanta duchow ieństw a52. Rada Kapłańska 
reprezentuje prezbiterium w  dwojaki sposób, po pierwsze jej 
członkowie infommiją biskupa i  pnaefloaiaujjąc poisitufaity miejsko reipire 
zentują interesy prezbiterium ; po drugie ponieważ całe prezbite
rium jest odpowiedzialne za życie diecezji, za jej losy, członkowie 
Rady przez swoją szczególną troskę o dobro wyrażają nie tylko 
swoje osobiste zaangażowanie w  jej sprawy, ale okazują włączenie 
się i troskę całego- prezbiterium 53.

3. K olegium  K onsultorów

Kodeks Prawa Kanonicznego w  kan. 423 nakazywał jak już 
wspom inaliśm y utworzenie Zespołu Konsultorów w  tych diece
zjach, w  których nie było Kapituły Katedralnej. Natomiast Kole
gium Konsultorów, o  którym  chcemy tutaj mówić jest instytucją 
nową, co więcej istnieje jedynie w  projektach nowego prawa i  w  
sferze rozważań autorów. W czasie rozważań nad Kapitułą Kate
dralną i Radą Kapłańską, a zwłaszcza ich porównywanie zrodziło 
koncepcję powołania organu, kitóry by posiadał pozytywne cechy 
Kapituły Katedralnej, uniknął jej mankamentów i łączył w  solbie 
ten bardzo pozytyw ny element, który wnosi Rada Kapłańska, uni

49 Dekirat soborowy Presbyter or u m  ordinis, n. 7, 1.
50 L. C. De Consiliis Presbyteralibus, n. 6: AAS 62 (li970) 462 (PPK,

t. III, z. 1, n, 4574).
51 Poir. taimże, n.. 7, s. 462 (PPK, n. 457.8).
52 Pox. T. P  a w  1 u  ik, S tru k tu ra  R ady K apłańskie j w  pasterskim  po

sługiwaniu, S tudia w arm ińskie, 8 (1971/1972) 449^
Po,r. T. P i e r o n e k ,  Rada K apłańska w yrazem  soborowej odnow y  
prezbiterium , s. 19, por. J. B e y e r ,  De Consilio Presbyterii adnotatio- 
nes, s. 89.

58 Taimże, s. 47.
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kając pewnych jej niedogodności54. Piroponowano, alby istniejące 
już w  diecezjach rady biskupie, nieusamkajonowane prawem pow 
szechnym przekształcić w  nową Radę, dołączając do niej Miku 
członków Rady Kapłańskiej, ewentualnie skład nowej Rady przed
staw i aJby się następująco; częściowo z Rady Kapłańskiej a czę
ściowo z rady biskupiej 55.

Projekt nowego prawa wysuwa propozycję, alby ta  nowa Rada 
nazywała się Kolegium Konsułtorów, a skład jej członków zra
stałby wyznaczony w  sposób swobodny, przez biskupa spośród 
Rady Kapłańskiej 56. W ynika z tego, że na powołanie członków  
Kolegium Koinsiulltarów oaiła Radia miie miilaäalby żaldtaegio wpływu. 
Toteż sam biskup m iałby decydować o jej składzie i mógłby 
wyznaczyć tylko tych członków Rady Kapłańskiej, których sam  
do niej mianował. Wydaje się  jednak, że wskazana byłaby norma 
zalecająca biskupowi wyznaczyć do Kolegium Konsultorów także 
tych członków Rady Kapłańskiej,, którzy pochodzą z wyboru ogó
łu  kapłanów.

Wśród proponowanych zajęć dla Kolegium Konsultorów na 
szczególną uwagę zasługują zadania związane z przeszkodzeniem  
1 opróżnieniem stolicy biskupiej, aby je  zrozumieć trzeba prze
śledzić sytuację Rady Kapłańskiej w  czasie zawakowania stolicy  
biskupiej.

