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KS. CZESAW KRAKOWIAK

*

WARUNKOWE UDZIELANIE SAKRAMENTÓW?

Ogoszony przez papiea Benedykta XVI Rok Wiary ma by przeywany
w Ko ciele w duchu jego listu apostolskiego Porta fidei1. W li cie tym papie podkre la, e wiar naley wyznawa , celebrowa i ni y . Celebracja
wiary ma miejsce przede wszystkim w liturgii Ko cioa, a bardziej konkretnie i widzialnie w liturgii Eucharystii i pozostaych sakramentów. Konstytucja o liturgii witej nazywa je „sakramentami wiary” z tej racji, e „wiar
nie tylko zakadaj, lecz za pomoc sów i rzeczy daj jej wzrost, umacniaj
j i wyraaj”. Udzielaj aski i „ustanowione s dla podtrzymywania ycia
chrze cijaskiego” (KL 59). W celebracji sakramentów wana jest nie tylko
wiara Ko cioa, ale take wiara przyjmujcych. Celem oywienia ich wiary
celebracj sakramentów poprzedza liturgia sowa Boego (czytania biblijne
i homilia).
Konstytucja o liturgii witej ukazuje sakramenty w relacji do historii
zbawienia. Jej punktem kulminacyjnym jest dzieo odkupienia dokonane
przez Chrystusa, gównie przez Jego Misterium Paschalne, z którego „zrodzi si przedziwny sakrament caego Ko cioa” (KL 5). Sakramenty nie s
ju traktowane jak rzeczy (res), jak to byo w dawnym Codex Iuris Canonici
(1917)2, ale jako znaki wite nalece do liturgii Ko cioa, w której Chrystus wypenia swój urzd kapaski, u wica wiernych i razem z nimi oddaje
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krak1944@gmail.com
1
B e n e d y k t XVI. List apostolski motu proprio Porta fidei. „L’Osservatore Romano”
32 : 2011 nr 12 s. 4-10.
2
Liber tertius. De rebus. Pars prima. De sacramentis can. 731-1143. W Kodeksie prawa
kanonicznego (KPK) z 1983 r. kanony dotyczce sakramentów witych nastpuj po ksidze
o nauczycielskim zadaniu Ko cioa (De Ecclesiae munere docendi). Ksiga IV „U wicajce
zadanie Ko cioa” (De Ecclesiae munere sanctificandi) o sakramentach traktuje w cz ci I kanony 840-1165.
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chwa Bogu Ojcu. Nauka o sakramentach jest ci le zwizana z istot liturgii, która ze swej natury ma form dialogu Boga ze swoim ludem. Na u wicajce dziaanie Boga lud odpowiada przez wiar i mio , przyjmujc sakramenty wite. Wedug Konstytucji o liturgii witej sakramenty maj na celu
u wicenie wanych wydarze w yciu osób wierzcych. Dziki interwencji
Boga w sakramentach wydarzenia te nabieraj warto ci zbawczej. Przez nie,
jako wite znaki, odwieczny Bóg wkracza w konkretny czas kadego czowieka ze swoj ask i zaprasza go do odpowiedzi przez wiar potwierdzan
nastpnie moralnym yciem. W ten sposób podkre la si egzystencjalne i personalistyczne znaczenie sakramentów, które u wicaj przyjmujcych je
wiernych3. Sakramenty zostay dane Ko cioowi, nale do jego liturgii
i su budowaniu Ko cioa (por. KK 11). Dlatego tylko Ko ció moe
okre la nie tylko liturgi sakramentów, czyli ich obrzdy i sposób sprawowania, ale take warunki, jakie maj speni ci, którzy ich udzielaj, i ci,
którzy o nie prosz.

ZNACZENIE FORMU EX OPERE OPERATO
I EX OPERE OPERANTIS

Sakramenty maj charakter spotkania wierzcego czowieka z u wicajcym w witych znakach Bogiem, dziki po rednictwu Ko cioa. Pierwszym
warunkiem tego spotkania ze strony czowieka jest zawsze jego wiara i mio . Znan w teologii i w prawie kanonicznym formu, e „sakramenty s
dla ludzi” naley rozumie w ten sposób: o sakramenty mog prosi i przyjmowa je jedynie ludzie. Chocia ze strony dziaajcego w nich Chrystusa s
zawsze obiektywnie skuteczne (dziaaj ex opere operato), je li zachowane
s okre lone przez Ko ció materia i forma sakramentu, to jednak ich
subiektywna skuteczno zaley w duej mierze od przyjmujcego, ale take
od sposobu celebracji sakramentów4. Je li przyjmujcy jest odpowiednio

3

Cz. K r a k o w i a k. Nowe akcenty w posoborowej nauce o sakramentach. W: W su bie
Bogu i ludziom. Red. H. Sotwiska. Lublin 2005 s. 162-169.
4
Formua ex opere operato pochodzi z teologii scholastycznej i zostaa potwierdzona przez
Sobór Trydencki. BF VII 216. Oznacza ona, e sakramenty dziaaj „moc samego wa ciwie
wykonanego znaku sakramentalnego”. Wystpuje take w Katechizmie Kocioa katolickiego,
który wyja nia, e sakramenty dziaaj „przez sam fakt speniania czynno ci”, czyli moc zbawczego dziea Chrystusa, dokonanego raz na zawsze” (nr 1128). Katechizm odwouje si równie
do Soboru Trydenckiego i do w. Tomasza z Akwinu STh III q. 68 a. 8. W. G r a n a t. Ku
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dysponowany duchowo i otwarty na ask, tym pewniej i skuteczniej j
otrzymuje, czyli tym owocniejszy jest u wicajcy skutek sakramentu. Dlatego obecnie mocniej podkre la si konieczno wa ciwego przygotowania
do sakramentów, ich udzielanie czy si z liturgi sowa Boego (sowo
rodzi i oywia wiar) oraz podkre la znaczenie stylu samej celebracji. W ten
sposób dowarto ciowuje si tzw. opus operantis i przez to chroni sakramenty przed niebezpieczestwem zwykego rytualizmu, a nawet przekonania
o ich automatycznym (magicznym) dziaaniu. Dlatego Ko ció wymaga, aby
proszcy o sakramenty byli lud mi wierzcymi 5. Naley równie podkre li
due znaczenie sowa Boego nie tylko jako przygotowanie do sakramentów.
Sowo Boe ukazuje etapy zbliania si Boga do ludzi. Ko ció jest Kocioem sowa i sakramentów. Wydarzenia zbawcze z historii zbawienia,
proklamowane w sowie podczas liturgii dziki Duchowi witemu, staj si
obecne dla wierzcych.
Jan Pawe II w Konstytucji Fidei depositum, ogaszajcej Katechizm Kocioa katolickiego, równie podkre la cisy zwizek wiary i liturgii sakramentów: „Sama liturgia jest modlitw; wyznanie wiary znajduje wa ciwy
kontekst w sprawowaniu kultu. aska, owoc sakramentów, jest niezbdnym
warunkiem chrze cijaskiego postpowania, podobnie jak udzia w liturgii
Ko cioa wymaga wiary. Je li wiara nie przejawia si w dziaaniu, jest martwa (por. Jk 2, 14-16) i nie moe przynie owoców ycia wiecznego”6.
Katechizm naucza, e sakramenty Ko cioa s sakramentami wiary (nn.
1122-1126). Ich udzielanie z polecenia Chrystusa poprzedza goszenie sowa
Boego wzywajcego do nawrócenia i do wiary. Ale take wiara Ko cioa
uprzedza wiar przyjmujcego sakrament. W sakramentach Ko ció wyznaje
wiar otrzyman od Apostoów. Sakramenty wyraaj i ksztatuj komuni
wiary w Ko ciele. Wyraa to zasada lex credendi legem statuat supplicandi7,
czyli Ko ció modli si tak, jak wierzy, i wierzy tak, jak si modli. W celeb-

czowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej. T. 2. Lublin 1974 s. 186; Cz.S.
B a r t n i k. Dogmatyka katolicka. T. 2. Lublin 2003 s. 638.
5
„W normalnej sytuacji przystpienia bez wiary czy wbrew wierze aden sakrament dokona
si nie moe” (B a r t n i k. Dogmatyka katolicka s. 640).
6
Katechizm Kocioa katolickiego. Pallottinum: Pozna 2002 s. 13.
7
Zob. P. D e C l e r c k. „Lex orandi, lex credendi”. Sens originel et aventures historiques
d’un adage équivoque. „Questions liturgiques” 59 : 1978 s. 193-212; T e n  e. „Lex orandi, lex
credendi”. Un principe heuristique. „La Maison-Dieu” 2000 nr 222 s. 61-78; H.J. S c h u l z. Der
Grundsatz „lex orandi“ – „lex credendi“ und die liturgische Dimension der Hierarchie der
Wahrheit. „Liturgisches Jahrbuch” 49 : 1999 s. 171-181; M. L i n k. Znaczenie i historia sentencji
„lex orandi, lex credendi”. „ódzkie Studia Teologiczne” 10 : 2001 s. 241-248.
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racji sakramentów zawsze obowizuje posuszestwo wiary Ko cioa i wiary
przyjmujcego8.

SZAFARZ I PRZYJMUJ CY SAKRAMENTY POKUTY
I NAMASZCZENIA CHORYCH

Obowizki szafarza sakramentów i warunki, jakie powinien speni proszcy o sakrament, okre laj przede wszystkim Kodeks prawa kanonicznego
i zatwierdzone przez Ko ció ksigi liturgiczne. Szafarz „nie moe odmówi
sakramentów tym, którzy wa ciwie o nie prosz, s odpowiednio przygotowani i prawo nie zabrania im ich przyjmowania” (kan. 843 § 1). Oznacza
to, e w zwyczajnych warunkach wierni powinni o sakrament prosi , by do
niego odpowiednio przygotowani i wolni od zakazu ich przyjmowania.
O wano ci przygotowania i pro by o sakramenty wiadczy obowizek naoony przez Ko ció na duszpasterzy, a nawet innych wiernych, aby „przez
odpowiedni ewangelizacj i katechez” troszczyli si o tych, „którzy prosz
o sakramenty i byli do ich przyjcia przygotowani” (kan. 843 § 2). Te same
zasady odnosz si do sakramentu pokuty i pojednania oraz namaszczenia
chorych.
Je li szafarz sakramentu pokuty „nie ma wtpliwo ci co do dyspozycji
penitenta, a ten prosi o rozgrzeszenie, nie naley go odmawia ani odkada ”
(kan. 980). Od proszcego o sakrament pokuty wymaga si alu za grzechy,
wyznania grzechów (spowied ), postanowienia poprawy i powrotu do Boga
(por. kan. 987)9. Wedug rytuau Obrzdy pokuty10: „Gdy penitent odpowiednio usposobiony korzysta z tego zbawiennego rodka, ustanowionego
przez Chrystusa i wyznaje grzechy, przez swoje akty wspódziaaa w samym sakramencie, który dopenia si przez sowa rozgrzeszenia wypowiadane przez szafarza w imieniu Chrystusa” (OP nr 11).

8

J. K r ó l i k o w s k i, Wiara i liturgia, „Diakon” 3 : 2006 s. 102-103; B. N a d o l s k i, Wprowadzenie do liturgii. Kraków 2004 s. 244-246.
9
Wedug Cz. Bartnika „w strukturze sakramentu pokuty mona wyróni dwa podstawowe
elementy; akty penitenta (al za grzechy, wyznanie grzechów i zado uczynienie) oraz rozgrzeszenie w imi Jezusa Chrystusa i Ducha witego (por. KKK 1448; 1450)” (Dogmatyka
katolicka s. 732). O aktach penitenta zob. tame s. 732-735.
10
Obrzdy pokuty. Katowice 1996 (= OP); zob. J. S t e f a  s k i. Odnowa liturgii sakramentu
pokuty w reformie posoborowej. „Ateneum Kapaskie” 89:1977 s. 100-115.
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Posuga spowiedników jako szafarzy Ko cioa w sprawowaniu sakramentu pokuty wymaga od nich wiernego „stosowania si do nauki Magisterium i norm wydanych przez kompetentn wadz” (kan. 978 §2 )11. Poniewa tylko wadza ko cielna okre la zasady i sposób udzielania sakramentów,
które zawieraj zatwierdzone ksigi liturgiczne. Dlatego przy udzielaniu
sakramentów wszyscy szafarze obowizani s do wiernego przestrzegania
obrzdów zawartych w rytuaach. Z tej racji nikomu „nie wolno wasn
powag czegokolwiek do nich dodawa , w nich pomija lub zmienia ” (kan.
846 § 1).
W aktualnie obowizujcym rytuale Obrzdy pokuty s dwie gówne formy sprawowania sakramentu pokuty i pojednania: obrzd pojednania jednego penitenta (OP nn. 41-48) i obrzd pojednania wielu penitentów z indywidualn spowiedzi i rozgrzeszeniem (OP nn. 49-60). Trzecia forma pojednanie wielu penitentów z ogóln spowiedzi i rozgrzeszeniem (OP nn. 6168) przewidziana jest w warunkach okre lonych przez prawo ogólne oraz
Konferencje Biskupów (OP nn. 31-35). Równie Kodeks prawa kanonicznego (kann. 960-963) i Katechizm Kocioa Katolickiego (nn. 14801484) potwierdzaj te trzy formy celebracji sakramentu pokuty i pojednania.
Istotne cz ci sakramentu pokuty i pojednania stanowi al za grzechy,
spowied , zado uczynienie i rozgrzeszenie (OP nr 6). Rytua i Kodeks
prawa kanonicznego okre laj obowizki zarówno szafarza sakramentu, spowiednika (OP nn. 9-10; KPK kann. 967-975), jak i penitenta (OP nr 6; 11;
KPK kann. 987-991), których wypenienie decyduje o wano ci sprawowanego sakramentu 12. W liturgii sakramentu pokuty i pojednania penitent
odpowiednio usposobiony przez swoje akty (gównie al za grzechy i spowied ) wspódziaa w samym sakramencie, który szafarz dopenia przez
sowa rozgrzeszenia wypowiadane w imieniu Chrystusa i Ko cioa13. W ten
sposób penitent, „do wiadczajc w swoim yciu miosierdzia Boego i goszc je, sprawuje razem z kapanem liturgi Ko cioa, który nieustannie si
odnawia” (OP nr 11). Wyznanie grzechów w sakramencie pokuty jest ze-

