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W stęp

Papież Jan  Paweł II w Posynodalnej A dhortacji A postolskiej E c
clesia in Europa  przypom ina biskupom  i kapłanom  o konieczności 
celebrow ania Ewangelii nadziei, głoszenia jej i jej służenia (por. 
E iE  n r 34)1. Najwyższy Pasterz pisze: „K apłani ( . ..)  na  mocy sakra
m entu  Święceń, który jednoczy biskupów  i kapłanów  z Chrystusem , 
G łow ą i Pasterzem , winni oni upodobnić całe swoje życie i swoje 
działanie do Jezusa; przez głoszenie Słowa, sprawowanie sakra
m entów  i przew odniczenie w spólnocie chrześcijańskiej uobecniają 
oni m isterium  Chrystusa; przez sprawowanie swej posługi «m ają 
oni przedłużać obecność Chrystusa, jedynego i najwyższego P aste
rza; a przez naśladow anie Jego stylu życia ukazywać G o w sposób 
przejrzysty pow ierzonej im ow czarni” (E iE  n r 34).

Przytoczone słowa z papieskiego dokum entu  są eksplikacją 
w prow adzonej do systemu praw a kościelnego już w średniowieczu 
zasady: B onum  anim arum  suprem a lex: „D obro dusz najwyższym 
praw em ” (por. kan. 1752). W szak nie co innego, tylko zbawienie 
dusz (salus anim arum ), czyli dobro  duchow e wiernych, w inno być 
regułą wszelkiej aktywności w Kościele. Końcowy fragm ent przepi
su kan. 1752 nakazujący zawsze m ieć n a  uwadze zbawienie dusz,

1 Jan Paweł II, Adhortatio Apostolica Post-Synodalis Ecclesia in Europa, AAS 95: 
2003 nr 10 s. 49-719. Tekst polski: Posynodalna Adhortacja Apostolska Ecclesia in Eu
ropa, OsRomPol 24: 2003 nr 7-8 s. 39. Odtąd EiE.



odnosi się do całego ustaw odawstwa kościelnego. Praw odaw ca wy
korzystał ostatn i kanon  zrewidow anego K odeksu do przypom nie
n ia w spom nianej wyżej zasady. N ie ulega wątpliwości, że troska
0 zbawienie jest wyraźnie przestrzegana w obecnie obowiązującym 
Kodeksie Praw a Kanonicznego. Jest to  w idoczne w przeróżnych 
norm ach nowego zbioru prawa. A dagium  kanoniczne: B onum  ani
m arum  suprem a lex -  wyraża się szczególnie wyraziście w nakreślo 
nej w K odeksie problem atyce rezydencji.

W arto jes t p rzeto  prześledzić to  zagadnienie, gdyż ustawodawca 
kościelny w kłada duży wysiłek, by z tej instytucji kanonicznej uczy
nić jak  najskuteczniejsze narzędzie kościelnej służby uświęcania
1 zbaw iania człowieka.

Z adan iem  niniejszego artykułu będzie właśnie ukazanie obo
wiązku rezydencji w całokształcie form acji człow ieka na drodze ku 
Bogu.

1. Pojęcie rezydencji

Łacińskie słowo residentia, -ae pochodzi od czasownika residere -  
osiadać, pozostaw ać, zam ieszkać2. O znacza siedzibę dostojnika du 
chow nego albo świeckiego3, reprezentacyjną siedzibę albo miejsce 
stałego pobytu głowy państw a, prem iera, am basadora, m agnatów , 
dostojników  kościelnych4. A. Jougan  podaje również znaczenie te r 
m inu lex (obligatio) residentiae: obow iązek biskupa, albo probosz
cza przebyw ania w m iejscu urzędowym  dla dopełn ien ia obowiąz
ków swego u rzędu5. A nalogicznie obowiązek rezydencji (residen- 
tiae obligatio) pojm uje T. Pawluk. Pisze bowiem , że jest „to obo
wiązek stałego przebyw ania w miejscu pełn ien ia u rzęd u ”6. J. Syryj
czyk zauważa, że „przez obowiązek rezydencji rozum ie się obow ią
zek stałego zam ieszkania w m iejscu pełn ien ia urzędu. R ezydencja 
zaw iera więc w sobie trw anie fizyczne podm iotu  w określonym  
miejscu związanym z urzędem  kościelnym ”7. N atom iast C om m ento

2 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1983 
s. 368.

3 A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1992 s. 585.
4 Kopaliński, Słownik wyrazów obcych, jw. s. 368.
5 Słownik kościelny, jw. s. 585.
6 T Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, Dobra doczesne Ko

ścioła. Sankcje w Kościele. T. 4, Olsztyn 1990 s. 151.
7 J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne. Część szczególna, Warszawa 2003 s. 167.



al Codice di Diritto Canonico  przypom ina, że „rezydencja dom aga 
się ciągłej obecności w m iejscu urzędu, aby m ożna było wykonać 
obowiązki wynikające z tego u rzęd u ”8.

M. Sitarz stwierdza, że rezydencja to: 1. O bow iązek przebyw ania 
n a  określonym  terytorium . 2. W  instytutach życia konsekrow anego 
synonim dom u zakonnego oraz obowiązek przełożonych przebyw a
n ia na  teren ie  swej jurysdykcji. 3. M iejsce przebyw ania zobow iąza
nego do rezydencji9. W  takim  trojakim  znaczeniu będzie ukazane 
w artykule zagadnienie rezydencji zarysowane w nowym Kodeksie.

Należy podkreślić, że kw estia rezydencji łączy się ściśle z p rob le
m em  urzędów  kościelnych. U rząd  kościelny zaw iera w sobie p e
w ien zakres funkcji ukierunkow anych do celu duchowego, czyli 
wchodzących w zakres kościelnej posługi nauczania, uświęcania 
bądź rządzenia pasterskiego. To właśnie w rzeczywistości urzędu 
kościelnego zaw arta jest zarów no sprawa siedziby pełn ien ia tego 
urzędu, jak  i sam obowiązek rezydencji. Skoro bowiem  „urząd ko 
ścielny jes t jakim kolw iek ustanow ionym  n a  stałe zadaniem  z posta
now ienia czy to  Bożego, czy kościelnego dla realizacji celu ducho
w ego” (kan. 145 § 1) i „nie w olno nikom u nadaw ać dwóch lub w ię
cej urzędów  niepołączalnych, a więc takich, k tóre rów nocześnie 
przez jednego  nie m ogą być wykonywane” (kan. 152), zak łada to  
zobow iązanie, aby „w określonym  miejscu m ieć rezydencję. Tam 
m ieć stałe m ieszkanie”10. D latego tylko trw anie fizyczne tytulariu- 
sza urzędu  w oznaczonym  miejscu, um ożliwia realizację celu du 
chowego, dla k tórego  urząd istnieje. Jest przecież oczywiste, że cel 
duchowy zadania kościelnego to  w spom niane salus an im arum 11.

Kościół zawsze przywiązywał w ielką wagę do konieczności rezy
dencji. N a Soborze Nicejskim I (325 r.) jeszcze raz została ona su
rowo nakazana12. O obowiązku rezydencji biskupów, kanoników , 
beneficjariuszy i proboszczów  w spom inają liczne kanony D ekretu  
G racjana. W  średniow ieczu za naruszenie tego obowiązku przewi
dziane były najsurow sze kary. Biskupi, którzy ponad  trzy m iesiące

8 Commento al Codice di Diritto Canonico, a cura di P. Pinto, Roma 1985 s. 820.
9 M. Sitarz, Słownik prawa kanonicznego, Warszawa 2004 k. 158.
10 Residenzpflicht, Lexikon für Theologie und Kirche, T 8. Freiburg, Basel, Rom, 

Wien 1999 k. 1121.
11 Por. A. Longhitano, Il libro II: Ilpopolo di Dio, W: Il nuovo Codice di Diritto Cano

nico. Studi, Torino 1985 s. 67-68.
12 Residenzpflicht, Lexikon für Theologie, jw. k. 1121-1122.



przebywali poza granicam i swojej diecezji, byli pozbawieni wszel
kich dochodów  za czas swej nieobecności. Tymi samymi pozbaw ie
niam i karano  wszystkich innych zobowiązanych do rezydencji, jeże 
li naruszyli oni dopuszczany przez praw o czas nieobecności. Sobór 
Trydencki zobowiązał wszystkich naruszających obow iązek rezy
dencji do przekazania dochodów  n a  rzecz w spólnoty kościelnej lub 
biednych. Z a  uporczywe zaniedbywanie obowiązku rezydencji g ro 
ziły cenzury. K PK  z 1917 r. również przewidywał pozbawienie 
wszystkich dochodów  z beneficjum  lub urzędu za czas bezpraw nej 
nieobecności, obowiązek przekazania ich na  kościół, pobożny za
kład  lub ubogich oraz możliwość pozbaw ienia urzędu, beneficjum  
lub godności (kan. 2381)13.