Prawodawstwo posoborowe postanawia, że Rada Kapłańska w y
gasa w  chwili zawakowania stolicy biskupiej, jedynie wyjątko
wo może nadał istnieć 57. Porównując pozycję Kapiltuły Katedral
nej i Rady Katpłańsfciej n ie truidno zauważyć, że w  czasie wakan- 
su Kapituła Katedralna uzyskuje największe swoje uprawnienia, 
a Rada Kapłańska przestaje istnieć. Takie postanowienie Mcxtu pro
prio Ecclesiae Sanctae  w yw ołało w iele uwag i komentarzy auto
rów, którzy uznali, że nie tjeisit ono słuszne i naleiży je  zmienić. 
Wysunięto- kilka argumentów za poizostawieniiem Rady Kapłańskiej. 
Rada Kapłańska reprezentuje prezbiterium, które w  czasie opróż
nienia stolicy biskupiej nadail istnieje i działa, nie ma więc po
trzeby, aby Rada przestała istnieć. Jeślii biskup potrzebuje pomo
cy Rady Kapłalskfoj tJo rówindeż poitrzebulje jej tymlozaisoiwy rządca 
diecezji, tym  bairdizdlej, że tymczasowość niiieraiz trwa dluiższy okres. 
Także now y biskup w  początkach swoich rządów, które z natury

54 Por. J. B e y e i r ,  De Capitulis Cathedralibus servandis vel suppri- 
m endis, s. 485, por. tenże, De Consilio Presbyterii adnotationes, &. 92, 
por. E. S z t  a f  r  O' w s  k i ,  W spółpracownicy biskupa diecezjalnego ..., 
s. 131.

65 Por. J. B e y e r ,  De Capitulis Cathedralibus servandis vel suppri- 
m endis, s. 485.

55 Por. De Consilio Presbyterali, Coimmusniiie a to n e s , 5 (1973 ) 230,
schem at De populo Dei, kam. 316, § 1.

57 Mp. Es., I, n. 15, § 4; AAS 56 (1966) 76:6 (PPK, t. I, z. 1, n. 751.
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rzeczy są trudne, byłby pozbawiony pomocy jaką niesie Rada Ka
płańska 58. Za “tymi sugestiam i poszli twórcy projektu nowego pra
wa, którzy uznali że należy Znieść normę mówiącą o  wygaśnięciu  
Rady Kapłalsfciiielj seidie yacanifce. Niai to mlilejsice propolrmją, aby w  
czasie opróżnienia stolicy 'biskupiej Rada Kapłańska nadal speł
niała swoje funkcje, a now y biisikup po sześciu miesiącach od ob
jęcia stolicy ustanowiłby nową Radę, od tego momentu doltychicza1- 
sowa przestałaby is tn ie ć 59. Propozycja taka spotkała się z uzna
niem  autorów, uważających, że Rada Kapłańska może oddać duże 
usługi tym czasowem u irządicy d iecezji60. Ta pierwotna propozycja 
zostaje później /.mieniona na następującą: w  Czasie opróżnienia 
stolicy biskupiej ustaje "kadencja Rady Kapłańskiej, a jej zada
nia są wypełnianie przez KjoOiegfiiuim Komisiulitoirów. W cńągiu siześcilu 
m iesięcy od objęcia diecezji biskup zobowiązany jest ustanowić 
nową Radę K apłańską61. Propozycja ta różni się zarówno od po
stanowienia moitiu proprio Ecclesiae Sanctae, jak i  pierwotnej 
propozycji dortyozącej Rady Kapłańskiej sede vaicanlte. Rada ta 
wygasa, ale n ie całkowicie, bo przecież istnieje nadal Kolegium  
Konsultorów, które jest jej częścią, oo więcej przejmuje ono jej 
zadania.

Do najważniejszych zadań proponowanych Kolegium Konsulto*- 
rów, w  czasie opróżnienia stolicy, jest wybrać tymczasowego ad
ministratora diecezji, w  ciągu ośmiu dni od otrzymania wiado
mości o jej zawalkowaniu. W tych diecezjach, w  których Kapitu
ła Katedralna m a prawo wyboru lulb prezenty biskupa, administra
tora wybiera Kapituła i Kolegium Kotosulitorów zebrani razem  
pod) kiierowtniictwem przeWtoidlnilczącego K apitu ły62. Od mjoimetnfa 
opróżnienia stolicy do czasu wyboru administratora, jeśli Stolica 
Apostolska nie zarządził dinaiczej, zarząd diecezją przechodzi na 
biskupa pomocniczego, gdyby ich było więcej na najstarszego no
minacją, jeśli by zaś nie było biskupa pomocniczego, wówczas za
rząd przechodzi na kierownika kurii. Kto w  tej sposób przejął 
zarząd diecezją, powinien bezzwłocznie zwołać Kolegium kompe
tentne do wyznaczenia tymczasowego administratora d iecezji63. 
Temuż Kolegium jest oin zobowiązany przedstawić dokument zrze
czenia w  wypadku rezygnacji 64.