11

Zob. Cz. K r a k o w i a k. Kapan – suga Chrystusa i Kocioa w sakramencie pokuty i pojednania. „Teologia i Czowiek” 4 : 2006 nr 6 s. 149-158.
12
Zob. S. N o w a k. Rola spowiednika w teorii i praktyce wspóczesnego Kocioa. „Ateneum
Kapaskie” 89 : 1977 s. 208-223; P. G r e g e r. Percepcja obrzdów pokuty w Polsce po Soborze
Watyka skim II. Bielsko-Biaa 2000 s. 365-392.
13
Zob. S. M o y s a. Sakramentalne wyznanie grzechów w wietle wspóczesnych dyskusji.
„Ateneum Kapaskie” 89 : 1977 s. 192-208; Cz. K r a k o w i a k. Posuga (ministerium) Kocioa
w liturgii sakramentu pokuty i pojednania. „Liturgia Sacra” 12 : 2006 nr 2 s. 245-254.
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wntrznym znakiem nawrócenia (OP nr 18). Wtedy Bóg, przez posug Kocioa, „udziela przebaczenia przez znak rozgrzeszenia i w ten sposób
sakrament pokuty zostaje dopeniony” (OP nr 6c; por. nr 9). W zwyczajnych
warunkach, gdy penitent „okazuje swoj skruch i postanowienie nowego
ycia i prosi o przebaczenie Boga Ojca”, nastpuje sakramentalne rozgrzeszenie, „poniewa prosi si o pojednanie z Bogiem i otrzymuje si je przez
po rednictwo Ko cioa” (OP nr 19).
Jedynym zwyczajnym sposobem pojednania grzesznika z Bogiem i Kocioem jest „indywidualna i cakowita spowied i rozgrzeszenie” (OP nr 31;
por. KPK kan. 960). Tylko „niemono fizyczna albo moralna uwalnia od
takiej spowiedzi”. W takim wypadku „pojednanie moe si dokona równie
innymi sposobami” (tame). Jakimi? Przede wszystkim przez ogólne wyznanie grzechów i absolucj generaln oraz przez al doskonay 14. Zasady
stosowania absolucji generalnej okre la Rytua Obrzdy pokuty (nn. 31-35;
61-68) i KPK (kann. 961-962)15. Istniej dwie gówne okoliczno ci, które
umoliwiaj absolucj generaln: zagroenie niebezpieczestwem mierci
i brak czasu, „aby kapan lub kapani wyspowiadali poszczególnych penitentów”, oraz gdy jest dua liczba penitentów, a maa liczba spowiedników,
aby ich wyspowiada „w odpowiednim czasie” i pozostawaliby „przez dugi
czas bez aski sakramentalnej albo Komunii w.” (OP nr 31)16. Wtedy jednak
kapan wypowiada tak sam formu sakramentaln jak przy pojednaniu
wielu penitentów z indywidualn spowiedzi i rozgrzeszeniem. Jedynie zamiast sów: „niech ci udzieli przebaczenia i pokoju” mówi: „niech wam
udzieli przebaczenia i pokoju” (OP nr 64).

14

Wedug H. Noldina, aby wanie i owocnie przyj sakramenty „umarych”, a do takich
zalicza si sakrament pokuty, wymagany jest nadprzyrodzony al, zakadajcy wiar i nadziej,
bez którego Bóg nie udziela odpuszczenia grzechów. „Ad sacramenta mortuorum licite et fructuose suscipienda requiritur attritio supernaturalis, quae supponit fidem et spem: nulla enim a Deo
conceditur remissio sine conversione et dolore de peccato” (Summa theologiae moralis. T. III: De
sacramentis. Oeniponte 311955 s. 33).
15
Zob. Cz. K r a k o w i a k. Wspólnotowa celebracja sakramentu pokuty i pojednania z ogóln absolucj po Vaticanum II. W: Wezwani do nawrócenia. Z teologii pokuty i pojednania. Red.
E. Mateja, R. Pierskaa. Opole 2009 s. 399-415; K. K w i a t k o w s k i. Obrzd pojednania wielu
penitentów z ogóln spowiedzi i rozgrzeszeniem. W: Memoriale Domini. Red. M. Olczyk,
W. Radecki. Gniezno 2010 s. 233-257.
16
W diecezjach polskich, wedug Konferencji Biskupów, nie ma potrzeby stosowania
„Obrzdu pojednania wielu penitentów z ogóln spowiedzi i rozgrzeszeniem”. Ogólnego
rozgrzeszenia po spowiedzi ogólnej kapan moe udzieli tylko „w niebezpieczestwie mierci
i penitentom innej narodowo ci przebywajcym w Polsce, z którymi nie moe si porozumie
z powodu braku znajomo ci jzyka” (OP nr 38*).
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KIEDY I KTÓRE SAKRAMENTY UDZIELA SI
SUB CONDITIONE?