Gdy idzie o podział urzędów  w aspekcie obowiązku rezydencji to  
dzielimy je  na: rezydencjalne czyli te, z którym i jes t złączony obo
w iązek rezydowania, tzn. stały pobyt duchow nego w miejscu, gdzie 
pow inien on wypełniać zlecone m u zadanie i n ierezydencjalne, je 
śli złączone z nim  obowiązki m ożna wypełnić bez konieczności 
przebyw ania stale w określonym  m iejscu14. Należy m ieć także na 
uwadze dyspozycję kan. 152 w myśl której: „nie w olno n ikom u 
nadaw ać dwóch lub więcej urzędów  niepołączalnych, a więc takich, 
k tó re równocześnie przez jednego  nie m ogą być wykonywane”. 
U rzędy niepołączalne to  te, k tó re nie m ogą być wykonywane rów
nocześnie przez tę  sam ą osobę. Takimi są przede wszystkim urzędy 
duszpasterskie, z którym i jest złączony obowiązek rezydowania. 
N ależy dodać, że chodzi tu  o niepołączalność faktyczną (fizyczną, 
m ateria lną), kiedy jed n a  i ta  sam a osoba nie zdoła sensownie i sa
tysfakcjonująco wykonać swego zadan ia15. W ypada jed n ak  zauw a

13 F. Lempa, Sankcje w Kościele. Cześć szczegółowa, W: W. Wójcik, J. Krukowski, F. 
Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa kanonicznego. Księga V. Dobra doczesne. Księga 
VI. Sankcje w Kościele, Lublin s. 275-276.

14 T.Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży jego na
uczanie i uświęcanie. T. 2, Olsztyn 1986 s. 96; tenże, Prawo kanoniczne według Kodeksu 
Jana Pawła II. Zagadnienia wstępne i normy ogólne. T. 1, Olsztyn 1985 s. 301. Należy 
dodać, że tytulariusz urzędu nierezydencjalnego, też ma obowiązek rezydencji. Choć 
nie musi stale przebywać w miejscu pełnienia swojego urzędu, to jednak jest zobligo
wany przez prawo do przebywania przynajmniej w granicach określonego terytorium 
(por. kan. 283 § 1). Zob. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. 
Lud Boży, jw. s. 96.

15 Por. J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 1. 
Ks. 1. Normy ogólne, Poznań 2003 s. 243.



żyć, iż obow iązek rezydencji jest znam ienny dla wszystkich właści
wie urzędów  kościelnych, gdyż bez rezydencji piastujący urzędy nie 
są w stanie wykonać swoich zadań16.

2. Osoby podległe obowiązkowi rezydencji

D la ukazania rezydencji duchownych m iarodajne jest postano
w ienie kan. 283 § 1, w myśl k tórego „D uchowni, chociażby nie p ia
stowali urzędu  rezydencjalnego, nie powinni jednak  na  dłuższy 
czas, który należy określić praw em  partykularnym , opuszczać swo
jej diecezji bez zezw olenia -  przynajm niej dom niem anego -  w ła
snego ordynariusza”. Należy podkreślić, że obowiązek przebywania 
we własnej diecezji m ają wszyscy duchowni. Z arów no piastujący 
urzędy zarów no rezydencjalne, jak  i nierezydencjalne, z tym jed 
nak, że pierwsi m uszą stale przebywać w miejscu pełn ien ia swojego 
u rzędu  (np. kan. 553 § 1), drudzy zaś -  przynajm niej w granicach 
swojej diecezji17.

W .A ym ans przypom ina, że „stały pobyt duchownych w swojej 
diecezji, w której pełn ią  posługę wynika z ich obowiązku służby 
i z tym jest związane ograniczenie praw a swobodnego przesiedlania 
się duchownych. N ie m ogą oni n a  dłuższy czas przynajm niej bez 
dom niem anego pozw olenia w łasnego ordynariusza z niej się odda
lić. W  praw ie partykularnym  należy bliżej określić, jaki przeciąg 
czasu trzeba rozum ieć przez „notabile tem pus” (=  dłuższy czas). 
Prawo partykularne w tym przypadku to  zarów no praw o diecezjal
ne jak  i praw o synodów partykularnych; n iekom peten tna  dla odpo
w iedniego rozporządzenia w kwestii „notabile tem pus” jes t konfe
rencja biskupów ”18.

Tu trzeba dodać, ze gdyby chodziło o pełniących urząd rezyden- 
cjalny, zabronione jest nie tylko dłuższe opuszczenie własnej diece
zji, lecz także bezpraw ne opuszczenie m iejsca pełnienia urzędu. 
Obowiązek przebywania w diecezji nie m a jednak  charak teru  bez
względnego, gdyż m ożna ją  opuścić za zezwoleniem ordynariusza. 
W ystarczy zezwolenie dom niem ane, m oże ono mieścić się np. w ze

16 Por. B. Zubert, Komentarz do Kodeksu Prawa kanonicznego. Księga II. Lud Boży. 
Część III. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, Lublin 
1990 s. 86.

17 T Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży, jw. s. 96.
18 W. Aymans, Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici. T. 2, 

Paderborn, München, Wien, Zürich 1997 s. 151.



zwoleniu ordynariusza miejscowego na wykonywanie obowiązków 
poza-diecezjalnych, udzieleniu urlopu, pozw oleniu na  pobyt w m iej
scowości kuracyjnej19.

Praw nie uspraw iedliw iona jes t nieobecność zw iązana także z wy
korzystaniem  corocznego urlopu. Z godnie z kan. 283 § 2. duchow 
nym „przysługuje praw o do należnych i wystarczających corocz
nych wakacji, określonych praw em  powszechnym  lub partykular
nym ” (por. także kan. 533 § 2)20. O trzym anie urlopu  oznacza b o 
wiem  czasowe zw olnienie od obowiązków urzędu  celem  odpoczyn
ku i regeneracji sił oraz możliwość opuszczenia własnej diecezji. 
C ałokształt spraw związanych z urlopem  duchownych powinno re 
gulować praw o partykularne. N iek tóre kwestie, np. czas urlopu 
proboszcza lub w ikariusza parafialnego, reguluje praw o pow szech
ne (zob. kan. 533 § 2, 550 § 3)21.

M ówiąc o obowiązku rezydencji, należy ukazać teraz  tę  kwestię 
odnośnie do kardynałów. K odeks papieża Jan a  Pawła II w kan. 
356 postanaw ia: „Kardynałowie m ają obowiązek gorliwie w spół
pracow ać z B iskupem  Rzymskim. Z  tej racji kardynałow ie, którzy 
w ypełniają jakikolw iek u rząd  w Kurii, a nie są biskupam i diecezjal
nymi, m ają obow iązek rezydować w Rzymie; kardynałow ie zaś k ie
rujący jakąś diecezją w charakterze biskupów  diecezjalnych, pow in
ni przybyć do Rzym u, ilekroć są wzywani przez B iskupa Rzym skie
go”22. Trzeba dodać, że obowiązki niektórych kardynałów  w iążą się 
z posługiw aniem  papieskim  dla dobra  całego Kościoła. W ielu 
z nich świadczy Biskupowi Rzym skiem u konkre tną  pom oc p o 
przez pracę w Kurii Rzymskiej i w Państwie W atykańskim. Z  tej ra 
cji kardynałow ie ci, nie będący biskupam i diecezjalnym i, m ają obo
w iązek rezydowania w Rzym ie (kan. 356)23. Praw odaw ca zaznacza 
także, że kardynałow ie kierujący jakąś diecezją jako  biskupi diece
zjalni, pow inni przybyć do Rzym u, ilekroć są wzywani przez pap ie
ża (kan. 356). W spom niane wezwanie usprawiedliw ia opuszczenie 
przez nich swoich diecezji, na  czas pobytu w W iecznym M ieście.

19 T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży, jw. s. 96; 
Aymans, Kanonisches Recht, jw. s. 151.

20 Por. N. Ruf, Das Recht der katholischen nach dem neuen Codex Iuris Canonici für 
die Praxis erlnutert, Freiburg 1984 s. 92.

21T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży, jw. s. 96.
22 Por. Residenzpflicht. Lexikon für Theologie, jw. k. 1122.
23 W. Góralski, Lud Boży. Kościelne prawo osobowe, Częstochowa 1996 s. 132.



Z nam ienne jes t także zarządzenie kan. 352 § 4 odnoszące się do 
dziekana i subdziekana Kolegium  Kardynalskiego. Jeśli nie mieli 
stałego zam ieszkania w Rzymie, winni po zatw ierdzeniu ich przez 
papieża uzyskać je24.

