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KAPŁAN – PASTERZEM I PRZEWODNIKIEM
WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

Pod takim tytu³em 4 sierpnia 2002 roku, w dniu wspomnienia w.
Jana Marii Vianneya, patrona proboszczów, zosta³a opublikowana przez
kardyna³a Castrillona Hoyosa, prefekta Kongregacji do Spraw Duchowieñstwa, instrukcja powiêcona urzêdowi i pos³udze proboszcza1. Jest to znacz¹ce i wa¿ne wydarzenie, gdy¿ niewiele jest oficjalnych dokumentów
Kocio³a wprost powiêconych urzêdowi proboszcza2. Z tym wiêksz¹ uwag¹ i zainteresowaniem powinna ona zostaæ przyjêta przez wszystkich proboszczów-duszpasterzy, jak te¿ winni oni  zreszt¹ nie tylko oni  wnikn¹æ
i ws³uchaæ siê w jej treæ oraz idee przewodnie, odczytaæ niezmiernie wa¿ne przes³anie, jak te¿ dostrzec jej znaczenie i wartoæ dla pracy duszpasterskiej i pos³ugi kap³añskiej we wspólnocie Kocio³a parafialnego, diecezjalnego i powszechnego.
* Ks. dr hab. Janusz Grêlikowski, prof. UMK  oficja³ S¹du Biskupiego we W³oc³awku, dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, kierownik Katedry Historii
Kocielnego Prawa Polskiego na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW oraz Zak³adu Prawa
Kanonicznego na WT UMK.
1
Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Instrukcja o urzêdzie proboszczowskim Kap³an 
pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej, Rzym, 4 VIII 2002 (cytujê dalej: IoUP).
2
Zob. H. Seweryniak, W nurcie nauczania wspó³czesnego Kocio³a  Kongregacja ds.
Duchowieñstwa, Instrukcja o urzêdzie proboszczowskim Kap³an  pasterz i przewodnik wspólnoty
parafialnej, Rzym, 4 VIII 2002, Homo Dei LXXIII (2003), nr 3, s. 155160.
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Instrukcja o urzêdzie proboszczowskim dotyczy wspó³czesnych zagro¿eñ teologicznych podstaw parafii, kap³añstwa oraz funkcji kap³anów, którzy sprawuj¹ urz¹d proboszczowski i swoj¹ treci¹ wpisuje siê w nurt ustawodawstwa kocielnego w tym wzglêdzie, jak i nauczania Stolicy Apostolskiej3 oraz Jana Paw³a II, a szczególnie nauczania zawartego w adhortacji
Pastores dabo vobis, powiêconej pos³udze, misji, zadaniom i pos³annictwu
kap³ana w obliczu nowej ewangelizacji 4, a tak¿e treciom, które podaje ostatnia encyklika Ecclesia de Eucharistia, powiêcona tajemnicy Eucharystii i
zwi¹zanemu z Ni¹ kap³añstwu5. Wydana instrukcja o urzêdzie proboszczowskim mobilizuje i zachêca do spojrzenia na nowo na pos³ugê kap³ana  proboszcza i duszpasterza. St¹d warto przybli¿yæ pojêcie i okrelenie urzêdu
proboszczowskiego, pozycjê, zadania, obowi¹zki i misjê proboszcza we wspólnocie parafialnej oraz samo pojêcie parafii w wietle prawodawstwa kocielnego, wspomnianego nauczania Kocio³a, a g³ównie instrukcji Kongregacji
do Spraw Duchowieñstwa o urzêdzie proboszczowskim, która swoj¹ treci¹
uaktualnia i o¿ywia wiele zagadnieñ i spraw zwi¹zanych z pos³ug¹ proboszcza  pasterza i przewodnika wspólnoty parafialnej, i wytycza nowe kierunki i zadania pracy duszpasterskiej, maj¹c na uwadze przemiany kulturowe
i uwypuklaj¹c wagê i wymiar teologiczny urzêdu proboszczowskiego.
Tym bardziej jest to wa¿ne i konieczne, gdy¿ du¿e przemiany w pañstwie i spo³eczeñstwie polskim, jakich jestemy wiadkami, stawiaj¹ przed
Kocio³em w Polsce nowe zadania i wyzwania dla jego pracy duszpasterskiej. Zdajemy sobie bowiem sprawê, ¿e Koció³ musi podj¹æ wielki wysi³ek pracy nad pog³êbieniem wiadomoci religijnej ludzi wierz¹cych i budzeniem w nich potrzeby wiernoci wartociom Ewangelii i osobistego
wiadectwa6. Jest i bêdzie to ogromna praca, której kierunek i program
wytyczaj¹ wspomniane dokumenty Ojca wiêtego, jak i Stolicy Apostolskiej, a w Polsce  tak¿e uchwa³y II Synodu Plenarnego, który czyni¹c reZob. Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Kap³an  g³osiciel s³owa, szafarz sakramentów
i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysi¹clecia chrzecijañstwa, wyd. pol., Tarnów 1999;
Por. A. Kokoszka, Formacja sta³a w wietle wskazañ II Polskiego Synodu Plenarnego, Formatio
Permanens, Biuletyn Komisji Duchowieñstwa Episkopatu Polski, Sekcja Sta³ej Formacji Kap³añskiej, nr 2 (1002), s. 3134.
4
Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, LOsservatore Romano,
nr 34 (1992), s. 463 (cytujê dalej: PDV).
5
Jan Pawe³ II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, LOsservatore Romano, nr 5(2003),
s. 424 (cytujê dalej: EdE).
6
Zob. Ksi¹dz  polityka  Europa. Rozmowa panelowa: ks. abp Henryk Muszyñski, Andrzej Szostek MIC, Jan Ku³akowski, Marek Jurek, Marcin Przeciszewski, Pastores 18 (1) 2003,
s. 6984.
3
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fleksjê pastoraln¹ nad kryterium duchowej i eklezjalnej to¿samoci, znacz¹ce miejsce powiêci³ pos³udze kap³anów dokonuj¹cej siê we wspólnocie
Ludu Bo¿ego i w jednoci z Chrystusem7.
Jednoczenie nowa sytuacja Kocio³a w spo³eczeñstwie posttotalitarnym przynosi ze sob¹ koniecznoæ pracy wychowuj¹cej nasz Naród do
umiejêtnoci ¿ycia w spo³eczeñstwie pluralistycznym, aby wiara mog³a stawaæ siê pierwszorzêdnym kryterium wyboru wartoci, podejmowania decyzji w sprawach zarówno publicznych, jak i w ¿yciu prywatnym. Co wiêcej, praca ta bêdzie musia³a zmierzaæ do zakorzenienia i utrwalenia pos³ugi duszpasterskiej w Chrystusie i Jego Kociele oraz
do wyeliminowania tendencji redukowania duszpasterstwa do zagadnieñ spo³ecznych, ujmowanych wy³¹cznie w perspektywie antropologicznej, z jakim ogólnym
odniesieniem do pacyfizmu, uniwersalizmu i niezbyt precyzyjnie rozumianych
wartoci. Prowadziæ to mo¿e  jak zaznacza Kongregacja  do formy chrzecijañstwa pozbawionego rzeczywistego zakorzenienia w Chrystusie i Jego Kociele8.

W kontekcie tych zadañ niezmiernie wa¿n¹ rolê odgrywaæ bêd¹
duszpasterze, a przede wszystkim proboszczowie, ich autentyzm animatorów wiary we wspólnocie kocielnej, jak¹ jest parafia, do której s¹ pos³ani
przez Koció³ oraz ich w³aciwa formacja kap³añska i duszpasterska.
Opracowanie bêdzie prób¹ przedstawienia, przypomnienia i analizy
najwa¿niejszych treci nauczania Soboru Watykañskiego II, ustawodawstwa
kocielnego i aktualnego nauczania Kocio³a o pos³udze i pos³annictwie
kap³ana  proboszcza i duszpasterza w obliczu nowych czasów i nowej
ewangelizacji.
1. OKREŚLENIE URZĘDU PROBOSZCZOWSKIEGO I ZŁĄCZENIE
GO Z PARAFIĄ

Sobór Watykañski II w dekrecie o pasterskich zadaniach biskupów
w Kociele Christus Dominus poda³ nastêpuj¹c¹ definicjê proboszcza: ze
szczególnego wzglêdu wspó³pracownikami biskupa s¹ proboszczowie, którym jako w³aciwym pasterzom, powierza siê pieczê nad duszami w okrewiadectwem tego jest dokument synodalny nosz¹cy tytu³ Kap³añstwo i ¿ycie konsekrowane jako wspólnota ¿ycia i pos³ugi z Chrystusem, w: II Polski Synod Plenarny (19911999),
Pallottinum 2003, s. 159188. Dokument ten traktuje ³¹cznie pos³ugê kap³añsk¹ i powo³anie
do ¿ycia konsekrowanego.
8
IoUP, nr 3.
7
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lonej cz¹stce diecezji pod zwierzchnictwem biskupa9. Ta nowa wyk³adnia
i rozumienie urzêdu proboszczowskiego uwypukla bardziej proboszczowskie pos³ugiwanie duszpasterskie. Podj¹³ to tak¿e i urzeczywistni³ prawnie
Kodeks Prawa Kanonicznego, kiedy w kan. 519 nazwa³ proboszcza
pasterzem w³asnym powierzonej sobie parafii, sprawuj¹cym opiekê duszpastersk¹
nad zlecon¹ sobie wspólnot¹ z upowa¿nienia biskupa diecezjalnego, do wspó³pracy
z którym w pos³udze Chrystusa jest powo³any, wykonuj¹cym dla tej¿e wspólnoty
misjê nauczania, uwiêcania i rz¹dzenia, przy udziale tak¿e innych prezbiterów i diakonów oraz przy pomocy wiernych wieckich, zgodnie z przepisami prawa.