Jeśli powyższa propozycja uzyiska m oc wiążącą, wówczas Ka

58 Par. H. M ü l l e r ,  art. cyt., s. 10, po,r. J. B e y e r ,  De Consilio Pres
b y tern  adnotationes, s. 48.

59 De Concilio Presbyterali, Ooxnimumlitaaitibnas. 5 (1973) 230.
60 P ar. M. F ą k  a,, Rada K apłańska nowym, senatem  biskupa diece

zjalnego, P raw o kianioiniicane, 211 (1978) n r  3i—4, s. 66.
61 Schemait De Populo Dei, kam. 345 §, '1.
62 Taimże, kan. 338.
63 Tamże, fcain. 337.
64 Tamże, kan. 348.
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pituła Katedralna zostanie pozbawiona prawa wyboru wikariu
sza kapitulnego, a prawo to przejdzie na Kolegium Konsultorów, 
które będzie uprawnione do wyboru tymczasowego rządcy die
cezji, nazywanego przez schemat „administratorem diecezji”. W 
wypadkach wyżej wym ienionych (prawo wyborni luib prezenty bi
skupa) Kapituła weźm ie udział w  wyborze tymczasowego 
rządcy diecezji. Kapituła Katedralna zostanie taikże pozbawiona 
dotychczasowego prawa zarządzania diecezją do chw ili wyboru  
wikariusza kapitulnego.

W wypadku przesizlkodzeniiia w  sprawowaniu urzędlu biskupie
go,, w  wyjątkowych okolicznościach, Kolegium Konsultorów, we
dług propozycji projektu nowego prawa, wybierze tymczasowego 
rządcę diecezji 65.

Projekt nowego kodeksu sugeruje inną formę kanonicznego ob
jęcia w  posiadanie diecezji przez nowego biskupa, polegającą na 
przedstawieniu pisma apostolskiego Kolegium Konsultorów, albo 
tam gdzie Kapituła Katedralna posiada prawo wyboru luib pre
zenty biskupa, Kolegium Konsultorów i Kaipitule Katedralnej ze
branym razem. Wszystko to odbywa się w  obecności kanclerza 
kurii, który m a  sporządzić protokół. W diecezjach nowo erygowa
nych pfemo apostolskie ma być odczytane w  obecności wiernych  
i duchowieństwa zgromadzonych w  katedrze66.

Oprócz wyżej wym ienionych zadań i uprawnień dla Kolegium  
Konsultorów schemat O L u d z ie  B o ży m  podaje jeszcze inne propo
zycje:
a) wysłuchanie zdania Kolegium Konsultorów przy rozwiązywaniu  
Rady Kapłańskiej, n ie wypełniającej swoich zadań luib nadużywa
jącej swoich kom petencji67;
b) wysłuchanie opinii Kolegium Konsultorów przy usuwaniu kan
clerza czy notariuszy przez administratora diecezjalnego'68;
c) zasięgnięcie opinii Kolegium Konsultorów przy mianowaniu, i 
usuwaniu ekonoma diecezjalnego 69.

Schemat proponuje także, aby liczba konsultorów wynosiła od 
sześciu do dwunastu i aby byli mianowani na okres pięciu la t 70.

Powołanie do życia Kolegiuim Konsultorów stworzy szereg no
wych problemów. Wśrd nich ważne będzie ułożenie wzajemnej 
współpracy Kolegium i Rady Kapłańskiej. Kolegium nie może bo
wiem działać w  izolacji od Rady, nie może być także organem kie
rującym Radą, bowiem  Radą m a kierować biskup, a wszyscy jej 
członkowie są równi.

65 Tamże, kan. 331.
66 Tamże, kan. 234 § 3.
67 Tamże, kan,. 315 § 3.
63 Tamże, kam. 298.
69 Tamże, kan. 308 § 1 i  2.
70 Tamże, kan. 316 § 1.
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Rozważając strukturę i zadania nowego Kolegiami Konsulto- 
rów nasuwa się pytanie: czy rzeczywiście istnieje potrzeba jego 
ustanowienia. Wydaje się, że proponowane tem uż Kolegium funkcje  
może spełniać zreformowana Kapituła Katedralna, natomiast w  
diecezjach, w  których ona nie istnieje lufo jej refosrtma byłaby  
utrudniona, należałoby ustanowić Kolegium Konsultorów według 
wskazań prawodawstwa powszechnego, uzupełnionych dyspozycja
mi wydanym i przez Krajowe Konferencje Biskupie.