Codex Iuris Canonici (1917) oraz wydany po jego publikacji Rituale
Romanum17 przewidyway warunkowe udzielanie tylko dwóch sakramentów:
chrztu i namaszczenia chorych (extremae unctionis)18. Natomiast kanony
odnoszce si do sakramentu pokuty, dotyczce szafarza (cann. 871-892)
i penitentów (cann. 901-907), nie przewidyway absolucji warunkowej.
Chrzest warunkowy dotyczy dorosego, który w niebezpieczestwie mierci
nie móg by odpowiednio pouczony, je li tylko w jaki sposób wyrazi wiar i szczerze przyrzek, e bdzie zachowywa przykazania (can. 752 § 2).
Albo gdy kto aktualnie nie móg prosi o chrzest, lecz wcze niej wyraa
wol jego przyjcia. Wtedy naleao ochrzci go warunkowo (baptisandus
est sub conditione). Je li po tak udzielonym chrzcie powróciby do zdrowia
i zaistniay wtpliwo ci co do wano ci chrztu ju udzielonego, naleao go
ponownie udzieli warunkowo (can. 752 § 3).
Wedug Rituale Romanum szafarz sakramentu pokuty, po starannym
rozpoznaniu stanu penitenta, decyduje, czy rozgrzeszenia moe udzieli ,
odmówi albo odoy . Natomiast nie udziela go tym, którzy nie okazuj
adnego znaku alu 19. Znajdujcym si w obliczu mierci i wyznajcym
grzechy udziela si rozgrzeszenia ze wszystkich grzechów i cenzur kocielnych20. Ani zatem Codex Iuris Canonici, ani Rituale Romanum nie przewidyway, nawet w niebezpieczestwie mierci, udzielania warunkowego
rozgrzeszenia. Zwracano natomiast uwag na dyspozycje penitenta, od których zaleao udzielnie rozgrzeszenia w formie absolutnej: al za grzechy,
spowied , nawet w tylko ogólna i postanowienie poprawy.
Je li chodzi o warunkowe udzielanie sakramentu namaszczenia chorych,
istniaa taka moliwo , je li zachodzia przynajmniej jedna z nastpujcych
17

„[… si quis sub condicione sit baptisandus, ea conditio explicanda est hoc modo: Si non es
baptisatus ego te baptiso in nomine Patris…” (Rituale Romanum. Katowice 1927. Tit. II, cap. 1
nr 9; 22).
18
B a r t n i k. Dogmatyka katolicka s. 640. W komentarzu do Codex Iuris Canonici F. Bczkowicz nie zajmuje si zagadnieniem warunkowego udzielania rozgrzeszenia, gdy takiej praktyki nie przewidywao prawo ko cielne. F. B  c z k o w i c z. Prawo kanoniczne. Podrcznik dla
duchowie stwa. T. II. Opole 1958 s. 11-12.
19
[…] quando et quibus conferenda, vel deneganda, vel differenda sit absolutio, ne absolvat
eos qui talis beneficii sunt incapaces: quales sunt qui nulla dant signa doloris…” (Rituale
Romanum. Tit. III cap. 1 nr 23).
20
„Si vero quis confiteatur in periculo mortis constitutus, absolvendus est ab omnibus peccatis et censuris…” (Tame nr 24).
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okoliczno ci: gdy szafarz mia wtpliwo , czy chory osign wiek rozeznania; czy rzeczywi cie znajdowa si w niebezpieczestwie mierci albo
czy ju umar21. Natomiast tym, o których wiadomo, e gdyby byli przytomni, prosiliby o ten sakrament, je li utracili wiadomo namaszczania
naleao udzieli bezwarunkowo22.
Wydany po Vaticanum II rytua Ordo unctionis infirmorum (1972)23
odwoywa si do kanonu 941 CIC. Dlatego w Praenotanda powtórzono
zasad warunkowego udzielania namaszczenia chorych wtedy, gdy szafarz
mia wtpliwo ci, czy chory rzeczywi cie umar24. Naley podkre li , e
chodzio jedynie o moliwo (potest) warunkowego udzielenia sakramentu,
ale nie o obowizek. Dopiero po wydaniu nowego Kodeksu prawa kanoniczego w nr. 14 Praenotanda, odnoszcym si do chorych, którzy stracili
przytomno lub uywanie rozumu, dokonano modyfikacji, powoujc si na
kan. 100525. Formu „mona udzieli ” (praeberi potest) zastpiono „udziela
si” (conferatur). Sowa: „je li istnieje prawdopodobiestwo, e jako wierzcy prosiliby o to” zastpiono: „przynajmniej domy lnie mogliby prosi ,
gdyby byli przytomni”. W nr. 15, dotyczcym wtpliwo ci, czy chory umar,
czy jeszcze yje, zamiast: szafarz „moe mu udzieli tego sakramentu
warunkowo” („potest hoc sacramentum ei sub conditione praebere” – por.

21

„Quando dubitatur num infirmus usum rationis attigerit, num in periculo mortis revera
versetur vel num mortuus sit, hoc sacramentum ministretur sub conditione” (CIC can. 941); „Quo
si dubitet an vivat adhuc, Unctionem prosequatur, sub condicione pronuntiando formam, dices: Si
vivis, per istam sanctam Unctionem…” (Rituale Romanum. Tit V. cap. 1 nr 14). Natomiast je li
chorzy stracili przytomno , ale przynajmniej „implicite petierunt aut verisimiliter petissent […]
absolute praebeatur” (tame nr 11). Wedug tego rytuau in articulo mortis, je li umierajcy
pragnie si wyspowiada , otrzymuje rozgrzeszenie: „si velit confiteri, audit illum, et absolvat”
(tame cap. 6 nr 3). Je li za nie moe nawet ogólnie wyzna grzechów, szafarz udziela bogosawiestwa apostolskiego i odpustu zupenego na godzin mierci: „infirmus sit adeo morti
proximus, ut neque confessionis generalis faciendae […] statim Sacerdos Benedictionem ei
impertiatur...” (tame nr 7). W Collectio rituum nie byo formuy warunkowego udzielania namaszczenia chorych Si vivis…, zaznaczono jedynie, e in casu necessitatis wystarczy jedno namaszczenie, najlepiej na czole z formu „Per istam sanctam unctionem indulgeat tibi Dominus
quidquid deliquisti. Amen” (Collectio rituum s. 96).
22
„Infirmis autem qui, cum suae mentis compotes essent, illud saltem implicite petierunt aut
verisimiliter petissent, etiamsi deinde sensu vel usum rationis amiserint, nihilominus absolute
praebeatur” (CIC can. 943).
23
Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis curie. Typis Polyglottis Vaticanis 1972. T. pol.
Sakramenty chorych. Obrzdy i duszpasterstwo. Katowice 1978 (= SCh). Wyd. II Katowice 1998.
24
„Si vero dubitat num infirmus vere mortuus sit, potest hoc sacramentum ei sub conditione
praebere” (Ordo unctionis infirmorum nr 15. Por. CIC can. 941).
25
„In dubio utrum infirmus rationis usum attigerit, an periculose aegrotet vel mortuus sit, hoc
sacramentum ministretur”.
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CIC can. 941) zapisano: „udziela si mu sakramentu wedug opisanego niej
obrzdu” („sacramentum ei ministretur ritu infra descripto” – nr 135, por.
kan. 1005). W konsekwencji poprzedni tytu De unctione sub conditione
naley zastpi De unctione in dubio an infirmus ahhuc vivit wraz ze wskazaniem, e namaszcza si w ten sposób: „Przez to wite namaszczenie…”
(nie stosuje si formuy „Jeeli yjesz”) 26. W rytuale dodano take przepis
z kan. 1007 (nie powoujc si na niego), e „nie udziela si (ne conferatur)
namaszczenia chorych tym, którzy uparcie trwaj w jawnym grzechu
cikim” 27. W bezpo rednim niebezpieczestwie mierci (in articulo mortis)
udziela si sakramentu pokuty, nawet tylko po spowiedzi ogólnej i odpustu
zupenego na godzin mierci 28.
Naley mocno podkre li , e ani w dawnym Rituale Romanum, ani w rytuale Obrzdy pokuty nie wspomina si o warunkowym rozgrzeszeniu. W liturgii Ko cioa nie byo i nie ma formuy rozgrzeszenia, która zawieraaby
jakikolwiek warunek odnoszcy si do przyjmujcego sakrament. Rytua
Obrzdy pokuty nie wspomina równie o udzielaniu sakramentu pokuty
wiernemu, który straci przytomno , ale nie ma wtpliwo ci, e jeszcze
yje, np. po gro nym wypadku. Jak wtedy powinien postpi kapan? Pewn
wskazówk mog by zapisy rytuau Ordo unctionis infirmorum (1972)29,
który zawiera zasady udzielania sakramentu namaszczenia chorych: „tym,
którzy stracili przytomno lub uywanie rozumu”. W takich okolicznociach sakramentu „naley udzieli tylko wtedy, jeeli istnieje prawdopodobiestwo, e jako wierzcy prosiliby o to, gdyby byli przytomni” 30.
W wypadku wtpliwo ci, czy chory rzeczywi cie umar, udziela si sakramentu namaszczenia bez adnego warunku31.
26