Powy¿sze okrelenie proboszcza, które w ca³ej rozci¹g³oci znajduje
potwierdzenie i rozwiniêcie w adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis10,
k³adzie akcent na s³owa: pasterz i opieka duszpasterska. Proboszcz nie jest ju¿
beneficjantem cum cura animarum, lecz przede wszystkim pasterzem powierzonych sobie wiernych i wspó³pracownikiem biskupa maj¹cym udzia³
w biskupiej pos³udze nauczania, uwiêcania i rz¹dzenia. Jest pasterzem,
któremu zosta³a powierzona troska pasterska w parafii, a wiêc prowadzenie duszpasterstwa w poczuciu odpowiedzialnoci za powierzon¹ sobie
wspólnotê, która w sposób wolny, a zarazem wed³ug przepisanego porz¹dku winna zd¹¿aæ do celu, jakim jest zbawienie11.
U¿ycie s³owa pasterz na oznaczenie proboszcza ma swoj¹ g³êbok¹
wymowê biblijn¹ i teologiczn¹, poniewa¿ nawi¹zuje do osoby Chrystusa,
najbardziej autentycznego Pasterza, oraz ukazuje poprzez analogiê, na czym
zasadza siê misja proboszcza i w jaki sposób winna byæ sprawowana. Jak
z tego wynika, synonimem proboszcza jest tutaj pasterz, termin w dokumentach soborowych u¿ywany przede wszystkim na oznaczenie biskupa12,
a w adhortacji Pastores dabo vobis równie¿ na prezbitera, który jest powo³any do przed³u¿ania obecnoci Chrystusa, Jedynego i Najwy¿szego Pasterza, poprzez naladowanie Jego stylu ¿ycia i ukazywanie Go w sposób przejrzysty powierzonej mu owczarni13.
Poprzez u¿ycie terminu pasterz na oznaczenie zarówno proboszcza, jak
i biskupa  co mo¿na spotkaæ tak¿e w innych dokumentach papieskich 
9
DB, nr 30. Zob. E. Sztafrowski, Inspiracje soborowe w zakresie prawa kanonicznego, PK
14 (1971), nr 12, s. 22.
10
Zob. PDV, nr 17 i 18.
11
Zob. KK, nr 18; por. E. Sztafrowski, Wspó³pracownicy biskupa diecezjalnego w pasterskim pos³ugiwaniu, Warszawa 1968, s. 96.
12
Zob. DB, nr 2; KK, nr 21, 22, 24, 28.
13
PDV, nr 15.
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zosta³a ukazana miêdzy nimi pewna analogia. Proboszcz jest pasterzem
w³asnym (pastor proprius) powierzonej sobie cz¹stce diecezji. Znaczy to, ¿e
misja pasterska proboszcza nie jest dorana i przypadkowa ani delegowana; do jej spe³nienia zosta³ powo³any na podstawie uczestnictwa wraz z biskupem w kap³añstwie Chrystusa i powierzonego sobie urzêdu. Proboszcz
sprawuje jednak swój urz¹d nie autonomicznie i bez ¿adnej zale¿noci, lecz
sub auctoritate episcopi dioecesani, a wiêc z upowa¿nienia i pod zwierzchnictwem biskupa diecezjalnego, który jest rz¹dc¹ Kocio³a partykularnego na
mocy prawa Bo¿ego. To upowa¿nienie nie jest jednak delegowaniem, lecz
autorytatywnym dopuszczeniem do uczestnictwa w biskupiej w³adzy nauczania, uwiêcania i rz¹dzenia14. Proboszcz zatem sam osobicie lub przy
pomocy wikariuszy parafialnych i innych kap³anów zwi¹zanych z parafi¹
uobecnia biskupi¹ pos³ugê nauczania, uwiêcania i rz¹dzenia. Takie wyró¿nienie proboszcza w jego stosunku do biskupa jest jednoczenie podkreleniem szczególnego miejsca proboszcza w pasterskiej trosce o Koció³ partykularny. Podkrela to tak¿e bardzo mocno instrukcja o urzêdzie proboszczowskim, zwracaj¹c uwagê na wspó³czesne tendencje klerykalizacji wieckich, przejawiaj¹ce siê w oddawaniu w rêce laikatu funkcji pasterskich czy
nauczycielskich zarezerwowanych dla wywiêconych szafarzy (np. g³oszenie homilii podczas celebracji Eucharystii). Ci  stwierdza instrukcja Kongregacji do Spraw Duchowieñstwa  którzy dla uwydatnienia roli laikatu
spychaj¹ w cieñ sakramentalne kap³añstwo, wymierzaj¹ karê samemu laikatowi i nara¿aj¹ na bezp³odnoæ misjê Kocio³a15. Odpowiednie rozró¿nienia nale¿y stosowaæ nawet na poziomie nazewnictwa, rezerwuj¹c terminy: pasterz, kapelan, dyrektor, koordynator wy³¹cznie dla kap³anów16.
Z opisan¹ wy¿ej tendencj¹ wi¹¿e siê zjawisko, które Jan Pawe³ II
opisa³ s³owami: By³oby fatalnym b³êdem, gdybymy poddawali siê obecnym trudnociom i czuli siê zmuszeni przygotowaæ Koció³ jutra, który
wyobra¿amy sobie jako pozbawiony kap³anów17. Instrukcja reaguje na to
zagro¿enie, apeluj¹c z jednej strony o budzenie powo³añ kap³añskich, z drugiej za, odnosz¹c siê do wspó³czesnych rozwi¹zañ pastoralnych dotycz¹cych parafii18. Ci¹gle aktualne jest kodeksowe pojêcie i traktowanie parafii
jako okrelonej wspólnoty wiernych utworzonej na sta³e w Kociele party14
T. Pawluk, Prawo kanoniczne wed³ug Kodeksu Jana Paw³a II, t. II, Olsztyn 1986,
s. 262263.
15
IoUP, nr 22 i 27.
16
IoUP, nr 23.
17
PDV, nr 16 i EdE, nr 52.
18
Zob. IoUP, nr 19 i 24.
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kularnym, nad któr¹ opiekê pastersk¹, pod zwierzchnictwem biskupa diecezjalnego, powierza siê proboszczowi jako w³asnemu jej pasterzowi 19.
Wobec dotkliwego braku ksiê¿y na Zachodzie, czêsto dokonuje siê tam
³¹czenia parafii polegaj¹cego na powierzeniu jednej czy kilku parafii administratorowi (w krajach niemieckojêzycznych PfarreienGemeinschaft). O zasadniczej intencji instrukcji wiadczy uwaga, jak¹ wypowiada ona na ten
temat: Wypada [...] przypomnieæ, ¿e urz¹d proboszcza, maj¹cy z natury
charakter pastoralny, domaga siê wykonywania w pe³nym wymiarze i to
na sposób sta³y20. W trudnych sytuacjach instrukcja poleca i zezwala na
powierzanie kilku parafii grupie kap³anów. Wolno tego dokonywaæ tylko
pod warunkiem, i¿ jeden z tych kap³anów bêdzie przewodnikiem kieruj¹cym t¹ wspóln¹ dzia³alnoci¹ i odpowiedzialnym za ni¹ osobicie wobec
biskupa21.
Wspomniane powi¹zanie proboszcza z biskupem ma swoje uzasadnienie nie tylko w partycypacji w tym samym kap³añstwie Chrystusa, ale
przede wszystkim w tym, ¿e proboszcz  jak mówi definicja  jest pasterzem
w okrelonej cz¹stce diecezji. Je¿eli za parafia jest cz¹stk¹ diecezji, której przewodniczy biskup jako w³aciwy, zwyk³y i bezporedni pasterz pozostaj¹cy
pod zwierzchnictwem papie¿a22, to i proboszcz  pasterz tej cz¹stki  si³¹
rzeczy stoi w stosunku ³¹cznoci i zale¿noci od biskupa. Wynika z tego, ¿e
proboszcz winien pozostawaæ w stosunku od biskupa  pe³noprawnego pasterza  jako osoba uzale¿niona, podporz¹dkowana i wspó³pracuj¹ca. Dlatego te¿ w tym znaczeniu mo¿na by nazwaæ proboszcza bardzo bliskim wspó³pracownikiem biskupa diecezjalnego w okrelonej cz¹stce diecezji23. Przez to
uzale¿nienie i bliskoæ oraz cis³¹ wspó³pracê proboszczowie wyraniej ni¿
inni prezbiterzy reprezentuj¹ i uobecniaj¹ swojego biskupa w spo³ecznoci
parafialnej. Instrukcja dodaje, i¿ podejmowanie wspó³pracy proboszcza z biskupem diecezjalnym i prezbiterium diecezji sprzyja integracji i odczuwaniu
przez wiernych, ¿e czuj¹ siê oni tak¿e cz³onkami Kocio³a powszechnego i diecezjalnego24. Ma to szczególne znaczenie w dobie wzrastaj¹cego przemieszczania siê wiernych, które w dzisiejszym spo³eczeñstwie wymaga, aby parafia nie zamyka³a siê w sobie, ale potrafi³a przyjmowaæ wiernych, którzy
Kan. 515 § 1 KPK.
IoUP, nr 19.
21
Tam¿e; zob. H. Seweryniak, dz. cyt., s. 156.
22
Zob. DB, nr 15.
23
Zob. PDV 12; S. Kossowski, Kap³ani wspó³pracownicy biskupa w wietle soborowych
uchwa³, PK 14 (1971), nr 12, s. 79.
24
IoUP, nr 22.
19
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Kapłan – pasterzem i przewodnikiem wspólnoty parafialnej

przybywaj¹ z innych wspólnot. Nie powinna te¿ ona traktowaæ nieufnie tych,
którzy uczestnicz¹ w ¿yciu innych wspólnot, kocio³ów rektoralnych czy kapelanii25.
Pasterzowanie proboszcza w parafii, w myl kodeksowego okrelenia tego urzêdu, jak i ujêcia adhortacji Pastores dabo vobis oraz instrukcji,
ma byæ typowo s³u¿ebne26. Samo zestawienie pasterza proboszcza z Pasterzem  Chrystusem, który nie przyszed³, aby Mu s³u¿ono, ale aby s³u¿yæ27, mówi o s³u¿ebnoci funkcji proboszcza. Winien on zatem pozostaæ
w najbardziej bezporedniej s³u¿bie spo³ecznoci wiernych i jej powiêciæ
wszystkie swoje si³y duchowe i fizyczne. Tak rozumiana funkcja proboszcza jako s³ugi jest jak najbardziej zgodna z powszechnie dzi przyjêtym
w Kociele rozumieniem urzêdu jako s³u¿by, bowiem pos³ugiwanie istnieje dla Kocio³a i jego misji, a nie Koció³ dla pos³ugiwania28. Proboszcz,
s³u¿¹c swoim wiernym w parafii, uobecnia Chrystusa oraz wype³nia s³u¿ebn¹ rolê Kocio³a wobec wiata29.
Kongregacja do Spraw Duchowieñstwa w swej instrukcji, powo³uj¹c
siê na przepis kan. 529 KPK, jeszcze bardziej ow¹ s³u¿ebnoæ wzmacnia i ubogaca, stwierdza bowiem, ¿e z treci tej normy wynikaj¹ pewne wymogi
jednoznacznej postawy s³u¿ebnej proboszcza. Winien on
staraæ siê poznaæ wiernych oddanych pod jego opiekê, unikaj¹c przy tym
niebezpieczeñstwa funkcjonalizmu; nie jest bowiem urzêdnikiem pe³ni¹cym
okrelon¹ rolê i wiadcz¹cym us³ugi tym, którzy ich od niego wymagaj¹.
Jako cz³owiek Bo¿y [...] szuka wiernych, odwiedza rodziny, zaradzaj¹c ich
potrzebom i bior¹c udzia³ w radociach; roztropnie zwraca uwagê; otacza
opiek¹ starców, s³abych, opuszczonych, chorych, bliskich mierci; szczególn¹ trosk¹ ogarnia ubogich i cierpi¹cych; podejmuje trud nawracania grzeszników i b³¹dz¹cych oraz ka¿demu pomaga w spe³nianiu w³asnych obowi¹zków, przyczyniaj¹c siê do rozwoju chrzecijañskiego ¿ycia w rodzinach30.