III. Wzajemne relacje obydwu organów

1. W dokum entach  praw odaw stw a posoborowego

Jak już wyżej zaznaczyliśmy Kapituła Katedralna nadal pozo
staje senatem  biskupa. Nowy odrębny od niej organ doradczy — 
Rada Kapłańska —■ także stanowi senat biskupa, wspierający go 
radami w  rządzeniu d iecezją71. Tyimlczasowo w ięc biskup posiada 
dwa senaty, niosące m u pomoc w  rządzeniu diecezją dawny — 
Kapitułę Katedralną i now y — Radę Kapłańską. W tej sytuacji 
zaszła potrzeba rozstrzygnięcia, który organ jest właściwie sena
tem biskupa. Próbę rozwiązania powyższego problemu podejmuje 
okólnik Kongregacji Duchowieństwa z dinia 11 maja 1970 r .: 
„Stwierdza isię wszakże, że jest to orgain doradczy (Rada Kapłań
ska) o szczególnym charakterze, ponieważ z natury swojej i  ze 
waględu na procedurę przewyższa organy tego rodzaju. Mając na  
uwadze powyższe stwierdzenie ojrawie Zebrania Plenarnego w y
rażają zdanie, że tytuł i funkcje senatu biskupiego w  zarządzie 
diecezją przysługują jedynie Radzie Kapłańskiej” 72.

Omawiany okólnik nie (ma mocy ustawy i brak w  nim. wzmian
ki o zatwierdzeniu przez papieża. Jest on raczej zarządzeniem  
administracyjnym, związanym z wytycznym i Soiboru i  ustawą pa
pieską. Jednak jego postanowienia potsiadają szczególne znaczenie, 
z tego powodu, że są owocem koosulitacji z Konferencjami Bisku
pimi i rezultatem posiedzenia plenarnego Kongregacji dla Du
chowieństwa. Podane w  okólniku normy w inny regulować prakty
kę kościelną oraz inspirować projekty nowego p raw a7S. Za Radą 
Kapłańską, jako jedynym  senatem  biskupa, opowiada się także 
instrukcja Kongregacji Biskupów na temat pasterskiej posługi 
biskupów 74. Wymienioną instrukcję poprzedza list pochwalny pa

71 Mp. Es., I, n. 15, § 1: AAS 58 (1.966) 766 (PPK, t. I, z. 1, n. 75).
72 L. C. De Consiliis Presbyteralibus, AAS 62 (1970) 463—464 (PPK, 

t. I l l ,  z. 1, n. 4562—4586).
73 Poir. M, F q k a, art. cyt., s. 44—45, par. J. B e y e r ,  De Con- 

silio P resbyterii adnotationes, s. 49.
74 Imstrufccja Ecclesiae imago, n. 203 b (PPK, t. VI, z. 1, n. 10960).
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pieża Pawła VI, w  którym  podkreślano zgodność zawartych tam  
noirm i wskazań z  nauczaniem Kościoła, z tradycją kościelną, zro
zumienie i wyczucie współczesności, w ielka mądrość oiraz praktycz
ne podejście do potrzeb Ludu B o żeg o 75.

Projekt nowego prawa nie wspomina już o Kapitule Katedral
nej jako senacie biskupa, funkcje i  tytuł senatu biskupa przyzna
je Radzie Kapłańskiej 76.