W arto dodać, że w czasie konklawe kardynałow ie elektorzy 
„winni otrzym ać i zająć odpow iednie m ieszkanie w tak  zwanym 
D om us Sanctae M arthae zbudowanym  ostatn io  w W atykanie”25.

Aczkolwiek w obowiązującym systemie kodeksowym nie stw ier
dzono tego wyraźnie, to  jed n ak  przebija w nim  myśl ustawodawcy, 
że rów nież legat papieski jes t zobow iązany do rezydencji. Skoro 
przedstaw iciel B iskupa Rzym skiego m a tak  liczne obowiązki wobec 
Kościołów partykularnych, państw  i rządów (kan. 362-365), to  tru d 
no sobie wyobrazić, by bez stałej obecności w określonym  miejscu, 
lub przynajm niej na teren ie  własnej legacji m ógł owocnie pełnić 
swoja misję. P onadto  nowy K odeks mówi o reprezentow aniu  Bi
skupa Rzym skiego przez legatów  w K ościołach partykularnych lub 
także w obec państw  i w ładz publicznych „na sposób stały” (por. 
kan. 363 § 1)26, co jak  się wydaje wskazuje pośrednio  n a  obow ią
zek rezydencji. N a rezydencję legata  wskazuje także kan. 366 n r 1: 
„ze względu n a  szczególny ch arak ter posługi legata siedziba pap ie
skiego poselstw a jest wyjęta spod władzy rządzenia m iejscowego 
ordynariusza”27. Trzeba powiedzieć, że „praw a i obowiązki legatów  
związane są ściśle z funkcjam i, jakie zostały im pow ierzone przez 
najwyższą w ładzę w Kościele. Z akres ich działań jest bardzo  różno
rodny, stąd  pow inien być określony szczegółowymi rozporządze
niam i kom peten tnej w ładzy”28. Z  pew nością więc sprawa rezydencji 
om awianych przedstawicieli papieskich, będzie doprecyzow ana 
w szczegółowych zarządzeniach kom peten tnej władzy.

Obowiązujący K PK  w kan. 369 przypom ina, że „D iecezję stano
wi część Ludu Bożego, pow ierzona pasterskiej pieczy biskupa ( ...) ,

24 Tamże s. 130.
25 Jan Pawel II, Konstytucja Apostolska Universi Dominici Gregis o wakacie Stolicy 

Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymskiego nr 43-43. AAS 88: 1996 s. 305-343. Tekst 
polski: OsRomPol 17: 1996 nr 5 s. 4-17.

26 Por. W. Góralski, Określenie legata papieskiego w motu proprio „ Sollicitudo omnium 
ecclesiarum”, Miesięcznik Pasterski Płocki 75: 1990 nr 6 s. 215-216.

27 Por. tenże, Lud Boży, jw. s. 146-147.
28 B. Glinkowski, Biskupi diecezjalni i tytularni w Kościele Katolickim. W: Biskupi. Wy

brane elementy kanonicznej ekspresji osoby biskupa, pod. red. A. Sobczaka, Poznań 2001 
s. 87.



tak  by trwając przy swym pasterzu  i zgrom adzona przez niego 
w D uchu Świętym przez Ew angelię i Eucharystię, tw orzyła Kościół 
partykularny, w którym  prawdziwie obecny jest i działa jeden , świę
ty, katolicki i apostolski Kościół C hrystusa”. Skoro biskup diece
zjalny m a cen tra lną  pozycję w kościele diecezjalnym, to  jest rzeczą 
oczywistą, że podlega on szczególnie obowiązkowi rezydencji (por. 
kan. 376)29. Nowe praw o w tej m aterii postanaw ia kategorycznie: 
„Chociażby biskup diecezjalny m iał koad iu to ra  lub b iskupa pom oc
niczego, związany jest praw em  osobistej rezydencji w diecezji” 
(kan. 395 § 1).

Biskup m a więc obowiązek rezydencji. Poza visitatio lim inum  al
bo uczestnictwem  w soborze, synodzie biskupów albo konferencji 
biskupów albo z innych względów wynikających z powierzonego m u 
urzędu nie m oże on dłużej jak  m iesiąc bez przerwy lub z przerwam i 
być nieobecnym  w diecezji (por. kan. 395 § 2)30. Prawodawca doda
je, że nieobecność biskupa w diecezji m oże być usprawiedliw iona 
słuszną przyczyną jeśli jest pewne, że z jego nieobecności nie wynik
nie szkoda dla diecezji31. Należy także zwrócić uwagę, że Kodeks wy
m ienia szczególne okresy czasu, w których biskup w inien być w d ie
cezji poza przypadkiem  poważnej i naglącej przyczyny. Są to  dni B o
żego N arodzenia, W ielkiego Tygodnia, Zm artw ychw stania Pańskie
go, Z esłan ia D ucha Świętego oraz Ciała i Krwi C hrystusa (por. kan. 
395 § 3). W arto dodać, że rezydencja biskupa w swojej diecezji wiąże 
się nie tylko z sam ą obecnością fizyczną na jej terenie, ale wymaga 
od niego spełniania posług w śród pow ierzonego sobie ludu, staw a
niem  m.in. n a  czele zgrom adzenia liturgicznego w kościele kated ral
nym lub innym kościele diecezji (por. kan. 389 § 4)32.

29 Por. B. Glinkowski, Biskupi diecezjalni i tytularni w Kościele Katolickim, W: Bisku
pi. Wybrane elementy kanonicznej ekspresji osoby biskupa, pod. red. A. Sobczaka, Po
znań 2001 s. 74; E. Górecki, Pozycja biskupa w Kościele partykularnym, W: Kościół par
tykularny w Kodeksie Jana Pawła II, pod. red. J. Krukowskiego, M. Sitarza, Lublin 2004 
s. 88. Warto przypomnieć, że do grona biskupów diecezjalnych, a więc tych, którzy po
siadając sakrę biskupią, otrzymali w zarząd istniejącą diecezję (kan. 376) zalicza się: 
Patriarchów Zachodnich, Prymasów, Arcybiskupów metropolitów, Arcybiskupów nie 
będących metropolitami, biskupów sufraganów. Zob. szerzej Glinkowski, Biskupi die
cezjalni, jw. s. 79-82.

30 Ruf, Das Recht, jw. s. 121.
31 Por. H. Schwendenwein, Das neue Kirchenrecht Gesamtdarstellung, Graz, Wien, 

Köln 1984 s. 198.
32 Por. B. Glinkowski, Biskupi diecezjalni, jw. s. 78-79; Pawluk, Prawo kanoniczne we

dług Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży, jw. s. 188.



R ezydencja biskupa m a tak  istotne znaczenie dla dobra dusz, że 
nowy K odeks zarządza: „Gdyby biskup był bezpraw nie nieobecny 
w diecezji ponad  sześć miesięcy, m etropo lita  m a pow iadom ić Stoli
cę A postolską o jego nieobecności. Jeśliby zaś chodziło o m etro p o 
litę, m a to  uczynić najstarszy z sufraganów ” (kan. 395 § 4)33. Także 
koad iu to r i biskup pom ocniczy m ają obow iązek rezydencji jak  b i
skup diecezjalny. N ie m ogą oni opuszczać diecezji, chyba że na  
kró tk i czas, oprócz wykonywania jakiegoś u rzędu  poza diecezją 
oraz wakacji, nie przekraczających jednego miesiąca. (por. kan. 
410)34. Jest zrozum iałe, że również „adm inistrator diecezji m a obo
w iązek rezydować w diecezji” (kan. 429)35.

D o rezydencji są zobowiązani oczywiście zrów nani w prawie z b i
skupem  diecezjalnym , czyli prałaci i opaci terytorialni (kan. 370), 
w ikariusze i prefekci apostolscy (kan. 371 § 1) oraz adm inistratorzy 
apostolscy ustanow ieni n a  stałe (kan. 371 § 1)36.

Gdy idzie o prałatów  prała tur personalnych, to  należy stwierdzić, 
że są oni w pewnej m ierze zrównani w prawie z biskupami diecezjal
nymi. Stąd ich praw a i obowiązki są podobne, jednak ich posługa nie 
dotyczy wiernych związanych z określonym terenem , lecz przynależą
cych do pewnej grupy zawodowej lub dobrowolnie związanych z po- 
nadterytorialną jednostką Kościoła37. Kan. 295 § 1. stwierdza, że „Pra- 
ła tu ra  personalna rządzi się statutam i nadanymi przez Stolicę A po
stolską, a na jej czele stoi pra ła t jako własny ordynariusz, który m a 
prawo erygować krajowe lub międzynarodowe seminarium, a także 
inkardynować alumnów i prom ować ich do święceń tytułem  służby 
p rała turze”. Jest zrozumiałe, że wspomniany prała t prałatury perso
nalnej, jako że jest własnym ordynariuszem, m a obowiązek rezydencji 
w określonym miejscu. Z  pewnością kwestię miejsca jego rezydencji 
rozwiązywać będą statuty nadane przez Stolicę A postolską38.