Dodaje jednoczenie, co jest widoczne w ca³ej sferze strukturalnej
dokumentu, ¿e kap³an-proboszcz jest w samych centrum spraw ludzkich:
Tam¿e.
Zob. KK, nr 24; PDV, nr 13; IoUP, nr 20.
27
Mk 10, 45; PDV, nr 13; IoUP, nr 20; F. Klostermann, Demokracja i hierarchia w Kociele, CT 43 (1973) II, s. 18.
28
A. Hastings, Teologiczny problem rodzajów pos³ugiwania w Kociele, Concilium 15
(1969), s. 177.
29
PDV, nr 15 i 16; IoUP, nr 21; S. G³owa, Kap³añstwo wed³ug Soboru, w: Koció³ w wietle Soboru, Poznañ 1968, s. 206.
30
IoUP, nr 22.
25
26
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sensu ¿ycia, moralnoci i zbawienia, st¹d nie mo¿e traktowaæ swej pos³ugi
w kategoriach funkcji urzêdowych, menad¿erskich, ale jego urz¹d ma
przede wszystkich charakter pastoralny, zakorzeniony i wynikaj¹cy z duchowoci kap³añskiej31. Instrukcja dodaje tutaj wa¿ne stwierdzenie: nie
nale¿y traciæ z oczu pierwotnej teologicznej architektury pos³ugiwania kap³ana, który zostaje powo³any, aby byæ s³ug¹ zbawienia32. W tym kontekcie instrukcja wyranie wystêpuje przeciwko kszta³tuj¹cym siê w ró¿nych
regionach wiata laickim typologiom prezbiterów: od socjologa do terapeuty, od robotnika do polityka i menad¿era, a¿ po ksiêdza emeryta33.
Pos³uga kap³añska zosta³a wyranie zamierzona przez Chrystusa34
i chocia¿ pos³annictwo kap³ana stanowi pos³ugê wobec wspólnoty wierz¹cych, nie pochodzi ono od wspólnoty, z jej wezwania czy delegacji, lecz
jest darem dla tej wspólnoty, darem pochodz¹cym z pe³ni kap³añstwa Chrystusowego. Dlatego okrela siê je mianem kap³añstwa hierarchicznego, czyli zwi¹zanego z w³adz¹ kierowania i kszta³towania ludu Bo¿ego in persona
Christi. Jest to tak¿e kap³añstwo s³u¿ebne, spe³nia bowiem s³u¿bê, przez
któr¹ sam Chrystus wci¹¿ s³u¿y Ojcu w dziele ludzkiego zbawienia. St¹d 
wed³ug instrukcji  kap³an jest nosicielem ontologicznej konsekracji, która
nie podlega ograniczeniu w czasie35. Poszukiwanie to¿samoci kap³añskiej
poza t¹ konsekracj¹ albo jej czasowe lub zakresowe ograniczenie dowodzi
zewiecczenia i nierozumienia istoty kap³añstwa.
Instrukcja tym samym jednoznacznie i zdecydowanie uwypukla
wagê i wymiar teologiczny urzêdu proboszczowskiego. Funkcja ta
ma charakter sakramentalny. Nie jest powierzona kap³anowi przez wspólnotê,
lecz  poprzez biskupa  pochodzi od Chrystusa. Wyrane podkrelenie tego
faktu i pe³nienie tej funkcji z pokor¹, lecz tak¿e z autorytetem, charakteryzuje
niezbêdn¹ pos³ugê prawdzie i wspólnocie Kocio³a [...]. Nale¿y wystrzegaæ siê
wszelkich form, które w rzeczywistoci mog³yby prowadziæ do ograniczenia autorytetu kap³ana  proboszcza jako przewodnika. W takim przypadku zafa³szowaniu uleg³aby tak¿e to¿samoæ samej wspólnoty parafialnej36.

Tak ujête okrelenie kap³añstwa i urzêdu proboszczowskiego ma s³u¿yæ i przyczyniaæ siê do realizacji naczelnego zadania duszpasterskiego,
31
32
33
34
35
36

IoUP, nr 13; zob. H. Seweryniak, dz. cyt., s. 158.
IoUP, nr 5.
Tam¿e.
Zob. £k 6, 1316.
IoUP, nr 11; zob. H. Seweryniak, dz. cyt., s. 157.
IoUP, nr 11; zob. H. Seweryniak, dz. cyt., s. 159160.
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jakim jest nowa ewangelizacja obejmuj¹ca ca³y Lud Bo¿y i domagaj¹ca siê
nowej gorliwoci, nowych metod i nowego sposobu g³oszenia i dawania
wiadectwa Ewangelii37.
2. DUSZPASTERSKIE POSŁUGIWANIE PROBOSZCZA I ZADANIA Z NIM
ZWIĄZANE

Jak zaznaczono, proboszcz-duszpasterz na terenie swojej parafii poprzez uczestnictwo w tym samym kap³añstwie Chrystusa oraz w tej samej
misji, jak¹ posiada biskup, uobecnia Chrystusa, Koció³ Powszechny i biskupa38. Proboszcz bowiem nie jest urzêdnikiem wiadcz¹cym us³ugi, menad¿erem, któremu biskup zleca wykonywanie pewnych zadañ, ale powinnoci i pos³ugiwanie swoje czerpie z natury kap³añstwa Chrystusowego,
które zazêbia siê z Kolegium apostolskim i wespó³ z innymi uczestniczy
w s³u¿bie pos³ania Bo¿ego39.
Istot¹ pos³ugiwania Chrystusa jest s³u¿ba ludziom. Tê misjê Chrystus
przekaza³ Aposto³om i ich nastêpcom  biskupom40. Proboszcz za jest przed³u¿eniem biskupa w parafii i w ten sposób realizuje s³u¿bê Chrystusa. Z racji
partycypacji w zadaniach biskupa proboszcz ma tê sam¹ misjê pos³ugiwania, któr¹ wype³nia biskup, z tym ¿e w okrelonej cz¹stce diecezji. Potwierdza to jednoznacznie konstytucja dogmatyczna o Kociele, gdy stwierdza:
prezbiterzy choæ nie posiadaj¹ szczytu kap³añstwa i w wykonywaniu swej w³adzy zale¿ni s¹ od biskupów, zwi¹zani s¹ jednak z nimi godnoci¹ kap³añsk¹ i na
mocy sakramentu kap³añstwa, na podobieñstwo Chrystusa, Najwy¿szego i Wiekuistego Kap³ana, wywiêceni s¹, aby g³osiæ Ewangeliê, byæ pasterzami wiernych
i sprawowaæ kult Bo¿y jako prawdziwi kap³ani Nowego Testamentu41.

Jak z tego wynika, duszpasterskie pos³ugiwanie proboszcza, które
zawiera pos³ugê nauczania, uwiêcania i pasterzowania, jest g³ównym jego
uprawnieniem i obowi¹zkiem maj¹cym swoje uzasadnienie w naturze kap³añstwa Chrystusowego42, a wynikaj¹cym z nominacji biskupa na dane stanowisko duszpasterskie.
PDV, nr 18; IoUP, nr 13 i 22.
DB, nr 30; DK 7; PDV, nr 26; IoUP, nr 5, 13, 21, 22.
39
IoUP, nr 19; zob. T. JimenezUrresti, Pos³annictwo Bo¿e w historii a misja kanoniczna,
Concilium 110 (1968), s. 439443.
40
DB, nr 28; zob. M. ¯urowski, Problem w³adzy i powierzania urzêdów w Kociele Katolickim, Kraków 1985, s. 3032.
41
Zob. KK, nr 28; PDV, nr 26.
42
PDV, nr 26.
37
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Urz¹d duszpasterski powierzany proboszczowi wymaga od niego
odpowiednich przymiotów, a nadto uczynienia z w³asnego ¿ycia daru,
ofiary dla Boga, który powo³uje go do wznoszenia duchowej budowli,
jak¹ jest Koció³43. Jednoczenie wzywa, aby ¿ycie proboszcza-duszpasterza odzwierciedla³o i urzeczywistnia³o sprawowan¹ przez niego pos³ugê: s³owa, sakramentu i s³u¿by Mi³oci44. Instrukcja Kongregacji do Spraw
Duchowieñstwa stwierdza jeszcze bardziej jednoznacznie: urz¹d proboszcza, maj¹cy z natury charakter pastoralny, domaga siê wykonywania
w pe³nym wymiarze i na sposób sta³y. Proboszcz winien byæ ikon¹ obecnoci Chrystusa historycznego45. Co za tym idzie, w tym kontekcie
wzywa wszystkich ksiê¿y proboszczów do uwiadomienia sobie, swoim
wspó³pracownikom i wiernym wieckim siedmiu priorytetów duszpasterskich podanych przez Jana Paw³a II w licie apostolskim Novo millennio
ineunte: 1. wiêtoæ; 2. Modlitwa; 3. Najwiêtsza niedzielna Eucharystia;
4. Sakrament pojednania; 5. Pierwszeñstwo £aski; 6. S³uchanie s³owa Bo¿ego; 7. G³oszenie s³owa Bo¿ego46.
Bardziej ni¿ kiedykolwiek  stwierdza instrukcja  trzeba nam odkryæ, ¿e
modlitwa, ¿ycie sakramentalne, medytacja, milcz¹ca adoracja w zjednoczeniu serca z Sercem naszego Pana, codzienne praktykowanie cnót, które do
Niego upodabniaj¹, przynosi o wiele obfitsze owoce ni¿ jakakolwiek dyskusja, a w ka¿dym razie warunkuje jej skutecznoæ47.

W wietle tych s³ów na nowo jawi¹ siê nam poszczególne pos³ugi
urzêdu proboszczowskiego, a mianowicie pos³uga nauczania, uwiêcania
i pasterzowania.
2.1. POSŁUGA NAUCZANIA

Pierwszym i naczelnym zadaniem proboszcza-duszpasterza jest g³oszenie s³owa Bo¿ego, w którym zawarta jest wola Bo¿a jako najwy¿sza
norma moralnoci oraz podstawowe prawdy dotycz¹ce Boga, cz³owieka
i wiata. G³osz¹c swym parafianom Ewangeliê, proboszcz przekazuje im
Tam¿e.
Tam¿e, nr 26, 27; zob. Z. Grocholewski, To¿samoæ kap³añska a duszpasterstwo powo³añ, LOsservatore Romano, nr 5 (2003), s. 39.
45
IoUP, nr 19.
46
Jan Pawe³ II, List apostolski Novo millennio ineunte, AAS 93 (2001), s. 287288.
47
IoUP, nr 27.
43
44
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moc potrzebn¹ do wiary i wewnêtrznej przemiany. Obowi¹zkiem proboszcza jest zatem, aby wierni byli w³aciwie pouczani o prawdach wiary,
zw³aszcza przez g³oszenie homilii w niedziele i wiêta nakazane48. Homilia
ta ma odpowiadaæ potrzebom i poziomowi s³uchaczy; winna te¿ byæ dostosowana do ka¿dego wieku: dzieci, m³odzie¿y i starszych 49.
Ponadto proboszcz-duszpasterz winien wszelkimi si³ami zabiegaæ
o to, aby orêdzie ewangeliczne dociera³o równie¿ do tych, którzy przestali
praktykowaæ albo jeszcze nie wyznaj¹ prawdziwej wiary50. Proboszcz ma
te¿ obowi¹zek popieraæ dzie³a, dziêki którym rozwija³by siê duch ewangeliczny, tak¿e w odniesieniu do sprawiedliwoci spo³ecznej51.
Szczególn¹ piecz¹ ma otoczyæ proboszcz katolickie wychowanie dzieci i m³odzie¿y, czemu s³u¿y dobrze zorganizowane nauczanie katechetyczne. Troska o katechizacjê i zwi¹zane z ni¹ problemy jest w³asnym i powa¿nym obowi¹zkiem duszpasterza52. Proboszcz  pasterz wspólnoty parafialnej na mocy swego urzêdu jest obowi¹zany troszczyæ siê o formacjê katechetyczn¹ wszystkich wiernych powierzonych jego pieczy. Realizuj¹c ten
cel, winien korzystaæ ze wspó³pracy duchownych przydzielonych parafii,
cz³onków ¿ycia konsekrowanego i stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego oraz
wiernych wieckich, zw³aszcza katechetów53. Szczególnie troska o wieckich
katechetów w obecnej polskiej rzeczywistoci katechizowania w szkole jest
wa¿nym i decyduj¹cym o skutecznoci nauczania elementem pracy i wysi³ków proboszcza. Trzeba bowiem wiele pracy, zabiegów i wysi³ków proboszcza, jak i w³adz diecezjalnych, aby przygotowanie i formacja katechetów wieckich by³a na w³aciwym poziomie i aby odpowiada³a jednoczenie wymaganiom dzieci i m³odzie¿y. Warto w tym miejscu wczytaæ siê
w zalecenia wynikaj¹ce z uchwa³ II Polskiego Synodu Plenarnego 54.
Jako duszpasterz, proboszcz jest zobowi¹zany przez prawodawcê
kocielnego do troski, aby w parafii by³a prowadzona katecheza w zakresie sprawowania sakramentów, zw³aszcza pierwszego przyjêcia sakramentów pokuty i Eucharystii oraz sakramentu bierzmowania. Nauczaniem kate-