W drugim polskim wydaniu z 1998 r. powtórzono za pierwszym wydaniem typicznym:
„moe mu udzieli tego sakramentu warunkowo” (z powoaniem si na KPK kan. 1005), jednak
w formule opuszczono „Je li yjesz”. SCh nr 196.
27
„Si vero dubitat num infirmus vere mortuus sit, hoc sacramentum ei ministret ritu infra
descripto” (nr 135). Zob. Cz. K r a k o w i a k. Udzielanie sakramentów w obliczu mierci. „Teologia i Czowiek” 5 : 2007 nr 10 s. 165-180.
28
„Si vero, instante mortis periculo, tempus non suppetat omnia sacramenta modo superius
descripto ministrari, primum datur infirmo opportunitas confessionis sacramentalis, etiam pro
necessitate generice peragendae, deinde ei praebeatur Viaticum […] Postea, si tempus adhuc
superest, sacra Unctio conferatur” (Ordo unctionis infirmorum nr 30. Por. SCh nr 30b.
29
Zob. Cz. K r a k o w i a k. Z praktyki pastoralnej sakramentu namaszczenia chorych. „Anamnesis” 13 : 2007 nr 48 s. 102-111.
30
„[…] dum suae mentis compotes essent, ut credentes verisimiliter petissent, sacramentum
praeberi potest” (Ordo unctionis informorum nr 14; por. CIC can. 943).
31
„[…] vel mortuus sit, hoc sacramentum ministretur” (CIC (1983) can. 1005). Wedug Ordo
unctionis informorum z 1972 nr 15 kapan móg wtedy udzieli namaszczenia warunkowo: „Si
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Wedug KPK kan. 845 nie mona ponownie udziela sakramentów chrztu,
bierzmowania i wice z tego powodu, e one wyciskaj charakter sakramentalny. Jedynie wtedy, gdy zostanie przeprowadzone staranne dochodzenie, a mimo to istnieje powana wtpliwo czy zostay one rzeczywi cie
i wanie udzielone, naley udzieli ich warunkowo 32. Odno nie do sakramentu chrztu kodeks w kan. 869 § 1 stanowi, e je li jest wtpliwo , czy
kto zosta ochrzczony, albo czy zosta wanie ochrzczony i pomimo powanego zbadania sprawy, wtpliwo pozostaje, chrztu udziela si warunkowo 33. Obowizujcy KPK nie przewiduje udzielania warunkowego rozgrzeszenia ani namaszczenia chorych34.
Zarówno wedug KPK, jak i aktualnie obowizujcych ksig liturgicznych wierni powinni sami prosi o sakramenty i by do nich odpowiednio
przygotowani. Magisterium Ko cioa nie przewiduje moliwo ci ani warunkowego udzielania sakramentu pokuty, ani namaszczenia chorych. W wypadkach nadzwyczajnych, przede wszystkim w niebezpieczestwie mierci,
kiedy wierny utraci wiadomo i sam nie moe prosi o sakrament, szafarz
vero dubitat num infirmus vere mortuus sit, potest hoc sacramentum ei sub condicione praebere”
(por. CIC (1917) can. 941).
32
„Si, diligenti inquisitione peracta, prudens adhuc dubium supersit num sacramenta de
quibus in § 1 revera aut valide collata fuerint, sub conditione conferantur” (can. 845 § 2).
33
„Si dubitetur num quis baptisatus fuerit, aut baptismus valide collatus fuerit, dubio quidem
post seriam investigationem permanentne, baptismus eidem sub condtitione conferatur”.
34
M. Pastuszko w swoim obszernym komentarzu do KPK, na marginesie zagadnienia o odoeniu rozgrzeszenia ze wzgldu na wano sakramentu pokuty i pojednania, porusza równie
spraw warunkowego rozgrzeszenia. Po stwierdzeniu, e warunkiem udzielenia rozgrzeszenia
jest odpowiednia dyspozycja penitenta, która obejmuje al za grzechy, postanowienie poprawy
i gotowo naprawienia szkody, zaznacza, e istnieje take moliwo odoenia rozgrzeszenia
albo „ze wzgldu na wano samego sakramentu, albo ze wzgldu na dobro penitenta”. Je li
kapan ma wtpliwo ci co do odpowiednich dyspozycji penitenta, powinien si zastanowi , czy
nie udzieli warunkowego rozgrzeszenia. Powoujc si na S. Hueta (Sakrament pokuty w wietle
teologii i psychohigieny. Warszawa 1955 s. 371), podaje nastpnie siedem przyczyn „ze wzgldu
na które naley udzieli wtpliwie dysponowanemu warunkowego rozgrzeszenia”, z tym e
w konkretnym przypadku wystarczy przynajmniej jedna z nich: 1. „Zagro enie niebezpiecze stwem mierci penitentowi, bo to rozgrzeszenie warunkowe moe by dla niego ostatni pomoc
przy przej ciu do wieczno ci. 2. Istnieje obawa zniesawienia dla penitenta, je li zrodzi si
podejrzenie, i w ogóle nie otrzyma on rozgrzeszenia. 3. Jest taka sytuacja, e penitent musiaby
powtórzy ca spowied u innego spowiednika. 4. Jest obawa, i penitent zniechci si zupenie
do przyjmowania sakramentów i nie wróci wicej do spowiedzi, je li odoy mu si rozgrzeszenie. 5. Jest to spowied doroczna i poprzedzajca Komuni wit wielkanocn. 6. Spowiada
si nupturient, który wkrótce chce zawrze maestwo. 7. Jest to spowied wiernych duchowo
zaniedbanych, którzy maj powanie obcione sumienie i rzadko przystpuj do spowiedzi”.
Pastuszko stwierdza jednocze nie, e „udzielenie rozgrzeszenia wiernemu niedysponowanemu
nie jest wane”. M. P a t u s z k o. Sakrament pokuty i pojednania. Kielce 1999 s. 296-299.
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powinien mie przynajmniej moraln pewno , e gdyby by wiadomy,
prosiby o udzielenie sakramentu pokuty lub namaszczenia chorych35.