Należy dla uzupełn ien ia dodać, że K odeks nic nie w spom ina 
o rezydencji biskupa polowego. W  kan. 569 praw odaw ca w kwestii

33 H. Schwendenwein, Das neue, jw. s. 198.
34 Ruf, Das Recht, jw. s. 123.
35 Por. Syryjczyk, Kanoniczne prawo, jw. s. 167; Ruf, Das Recht, jw. s. 125.
36 Por. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży, jw. 

s. 170-171.
37 Por. B. Glinkowski, Biskupi diecezjalni, jw. s. 87.
38 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży, jw. 

s. 102.



statusu praw nego kapelanów  wojskowych odsyła do ustaw  specjal
nych, a więc do statu tu  ordynariatu  polowego. Niewątpliwie więc 
sprawę rezydencji biskupa wojskowego ureguluje własny sta tu t o r
dynariatu wojskowego wydawany przez Stolicę A postolska dla każ
dej diecezji polowej39.

W praw dzie K odeks Praw a K anonicznego z 1983 r. nie w spom ina 
nic n a  tem at rezydencji dziekanów, to  jak  należy sądzić oni też są 
związani obowiązkiem  rezydencji, przynajm niej n a  teren ie  wikaria- 
tu  rejonow ego. Skoro dziekan jest kapłanem , który stoi na  czele wi- 
karia tu  rejonow ego (kan. 553 § 1) i m a liczne obowiązki określone 
praw em  kodeksowym  (kan. 555) i partykularnym  (por. kan. 553 §
2) to  m usi przebywać w granicach dekanatu . Jest jasne, że dzieka
ni, którzy piastu ją urząd  proboszcza, już z tego tytułu są zobow ią
zani do rezydencji (por. kan. 554 § 1). W ydaje się, że praw o party 
kularne bliżej określi kwestię rezydencji dziekana.

N astępną kategorią  osób zobow iązaną do rezydencji są probosz
czowie. K PK  z 1983 r. określa proboszcza jako  w łasnego pasterza 
zleconej m u parafii, podejm ującego troskę pasterską o pow ierzoną 
m u w spólnotę, pod  w ładzą biskupa diecezjalnego. Powołany on 
jest do uczestnictw a w posłudze Chrystusa, ażeby dla tejże w spól
noty wykonywał zadania nauczania, uśw ięcania i kierow ania, przy 
współpracy także innych kapłanów  i diakonów  oraz niosących m u 
pom oc wiernych świeckich, zgodnie z przepisam i praw a (kan. 519, 
por. kan. 515 § 1)40. K anoniczne określenie proboszcza zaw iera kil
ka doniosłych m om entów , takich jak: pasterz zleconej sobie w spól
noty wiernych, pow ołany do uczestnictw a w potrójnej posłudze 
Chrystusa, korzystający ze w spółpracy innych kapłanów , diakonów  
oraz wiernych świeckich41. D oniosła pozycja i zadania proboszcza 
dom agają się przebyw ania w parafii42. Nic dziwnego, że nowe p ra 
wo wyraźnie dom aga się rezydencji w dyspozycji kan. 533 § 1: „P ro
boszcz m a obowiązek rezydować w dom u parafialnym  w pobliżu 
kościoła. W  szczególnych wszakże przypadkach, m ając n a  uwadze 
słuszną przyczynę, ordynariusz m iejsca m oże zezwolić, aby gdzie

39 Por. J. Krukowski, Kościół powszechny a kościoły partykularne, w: Kościół partyku
larny w Kodeksie Jana Pawła II, pod. red. J. Krukowskiego, M. Sitarza, Lublin 2004 
s. 55.

40 Por. M. Sitarz, Słownik, jw. k. 139.
41 Por. W. Góralski, Lud Boży, jw. s. 279-280; por. Sitarz, Słownik, jw. k. 139-140.
42 Por. F. Lempa, Sankcje w Kościele, jw. s. 276.



indziej zam ieszkał, zwłaszcza w dom u wspólnym dla wielu kap ła
nów, jeśli zostanie zabezpieczone właściwe i odpow iednie w ykona
nie parafialnych zadań”43. Trzeba dodać, że rezydowanie probosz
cza pow inno być zarów no fizyczne, jak  i form alne. Powinien on 
m ieszkać w dom u parafialnym  i osobiście wypełniać obowiązki p ro 
boszczowskie. Należy podkreślić, że sam o zam ieszkiwanie na  p le
banii nie spełnia wym agań kanonicznej rezydencji44.

Jednym  z upraw nień proboszcza, k tó re expressis verbis wymie
n ia odnow ione praw o kanoniczne, a k tó re łączy się z kwestią rezy
dencji proboszcza, jest praw o do urlopu. Kan. 533 § 2 zarządza: 
„Jeśli czego innego nie dom aga się poważny powód, w olno p ro 
boszczowi każdego roku opuścić parafię z racji wakacji najdłużej 
przez miesiąc, czy to  ciągły, czy to  z przerw am i”45. Praw odaw ca do 
daje, że prócz wspom nianych miesięcznych wakacji proboszcz m o
że opuścić parafię dla odpraw ienia rocznych rekolekcji (por. kan. 
276 § 2 n. 4). O puszczenie przez proboszcza parafii n a  okres prze
kraczający tydzień (naw et w ram ach rocznego urlopu) zależne jest 
od  pow iadom ienia o tym ordynariusza m iejsca (kan. 533 § 2)46.

Przepis kan. 533 § 3 zobowiązuje biskupa diecezjalnego do wyda
n ia norm  dotyczących sposobu zabezpieczenia opieki duszpaster
skiej w parafii -  podczas nieobecności proboszcza -  przez innego 
kap łana47.

Jest zasadą, że na  czele parafii stoi jed en  proboszcz. Kodeks 
przew iduje jednak  -  gdy dom agają się tego okoliczności -  m ożli
wość pow ierzenia troski duszpasterskiej o parafię lub kilka parafii

43 Por. W. Góralski, Lud Boży, jw. s. 289-290; W. Aymans sądzi, że zezwolenie, aby 
proboszcz zamieszkał poza domem parafialnym, zwłaszcza w domu wspólnym dla wie
lu kapłanów uzasadnione jest nie tylko usunięciem praktycznych trudności przy prowa
dzeniu gospodarstwa domowego, lecz także pożytkiem wynikającym ze wspólnoty du
chownych (por. kan. 280). Aymans, Kanonisches Recht, jw. s. 429.

44 Por. T Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży, jw. s. 272.
45 Warto zauważyć, że przepis ten jest w istocie równorzędny do analogicznego prze

pisu starego kodeksu, bo dotyczy czasu nieobecności w parafii. Ale jest jednocześnie 
surowszy niż w kodeksie pio-benedyktyńskim, gdyż w kan. 465 dawnego zbioru pro
boszcz mógł być poza parafią 2 miesiące rocznie jako czas ciągły albo przerwany, 
a w KPK z 1983 r. został zredukowany do miesiąca. Por. Commento al Codice, jw. 
s. 321; por. Bączkowicz F., Baron J., Stawinoga, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla du
chowieństwa, T. 1. Opole 1957 s. 590-591.

46 Por. W. Góralski, Lud Boży, jw. s. 291.
47 Commento al Codice, jw. s. 321-322; por. J. Hiebel, Les ministres ordonnés en droit 

canonique, Revue de Droit Canonique 47: 1997 nr 2 s. 369.



równocześnie kilku kapłanom , z zachow aniem  wszakże norm y, że 
jed en  z nich będzie kierow ał duszpasterstw em , a więc wspólnie p o 
dejm owanym  działaniem , jako  m odera to r, będąc też odpow iedzial
nym w obec biskupa (kan. 517 § 1)48. K apłani ci wykonujący solidar
nie pasterską posługę w jednej lub kilku parafiach, m ają obowiązek 
w ypełniać posługi i funkcje proboszczowskie, każdy według p o 
rządku przez nich ustalonego (por. kan. 543 § 1)49. K PK  zarządza, 
że wszyscy kapłani, którzy należą do wym ienionej grupy winni do 
trzymywać obowiązku rezydencji (por. kan. 543 § 2 n. 1)50.