Kan. 528, 1 KPK.
Zob. Kan. 762772 KPK.
50
Kan. 528, 1 KPK.
51
Tam¿e.
52
Kan. 773 KPK.
53
Kan. 776 KPK.
54
II Polski Synod Plenarny..., s. 23, 24, 29, 3334, 4142, 49, 51, 56, 5859, 78, 97, 112,
114, 116, 152154, 167, 170, 172, 177, 193, 200, 204, 208, 210, 232, 232, 238, 244, 246, 248, 264.
48
49
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chetycznym maj¹ byæ objêci wszyscy, którzy przyjêli Komuniê w., a tak¿e osoby upoledzone pod wzglêdem fizycznym i umys³owym55. Proboszcz nadto jako duszpasterz odpowiedzialny za pos³ugê s³owa jest zobowi¹zany zwracaæ baczn¹ uwagê na niebezpieczeñstwo religijnego zobojêtnienia, a nawet utratê wiary, jakie szczególnie dzisiaj zagra¿aj¹ dzieciom i m³odzie¿y56.
Przytoczone normy i stwierdzenia prawodawcy kocielnego maj¹
swoje g³êbokie oparcie i uzasadnienie w nauce Soboru Watykañskiego II,
który naucza:
poniewa¿ nikt nie mo¿e byæ zbawiony, jeli wpierw nie uwierzy³, prezbiterzy
jako wspó³pracownicy biskupów, maj¹ w pierwszym rzêdzie obowi¹zek opowiadania Ewangelii Bo¿ej, aby wype³niaj¹c nakaz Pana: Id¹c na ca³y wiat,
g³ocie Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu57, tworzyli i pomna¿ali Lud Bo¿y58.

Podejmuje ten w¹tek i jeszcze bardziej wype³nia go treci¹ adhortacja Pastores dabo vobis, stwierdzaj¹c:
kap³an powinien byæ pierwszym wierz¹cym w S³owo, w pe³ni wiadomym,
¿e s³owa jego pos³ugi nie s¹ jego, lecz nale¿¹ do Tego, który go pos³a³. Nie
jest on panem S³owa, lecz jego s³ug¹. Nie jest jedynym posiadaczem tego
S³owa: jest d³u¿nikiem Ludu Bo¿ego59.

Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e misja proboszczowskiego pos³ugiwania s³owa ³¹czy siê cile z misj¹ nauczycielsk¹ Chrystusa oraz z nauczaniem biskupa60. Proboszcz jest pe³noprawnym wspó³pracownikiem biskupa w konkretnej spo³ecznoci wiernych, jest g³osicielem Ewangelii z polecenia i w imieniu Kocio³a. Pos³uga ta jest istotna i naczelna w stosunku
do innych pos³ug pasterskich w tym znaczeniu, ¿e jest ona inicjuj¹ca i daj¹ca podstawê do duszpasterzowania i urzeczywistniania Kocio³a lokalnego w danej parafii. Nauczanie ma prowadziæ do wiary i przyjmowania
sakramentów, czyli jest podstaw¹ proboszczowskiej funkcji uwiêcania.

55
56

Kan. 777 KPK.
E. Przekop, Przewodnik duszpasterski wed³ug Kodeksu Jana Paw³a II, Olsztyn 1990,

s. 1314.
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Mk 16, 15.
DK, nr 4; KO, nr 7.
PDV, nr 26.
DK, nr 4; KO, nr 7; por. A. Skowronek, Kap³añstwo jako znak, CT 43 (1973) III, s. 41.
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Do powy¿szych treci nawi¹zuje tak¿e bardzo zdecydowanie instrukcja Kongregacji do Spraw Duchowieñstwa. Stwierdza ona, ¿e proboszczowska pos³uga nauczania polega na szczególnej odpowiedzialnoci za to, aby
przy odpowiedniej pomocy i wspó³pracy wieckich orêdzie Ewangelii mog³o dotrzeæ do tych, którzy porzucili praktyki religijne albo te¿ nie znaj¹
prawdziwej wiary61.
Skoro pos³annictwo s³owa ma tak wa¿ne cele do osi¹gniêcia zarówno w wymiarach nadprzyrodzonych, jak i spo³eczno-doczesnych, proboszcz
musi siê okazaæ doskona³ym ekspertem przepowiadania, którego podstaw¹ winno byæ nie tylko w³aciwe przygotowanie teologiczne, ale równie¿
podbudowane charyzmatem wynikaj¹cym z powo³ania Bo¿ego62. Innymi
s³owy  jak to okrela Pastores dabo vobis  sam kap³an powinien rozwijaæ
wielk¹ osobist¹ za¿y³oæ ze s³owem Bo¿ym, musi zbli¿aæ siê do S³owa, aby
przeniknê³o ono do g³êbi jego myli i uczucia i rodzi³o w nim now¹ mentalnoæ  zamys³ Chrystusowy63  tak, aby jego s³owa, a jeszcze bardziej
jego decyzje i postawy by³y coraz bardziej wyrazistym g³oszeniem i wiadectwem Ewangelii64. Jednoczenie jego pos³uga jest rzucaniem ziaren powo³ania do ¿ycia ca³kowicie powiêconego Bogu i budzenie umi³owania
dziedzictwa wiary65. Skutecznoæ tej formy duszpasterstwa i przepowiadania zale¿y  wed³ug instrukcji Kongregacji  od osobistego wiadectwa
o w³asnej to¿samoci, troski o indywidualn¹ spowied i duchowe kierownictwo zw³aszcza m³odych oraz od katechezy na temat kap³añstwa wynikaj¹cego ze wiêceñ66.
2.2. POSŁUGA UŚWIĘCANIA

Przepowiadanie Ewangelii jest chronologicznie pierwszym zadaniem
pos³ugi duszpasterza-proboszcza i z natury rzeczy prowadzi do pobudzenia wiary oraz przygotowuje do jak najowocniejszego przyjmowania sakramentów wiêtych. Wed³ug kanonu 528, 2 KPK, pos³ugê uwiêcania w parafii wype³nia proboszcz w szczególny sposób przez sprawowanie wiêtej
IoUP, nr 20.
Zob. M. Schuster, Duchowoæ kap³añska, Concilium 15 (1969), s. 186193.
63
Zob. 1 Kor 2, 16.
64
PDV, nr 26.
65
IoUP, nr 22.
66
Tam¿e; por. W. Szurek, Udzia³ ksiê¿y proboszczów w formacji sta³ej m³odych kap³anów,
Formatio Permanens. Biuletyn Komisji Duchowieñstwa Episkopatu Polski, Sekcja Sta³ej Formacji Kap³añskiej, nr 2 (2002), s. 2330.
61
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liturgii, która jest sprawowaniem kap³añskiego urzêdu Jezusa Chrystusa.
Poniewa¿ szczytowym punktem w sprawowaniu liturgii jest Msza w., proboszcz winien z niej uczyniæ g³ówny rodek uwiêcania. St¹d Eucharystia
powinna stanowiæ centrum parafialnego zgromadzenia wiernych67. W czasie
bowiem Najwiêtszej Ofiary proboszcz dzia³a w zastêpstwie Chrystusa
(in persona Christi). Zbiera wówczas modlitwy i ofiary wiernych oraz ³¹czy
je z ofiar¹ Chrystusa68. W ten sposób proboszcz uobecnia w parafii Chrystusa, dokonuje dzie³a zbawienia i oddaje chwa³ê Bogu. Nadto, w czasie
Mszy w. przez zgromadzenie liturgiczne parafii proboszcz uobecnia cz¹stkê Kocio³a partykularnego, a przez to w³¹cza siê ze swoj¹ parafi¹ w powszechne Cia³o Mistyczne Jezusa Chrystusa. Pos³ugiwanie to skupione
wokó³ Eucharystii wytwarza równie¿ g³êbsz¹ wspólnotê parafialn¹ oraz
podnosi rangê dnia niedzielnego jako pami¹tki Dnia Zmartwychwstania
Pañskiego69.
Dlatego te¿ adhortacja nakazuje i zaleca, aby w pos³udze kap³ana i w jego ¿yciu duchowym miejsce naprawdê centralne zajmowa³a Eucharystia
poniewa¿ w niej zawiera siê ca³e duchowe dobro Kocio³a, a mianowicie
sam Chrystus, nasza Pascha i chleb ¿ywy, który przez Cia³o swoje o¿ywione i o¿ywiaj¹ce Duchem wiêtym daje ¿ycie ludziom, zapraszaj¹c ich i doprowadzaj¹c w ten sposób do ofiarowania razem z Nim samych siebie, swojej pracy i wszystkich rzeczy stworzonych70.

Sam proboszcz-duszpasterz, ¿yj¹c Eucharysti¹, bêdzie zabiega³ o wychowanie wiernych do uczestnictwa w ofierze Mszy w., bêdzie podejmowa³ wysi³ki zmierzaj¹ce do ukszta³towania w³aciwej formacji uczestnicz¹cych i przyjmuj¹cych Eucharystiê, jak te¿  do czego zachêca prawodawca
kocielny i omawiana instrukcja  swoj¹ trosk¹ bêdzie kszta³towa³ i zachêca³ wiernych, aby czêsto przystêpowali do Eucharystii i pokuty oraz innych
sakramentów71. wiadome bowiem i czynne uczestniczenie wiernych we
Mszy w. i sakramentach jest dla nich swoist¹ form¹ uwiêcenia i w tym
nikt nie powinien ich zastêpowaæ ani wyrêczaæ. Nadto proboszcz poprzez
swoje dzia³ania i zachêty duszpasterskie jest zobowi¹zany kszta³towaæ wiernych swojej parafii tak, aby zdawali sobie sprawê z korzyci duchowych
67
68
69
70
71