Na razie jednak działają dwa senaity biskupa. Stąd prawo- prze
w iduje takie wypadki, kiedy biskup ma zapytać o zdanie, w  tej 
samej sprawie, obydwu grem iów doradczych: Rady Kapłańskiej 
i Kapituły Katedralnej, m ianowicie przy odłączeniu parafii od 
Kapituły K atedralnej77. Normy w y k o n a w cę  zawarte w  moitu pro- 
prio Ecclesiae Sanctae zobowiązują biskupa do wysłuchania zda
nia Rady Kapłańskiej przy erygowaniu i znoszeniu parafii oraz 
przy dokonywaniu zmian ich dotyczących78. Normy te nie wspo
minają o zwracaniu się do Kapiituły Katedralnej przy erekcji czy 
innowacjach dotyczących parafii. Niemniej jednak nadal obowią
zuje prawo kodeksowe, które w  kan. 1428 § 1 przewiduje odniesie
nie się, w  tej sprawie, do Kapituły Katedralnej. Norana ta wpraw
dzie nde została zniesiona, ale  napewno straciła na swej aktual
ności i jest przestarzała. Wyglądałoby zatem, że obecnie biskup 
dokonując innowacji dotyczących parafii, czy je erygując lub zno
szą« musiałby pytać o zdanie zarówno Kapituły Katedralnej jak 
i  Rady Kapłańskiej. Wychodząc z ogólnych założeń prawodawcy 
powszechnego, który powołuje organy doradcze w  tym  celu, aby 
biskupowi pomóc w  sprawowaniu urzędu, można zauważyć, że 
zobowiązywanie biskupa do zasięgnięcia zdania, w  tych wypad
kach, Kapituły Katedralnej i Rady Kapłańskiej, byłoby dla niego 
dużym utrudnieniem w  zarządzaniu diecezją. Wydaje się więc, 
że powyższą normę kodeksową trzeba uznać za przeżytą na co 
wskazuje także współczesna praktyka. Co więcej trzeba zauważyć, 
że nawet zasięganie zdania, w  omawianej sprawie, tylko Rady 
Kapłańskiej, w  pewnych okolicznościach, może stać się trudne do 
praktycznego zrealizowania. Trudność tę w  pewnym  stopniu roz
wiązuje projekt nowego prawa, który rezerwuje erygowanie i  zno
szenie parafii biskupowi diecezjalnemu, wymagając w  dokonaniu  
tego aktu prawnego, wysłuchania opinii Rady Kapłańskej. Po
dobnie zdania Rady Kapłańskiej ma wysłuchać biskup przy po
ważnych zmianach dotyczących parafii. Schemat używa określe

75 Tamże, Epdsfcula P au li PP. VI.
76 De Consilio P resby tera li, Com m unicationes, 5 (1'973) 229, Schem at 

De Populo Dei, kam. 309, § 1: „In unaquaque dioecesi co estitu a tu r 
Comsdlium Presbyiterale, coetus scilicet sacerdotum , qui tam quam  se- 
natus sit episcopi...”.

77 Mp. Es., I, n. 21, § 2: AAS 58 (1966) 769 (PPK, t. I, z. 1, n . 81).
78 Tamże, I, n . 21, § 3, s. 769 (PPK, n, 81).
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nia „notabiliter innovet” 79. Jeśli proponowany kanon wejdzie do< 
nowego kodeksu, to można się spodziewać, że autorzy dokładnie 
określą na czym polega ta poważna innowacja dotycząca parafii..

2. W edług opinii autorów

Tymczasowe istnienie dwóch organów doradczych biskupa ko
m entowali autorzy. W ielu z nich stanęło na stanowisku, że na
leży zanieść Kapituły Katedralne, wszystkie ich zadamiia i  funkcje' 
powierzyć Radom K apłańskim 8(1. Większość jednak autorów opo
wiadających się za współistnieniem  Kapituły i Rady Kapłańskiej 
proponuje różne możliwości ich współdziałania. Przytoczmy nie
które. Proponowano ulkseitatlltowiać organy domadtetze biskupa nia 
wzór dwuizbowych parlamentów, m ianowicie Kapitule nadać ran
gę rady wyższej, natomiast Radę Kapłańską uczynić radą niższą. 
Obydwie stanowią pomoc w  zarządzie diecezją, Rada Kapłańska 
jiako zgromadzenie uistawodiawazie — coetiuis legfeilativum; KapŁ- 
tuła Katedralna j.ako' organ wykonawczy — coetus exse'outivujm 81. 
Inna propozycja sugerowała, alby z  Kapitułą Katedralną połączyć 
Radę Kapłańską składającą się iz kapłanów podchodzących, czy to 
z wyiboru dokonanego1 przez ogół kapłanów, czy z nominacji bi
skupa i stworzyć jedną Radę. W ten sposólb Kapituła Katedral
na stanowiłaby część Rady Kapłańskiej i  na sposób stały wspoma
gała biskupa, zwłaszcza w  zakresie aktów o charkterze administra
cyjnym 82. Niektórzy autorzy sugerowali zaczerpnięcie wzorów z  
instytucji istniejących w  Kościele Powszechnym, m ianowicie Ka
pitułę Katedralną ukształtować na wzór Kolegium Kardynalskie
go, a Radę Kapłańską na wzór Synodu Biskupów. W takim  ukła
dzie Kapituła Katedralna będzie spełniać rolę senatu biskupa, tak  
jaik Kolegiuon Kardynalskie spełniać rolę senatu papieża, a Rada 
Kapłańska będzie reprezentantem  całego kleru dieeezj.alnegO', tak  
jak Synod Biskupów jest reprezentantem biskupów całego św ia
ta 83. Pewna grupa autorów proponuje odrębność Kapituły Kate
dralnej i Rady Kapłańskiej. Z tym, że ich kom petencje można 
by rozdzielić w  ten sposób, by Kapituła wydawała opinie, o tym  
co jej obecnie przyznaje Kodeks Prawa Kanonicznego, Rada Ka-