D o rezydencji jest także zobowiązany proboszcz parafii pow ie
rzonej kleryckiem u instytutowi zakonnem u lub kleryckiem u stow a
rzyszeniu życia apostolskiego, przez biskupa diecezjalnego, nie zaś 
adm in istrato ra diecezji za zgodą kom peten tnego  przełożonego. 
K PK  stanowi, że jed en  kap łan  będzie proboszczem  parafii, albo -  
w przypadku pow ierzenia parafii kilku kapłanom  solidarnie -  m o
derato rem  parafii (kan. 520 § 1)51.

O bok parafii, prom ulgow any przez Jan a  Pawła II  w 1983 r K PK 
przewiduje jednostki z n ią zrównane. Praw odaw ca sankcjonuje in 
stytucję parafii tymczasowej. Kan. 516 § 1 stanowi: „Jeśli m ianow i
cie nie zastrzeżono w praw ie czegoś innego, z parafią  jest zrów na
n a  parafia  tymczasowa, k tó ra  jest określoną w spólnotą wiernych 
w Kościele partykularnym , pow ierzoną kapłanow i, jako  jej w łasne
m u pasterzow i, ze względu na szczególne okoliczności jeszcze nie 
erygowana jako  parafia” (kan. 516 § 1). Jest zrozum iałe, iż w spo
m niany duszpasterz, k tó rem u została pow ierzona parafia  tym cza
sowa, jes t zrównany w obowiązkach i praw ach z proboszczem , a za
tem  m a obowiązek rezydencji52. Praw odaw ca dopuszcza także 
ew entualność, że n iek tóre wspólnoty w iernych nie m ogą być erygo-

48 Por. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Instrukcja Kapłan, pasterz i przewodnik 
wspólnoty parafialnej nr 19, Libreria Editrice Vaticana. Watykan 2002; H. Schwenden
wein zauważa, że zorganizowanie w parafii proboszcza zespołowego nie jest zastawio
ne wolnemu uznaniu biskupa. Prawo kanoniczne dopuszcza to tylko wtedy, kiedy oko
liczności tego wymagają. Osąd czy okoliczności rzeczywiście występują należy do bisku
pa (por. kan. 517 § 2). W każdym razie jednak jednoznacznie należy traktować wspo
mniany przypadek jako wyjątek. Schwendenwein, Das neue, jw. s. 232.

49 Zob. S. Euart, Parishes without a resident pastor: reflections on the provisions and 
conditions of canon 517 § 2 and its implications, The Iurist 54: 1994 s. 375.

50 Commento al Codice, jw. s. 328.
51 Zob. M. Sitarz, Słownik, jw. k. 139.
52 Por. W. Góralski, Lud Boży, jw. s. 278.



w ane jako  parafie lub parafie tymczasowe. Stąd w trosce o dusze, 
biskup diecezjalny m a obowiązek zapewnić im opiekę duszpaster
ską w inny sposób (kan. 516 § 2)53. Choć K odeks nic o tym nie m ó
wi, to  nie u lega wątpliwości, że tak ą  opiekę m oże sprawować ka
p łan  wypełniający obowiązek rezydencji. O bow iązek ten  jest zrozu
m iały w kontekście podo łan ia zadaniom  ciążącym n a  w spom nia
nym duchownym.

W  sytuacji w akansu parafii lub przeszkodzenia proboszcza b i
skup diecezjalny w inien jak  najszybciej m ianow ać adm inistratora 
parafii, m ianowicie kapłana, który by zastępow ał proboszcza (kan. 
539). A dm inistrator parafii m a te  sam e obowiązki i posiada te sa
m e upraw nienia co proboszcz, chyba że biskup diecezjalny inaczej 
postanow i. Jest więc zobligowany do zachow ania rezydencji54.

R ealizacja zasady salus anim arum  m anifestuje się w kan. 541 § 1. 
M ianowicie w przypadku w akansu parafii, jak  również wtedy, gdy 
proboszcz na  skutek przeszkody nie m oże wypełniać pasterskiej 
posługi, kierow anie parafią, p rzed  ustanow ieniem  adm inistratora 
parafii, przejm uje tymczasowo wikariusz parafialny, a gdy jest ich 
kilku, najstarszy nom inacją. W spom niany w ikariusz m a obowiązek 
rezydować w parafii nie tylko z racji piastow ania urzędu  w ikariu
sza, ale z nowego tytułu: tymczasowego rządcy parafii55.

W  tym miejscu należy zaakcentow ać kwestię parafii personal
nych, a więc proboszczów  personalnych. Choć jest to  odstępstw o 
od reguły, że parafia  pow inna być tery torialna, to  nowe praw o sta
nowi: „G dzie jednak  jest to  wskazane, należy tworzyć parafie p e r
sonalne, określone z racji obrządku, języka, narodow ości w iernych 
jakiegoś terytorium , albo z innego jeszcze pow odu (kan. 518)56. 
W spom niany proboszcz jest rzecz jasna, zobow iązany do rezydencji 
w określonym  miejscu.

W yrazem realizm u najwyższego prawodawcy kościelnego, a za
razem  troski o zapew nienie parafii opieki pasterskiej jest przepis 
mówiący o sytuacji w iernych w przypadku braku  kapłanów . M ia
nowicie no rm a kanoniczna 517 § 2 stanowi: „Gdyby, n a  skutek b ra 

53 Tamże.
54 Zob. F. Lempa, Sankcje w Kościele, jw. s. 276.
55 Por. W. Góralski, Lud Boży, jw. s. 296-297; T Pawluk, Prawo kanoniczne według 

Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży, jw. s. 279.
56 Por. W. Góralski, Lud Boży, jw. s. 277; T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodek

su Jana Pawła II. Lud Boży, jw. s. 263.



ku kapłanów , biskup diecezjalny doszedł do wniosku, że do w spół
udziału w trosce o pasterzow anie parafii należy dopuścić diakona 
lub jakąś inną osobę nie m ającą święceń kapłańskich, albo jakąś 
w spólnotę osób, to  pow inien ustanow ić jakiegoś kapłana, który by 
posiadając w ładzę i upraw nienia proboszczowskie, kierow ał dzia
łalnością pasterską”. Instrukcja Kongregacji ds. D uchow ieństw a 
Kapłan, pasterz i przew odnik wspólnoty parafialnej wyjaśnia, że cho
dzi tu  o rozwiązanie wyjątkowe i tymczasowe (ad tem pus), w sytu
acji prawdziwej konieczności57.

P aragraf drugi kan. 517, prezentuje nową kanoniczną możliwość 
kierow nictwa w parafii. M ianowicie możliwość ta  zachodzi wtedy, 
gdy biskup diecezjalny nie jest w stanie wyznaczyć wyświeconego 
księdza do parafii z powodu braku duchownych. W  takich przypad
kach biskup m oże powierzyć udział w pasterskiej trosce nad  parafią 
diakonowi, osobie świeckiej, albo kolektywowi osób z duchownym 
kierującym opieką duszpasterską. K apłan ten  cieszy się w ładzą w ła
snego proboszcza jako  m odera to r opieki pasterskiej. U stawodawcza 
historia kanonu 517 sugeruje trzy spostrzeżenia. Pierwsze: kan. 517 
jest kanoniczną reakcją n a  duszpasterski n iedostatek, mianowicie 
brak  wyświęconych kapłanów. Drugie: pozytywne, potw ierdzone 
(już m ające miejsce w kilku regionach świata), doświadczenie p o 
w ierzania udziału w trosce pasterskiej nad  parafiam i świeckim m ęż
czyznom i kobietom . Trzecie: dotyczy roli duchow nego m odera to ra  
przeznaczonego do parafii podobnej do w łasnego (kanonicznego) 
proboszcza, który by posiadał w ładzą jedynego duszpasterza obda
rzonego upraw nieniam i i w ładzam i pasterza, który nadzoruje op ie
kę pasterską nad  parafią58. Powstaje jednak  pytanie: czy kapłan  kie
rujący pasterską działalnością, jest zobowiązany do rezydencji. S. 
E u art śledząc historię ustawodawczą kan. 517 § 2 słusznie zauważa: 
„Posiadanie władzy proboszcza przez kapłana kierującego pasterską 
działalnością oznacza, że on jest upoważniany do wykonywania 
wszystkich funkcji przyznanych przez praw o powszechne probosz
czom; na  przykład, by słuchać spowiedzi w granicach jurysdykcji p a 

57 Kongregacja ds. Duchowieństwa, Instrukcja Kapłan, pasterz i przewodnik wspólno
ty parafialnej nr 24, Libreria Editrice Vaticana, Watykan 2002; zob. E. Corecco, Ius et 
communio, T 2. Piemme 1997 s. 309-310.