KK, nr 28.
PDV, nr 27; IoUP, nr 11; EdE, nr 33.
KL, nr 48; EdE, nr 40.
PDV, nr 26.
Kan. 528, 2 KPK; IoUP, nr 21.
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wyp³ywaj¹cych z uczestniczenia we Mszy w. w dni powszednie, zw³aszcza w okresie adwentu, wielkiego postu, w wiêta Pañskie i maryjne. Ca³a
zatem praca duszpasterska proboszcza ma zmierzaæ do tego, by przez sprawowanie ofiary eucharystycznej oraz sakramentów  szczególnie sakramentu pokuty  umacniaæ wiarê, nadziejê i mi³oæ w duszach ludzkich oraz by
wspólnota parafialna dawa³a ¿ywe wiadectwo mi³oci na co dzieñ72. Tote¿
zadaniem ka¿dego duszpasterza jest miêdzy innymi wi¹zanie codziennego
¿ycia chrzecijañskiego z uczestnictwem w Eucharystii. Po³¹czenie to ma
sprawiæ, aby wierni uwiêcali siê i ¿yli po chrzecijañsku, czego przyk³ad
i wzór jest nade wszystko zobowi¹zany dawaæ sam duszpasterz73.
Troszczenie siê o to, aby Eucharystia stanowi³a orodek ¿ycia wspólnoty parafialnej i w zwi¹zku z tym dbanie z ca³¹ gorliwoci¹ o sprawowanie Eucharystii i utrzymanie praktyki adoracji Najwiêtszego Sakramentu,
przewiduj¹c w tym celu na sposób sta³y, aby przez mo¿liwie jak najd³u¿szy
czas koció³ pozostawa³ otwarty74, zaleca i zalicza instrukcja o urzêdzie proboszczowskim do konkretnych zadañ duszpasterskich zmierzaj¹cych do autentycznego uwiêcenia wspólnot parafialnych. Dokument z trosk¹ mówi
o porzucaniu praktyki codziennego odprawiania Mszy wiêtej przez kap³anów, a tak¿e o zjawisku niepos³uszeñstwa w celebracji eucharystycznej objawiaj¹cym siê w subiektywnych dodatkach i improwizacjach75.
Obok tak mocnego zwrócenia uwagi na Eucharystiê, jednoczenie
prawodawca kocielny i omawiane dokumenty podkrelaj¹ rolê i znaczenie sakramentu pokuty w uwiêcaniu wiernych76. Jest on nie tylko wa¿ny,
ale i konieczny dla podniesienia ¿ycia duchowego parafii. Dlatego w treci
kanonu dostrzegamy przynaglenie duszpasterzy, aby chêtnie spowiadali
i zadbali o dogodne warunki korzystania z tego sakramentu, na co zwraca
tak¿e uwagê adhortacja Pastores dabo vobis Jana Paw³a II, podkrelaj¹c zale¿noæ pokuty dla w³aciwego ¿ycia duchowego kap³ana i wiernych. Sam
kap³an, jak i jego wierni w parafii, kszta³tuj¹c i ubogacaj¹c swoje ¿ycie sakramentem pokuty, staj¹ siê wiadkami mi³osierdzia Bo¿ego i jednoczenie
podnosz¹ swoj¹ ¿arliwoæ i wytrwa³oæ chrzecijañskiego ¿ycia i postêpowania77. Gdyby jaki kap³an  podaje adhortacja  nie spowiada³ siê lub
72
Tam¿e; PDV, nr 26; R. Zielasko, Duszpasterstwo skoncentrowane wokó³ liturgii, AK 69
(1966), s. 264.
73
PDV, nr 22, 24, 26.
74
IoUP, nr 21; Zob. EdE 41.
75
IoUP, nr 13.
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Kan. 528, 2 KPK.
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spowiada³ siê le, bardzo szybko odbi³oby siê to na samym jego kap³añstwie i sprawowaniu kap³añstwa, co dostrzeg³aby równie¿ wspólnota,
której jest pasterzem78. Instrukcja natomiast zachêca i zobowi¹zuje do
podtrzymywania praktyki indywidualnej spowiedzi. Dodaje jednoczenie,
¿e z oczywistych powodów duszpasterskich i dla u³atwienia wiernym,
mo¿na s³uchaæ indywidualnych spowiedzi tak¿e podczas sprawowania
Mszy wiêtej79.
Równie¿ szczególnej trosce duszpasterza prawodawca kocielny poleca sakrament ma³¿eñstwa i rodzinê jako wa¿ne elementy natury spo³ecznej w uwiêcaniu wiernych. Ma³¿eñstwo i rodzina ze wzglêdu na swój charakter pryncypialny w ¿yciu i dzia³alnoci Kocio³a musz¹ byæ objête wszelak¹ dzia³alnoci¹ i pomoc¹ duszpastersk¹. Obserwuje siê wrêcz piln¹ potrzeb¹ duszpasterskiej obecnoci Kocio³a dla podtrzymywania rodziny80.
Troska ta winna obejmowaæ nie tylko przygotowanie wiernych do sakramentu ma³¿eñstwa i ¿ycia rodzinnego, ale tak¿e w³aciw¹ formacjê, kszta³towanie postaw i duszpasterstwo rodzin. Staje siê to aktualne, tym bardziej
¿e w wiadomoci wielu wspó³czesnych chrzecijan istnieje spore zamieszanie, a czasem zwyk³a niewiedza, dotycz¹ce podstawowych prawd o sakramentalnym zwi¹zku ma³¿eñskim, a tak¿e obserwuje siê coraz wiêkszy
zanik chrzecijañskich zasad oraz kwestionowanie istotnych przymiotów
ma³¿eñstwa i ¿ycia rodzinnego. Duszpasterze na tym polu swej dzia³alnoci pasterskiej s¹ zobowi¹zani wykazaæ wiele gorliwoci, zaanga¿owania,
cierpliwoci i odwagi81.
Pos³uga proboszczowska odnosz¹ca siê do uwiêcania wiernych jest
rozleg³a i wa¿na. Ma ona bardzo szeroki zakres i stawia proboszczowi-duszpasterzowi wysokie wymagania. Jest omawiana w ró¿nych czêciach Kodeksu Prawa Kanonicznego, a szczególnie tam, gdzie prawodawca kocielny mówi o szafarstwie sakramentów i duchowej trosce o wiernych. Proboszcz to nie urzêdnik, który biernie czeka na swych parafian i udziela im
sakramentów, gdy o to poprosz¹, ale duszpasterz organizuj¹cy ¿ycie sakramentalne w parafii wszystkimi dostêpnymi mu rodkami i metodami. Jego
pos³uga ma przyczyniaæ siê do spotêgowania ¿ycia chrzecijañskiego w duszach swoich wiernych.
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Z takiego usytuowania pozycji proboszcza w spo³ecznoci parafialnej
widaæ jasno, ¿e jest on w tej wspólnocie g³ówn¹ osob¹ troszcz¹c¹ siê o uwiêcenie wiernych, co potwierdza ogólne za³o¿enie dogmatyczne o stosunku prezbitera do biskupstwa oraz o jednym kap³añstwie Chrystusowym, w którym uczestnicz¹ zarówno prezbiterzy, jak i biskupi, chocia¿ nie w jednakowym stopniu82.
2.3. POSŁUGA PASTERZOWANIA

Kap³an jest wezwany, aby sprawowaæ w³adzê i pos³ugê Jezusa Chrystusa  G³owy i Pasterza, o¿ywiaj¹c wspólnotê kocieln¹ i kieruj¹c ni¹,
czyli gromadz¹c rodzinê Bo¿¹ o¿ywion¹ bratersk¹ jednoci¹ i prowadz¹c
j¹ do Ojca przez Chrystusa w Duchu wiêtym83. Pasterzowanie jest wiêc
bardzo wa¿n¹ form¹ duszpasterskiego pos³ugiwania proboszcza w parafii
w aspekcie spo³ecznym. Od niego bowiem zale¿y ca³okszta³t tego pos³ugiwania od strony organizacyjnej w danej spo³ecznoci. Terminem pasterzowanie okrela siê dzi na ogó³ to, co dawniej zawiera³o siê w terminie rz¹dzenie84. W swej treci jest on bardziej adekwatny do rzeczywistoci Kocio³a w jego aspekcie biblijnym, eklezjalnym i duszpasterskim.
Misjê pasterzowania, w myl uchwa³ soborowych i ustaw kodeksowych oraz wytycznych adhortacji Pastores dabo vobis, proboszcz winien traktowaæ nie tylko jako przewodzenie czy dominowanie, ale jako s³u¿bê braciom. Tak te¿ pos³ugê proboszcza okrela instrukcja o urzêdzie proboszczowskim85. W tym duchu s³u¿ba ma jednoczyæ braci i prowadziæ do Ojca.
Ten munus regendi  jak stwierdza adhortacja  jest zadaniem bardzo delikatnym, trudnym i z³o¿onym. Wymaga, oprócz powiêcenia uwagi pojedynczym osobom i ró¿nym powo³aniom, zdolnoci porz¹dkowania i wykorzystywania wszystkich darów i charyzmatów, które Duch wzbudza we
wspólnocie danej parafii, sprawowania ich oraz ukazania ich przydatnoci
w budowaniu Kocio³a zawsze w jednoci z biskupami86. Co wiêcej, pro-
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boszcz poprzez kap³añstwo s³u¿ebne, spe³nia s³u¿bê, poprzez któr¹ sam
Chrystus wci¹¿ s³u¿y Ojcu w dziele zbawienia87.
Pasterzowanie proboszcza w samej swej istocie rzeczy jest sztuk¹
bardzo trudn¹ i tym czyni siê trudniejsz¹, im wspó³czesne ¿ycie spo³eczne
staje siê bardziej z³o¿one w swych formach. Dlatego te¿ skutecznoæ pos³ugi duszpasterskiej wymaga od proboszcza znajomoci wszystkich wiernych
powierzonych jego pieczy. rodkiem do osi¹gniêcia tego celu maj¹ byæ czêste i bezporednie kontakty duszpasterskie z wiernymi, w których troskach
sam winien uczestniczyæ, a je¿eli w czym niedomagaj¹, roztropnie ich
korygowaæ88. Znajomoæ parafian nie mo¿e byæ tylko teoretyczna, lecz powinna mobilizowaæ do sta³ej pracy ewangelizacyjnej, przede wszystkim do
otoczenia opiek¹ chorych i bliskich mierci, biednych, cierpi¹cych, nieszczêliwych i potrzebuj¹cych; do troski i pomocy ma³¿onkom i rodzicom w wype³nianiu ich w³asnych obowi¹zków prowadz¹cych do wzrostu ¿ycia chrzecijañskiego w rodzinach89. Wysi³ki i prace duszpasterskie proboszcza maj¹
tak¿e wychowywaæ parafian do postaw prawdziwie chrzecijañskich w ¿yciu i powo³aniu, maj¹ wyczulaæ na duchowe i materialne potrzeby blinich, zw³aszcza w najbli¿szym otoczeniu. Proboszcz-duszpasterz nie mo¿e
siê tutaj charakteryzowaæ postaw¹ biernoci, oczekiwania. Sam w swych
poczynaniach ma zabiegaæ o dobro owczarni, dzia³aj¹c czynnie i skutecznie za pomoc¹ ró¿nych metod duszpasterskich, organizuj¹c ¿ycie wspólnoty parafialnej tak, aby zarówno w poszczególnych jej cz³onkach, jak i w ca³ej wspólnocie powstawa³o aktywniejsze ¿ycie religijne. Musi tutaj uwzglêdniaæ i w³¹czaæ wiernych wieckich, którzy posiadaj¹ swoje w³asne zadania
apostolskie wyp³ywaj¹ce z faktu chrztu i bierzmowania, a tak¿e s¹ zobowi¹zani, by w sobie w³aciwy sposób aktywnie dzia³aæ w Kociele, wykorzystuj¹c charyzmaty, pos³ugi i zadania, czyni¹c siê wspó³odpowiedzialnymi za Koció³90.
Duszpasterz-proboszcz musi te dary, pos³ugi i zadania w³aciwie
ukierunkowaæ i wykorzystaæ, aby skutecznie i owocnie duszpasterzowaæ.
Winien tak kszta³towaæ i wychowywaæ wiernych powierzonych swojej pieczy, aby czuli siê wspó³odpowiedzialni za realizacjê misji Kocio³a91 oraz
za stan i rozwój w³asnej parafii, która jest czêci¹ Kocio³a partykularnego.
IoUP, nr 11.
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Ma tak¿e wyzwalaæ i wspomagaæ wszelkie inicjatywy wiernych wieckich
zmierzaj¹ce do celów religijnych, w tym popieraæ dzia³alnoæ ró¿nych stowarzyszeñ religijnych i kocielnych92. Instrukcja zaleca proboszczowi, aby
pobudza³ wiernych wieckich do pe³nienia w³aciwej im funkcji w pos³annictwie Kocio³a. Funkcja ta ma polegaæ na o¿ywianiu i doskonaleniu
rzeczywistoci doczesnych przez przepajanie ich duchem Ewangelii oraz
na dawaniu w ten sposób wiadectwa o Chrystusie, zw³aszcza przez
wykonywanie zadañ poród wiata93. Jednoczenie wzywa proboszczów,
aby podtrzymywali w sercach wiernych radoæ i wiêt¹ dumê z przynale¿noci do Kocio³a (por. 1 P 3, 14; Ap 2, 13.17) 94. Bez tej radoci i dumy
jest rzecz¹ bardzo trudn¹  zdaniem instrukcji  zachowanie i pog³êbianie
¿ycia z wiary95. Wymaga to od proboszcza budowania i wprowadzania
w ¿ycie nowego modelu parafii wychodz¹cego naprzeciw potrzebie czasu,
a polegaj¹cego na uaktywnieniu, wykorzystaniu i ukierunkowaniu powo³ania, apostolstwa i dzia³alnoci wiernych wieckich w Kociele przez powierzanie im, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, okrelonych
pos³ug i zadañ96.
Instrukcja o urzêdzie proboszczowskim powiêci³a sporo miejsca 
ca³y punkt 26  radom parafialnym. Stwierdza, ¿e w niektórych krajach
rady parafialne dosz³y do tak wielkiego znaczenia, ¿e na przyk³ad og³aszaj¹ one wakat na stanowisku proboszcza w czasopismach, okrelaj¹c warunki pracy i wymagane kwalifikacje osób ubiegaj¹cych siê o ten urz¹d. Podkrela ich znaczenie i rolê w kierowaniu wspólnot¹ parafialn¹, ale jednoczenie przestrzega, ¿e powa¿nym niebezpieczeñstwem jest przyznawanie radom roli ograniczaj¹cej autorytet kap³ana proboszcza jako przewodnika oraz traktowanie ich jako organów, które wyrêczaj¹ proboszcza
w kierowaniu parafi¹ lub w imiê rozpowszechnionego dzisiaj kryterium
wiêkszoci, praktycznie pomniejszaj¹ przewodni¹ rolê pasterza97. Dokument zwraca te¿ uwagê na ograniczanie duszpasterskiej roli proboszcza
przez rady ekonomiczne i przypomina, ¿e to proboszcz jest prawnym rzecznikiem i administratorem dóbr parafii98.
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Proboszcz duszpasterz realizuj¹c te zadania pos³ugi pasterzowania
jest zobowi¹zany traktowaæ wszystkich parafian z jednakowa mi³oci¹ ojcowsk¹, pomagaj¹c wszystkim, niezale¿nie od ich pozycji spo³ecznej, stanu
i wieku99. Pragn¹c nale¿ycie wype³niæ i podo³aæ tym wszystkim wymaganiom pasterza, jakie stawia przed proboszczem ustawodawca kocielny,
proboszcz winien byæ prawdziwym mistrzem w prowadzeniu wiernych
oraz pe³niæ tê funkcjê z racji najszlachetniejszych pobudek mi³oci nadprzyrodzonej w stosunku do wszystkich. Wymaga to od kap³ana intensywnego
¿ycia duchowego, bogatego w przymioty i cnoty potrzebne osobie, która
przewodzi i kieruje wspólnot¹ wiernych. Ca³a te¿ dzia³alnoæ proboszcza
powinna zak³adaæ wspó³pracê z w³asnym biskupem i prezbiterium diecezjalnym100.
Obok powy¿szych funkcji i zadañ wspó³czesne duszpasterzowanie
proboszcza w parafii musi byæ nacechowane duchem ekumenicznym. Winien on przenikaæ dzia³alnoæ ka¿dego proboszcza niezale¿nie od tego, czy
w jego parafii s¹ bracia od³¹czeni, czy te¿ nie, albowiem o odnowienie
jednoci troszczyæ siê ma ca³y Koció³, zarówno wierni, jak i pasterze, ka¿dy wed³ug w³asnych si³101. Dlatego proboszcz jest zobowi¹zany poznaæ
i stosowaæ wszystkie zarz¹dzenia i instrukcje prawno-duszpasterskie w tej
materii, szczególnie dotycz¹ce sprawowania sakramentów wiêtych.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e instrukcja o urzêdzie proboszczowskim szczegó³owo przypomina poszczególne funkcje proboszcza wynikaj¹ce z kan. 530
KPK, takie miêdzy innymi jak: udzielanie chrztu; udzielanie sakramentu
bierzmowania tym, którzy znajduj¹ siê w niebezpieczeñstwie mierci; udzielanie wiatyku, namaszczanie chorych i apostolskiego b³ogos³awieñstwa chorym; asystowanie przy zawieraniu ma³¿eñstwa i b³ogos³awienie zalubionych; sprawowanie obrzêdów pogrzebowych; b³ogos³awienie wody chrzcielnej w okresie wielkanocnym; prowadzenie procesji i udzielanie uroczystych
b³ogos³awieñstw poza kocio³em; celebrowanie Eucharystii w sposób bardziej uroczysty w niedziele i obowi¹zuj¹ce wiêta. Dokument podkrela, ¿e
nie s¹ to funkcje ekskluzywnie zastrze¿one proboszczowi. Poniewa¿ jednak zosta³y mu one powierzone z racji szczególnej odpowiedzialnoci,
w miarê mo¿noci powinien on wykonywaæ je osobicie, a przynajmniej czuwaæ nad ich wykonywaniem102.
J. Dyduch, wieccy w s³u¿bie Kocio³owi w wietle adhortacji Christifideles laici,
PK 33 (1990), nr 34, s. 6365.
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Jak mo¿na zauwa¿yæ, prawodawca kocielny, jak i dokumenty Kocio³a, pasterzowanie proboszcza czyni podstawowym prawem i obowi¹zkiem maj¹cym swe g³êbokie uzasadnienie w teologicznym pojêciu kap³añstwa Chrystusowego, w którym kap³an  proboszcz uczestniczy w cis³ej
zale¿noci od biskupa, którego jest przed³u¿eniem i uobecnieniem w konkretnej spo³ecznoci parafialnej. Pasterzowanie proboszcza to zatem codzienna i ustawiczna troska o wiernych, którzy zostali mu powierzeni,
prowadzenie ich do Boga we wspólnocie parafii i budowanie Cia³a Chrystusowego.
3. DOBRO DUCHOWE WIERNYCH NAJWYŻSZYM KRYTERIUM PRAWNEJ
I TEOLOGICZNEJ POZYCJI PROBOSZCZA I JEGO POSŁUGIWANIA JAKO
PASTERZA I PRZEWODNIKA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