WARUNKOWE ROZGRZESZENIE
W TEOLOGII MORALNEJ

Problem warunkowego rozgrzeszenia wystpuje jedynie w podrcznikach
tradycyjnej teologii moralnej, a nawet jeszcze u niektórych autorów ju po
wydaniu nowego Kodeksu prawa kanonicznego i nowych ksig liturgicznych po
Vaticanum II. H. Noldin o warunkowym rozgrzeszeniu pisze, omawiajc obowizek udzielenia lub odoenia absolucji36. Je li penitent jest odpowiednio dysponowany, naley udzieli mu rozgrzeszenia37, je li na pewno nie jest dysponowany, absolucji si nie udziela, w przeciwnym razie popenia si powane
witokradztwo (grave sacrilegium)38. Za odmow rozgrzeszenia przemawia
niebezpieczestwo niewano ci sakramentu. Je li istnieje wtpliwo , czy penitent jest dysponowany, nie udziela si rozgrzeszenia, chyba e istnieje powana
racja, wtedy – wedug Noldina – szafarz moe albo nawet powinien udzieli go
warunkowo39. Warunkowe udzielenie rozgrzeszenia uzasadnia tym, e sakramenty s dla ludzi40. Jego zdaniem penitentów w obliczu mierci mona albo
take powinno si rozgrzeszy , nawet po ogólnym wyznaniu grzechów41. Dotyczy to tych, którzy yjc po chrze cijasku, po utracie wiadomo ci nie daj

35

Wedug rytuau Collectio rituum, je li choremu udziela si trzech sakramentów w jednym obrzdzie (ritus continuus), po spowiedzi otrzymuje rozgrzeszenie, nastpnie namaszczenie chorych (ewentualnie take bierzmowanie), Wiatyk i bogosawiestwo apostolskie
z odpustem zupenym w obliczu mierci (in articulo mortis). Collectio rituum. Katowice 1963
s. 131-154. Rytua przewidywa take bogosawiestwo apostolskie z odpustem zupenym
w obliczu mierci, poprzedzone spowiedzi i rozgrzeszeniem („Quodsi aegrotus velit confiteri,
audit illum et absolvat”). Je li jednak chory by bliski mierci i nie byo czasu nawet na ogóln
spowied ani na inne modlitwy, kapan udziela tylko bogosawiestwa apostolskiego z odpustem zupenym na godzin mierci, bez udzielania rozgrzeszenia, nawet w formie warunkowej. Tame s. 106-111.
36
N o l d i n. Summa theologiae moralis s. 337-339.
37
„Poenitens sufficienter dispositus per se sub gravi ex iustitia absolvi debet” (tame s. 337).
38
„Poenitenti certe indisposito semper neganda est absolutio” (tame s. 338).
39
„Dubie dispositus sub condicione absolvi potest aut etiam debet, si est in articulo mortis…”
(tame s. 339).
40
Tame s. 336-339.
41
„[…] ut moribundi, qui generice tantum confiteri possunt, non condicionate, verum absolute absolvantur” (tame s. 232). Por. Rituale Romanum. Tit. 3 cap. 1 nr 25.
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znaków pokuty, gdy zakada si, e s wystarczajco dysponowani do otrzymania rozgrzeszenia42.
Noldin opowiada si równie za warunkowym udzielaniem namaszczenia
chorych wtedy, gdy jest wtpliwo , czy choroba jest niebezpieczna43. Wymaga równie, aby chory przed przyjciem namaszczenia wyzna grzechy
miertelne, a je li nie moe tego uczyni , aby wyrazi za nie al i otrzyma
przynajmniej warunkowe rozgrzeszenie (si dignus es) 44. Je li istnieje wtpliwo co do dyspozycji chorego, od której zaley owocne udzielenie sakramentu, namaszczenia nie udziela si warunkowo, lecz zwyczajnie45.
D.M. Prümmer w swoim podrczniku teologii moralnej pisze, e rozgrzeszenie z zasady jest absolutne, a nie warunkowe, ale z powanych powodów
dopuszcza udzielanie warunkowej absolucji 46. Absolucja warunkowa moe
by udzielona wtedy, gdy udzielona w sposób absolutny moe prowadzi do
niebezpieczestwa niewano ci sakramentu, ale jej odmówienie naraa penitenta na potpienie47. Prümmer uzasadnia to tym, e kade rozgrzeszenie
sakramentalne jest w pewnym sensie warunkowe, gdy udzielane jest z domy lnym zaoeniem, e penitent na nie zasuguje. Wedug niego nie wymaga si, ale jest dozwolone, nawet tylko my lne i wyra ne wyraenie warunku absolucji, np. si capax es. Wylicza równie przypadki, kiedy mona
(licet) udzieli warunkowego rozgrzeszenia. Dotyczy to zaistnienia nastpujcych wtpliwo ci: czy penitent yje, czy umar; czy dzieci miay wystarczajce uywanie rozumu do popenienia obiektywnie cikiego grzechu;
czy rozgrzeszenie byo wa ciwie udzielone, gdy penitent wyzna grzechy
cikie; wtpliwo co do moralnej obecno ci penitenta; wystarczajcego
alu i postanowienia poprawy. Je li s wtpliwo ci co do dyspozycji penitenta, zaleca, aby rozgrzeszenia warunkowego za czsto nie udziela 48. Przy
42