58 Por. S. Euart, Parishes without, jw. s. 375-376; por. Kongregacja ds. Duchowień
stwa, Instrukcja, Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej nr 24, Libreria Edi
trice Vaticana, Watykan 2002.



rafii (kan. 968, §1), by asystować przy zaw ieraniu m ałżeństw  w gra
nicach parafii (kan. 1108, § 1), i do reprezentacji parafii we wszyst
kich spraw ach prawnych (kan. 532). N ie m a on jednak  okresu urzę
dowania, stałości w urzędzie, ani nie obowiązuje go całość obowiąz
ków proboszcza; n a  przykład rezydencja (kan. 533, §1) albo wyzna
nie wiary (kan. 833 n. 6)”59.

Kan. 517 § 2 pozostaw ia praw u partykularnem u doprecyzowanie 
roli i zakresu odpow iedzialności zarów no kap łana kierującego p a
sterską działalnością, jak  i d iakona lub osoby nie mającej święceń 
kapłańskich czy jakiejś wspólnoty osób. W ydaje się, że praw o p a r
tykularne określi dokładnie także kwestię rezydencji d iakona k ie
rującego parafią  i m iejsce zam ieszkania kap łana koordynującego 
duszpasterstw o, aby w ierni mieli do niego łatwy dostęp60. Jest zro
zum iałe, że należy także określić m iejsce przebyw ania innych osób 
kierujących parafią, k tó re m ają obowiązek utrzymywać kontakt 
z kapłanem  koordynującym  duszpasterstw o. Z  kanonu jasno  wyni
ka, że głównym zainteresow aniem  prawodawcy jest pewność, że 
w danej wspólnocie jes t duchowny, który jest odpow iedzialny za 
parafię, i że związek m iędzy biskupem , prezbiterem , i pasterską 
działalnością jest podtrzym ywany61.

„Pom iędzy księżmi, którzy w spółpracują z proboszczem  w zada
niu pastoralnym , wzmiankowanym i przez kodeks w kan. 519, jest 
w ikariusz parafialny, który zajm uje m iejsce szczególne, gdyż w ra 
m ach parafii, on jes t tytulariuszem  urzędu  w spółpracy kapłańskiej. 
( . . .)  O kreślenie kan. 545 § 1 wskazuje, że w ikariusz jes t w spółpra
cownikiem  proboszcza, więc ściśle dzieli jego troskę pasterską. ( ...)  
Kan. 519 mówi, że duszpasterstw o w parafii, podejm uje proboszcz, 
jako  pasterz własny, który m oże być w spom agany przez jednego al
bo kilka księży «ilekroć to  wydaje się konieczne, albo pożyteczne» 
(kan. 545 § 1) U rząd  w ikariusza parafialnego jest także urzędem  
duszpasterskim . W edług praw a powszechnego, w ikariusz jes t n o r
m alnie ustanow iony by w spółpracow ać w całości troski pasterskiej, 
branej n a  siebie przez proboszcza, dla dobra  wszystkich p arafian”62. 
S tąd  jest zrozum iałe, że obowiązujący K PK  zam ieszcza wyraźnie

59 S. Euart, Parishes without, jw. s. 378.
60 Por. tamże s. 378-379.
61 Por. tamże s. 378.
62 T Blot, Le curé, pasteur. Étude historique et juridique, Paris 1997 s. 275.



norm y obligujące do rezydowania w ikariusza parafialnego. P raw o
dawca zarządza: „W ikariusz parafialny jest obowiązany rezydować 
w parafii, a gdy został ustanow iony dla kilku parafii równocześnie, 
w jednej z n ich” (kan. 550 § 1). A utorzy Com m ento al Codice di D i
ritto Canonico, uważają, że godne polecenia jest, aby w spom niany 
kapłan  „rezydował w parafii, w dom u parafialnym  życia w spólnego 
dla wikariuszy parafialnych”63. W arto w tym miejscu przytoczyć ko 
m entarz M. M organte. A u to r pisze: „Jest bez w ątp ien ia lepiej, gdy 
wikariusz m ieszka przy parafii w dom u parafialnym , ponieważ 
wspólne zam ieszkiwanie sprzyja w zajem nem u poznaniu  i codzien
nem u planow aniu oraz kontro li pieczy duszpasterskiej. Kiedy je d 
nak  nie jes t możliwe zwyczajne wspólne zamieszkiwanie, m usi przy
najm niej być urzeczywistniane m iędzy proboszczem  i w ikariuszam i 
jakieś wspólne obcow anie życiowe. Poza pow odam i duszpasterski
mi, w spólne zam ieszkanie służy daw aniu dobrego przykładu, który 
odb iera w spólnota parafialna spostrzegając połączonych po b ra 
tersku swoich pasterzy” (por. kan. 550 § 2)64. R eferow any kanon 
dodaje następnie: „Jednakże n a  skutek słusznej przyczyny ordyna
riusz m iejsca m oże zezwolić, by zam ieszkał gdzie indziej, zwłaszcza 
w dom u wspólnym dla w ielu kapłanów , o ile nie ucierpi z tego p o 
w odu wykonywanie pasterskich zadań”. W ydaje się, że m iędzy 
przyczynami, k tó re upow ażniają ordynariusza, aby pozwolił w ika
riuszowi m ieć siedzibę poza parafią, ale zawsze pod  w arunkiem , że 
to  nie przeszkodzi posłudze pasterskiej, jest nie tylko niem ożliwość 
dysponow ania odpow iednim  m ieszkania w parafii dla wikariusza, 
ale także jasno  uznane i polecane przez K odeks wspólne życie du 
chownych (por. kan. 280)65.

W ikariusz m oże jed n ak  opuścić p arafię , bow iem  K PK  p o s ta 
naw ia: „O dnośn ie  do czasu w akacji, w ikariusz m a tak ie  sam o 
praw o jak  p roboszcz” (kan., 550 § 3). C hoć K odeks w tym m iej
scu nic o tym nie mówi, to  trzeb a  nadm ien ić, że p rócz w spom nia
nych m iesięcznych w akacji (por. kan. 533 § 2) w ikariusz m oże

63 Commento al Codice, jw. s. 331.
64 M. Morgante, La parrocchia nel Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico- 

-pastorale, Milono 1985 s. 172.
65 Por. tamże s. 172-173. Schwendenwein jest zdania, że stale mieszkanie poza para

fią w sensie kan. 550 § 1 byłoby usprawiedliwione ewentualną przyczyną, kiedy wika
riuszowi parafialnemu równoczesne powierzono by zadanie na płaszczyźnie diecezjal
nej. Schwendenwein, Das neue, jw. s. 245.



opuścić para fię  d la odpraw ien ia  rocznych rekolekcji (por. kan. 
276 § 2 n. 4 )66.

R ozpatru jąc problem atykę obowiązku rezydencji nasuw a się py
tanie: czy rek to r i wychowawcy sem inaryjni są zobow iązani do re 
zydencji. O dpow iedzi jak  się wydaje, należy poszukiwać w przepi
sach kodeksowych regulujących kwestię wyższych sem inariów  du
chownych. Wyższe sem inarium  duchow ne będące kościelnym za
k ładem  naukow ym  typu filozoficzno-teologicznego, w którym  
kształcą się i wychowują przyszli kapłan i67 „pow inno m ieć rektora, 
k tóry stoi n a  jego czele” (kan. 239 § 1). Posiada on w ładzę zwyczaj
n ą  w forum  zew nętrznym 68. N ależy zauważyć, że w K PK  b rak  wy
raźnej norm y w sprawie rezydencji rek to ra  sem inarium . W ydaje 
się, że za obowiązkiem  rezydencji rek to ra  przem aw iają dwa argu
m enty wynikające z analizy kanonów . A rgum ent pierwszy odnosi 
się do licznych obowiązków rek to ra  względem  sem inarium . Nie 
u lega wątpliwości, że w spom niany kapłan  obarczony jest w ielką od 
pow iedzialnością za form ację przyszłych kapłanów , bowiem  do n ie
go należy troska o codzienne kierow anie sem inarium  (kan. 260), 
on  oraz -  pod  jego zwierzchnictwem  -  wychowawcy i wykładowcy 
winni we własnym zakresie czuwać nad  tym, by alum ni dokładnie 
zachowywali norm y ustalone w program ie kształcenia kapłańskiego 
i w regulam inie sem inaryjnym  (kan. 261 § 1). K odeks postanaw ia 
także: „R ek tor sem inarium  ( ...)  m a czuwać nad  tym, by wykładow
cy właściwie wypełniali swoje zadanie, zgodnie z przepisam i p ro 
gram u kształcenia kapłańskiego i regulam inu sem inaryjnego” (kan. 
261 § 2). W ydaje się oczywiste, że aby rek to r m ógł owocnie wypeł
niać swój urząd, w inien zachować obowiązek rezydencji. Z  takiego 
sam ego pow odu podlegają obowiązkowi rezydencji w icerektor 
(kan. 239 § 1), kierow nik duchowy (kan. 239 § 2)69 oraz kierow nik 
studiów (kan. 261 § 2). W ydaje się, że doprecyzowanie obowiązku 
rezydencji wyżej wym ienionych kapłanów  znajdzie się w prawie 
partykularnym : synodalnym, w statu tach  sem inarium  (kan. 239 § 3) 
oraz we własnym regulam inie sem inarium , zatw ierdzonym  przez

66 Zob. H. Schwendenwein, Das neue, jw. s. 155.
67 Por. T Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży, jw. s. 55.
68 Zob. Commento al Codice, jw. s. 144.
69 Tamże; zob. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Ratio fundamentalis Insti

tutionis sacerdotalis nr 45, Libreria Editrice Vaticana. Watykan 1985.



biskupa diecezjalnego albo -  w przypadku sem inarium  m iędzydie- 
cezjalnego -  przez zainteresow anych biskupów (kan. 243, por. kan. 
145 § 2)70.