Pos³ugiwanie proboszcza we wspólnocie parafialnej winno mieæ
przede wszystkim na uwadze dobro duchowe wiernych. Jest to konieczne
i niezbêdne dla w³aciwego i pe³nego realizowania pos³annictwa Kocio³a,
które w dzisiejszej rzeczywistoci musi byæ bardziej czytelne i wymowne
oraz dostosowane do wymogów mentalnoci wspó³czesnego cz³owieka i odczytywanej przez niego Ewangelii. Wa¿n¹ i decyduj¹c¹ rolê do spe³nienia
maj¹ tutaj proboszczowie-duszpasterze, którzy bezwzglêdnie i w pe³ni
prze¿ywaj¹ tajemnicê Chrystusa i potrafi¹ wypracowaæ nowy styl ¿ycia
duszpasterskiego, w g³êbokiej jednoci z papie¿em, biskupami i innymi
kap³anami oraz owocnej wspó³pracy z wiernymi wieckimi, szanuj¹c i rozwijaj¹c ró¿ne role, charyzmaty i pos³ugi we wspólnocie kocielnej103. Co
wiêcej, jak zaznacza instrukcja o urzêdzie proboszczowskim, powodzenie
pos³ugiwania kap³ana proboszcza zale¿y w du¿ej mierze od pielêgnowania
i troski o duchowoæ kap³añsk¹ samych kap³anów, a wiêc: powrót do adoracji Najwiêtszego Sakramentu jako intymnej rozmowy z Dobrym Pasterzem lub o¿ywienie tej praktyki; pog³êbienie przygotowania do Mszy wiêtej
i dziêkczynienie, uczenie siê spe³niania woli Kocio³a, wyra¿aj¹cej siê w konkretnych normach prawnych104.
Wa¿ne jest wiêc w³aciwe oraz trafne obsadzenie i powierzenie kap³anowi  duszpasterzowi urzêdu proboszcza, którego dokonuje biskup
diecezjalny, a tak¿e pe³ne respektowanie i wprowadzanie w ¿ycie przepisów Kocio³a dotycz¹cych zdatnoci kandydata na proboszcza, jego walo103
104
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rów moralnych, intelektualnych, jego gorliwoci i innych cnót, talentów
oraz rozwijania i pog³êbiania jego formacji sta³ej. Wa¿n¹ spraw¹ jest walor
trwa³oci proboszcza na urzêdzie, który wi¹¿e siê z w³aciwym i owocnym wype³nianiem pos³ugi duszpasterskiej wobec powierzonych sobie
wiernych.
3.1. POWIERZANIE URZĘDU PROBOSZCZOWSKIEGO