„Quodsi ergo sufficienter dispositi moraliter esse possunt, in hac extrema necessitate eos
absolvere licet” (N o l d i n. Summa theologiae moralis s. 254).
43
„In dubio (positivo), nam infirmitas sit periculosa, dari potest extrema unctio, sed sub
condicione (si capax es), ne frustretur sacramentum eiusque effectus”. Tame s. 383.
44
„[…] si aegrotus sit in statu peccati mortalis, et si aegrotus confiteri non possit,
praemittendus est dolor cum absolutione saltem condicionata”. Tame.
45
Tame s. 384.
46
„Absolutio sit absoluta et non condicionata (nisi propter graves rationes)” (D.M. P r ü m m e r. Manuale theologiae moralis secundum principia S. Thomae Aquinatis. T. III. 14Herder
1960 s. 237.
47
„Absolutio condicionata dari potest, quoties absolute data exponeret sacramentum periculo
nullitatis, absolute autem legata exponere penitentem periculo gratis damni spiritualis” (tame
s. 238).
48
Tame.
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ogólnym rozgrzeszeniu in extrema necessitate wystarczy ogólne wyznanie,
które umierajcy, je li to moliwe, okazuje jakim zewntrznym znakiem49.
Podobne stanowisko dotyczce rozgrzeszenia w obliczu mierci zajmuje
B.H. Merkelbach 50. Je li umierajcy okazuje wystarczajce znaki alu albo
nawet je li w momencie rozgrzeszenia nie daje takich znaków, ale wcze niej
wyraa wol przyjcia sakramentów, udziela si rozgrzeszenia. Natomiast
je li nie daje adnych znaków pokuty ani nie czyni tego wcze niej, udziela
si rozgrzeszenia warunkowego, dodajc sowa si es capax51.
Z polskich teologów moralistów równie S. Witek opowiada si za udzielaniem warunkowego rozgrzeszenia na zasadzie konieczno ci w niebezpieczestwie mierci i uycia formuy si es capax (a nie si es dispositus). Podaje przykady, kiedy warunkowe rozgrzeszenie moe mie miejsce: kiedy
kto tonie, spada z dachu, znajduje si w poncym domu czy samolocie.
Je li wiele osób „jest w niebezpieczestwie mierci, uywa si formy warunkowej zbiorowej si estis capaces” 52. Podobne stanowisko, powoujc si na
H. Noldina, zajmuje A. Drod 53. Wedug niego absolucji bezwarunkowej
udziela si z zasady penitentom wa ciwie dysponowanym. Jednake „per
accidens mona udzieli absolucji sakramentalnej sub condicione, ale pod
warunkiem, e w danej chwili istnieje konieczno udzielenia rozgrzeszenia
(np. w niebezpieczestwie mierci, w sytuacji pogrzebu matki czy ojca, bardzo dugiego czasu od ostatniej spowiedzi itp.). W przypadkach penitentów
wtpliwie dysponowanych (np. wtpliwo , czy penitent dobrze si oskary,
czy wzbudzi w sobie wystarczajcy al, czy materia jest wystarczajca, czy
jest obecny) naley rozgrzeszenia udzieli sub condicione przy zaoeniu, e
w danej chwili spowied jest konieczna”. Za moliwo ci udzielania warunkowego rozgrzeszenia „w skrajnym przypadku” opowiada si take A. Marcol: „Sub condicione moemy rozgrzesza tylko wtedy, gdy z powodu nieudzielenia rozgrzeszenia groziyby bardzo powane szkody duchowe, a bezwarunkowe rozgrzeszenie naraaby sakrament na frustracj” 54.

49

Tame s. 230.
B.H. M e r k e l b a c h. Summa theologiae moralis. T. III. De sacramentis. Brugis 111962.
51
„Moribundus, qui nullum paenitentiae signum praebet nec explicite praebuit, absolvendus
est condiciontae (si es capax)” (tame s. 623).
52
S. W i t e k. Sakrament pojednania. Podrcznik dla duszpasterzy. Pozna 1979 s. 170-171.
53
A. D r o  d . Sakrament pojednania z Bogiem i z Kocioem. Teologia moralna szczegóowa. Cz. IV. Tarnów 2002 s. 61-62. Por. N o l d i n. Summa theologiae moralis s. 270-273.
54
A. M a r c o l. Pokuta i sakrament pokuty. Opole 1992 s. 108.
50
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Teologowie morali ci opowiadajcy si za warunkowym rozgrzeszeniem
najcz ciej powouj si na zasad, e „sakramenty s dla ludzi”, dlatego
naley ich udziela , aby mogli osign zbawienie. Takie stanowisko reprezentuje równie J.S. Patek 55. Twierdzi on, e „w niektórych okoliczno ciach
i sytuacjach nawet penitenta wtpliwie usposobionego naley w a r u n k o w o rozgrzeszy , gdy zaistniej pewne racje i przyczyny”. Je li szafarz
udziela rozgrzeszenia warunkowo, „to nie naraa sakramentu na niewano
ani go nie zniewaa. Przed takim zniewaeniem zabezpieczamy sakrament
postawieniem warunku, np. je li jeste naleycie dysponowany, je li jeste
zdatny”. Patek przewiduje take odroczenie rozgrzeszenia z racji wtpliwo ci co do dyspozycji penitenta. O braku naleytej dyspozycji penitenta
wiadczy brak alu i mocnego postanowienia poprawy. Je li jednak istniej
powane racje, aby rozgrzeszenie udzieli warunkowo, np. zagroenie niebezpieczestwem mierci, wtedy „warunkowe rozgrzeszenie moe by ostatni pomoc przy przej ciu do wieczno ci” 56.
Inne stanowisko w podej ciu do udzielania sakramentów reprezentuje
B. Häring57. Nie zajmuje si problemem warunkowego ich udzielania, ale
gównie podkre la, e w sakramentach ma miejsce osobiste spotykanie z Chrystusem. Wymienia równie warunki, które maj spenia wierni przyjmujcy
sakramenty58. Pierwszym z nich jest intencja – bez niej, czyli „bez zamiaru
rzeczywistego zblienia si do Boga przez sakrament lub otwarcia si w sakramencie dla Chrystusa, nie dochodzi do skutku adne osobowe spotkanie
z Bogiem” 59. Czowiek majcy uywanie rozumu powinien pozytywnie
otworzy si na dziaanie Chrystusa przez zamiar przyjcia sakramentu. Nie
wystarczy udzia w zewntrznym obrzdzie. „Kto nie chce niczego przyj
od Ko cioa i do niczego si zobowiza , ten nie ma koniecznej intencji do
wanego przyjcia sakramentu”60. Poniewa akty penitenta s materi sakramentu, „potrzebna jest do jego przyjcia pod pewnym wzgldem wyra na
intencja” 61. Drugim warunkiem jest wiara, poniewa bez wiary nie ma
55