79 Por. Schemat De Populo Dei, kan. 222, § 3.
80 Par. J. B e y e r, De Capitulis Cathedralibus..., s. 478, por. tenże 

De Consilio P resbyterii adnotationes, s. 89, par. A. D o r d e 11, art. 
cyt., s. 94—95.

81 J. B e y e r, De Capitulis C athedralibus servandis vel supprim en- 
dis, s. 481.

82 E. S z t a f  r o ws f e d ,  W spółpracow nicy biskupa diecezjalnego w  pa
sterskim  posługiwaniu, s. 130.

88 Por. J. N o v a l i n ,  art. cyt., s. 680—681, por. P. W e s e m a n n ,  
airt. cyt., s. 725.
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płańdka zaś w  tych sprawach, które sw ym  zasięgiem obejmują całą 
diecezję i  stanowią coś w  rodzaju ogólnej zasad y84. Wreszcie 
część auitorów sugerowała powołanie jednego diecezjalnego gre
m ium  doradczego, które mogłdby się składać z trzech grup: a) ka
nonicy rezydenejalni spełniający funlkcje w  kurii biskupiej, b) ka
nonicy niereizydencjalni spełniający różne funkcje w  dieceziji, np. 
dziekanów, 3) kanonicy nadliczJbowi, reprezentujący duchowieństwo 
pochodzący częściowo z wyboru dokonanego przez ogół duchowień
stwa., a częściowo z nominacji biskupa 8S.

Wydaje się, że Kapituła Katedralna i Rada Kapłańska mogą 
sfeiniowiić organy dlomaidtaze bilskiupia, Współjpriaciująic ze solbą w  opair- 
ciu o zasadę dialogu, pod kierownictwem  biskupa. Rolę senatu  
biskupiego należałoby powierzyć Radzie Kapłańskiej, wszakże Ka
pituła nie byłaby jej podporządkowana, bowiem  olbydwie w inny  
być podporządkowane biskupowi. Celem ułatwienia współdziałania 
Kapituły Katedralnej i  Rady Kapłańskiej byłoby wskazane, aby 
Kapituła miała swoich przedstawicieli w  Radlzie Kapłańskiej, jak 
również, by z nią odbywała Wspólne sesje.

Zakończenie
I

Biorąc pod uwagę obecny stan faktyczny i  prawny trzeba zau
ważyć, że w  diecezji współistnieją i współdziałają dwa organy 
doradcze biskupa: Rada Kapłańska i Kalpituła Katedralna. Stan 
ten najprawdopodobniej zostanie [potwierdzony przez nowy Ko
deks. W tej sytuacji istnieje bardzo poważny problem ułożenia  
wzajemnych relacji ofoydwu grem iów doradczych, ich Współpracy 
i koordynacji działania. Proiblem ten dostrzegł już prawodawca 
-w momencie powoływania -Rad Kapłańskich, nakazując ibis.kup.om 
zatroszczyć się o  to, aby działalność Rad Diecezjalnych była od
powiednio skoordynowana 86.