W³aciwym, zwyk³ym i bezporednim pasterzem, tworz¹cym wokó³ siebie Koció³ partykularny i sprawuj¹cym w nim pos³ugê w imieniu
Chrystusa jest biskup105. Chocia¿ jednak swoje zadania spe³nia ze swoimi
kap³anami, to jednak g³ówna i ostateczna odpowiedzialnoæ za dobro
duchowe wiernych w diecezji spoczywa na biskupie106. Wobec takiego
teologicznego ustawienia pozycji biskupa w Kociele partykularnym nale¿a³oby wnioskowaæ, ¿e biskup w obsadzaniu proboszcza winien posiadaæ woln¹ rêkê107. Tote¿ Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 523 stwierdza: powierzenie urzêdu proboszczowskiego [...] przys³uguje biskupowi
diecezjalnemu. Dokonuje siê ono przez swobodne nadanie, chyba, ¿e komu przys³uguje prawo prezentacji lub wyboru. Oznacza to, ¿e biskup
diecezjalny nie tylko nadaje tytu³, lecz tak¿e niezale¿nie wyznacza osobê
kandydata na proboszcza. Prawo jednak nie wyklucza prowizji zale¿nej;
dopuszcza bowiem wyznaczenie kandydata na proboszcza poprzez prezentacjê (kan. 158163) lub wybory (kan. 165179). Przetrwa³o to w przepisach kodeksowych jako prawo nabyte108, które kto naby³ na podstawie
aktu prawnego dokonanego na mocy obiektywnej normy prawnej. Prawa
nabyte jeli nie zosta³y utracone przed wejciem w ¿ycie nowego Kodeksu, nadal zachowuj¹ swoj¹ moc, chocia¿by by³y przeciwne przepisom tego¿ Kodeksu, chyba ¿e zosta³y wyranie odwo³ane. One wiêc  chocia¿
s¹ to sporadyczne i wyj¹tkowe przypadki  tylko mog¹ ograniczyæ biskupa w swobodnym obsadzaniu stanowisk proboszczowskich. Pozosta³e
ograniczenia, które by³y w Kodeksie z 1917 roku, utraci³y swoj¹ moc prawn¹. Tym, samym, takie postawienie sprawy przez prawodawcê kocielne-
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go, niew¹tpliwie przyczynia siê do sprawniejszego pasterzowania w Kociele partykularnym i przynosi wiêksze dobro duchowe wiernym oraz
usprawnia duszpasterstwo109.
Biskup diecezjalny zatem, po rozwa¿eniu wszystkich okolicznoci,
powierza parafiê temu kandydatowi, którego uzna za zdatnego do pe³nienia w niej pos³ugi duszpasterskiej, z wykluczeniem wszelkiego wzglêdu
na osobê. Aby urobiæ sobie s¹d o zdatnoci kandydata na konkretna parafiê, winien biskup wys³uchaæ zdania dziekana, a gdyby zachodzi³a potrzeba, opinii niektórych prezbiterów oraz wiernych wieckich odznaczaj¹cych
siê autorytetem moralnym i umi³owaniem dobra Kocio³a110.
Prawodawca kieruj¹c siê nadto dobrem duchowym wiernych postanawia, aby proboszcz sprawowa³ duszpasterstwo parafialne tylko w jednej
parafii. Jednak¿e z powodu braku kap³anów lub innych okolicznoci, biskup diecezjalny mo¿e powierzyæ opiekê duszpastersk¹ nad kilkoma s¹siednimi parafiami111. T¹ sam¹ trosk¹ o nale¿yte prowadzenie duszpasterstwa podyktowany jest przepis Kodeksu mówi¹cy, i¿ w tej samej parafii
mo¿e byæ tylko jeden proboszcz, ewentualnie moderator, gdy piecza duszpasterska nad parafi¹ powierzona jest kilku kap³anom. W tym przypadku
jeden z nich  moderator  kieruje duszpasterstwem i jest odpowiedzialny
za parafiê przed biskupem112, co  jak ju¿ wskazano  poleca tak¿e instrukcja Kongregacji113. Oczywist¹ jest rzecz¹, ¿e kap³an, który jest kandydatem
na tak wa¿n¹ spo³ecznie funkcjê jak¹ jest duszpasterzowanie na stanowisku proboszcza, winien posiadaæ walory zarówno natury moralnej, jak i intelektualnej. Przymiotom tym prawodawca kocielny powiêca wiele miejsca, a adhortacja apostolska Pastores dabo vobis wrêcz nawo³uje kap³anów
do ¿ycia w wiêtoci, zdobywaniu doskona³oci i prowadzeniu ¿ycia duchowego, które winno byæ naznaczone, ukszta³towane i okrelone przez
podstawy i wzory postêpowania znamionuj¹ce Jezusa Chrystusa G³owê i Pasterza Kocio³a114, analogiczne wezwania kieruje do kap³anów encyklika
Ecclesia de Eucharistia115, jak i instrukcja o urzêdzie proboszczowskim 116. Ca³y
Zob. K. Orzeszyna, Przyczyny administracyjnego usuniêcia proboszcza, Biuletyn
Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Lublin 2003, nr 16, s. 6879.
110
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112
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bowiem sens obowi¹zków parafialnych stanowi dobro wiernych, które zak³ada koniecznoæ w³adzy kap³añskiej i odpowiednich przymiotów117. Bezwzglêdnie wymagane s¹ wiêcenia kap³añskie, albowiem tylko kap³an mo¿e
wa¿nie otrzymaæ urz¹d proboszcza, gdy¿ z urzêdem tym jest zwi¹zane
pe³ne duszpasterstwo118. Z duszpasterstwa parafialnego nie mo¿na bowiem
wy³¹czyæ Eucharystii, która jest szczytem i ród³em kultu i ca³ego ¿ycia
chrzecijañskiego oraz znakiem i przyczyn¹ sprawcz¹ jednoci Ludu Bo¿ego. Parafia, która by³aby pozbawiona kap³ana, tym samym by³aby pozbawiona Eucharystii119.
Kandydat na proboszcza winien ponadto odznaczaæ siê odpowiedni¹ wiedz¹120. Sama natura przepowiadania i nauczania kap³añskiego domaga siê w³aciwej wiedzy. Nale¿na wiedza jest niezbêdna i konieczna
kap³anom, w przeciwnym razie mo¿e niekiedy powodowaæ niewa¿noæ
aktów prawnych, a tak¿e nieskutecznoæ duszpasterstwa. Chodzi o wiedzê
zarówno teologiczn¹, jak i ogóln¹. Prawo nadto wymaga tego, co mo¿na
nazwaæ kultur¹ ogóln¹121, która ma ukazywaæ zwi¹zek pomiêdzy ¿yciem
duchowym prezbitera, a wykonywaniem jego pos³ugi122.
Obok wiedzy obejmuj¹cy obowi¹zki duszpasterskie w parafii powinien odznaczaæ siê dobrymi obyczajami123. Odnosi siê on do ogólnej postawy moralnej kandydata. Jak mówi Dekret soborowy o pos³udze i ¿yciu
kap³anów: prezbiterzy tak winni przewodniczyæ, by nie szukaj¹c swego,
lecz tego co nale¿y do Jezusa Chrystusa, wspó³pracowali z wiernymi wieckimi i zachowywali siê wród nich na wzór Mistrza124. Swoje nauczanie
i pos³ugê maj¹ obowi¹zek popieraæ wiadectwem swojego ¿ycia, co dobitnie i jednoznacznie kreli adhortacja Pastores dabo vobis: na mocy konsekracji prezbiterzy zostaj¹ upodobnieni do Jezusa Chrystusa Dobrego Paste-
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Zob. DB, nr 31; M. ¯urowski, Problem w³adzy i powierzania urzêdów w Kociele...,

s. 3032.
Kan. 150 i 521, 1 KPK.
PDV, nr 26; IoUP, nr 21; EdE, nr 52; zob. T. Pawluk, Prawo kanoniczne wed³ug
Kodeksu Jana Paw³a II..., t. II, s. 265; J. Bakalarz, Model parafii w wietle nowego Kodeksu Prawa
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120
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rza oraz powo³ani do naladowania i prze¿ywania Jego mi³oci pasterskiej125. W swej trosce duszpasterskiej maj¹ te¿ przejawiaæ i rozwijaæ zdolnoæ mi³owania ludzi sercem nowym, wielkim i czystym  bezinteresownie
i ofiarnie  zawsze wiernym126, na co zwraca uwagê równie¿ instrukcja
o urzêdzie proboszczowskim127.
Nastêpnym wymogiem stawianym kandydatom na proboszcza jest
gorliwoæ duszpasterska128. Polega ona na gotowoci podejmowania wszelkich poczynañ duszpasterskich, które mog¹ siê przyczyniæ do wiêkszego
uwiêcenia sobie powierzonych wiernych. Zak³ada ona wielkie morale proboszcza  duszpasterza oraz wolitywne nastawienie czynienia dobrze innym, a adhortacja dodaje i¿ pos³uga kap³ana musi na nowo wyra¿aæ i urzeczywistniaæ pastersk¹ mi³oæ Chrystusa, która stanowi zarazem ród³o i ducha s³u¿by kap³ana oraz jego daru z siebie129.
Oprócz wymienionych powy¿ej przymiotów jakimi winien odznaczaæ siê ka¿dy kap³an, a szczególnie kandydat na stanowisko proboszcza, do nale¿ytego i owocnego pasterzowania, niezbêdne s¹ nadto: roztropnoæ, osobista pobo¿noæ oraz inne cnoty i cechy uzdalniaj¹ce kandydata na tak wa¿ne i odpowiedzialne stanowisko w Kociele 130. Ojciec
wiêty w swej adhortacji dodaje jeszcze: wiernoæ, konsekwencja, m¹droæ, otwartoæ na wszystkich, ¿yczliwa dobroæ, stanowczoæ i autorytet w sprawach zasadniczych, nieuleganie zbyt subiektywnym pogl¹dom, bezinteresownoæ, cierpliwoæ, szacunek dla codziennego trudu,
ufnoæ w ukryte dzia³anie ³aski, która objawia siê w ludziach prostych
i ubogich131.
Wymienione wymogi s¹ wa¿ne i konieczne, wyra¿aj¹ troskê prawodawcy kocielnego o prowadzenie i rozwijanie duszpasterstwa, wymagaj¹
jednak od kap³anów duchowej odnowy, polegaj¹cej na radykalnym naladowaniu Chrystusa Kap³ana, Nauczyciela i Dobrego Pasterza. Tym samym
 w myl adhortacji Pastores dabo vobis  kap³ani musz¹ z w³asnego ¿ycia
uczyniæ dar, ofiarê dla Boga, który powo³uje ich do wznoszenia duchowej
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budowli, jak¹ jest Koció³, a jednoczenie ich ¿ycie duchowe ma odzwierciedlaæ i urzeczywistniaæ sprawowan¹ przez nich pos³ugê: s³owa, sakramentu i s³u¿by Mi³oci132.
3.2. TRWAŁOŚĆ I STAŁOŚĆ PROBOSZCZA NA URZĘDZIE