D ruga racja dom agająca się rezydencji rek to ra  wynika z jego 
urzędu  jako  proboszcza w obec swych podwładnych. „Kan. 238 
stwierdził, że sem inarium  jest osobą prawną. S tąd w ładza rek to ra  
odnosi się do wszystkich spraw n a  forum  zewnętrznym. R ek to r z te 
go pow odu w zasadzie nie będzie on  słuchał spowiedzi alum nów 
(por. kan. 985), ani nie m a władzy błogosław ienia m ałżeństw  w k a
plicy sem inarium . A le dla wszystkich innych spraw posiada on 
prawdziwy „regim en” analogiczny do proboszcza tak, że proboszcz 
terytorium  nie m oże m ieszać się do rządów  sem inarium . Ta eg- 
zem pcję rek to ra  m ożna porów nać do wyjęcia zakonników”71. Nowe 
praw o w kan. 262 stw ierdza zatem : „Sem inarium  m a być wyjęte 
spod zwierzchnictwa parafialnego, a w obec wszystkich przebyw ają
cych w sem inarium  obowiązki proboszcza w inien spełniać rek to r 
lub jego delega t”. R ek to r lub jego delegat pełn ią  więc u rząd  p ro 
boszcza w obec wszystkich przebywających w sem inarium  i to  ich 
obliguje do przebyw ania w sem inarium .

Rozważając zagadnienie rezydencji wynikającej z pełnienia 
określonego u rzędu  należy podjąć kwestię rezydencji rek to ra  ko 
ścioła. R ek to r kościoła to  kapłan  sprawujący opieką nad  kościo
łem , który nie jest ani parafialny, ani kapitulny, ani przyłączony do 
dom u w spólnoty zakonnej czy stowarzyszenia życia wspólnego, 
i pełniący w nim  święte czynności (kan. 556)72. W spom niane święte 
czynności w powierzonym  m u kościele to  nabożeństw a liturgiczne, 
naw et uroczyste (kan. 559), sprawowanie dla wiernych określonych 
funkcji, naw et parafialnych za zgodą ordynariusza m iejsca (kan. 
560). M a on czuwać, aby funkcje liturgiczne godziwie były spraw o
w ane w kościele z zachow aniem  przepisów  liturgicznych i k ano

70 Warto w tym miejscu zacytować słowa Jana Pawła II: „Niech wychowawcy (pod 
kierunkiem rektora) dają świadectwo prawdzie ewangelicznego życia. (...) Należy za
dbać o to, by ich życie odznaczało się pewną stabilnością oraz by mieszkali razem z całą 
wspólnotą seminarium”. Jan Paweł II, Adhortatio Apostolica Post-Synodalis. Pastores 
dabo vobis nr 66. AAS 84: 1992 s. 657-804. Tekst polski: Posynodalna Adhortacja Apo
stolska Pastores dabo vobis. OsRomPol 13: 1992 nr 3-4 s. 4-63; zob. Kongregacja ds. 
Wychowania Katolickiego, Ratio fundamentalis Institutionis sacerdotalis nr 27-29, 40, 
Libreria Editrice Vaticana, Watykan 1985.

71 Commento al Codice, jw. s. 154.
72 Por. M. Sitarz, Słownik, jw. k. 157.



nicznych (kan. 562), jak  również, by kościół był dostępny dla pew 
nych zespołów  wiernych, w celu odpraw iania w nim obrzędów  litu r
gicznych (kan. 560). W spom niany duszpasterz m a troszczyć się, aby 
zobow iązania były w iernie w ypełniane, dobra starannie adm inistro
w ane, by sprzęt liturgiczny i budynki sakralne były restaurow ane 
i ozdabiane, by nie działo się nic, co nie przystoi świętości m iejsca 
oraz poszanow aniu dom u Bożego (kan. 562). Analogiczne obo
wiązki m a rek to r sem inarium  w przypadku kościoła złączonego 
z sem inarium  lub rek to r kolegium  w przypadku kościoła złączone
go z innym kolegium  kierow anym  przez duchow nych (kan. 557 §
3). Choć K PK  nic o tym nie w spom ina to  jest zrozum iałe, że rek to r 
kościoła w inien być osobiście obecny w m iejscu pełn ien ia urzędu.

O bow iązek stałego pobytu w miejscu, gdzie pow inien on wypeł
niać zlecone m u zadanie tyczy się również kapelana, czyli kapłana, 
k tó rem u pow ierzono przynajm niej częściowo stałą troską pasterską 
o jakąś w spólnotę lub specjalny zespół wiernych, wykonywaną 
zgodnie z postanow ieniam i praw a powszechnego lub partyku larne
go (kan. 564). Celem  ustanow ienia kapelanów  jest zapew nienie 
określonej grupie w iernych zwyczajnej lub szczególnej opieki p a 
sterskiej, z której nie jest ona w stanie korzystać w parafii ze wzglę
du n a  w ystępujące okoliczności (por. kan. 568). K odeks postana
wia: „W  m iarę m ożności należy m ianow ać kapelanów  dla tych, k tó 
rzy ze względu n a  w arunki życia nie m ogą korzystać ze zwyczajnej 
posługi proboszczów, a więc dla em igrantów , wygnańców, uchodź
ców, koczowników, odbywających podróż m orską” (kan. 568)73. 
W yróżniam y więc w zależności od m iejsca pełn ien ia posługi kape
lanów  zakonnych, szpitalnych, więziennych, wojskowych, pielgrzy
mów, stowarzyszeń, wychodźców, ludzi m orza, turystyki, koczowni
ków, kapelana p o rtu  lotniczego itd74.

Co się tyczy obowiązków kapelanów , to  szczególnej wymowy n a
b iera  dyspozycja kanoniczna w myśl której: kapelan to  kapłan, „któ
rem u pow ierza się przynajmniej częściowo stałą troską pasterską 
o jakąś w spólnotę lub specjalny zespół w iernych” (kan. 564). M ó
wiąc zaś o kapelanie zakonnym  nowe praw o zarządza: „do kapelana 
należy odpraw ianie lub kierow anie funkcjam i liturgicznymi (kan.

73 Zob. Commento al Codice, jw. s. 335.
74 Por. M. Sitarz, Słownik, jw. k. 84; Commento al Codice, jw. s. 335; W. Góralski, 

Lud Boży, jw. s. 14.



567 § 2). Jak  widać rozliczne obowiązki, jak  i szerokie upraw nienia 
kapelana (kan. 566) z natury  rzeczy zobow iązują go do rezydencji 
w określonym  miejscu. Z  pew nością bliższe określenie m iejsca za
m ieszkania i sposobu w ypełniania obowiązku rezydencji ureguluje 
prawo patrykularne i pism o nom inacyjne ordynariusza m iejsca (por. 
kan. 564-565). Co się tyczy rezydencji kapelanów  wojskowych to 
dziedzinę tę reguluje statu t ordynariatu polowego (por. 569)75.