Okres przejściowy, w  którym Rady Kapłańskie kształtują swo
ją pozycję, a  Kapituły Katedralnie podldawme są reformie, jest 
niewątpliwie trudny. W diecezjalnych organach doradczych na- 
pewno tkwią duże m ożliwości owocnego działania dla dobra Ko
ścioła partykularnego, duże możliwości niesienia pomocy biskupo
w i w  kierowaniu diecezją, w  dzisiejszych niełatwydh, przynoszą
cych w iele zawiłych prOlblemów, czasach. Równioicześlniie nie mo
żna jednak zapomnieć o  różnych niebezpieczeństwach związanych 
z Radami Diecezjalnymi, takich: jak przesycenie Radami, odry

84 Por. E. S z t a f  rfl  w s k i ,  W spółpracownicy biskupa diecezjalnego..., 
s. 1:30,

par. I. F i i r  e r ,  airt. cylt.., s. 693.
85 Par. P. W e s i e r m l a n n ,  ant. cyt., s. 736.
86 Mp. Es., I, n. 17, § 1: AAS 58 (1:9.66) 767 (PPK, t. I, z. 1, n. 77).
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wanie kapłanów ocT pracy duszpasterskiej i apostolskiej, bezpłod
nego rozważania- problemów, w ydawania w ielu  dyrektyw i po
leceń, ozaisem naw et ze sobą sprzecznych bez moizliwośd. reali
zacji.

N iebezpieczeństwom  tym, przynajmniej w  pew nym  stopniu, mo
żna zapobiec przez włączenie do organów doradczych ludizi na
leżycie przygotowanych i przez wydanie mądrych i precyzyjnych  
norm regulujących i koordynujących ich działanie. Bardzo- pożą
dane byłaby, m ożliw ie szybkie opublikowanie nowego Kodeksu, 
któryby ostatecznie rozstrzygnął problem diecezjalnych organów  
doradczych. Wydaje się jednak, że normy kodelkisowe, w  tej spra
wie, nie powinny być ani zbyt liczne, ani zlbyt szczegółowe, lecz 
pozostawiające duże możliwości dla ustawodawstwa partykularne
go, zwłaszcza dla Krajowych Konferencji Biskupich.

Obserwując dotychczasową działalność diecezjalnych organów  
doradczych można żywić nadzieję, że po okresie przejściowym, 
eksperymentalnym, nacechowanym różnymi trudnościami, nastąpi 
ich stabilizacja, wnosząca coraz to nowe wartości w  życie die
cezji.

Das Domkapitel und Priesterrat

Nach dem  II V atikanischen Konzil w urden  P rie ste rrä te  eingeführt, 
die ein neues B eratungs organ des Diözesanibischofs- s-eiin sollen. Deir 
P riestenrat koex istie rt m it dem  D om kapitel dam  bisherigen Berafcungs- 
o rgan das Bischofs-. Diese beide O rgane haben viele gem einsam e A uf
gaben und Berechtigungen. Das D om kapitel soll e iner g rundsätzlichen 
R eform  uniterzogen w erden. Das reform ierte  K apitel w ird  viele sei
ner bisherigen B erechtigungen und  K om petenzen verlustig  gehen. Es 
w ird niciht m ehr die F unk tion  eines Senats des Bischofs verrich ten , 
diese w ird auf den P rie s te rra t übergehen, der den grösseren Teil der 
Aufgaben, die das D om kapitel b e treu t hat, übernehm en soll. Das 
Ka,pitei w ird  auch jene Funktionen  verlieren , die es b isher w ährend  
der V akanz des Bischofsistuhls innehatte , u.a^ das R echt der Walhl 
des Kapitul-arvikairs. Die W ahl e iner provis-oirischen A dm inistra tors 
der Diözese w ird  einem  neuen , vom Bischof aus G liedern des P rie - 
sterrat-es berufen, K ollegium  der K onsultoren zustehen. H auptaufgabe 
des D om kapitels w ird  die Soirge um  dem litu rg ischen  K ult in  der 
D om kirche und auch in der ganzen Diözese sein. D er P rie s te rra t — 
der neue Senat des Bischofs — w ird  ihm  m it seinen R atschlägen in  
der Leitung der Diözese zu r Seite stehen und in gewissen F ällen  
sogar das entscheidende Woirt besitzen.. D er P rie s te rra t soll V ertre te r 
des Diözesanpreisibiterkims sein. Die Zusam m enarbeit des- Briiesterrates 
und des D om kapitels bedarf einer angem essenen K oordination Ihres 
W irkens.