Aby proboszcz móg³ owocnie i w³aciwie wype³niaæ swoje zadania
pos³ugi duszpasterskiej w parafii, musi posiadaæ w niej pewn¹ trwa³oæ na
urzêdzie. Wymaga tego sama istota pasterzowania proboszcza. Dlatego prawodawca kocielny stwierdza w kanonie 522 Kodeksu Prawa Kanonicznego:
proboszcz winien siê cieszyæ sta³oci¹ (stabilnoci¹) na swoim urzêdzie i dlatego nale¿y go mianowaæ na czas nieokrelony. Natomiast na czas okrelony mo¿e biskup diecezjalny mianowaæ proboszcza tylko wtedy, gdy zezwala
na to zarz¹dzenie miejscowej Konferencji Biskupów. Sta³oæ (stabilitas) na stanowisku proboszczowskim nie jest równoznaczna z nieusuwalnoci¹ (inamovibilitas) proboszcza. W myl powy¿szego, proboszczowi na w³asnej parafii
przys³uguje taka sta³oæ na stanowisku, jakiej wymaga dobro wiernych133. To
dobro domaga siê te¿, aby dzia³alnoæ proboszcza by³a skuteczna i owocna.
Je¿eli dzia³alnoæ proboszcza jest szkodliwa, a nawet bezowocna bez winy
proboszcza, biskup mo¿e takiego duszpasterza albo usun¹æ z urzêdu, albo
przenieæ na inne stanowisko proboszczowskie, gdzie bêdzie móg³ podo³aæ
swoim obowi¹zkom. W tym wypadku niejako subiektywne uprawnienia proboszcza musz¹ ust¹piæ dobru wspólnoty parafialnej.
Prawodawca zastosowa³ tutaj podstawowa normê jak¹ wprowadzi³
II Sobór Watykañski, znosz¹c dotychczasowy podzia³ proboszczów na usuwalnych i nieusuwalnych, przyznaj¹c wszystkim jednakow¹ sta³oæ134. Tym
samym zaprzestano dobro Kocio³a rozumieæ w pewnym sensie przez dobro osobiste duszpasterza, który mia³ prawo do odpowiedniego utrzymania, trwa³oci i nienaruszalnoci na urzêdzie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ustawodawstwo kocielne preferuje zasadê trwa³oci i stabilnoci urzêdu proboszczowskiego ze wzglêdu na duszpasterzowanie, które ma na celu duchowe dobro wiernych. Ono sta³o siê nowym kryterium tej trwa³oci. Prawodawca kocielny w nowym Kodeksie zrezygnowa³ z dobra osobistego proboszcza, na korzyæ dobra duchowego wiernych. Ten nowy typ stabilnoci,
Tam¿e.
DB, nr 31; T. Pieronek, Administracyjne usuniêcie lub przeniesienie proboszcza, PK 32,
(1989), nr 12, s. 27.
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nale¿y mieæ nadziejê, bêdzie lepiej i owocniej s³u¿y³ dobru duchowemu ca³ego Kocio³a. To te¿ mia³ na myli Jan Pawe³ II, kiedy pouczy³ w swojej
adhortacji, i¿ pos³ugiwanie prezbiterów domaga siê takiego usposobienia
ducha, dziêki któremu s¹ zawsze gotowi szukaæ nie swojej woli, ale woli
Tego, który ich pos³a³135. Instrukcja o urzêdzie proboszczowskim za dodaje: Skoro proboszcz winien byæ ikon¹ obecnoci Chrystusa historycznego, jego urz¹d, maj¹cy z natury charakter pastoralny, domaga siê wykonywania w pe³nym wymiarze i na sposób sta³y136.
W zwi¹zku z powy¿szym, przy przenoszeniu lub usuniêciu proboszcza prawodawca pozostawia swobodn¹ ocenê ca³kowicie biskupowi. Jako
naczeln¹ zasadê przy tego rodzaju zmianach ma mieæ biskup na uwadze
przede wszystkim dobro duchowe wiernych. Jednak nie znaczy to wcale,
aby biskup w ocenie sytuacji mia³ pomin¹æ dobro osobiste proboszcza.
Rozstrzygaj¹c sprawê jego przeniesienie powinien kierowaæ siê naturaln¹
i konieczn¹ sprawiedliwoci¹ oraz postêpowaæ zawsze z zachowaniem s³usznoci prawnej137.
Proboszcz wiêc pe³ni dzi swój urz¹d w Kociele do odwo³ania go
przez biskupa, a nie jak dawniej, do mierci. Tym samym zast¹piono dawny
typ stabilnoci na urzêdzie proboszczowskim nowym, bardziej wychodz¹c
naprzeciw dobru wiernych i Kocio³a, gdzie dobro osobiste i uprawnienia
subiektywne proboszcza ust¹pi³y na rzecz dobra wspólnoty parafialnej138.
Nale¿y tutaj dodaæ, ¿e prawodawca kocielny wprowadzi³ w obecnym prawie nowy aspekt trwa³oci duszpasterza na urzêdzie, a mianowicie dobrowolnego zrzeczenia siê urzêdu proboszczowskiego na rêce biskupa. Ma to miejsce i zastosowanie wtedy kiedy proboszcz ukoñczy siedemdziesi¹ty pi¹ty rok ¿ycia. Proszony jest wtedy o zrzeczenie siê urzêdu
wobec biskupa diecezjalnego. Decyzjê o przyjêciu lub od³o¿eniu zrzeczenia
siê podejmuje biskup po rozwa¿eniu wszystkich okolicznoci osoby i miejsca. Zrzekaj¹cemu siê proboszczowi biskup diecezjalny powinien zapewniæ
odpowiednie utrzymanie i mieszkanie, uwzglêdniaj¹c normy ustanowione
przez Konferencjê Biskupów139.
U podstaw tego przepisu le¿y troska prawodawcy kocielnego o zapewnienie parafii jak najowocniejszej opieki duszpasterskiej. Zrzeczenie siê
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urzêdu, którego proboszcz winien dokonaæ po ukoñczeniu siedemdziesi¹tego pi¹tego roku ¿ycia, musi byæ przyjête przez biskupa diecezjalnego.
Biskup ten, zanim podejmie decyzjê w tej sprawie, jest zobowi¹zany rozwa¿yæ przede wszystkim przydatnoæ proboszcza do dalszej pracy duszpasterskiej, mo¿liwoæ zast¹pienia go innym kap³anem oraz jego sytuacjê
osobist¹. Nie z³o¿enie rezygnacji przez proboszcza nie daje podstawy do
og³oszenia parafii za wakuj¹c¹; aby w takim przypadku mo¿na by³o proboszcza usun¹æ z urzêdu, nale¿a³oby zachowaæ procedurê obowi¹zuj¹c¹
przy usuwaniu proboszczów140. Nale¿y jednak przypuszczaæ, ¿e tego rodzaju wypadki bêd¹ sporadyczne, poniewa¿ rzetelnoæ podejcia do pracy
i obowi¹zków duszpasterskich naka¿e proboszczowi samemu zrezygnowaæ
z zajmowanego stanowiska, skoro tylko zauwa¿y sam lub biskup go o tym
powiadomi, ¿e jego praca jest ma³o owocna. Warto tak¿e pamiêtaæ, ¿e zgodnie z przepisami kan. 186 KPK, utrata urzêdu kocielnego na skutek osi¹gniêcia okrelonego prawem wieku osi¹ga swój skutek prawny dopiero od
momentu zawiadomienia zainteresowanego przez kompetentn¹ w³adzê141.
***
Z przeprowadzonych rozwa¿añ wynika jasno, ¿e Koció³ wspó³czesny nie tylko zachowuje, ale uwypukla i dobitnie podkrela wagê i wymiar
teologiczny i prawny urzêdu proboszczowskiego. Urz¹d ten i funkcja ma
charakter sakramentalny. Nie jest on powierzony kap³anowi przez wspólnotê, lecz  poprzez biskupa  pochodzi od Chrystusa. Wyrane podkrelenie tego faktu i pe³nienie tego urzêdu z pokor¹ i autorytetem, ma  wed³ug ustawodawstwa i nauczania Kocio³a  charakteryzowaæ niezbêdn¹
pos³ugê prawdzie, mi³oci i wspólnocie Kocio³a. Ustawodawstwo kocielne, a nade wszystko nauczanie omawianych dokumentów papieskich i Stolicy Apostolskiej, upowa¿nia do stwierdzenia, i¿ w praktyce nale¿y wystrzegaæ siê wszelkich form, które w rzeczywistoci mog³yby prowadziæ do
ograniczenia autorytetu kap³ana  proboszcza i duszpasterza jako przewodnika. W takim bowiem przypadku zafa³szowaniu ulega tak¿e to¿samoæ
samej wspólnoty parafialnej.
Analiza urzêdu proboszczowskiego w wietle ustawodawstwa kocielnego i ostatnich dokumentów Magisterium Kocio³a ukazuje nam pro-
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boszcza  kap³ana i duszpasterza, jako tego, który jest g³ówn¹ osob¹ sporód prezbiterium parafialnego, odpowiedzialnym za ca³okszta³t ¿ycia
wspólnotowego kocio³a parafialnego. Jest on najw³aciwszym i w pe³niejszym tego s³owa znaczeniu g³ównym wspó³pracownikiem biskupa diecezjalnego w jego pasterskim pos³ugiwaniu na terenie Kocio³a patrykularnego. Ustawodawstwo kocielne i dokumenty Stolicy Apostolskiej czyni¹
go dusz¹ wszelkich poczynañ duszpasterskich w parafii, a jednoczenie
zobowi¹zuj¹ do odpowiedzialnoci za duchowe dobro wiernych powierzonych jego pieczy. W nim ma siê zerodkowaæ wszelkie bogactwo ¿ycia
parafialnego. St¹d ostatnia instrukcja o urzêdzie proboszczowskim nazywa
go pasterzem i przewodnikiem wspólnoty parafialnej.
Wymaga to, aby proboszcz  duszpasterz stawiane przed nim zadania, pos³ugê i pos³annictwo popiera³ i urzeczywistnia³ autentyzmem animatora wiary. Aby odznacza³ siê walorami natury moralnej i intelektualnej, a swoje nauczanie i pos³ugê popiera³ wiadectwem w³asnego ¿ycia, na
co zwraca bardzo mocna uwagê adhortacja Pastores dabo vobis i instrukcja
o urzêdzie proboszczowskim. ¯ycie duchowe proboszcza ma odzwierciedlaæ i ukazywaæ sprawowan¹ pos³ugê s³owa, sakramentu i s³u¿by Mi³oci.
Skoro kap³an-proboszcz jest pasterzem i przewodnikiem powierzonych sobie wiernych i przed³u¿a obecnoæ Chrystusa, ma obowi¹zek naladowaæ
Jego styl ¿ycia i ukazywaæ Go w sposób przejrzysty wspólnocie wiernych,
a jego pos³uga winna stanowiæ sakramentalny znak mi³oci Dobrego Pasterza i byæ ikon¹ obecnoci Chrystusa historycznego 142.
Tak ujête i ukazane przez prawodawcê kocielnego i nauczanie Kocio³a pos³ugiwanie proboszcza-duszpasterza ma s³u¿yæ do realizacji nowej ewangelizacji, która domaga siê nowej gorliwoci, nowych metod i nowego sposobu g³oszenia i dawania wiadectwa Ewangelii, a przede wszystkim dostrze¿enia i wykorzystania we wspólnocie parafialnej ró¿nych powo³añ, darów i charyzmatów wiernych wieckich przydatnych i koniecznych w budowaniu Kocio³a.
Duszpasterskie pos³ugiwanie proboszcza, które zawiera pos³ugê nauczania, uwiêcania i pasterzowania, jest g³ównym uprawnieniem i obowi¹zkiem proboszcza maj¹cym swoje uzasadnienie w naturze kap³añstwa
Chrystusowego. G³osz¹c s³owo Bo¿e, nauczaj¹c, proboszcz jest d³u¿nikiem
s³owa Bo¿ego i jego s³ug¹. Sam musi rozwijaæ za¿y³oæ ze s³owem Bo¿ym,
aby skutecznie i owocnie przekazywaæ go innym. W ramach uwiêcania
ca³a praca duszpasterska ma zmierzaæ do tego, by przez sprawowanie Eu142
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charystii i sakramentów w. wród wiernych umacniaæ wiarê, nadziejê i mi³oæ. Tym samym organizowaæ ¿ycie sakramentalne wszelkimi dostêpnymi
metodami i rodkami. Pasterzowanie za to s³u¿ba braciom, codzienna
i ustawiczna troska o wiernych, prowadzenie ich do Boga i budowanie Cia³a
Chrystusowego. To podtrzymywanie w sercach wiernych radoci i «wiêtej dumy» z przynale¿noci do Kocio³a143, a jednoczenie bycie w samym
centrum ludzkich spraw: sensu ¿ycia, moralnoci i zbawienia144 i pobudzanie wiernych wieckich do pe³nienia w³aciwej im funkcji w pos³annictwie
Kocio³a; o¿ywiania i doskonalenia rzeczywistoci doczesnych przez przepajanie ich duchem Ewangelii145.
Te zadania proboszcz jako pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej winien uwa¿aæ za najzaszczytniejsz¹ s³u¿bê i powiêcaæ im wszystkie
swoje si³y duchowe i fizyczne. wiêtoæ za kap³anów winna byæ si³¹ napêdow¹ nowej ewangelizacji i gwarancj¹ skutecznoci duszpasterskiej, a dynamizm charyzmatu kap³añstwa ka¿dego proboszcza domaga siê czujnej
troski i wiernoci. Dlatego w instrukcji o pos³udze i urzêdzie proboszcza
znajdujemy wielk¹ troskê autorów o podstawy teologiczne urzêdu proboszczowskiego, jak te¿ o kap³añsk¹ duchowoæ, to¿samoæ i charyzmat. W³aciwa zatem ocena zadañ proboszczowskich, dostrzeganie i podejmowanie
ich z ca³¹ odpowiedzialnoci¹ bêdzie wychodzeniem naprzeciw postulatom
prawodawcy kocielnego, nauczania Kocio³a i nowym wyzwaniom stoj¹cym przed duszpasterskimi zadaniami Kocio³a, które skonkretyzowa³ i ukaza³ II Synod Plenarny.
THE PRIEST – SHEPHERD AND LEADER OF THE PARISH COMMUNITY
SUMMARY
New Challenges and tasks for priesthood work are rising before The Church
standing of the verge of the third millennium. Parish-priests service and obedience in
the parish is a very important link in this work and effort. Parson  priest, mentor and
guide of parish community, under supremacy of diocesan bishop, fulfilling Christ ministrations  teaching, consecrating and shepherding, in the faithful community entrusted
to himself is an icon of presence of historical Christ and priest standing in the center of
human matters: sense of life, morality and salvation. Priest has to fulfill this service in
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Kapłan – pasterzem i przewodnikiem wspólnoty parafialnej
accordance with legal regulations and Church teaching. Priest also support it with evidence of his life and materialize it by his authenticity as an animator of faith leading
the faithful to the God. The highest criterion of theological and legal position of parson
and his ministration as a shepherd and guide of parish community is a spiritual wellbeing of the faithful.
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