R efleksja nad  problem atyką rezydencji nie m oże pom inąć tej 
kwestii w odniesieniu do przełożonych zakonnych. B ardzo znaczą
cy jes t tu  przepis, w myśl którego: „przełożeni powinni przebywać 
każdy w swoim dom u i nie opuszczać go, poza wypadkam i przewi
dzianymi we własnym praw ie” (kan. 629)76. B. Z u b ert zauważa, że 
„sform ułow anie kan. 629 m oże sugerować, iż dotyczy on tylko 
przełożonych miejscowych, gdyż expressis verbis mówi o przebywa
niu przełożonego w swoim dom u. W  rzeczywistości zakres tej n o r
my jest szerszy i nakaz rezydencji odnosi się do wszystkich p rzeło 
żonych, także wyższych. Obecny sposób rządzenia w instytutach 
wymaga, szczególnie od wyższych przełożonych, częstszej obecno
ści w innych dom ach zakonnych: przełożonego generalnego -  w do 
m ach całego instytutu, przełożonego prowincji -  w dom ach własnej 
prowincji. Sprawy te wym agają odpow iednich uzgodnień w celu 
efektywnego zarządzania”77. Jest jed n ak  różnica m iędzy obowiąz
kiem  rezydencji przełożonych miejscowych a prowincjalnych i ge
neralnych. Przełożeni prowincjam i są obowiązani do rezydencji 
w granicach swej prowincji78. Praw o własne w inno w tym względzie 
ustalać właściwe norm y, określające, przynajm niej ogólnie, legalne 
przyczyny nieobecności przełożonego.

3. Z an iedban ie  rezydencji

Skoro „dobro dusz najwyższym praw em ” (por. kan. 1752), to  re 
zydencja pełniących wyżej ukazane urzędy, należy do poważnych zo

75 Por. W. Góralski, Lud Boży, jw. s. 315; T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodek
su Jana Pawła II. Lud Boży, jw. s. 291. Należy przypomnieć, że w wymiarze prawa po
wszechnego sytuację prawną kapelanów wojskowych reguluje konstytucja apostolska 
Jana Pawła II Spirituali militum cura (AAS 78: 1986 s. 481-486) z 21 kwietnia 1986 r.

76 Zob. Aymans, Kanonisches Recht, jw. s. 151.
77 Zubert, Komentarz, jw. s. 86.
78 Por. J. Bar, J. Katowski, Prawo o instytutach życia konsekrowanego, Warszawa 1985 

s. 80.



bow iązań tytulariuszy officium ecclesiasticum. O bowiązek ten  jest 
znam ienny dla wszystkich właściwie urzędów  kościelnych, zwłaszcza 
duszpasterskich, gdyż bez rezydencji piastujący określone urzędy 
nie są w stanie wykonać owocnie swoich zadań. U rząd  kościelny jest 
ściśle związany z w ładzą w Kościele. Jest aktualizacją władzy. Dzięki 
u rzędom  kościelnym akty władzy kościelnej m ogą być spełniane 
z uwzględnieniem  potrzeb wszystkich wiernych oraz z uwzględnie
niem  sytuacji Kościoła. S tąd przestrzeganie rezydencji wydaje się 
oczywiste i konieczne. Jak  bardzo poważnym obowiązkiem jest 
trw anie fizyczne podm iotu  w określonym  miejscu związanym z urzę
dem  kościelnym, świadczy sankcja karna wym ierzana za przestęp
stwo zaniedbania obowiązku rezydencji. K PK  z 1983 r. stanowi: 
„K to poważnie narusza obowiązek rezydencji, do której jest obo
wiązany z racji urzędu kościelnego, w inien być ukarany sprawiedli
w ą karą, nie wyłączając, po upom nieniu, pozbaw ienia u rzędu” (kan. 
1396). Obwarowując sankcja karną wym ienione przestępstw o K o
deks wyraża troskę o stabilne i prawidłowe funkcjonow anie urzę
dów kościelnych. Jednocześnie grożąc sankcją karną za poważnie 
i ciężkie naruszenie obowiązku rezydencji, m a na uwadze dobro 
duchowe wiernych, aby nieuspraw iedliw iona nieobecność spraw ują
cych urzędy kościelne nie przynosiła szkody dla dusz79.

Przestępstw o popełn ia  ten  duchowny, który poważnie zan iedbu
je  ciążący n a  nim  obow iązek rezydencji. N a to  przestępstw o składa
ją  się następujące elem enty:

1) Poważne (graviter) naruszenie obowiązku rezydencji, czyli 
osobistego przebyw ania w miejscu spraw ow ania funkcji duszpaster
skich związanych z urzędem  rezydencjalnym. W spom niana n ie
obecność m usi być bezpraw na (nieuspraw iedliw iona), czyli w inno 
być to  nielegalne opuszczenia m iejsca rezydencji, lub bezpraw ne 
przedłużenie czasu prawnej nieobecności (por. np. kan. 533 § 2).

2) N ieobecność duchow nego jest znaczna, tj. trw a przez dłuższy 
czas albo jest częsta, pow odując szkody, zgorszenie, zakłócenia 
w funkcjonow aniu u rzędu80.

Jerzy  Syryjczyk zauw aża, że „praw nie uspraw iedliw iona jes t 
n ieobecność  zw iązana z w ykorzystaniem  corocznego urlopu

79 Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo, jw. s. 168.
80 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Dobra doczesne, 

jw. s. 151; por. W. Aymans, Kanonisches Recht, jw. s. 150-151.



(kan. 283 § 2), z odpraw ian iem  rekolekcji (kan. 276 § 2, 4°), 
a także jeże li za opuszczeniem  (czasowym ) m iejsca rezydencji 
p rzem aw ia przyczyna u zasad n io n a  i p ro p o rc jo n aln a , jak ą  m oże 
być pow ażna ch o ro b a  lub p o d ję te  dzieło  m iłości chrześcijańskiej 
w obec b liźn ich”81. Z an ied b an ie  obow iązku rezydencji należy do 
p rzestępstw  indyw idualnych82. N ależy dodać, że ocena, czy w d a 
nym w ypadku n astąp iło  pow ażne n aruszen ie  obow iązku rezyden
cji, m a być d o k o n an a  n a  podstaw ie w szystkich okoliczności, tzn. 
m usi uw zględniać powody, d la  k tórych  osoba p iastu jąca  u rząd  
rezydencjalny dopuściła  się bezpraw nej n ieobecności, czas trw a
n ia  tej n ieobecności, spow odow ane n ią  szkody po s tron ie  w ier
nych (por. kan. 213)83.

Z a  tego rodzaju zaniedbanie przew idziana jest kara  obligatoryj
na, zaś sankcja k arn a  nieokreślona. W  razie pow ażnego naruszenia 
obowiązku rezydencji, sędzia m a obow iązek wym ierzenia -  po 
uprzednim  napom nieniu  -  sprawiedliwej kary, nie wyłączając p o 
zbaw ienia u rzędu  (kan. 1396). Czyli, jeżeli m im o upom nienia deli
kwent w dalszym ciągu zaniedbuje obowiązek rezydencji, a jego 
nieobecność nie jest praw nie usprawiedliw iona, wówczas m a być on 
ukarany karą  pozbaw ienia urzędu (kan. 1396)84.

Zakończenie

N iniejsze opracow anie m iało  n a  celu ukazan ie  obow iązku re 
zydencji duchow nych w m iejscu realizacji pow ierzonego im 
u rzęd u  kościelnego. N acisk jak i praw odaw ca kładzie n a  w ypeł
n ian ie  w spom nianego  obow iązku je s t rea lizac ją  naczelnej zasady 
kodeksow ej B o n u m  anim arum  suprema lex: „D obro  dusz najwyż
szym praw em ” (por. kan. 1752). B owiem  salus anim arum , czyli 
d ob ro  duchow e w iernych, w inno być regu łą  wszelkiej aktywności 
w Kościele. E ksp likacja  obow iązku rezydencji je s t z konieczności 
n iep e łn a  i skrótow a: w iele zagadn ień  zarysow ano raczej niż wy
czerpano , co było podyktow ane w ąskim i ram am i n in iejszego a r 
tykułu. W ydaje się jed n ak , że lek tu ra  i ana liza dyspozycji k o d ek 
sowych regulujących in tere su jące  nas zagadn ien ie, u k aza ła  w iel

81J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo, jw. s. 167; por. Commento al Codice, jw. s. 820.
82 Tamże.
83 Por. F. Lempa, Sankcje w Kościele, jw. s. 276.
84 Tamże s. 277; por. Residenzpflicht. Lexikon für Theologie, jw. k. 1122.



k ą  tro skę najw yższego praw odaw cy o pow szechną dostępność 
d ó b r duchow ych K ościoła, zw łaszcza Słow a B ożego i sak ram en 
tów  (por. kan. 213).

The Residency of Clergy Adcording to Norms of Code Canon Law from 1983

The canonical adagium: „Bonum animarum suprema lex” -  is expressed di
stinctively m the issues of residence sketched in the Code. The residence is an ob
ligation of ermanent staying in the place of performing of the ministry. The 
Church always emphasised the necessity of residence.

The notion of residence as it is stated in the Code of John Paul II was showed 
m the first part of this article. Then, the problems concerning persons having the 
obligation of esidence were considered. At last we discussed the question of ne
glecting of esidence.

It seems that presented regulations relevant to necessity of residence of clergy
men should help to exhibit the care of Church for salvation of souls more compe
tently and fully.