J.S. P  a t e k. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Czstochowa 22001 s. 368.
Powoujc si na S. Hueta, wylicza jeszcze siedem innych okoliczno ci, w których mona
udzieli warunkowego rozgrzeszenia. Tame s. 369. Por. H u e t. Sakrament pokuty w wietle
teologii i psychohigieny s. 371.
57
B. H ä r i n g. Z mioci ku mioci. Teologia moralna szczegóowa. Cz. I. T. J. Klenowski.
Pozna 1963 s. 125-144.
58
Tame s. 142-147.
59
Tame s. 143.
60
Tame.
61
Tame s. 144.
56
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usprawiedliwienia, nie ma te owocnego przyjcia sakramentu. Z wiar zczona jest nadzieja, gdy sakramenty jako znaki aski s zapowiedzi przyszych dóbr, wyraaj nadziej na ich osignicie. Sakramenty s jednocze nie zobowizaniem do penienia woli Boej i posuszestwa wynikajcego z mio ci 62. Je li chodzi o szafarza sakramentów, powinien mie
intencj ich udzielenia oraz ko cielne upowanienie i przestrzega przepisanych przez Ko ció obrzdów 63. Häring nie rozwaa moliwo ci warunkowego udzielania sakramentów, gdy wedug niego wymagaj one aktualnej
wiary przyjmujcego i s osobowym spotkaniem z Chrystusem przez sowa
i znaki liturgiczne. Równie S. Olejnik 64, omawiajc sakrament pokuty
i problem rozgrzeszenia oraz zado uczynienia, nic nie wspomina o warunkowym rozgrzeszeniu. Wedug niego je li penitent jest odpowiednio dysponowany – udziela si rozgrzeszenia, ale je li nie, mona go odmówi .
Jak mona byo zauway , autorzy „klasycznych” podrczników teologii
moralnej, które byy podstaw nauczania o sakramentach do II Soboru Watykaskiego, dopuszczali warunkowe rozgrzeszenie oraz warunkowe namaszczenie chorych, gównie w obliczu mierci. Dotyczyo to jednak tylko tych
wiernych, co do których bya przynajmniej moralna pewno , e auj za
grzechy i prosiliby o udzielnie im tych sakramentów, gdyby mieli wiadomo . Problemu warunkowego rozgrzeszenia nie omawia si natomiast w podrcznikach teologii dogmatycznej, ale podaje si zasady udzielania absolucji
generalnej w niebezpieczestwie mierci i innych sytuacjach okre lonych
przez Ko ció65. W. Granat stwierdza, e „pokuta tym róni si od innych
sakramentów, e dyspozycje penitenta wchodz jakby w struktur sakramentu i jako takie s uzewntrznione, a wic je li w nich istnieje jaki brak, to
sakrament jest w ogóle niewany”66.
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Tame s. 138-147.
Tame s. 158-159.
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S. O l e j n i k. Teologia moralna ycia osobistego. Wocawek 1999 s 170-171.
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Zob. Th. S c h n e i d e r. Znaki bliskoci Boga. Wrocaw 1996; G. K o c h. Sakramentologia.
Kraków 1999; B. T e s t a. Sakramenty Kocioa. Pozna 1998; Cz.S. B a r t n i k. Dogmatyka
katolicka. T. 2. Lublin 2003
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W. G r a n a t. Sakramenty wite. Chrzest. Bierzmowanie. Pokuta. Lublin 1966 s. 342;
T e n  e. Ku czowiekowi i Bogu w Chrystusie s. 291.
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WNIOSKI PASTORALNE

We wspóczesnej sakramentologii i teologii pastoralnej podkre la si personalistyczny wymiar kadego sakramentu oraz zaznaczenie wiary przyjmujcego sakrament67. W. Granat podkre la, ze sakramenty s „spotkaniem
osobowym z Chrystusem, bo przecie aska, której on udziela, jest osobowa,
gdy z natury swej czy z Osobami Boymi i ksztatuje osobowo dziecka
Boego”68. Take wedug Cz. Bartnika obecnie dominuje „personalistyczne
rozumienie sakramentów, które waloryzuje prawd, e sakrament jest przypadkiem realnej, aktualnej i historycznej komunikacji Osób Boych z osob
czowieka” 69. O sakramenty wierni powinni prosi , a obowizkiem szafarzy,
przed ich udzieleniem, jest ewangelizacja i katecheza, aby wierni przyjmowali je z yw wiar i po odpowiednim przygotowaniu. Sakramenty Kocioa s bowiem dla wierzcych, ich wiar zakadaj, wyraaj i umacniaj.
Udzielane s take w wierze Ko cioa i przyczyniaj si do duchowego
wzrostu zarówno przyjmujcych je jak i caego Ko cioa.
Kodeks prawa kanonicznego podkre la, e wierni maj prawo otrzymywa od szafarzy sakramenty wite, je li rozumnie o nie prosz i s do
nich odpowiednio przygotowani. Równie aktualnie obowizujce ksigi
liturgiczne ani we wstpach (Praenotanda), ani w obrzdach nie przewiduj
warunkowego udzielania rozgrzeszenia ani namaszczenia chorych.
Poniewa w praktyce pastoralnej jeszcze zdarza si, e kapani (prezbiterzy i biskupi) s przekonani nie tylko o moliwo ci, ale równie o konieczno ci udzielania wiernym znajdujcym si w niebezpieczestwie mierci
warunkowego rozgrzeszenia i warunkowego namaszczenia chorych, naley
jasno stwierdzi , e takie postpowanie nie ma uzasadnienia w nauczaniu
Ko cioa. Warunkowe namaszczenie byo dozwolone do wydania nowego
Kodeksu prawa kanonicznego, ale obecnie nie powinno by praktykowane.
Natomiast warunkowe rozgrzeszenie nie miao nigdy podstaw w zwyczajnym nauczaniu Ko cioa ani w ksigach liturgicznych. Nie przewidywa go
ani Codex Iuris Canonici (1917), ani obecnie obowizujce: Kodeks prawa

67

Zob. T e n  e. Ku czowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej s. 174179; J. M a j k o w s k i. Uwarunkowania antropologiczne pokuty chrzecija skiej. „Ateneum
Kapaskie” 88 : 1977 s. 348-361; K. H o  d a. Pokuta w wietle ostatnich dokumentów Kocioa.
„Ateneum Kapaskie” 89 : 1977 s. 75-91; B. P r z y b y l s k i. Pokuta w Magisterium posoborowym. „Ateneum Kapaskie” 89 : 1977 s. 92-99.
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G r a n a t. Ku czowiekowi i Bogu w Chrystusie s. 177.
69
B a r t n i k. Dogmatyka katolicka s. 594. Szerzej zob. tame s. 639-641.
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kanonicznego (1983), Katechizm Kocioa katolickiego (1992) i rytua
Obrzdy pokuty (1974).
W niebezpieczestwie mierci, nawet po ogólnym wyznaniu grzechów,
je li szafarz ma moraln pewno , e umierajcy prosiby o sakrament pokuty, moe udzieli mu ogólnego rozgrzeszenia, ale bez adnego warunku.
Namaszczenia chorych udziela si tylko yjcym, a je li stracili wiadomo , tylko wtedy, gdy szafarz ma moraln pewno , e gdyby mogli, prosiliby o ten sakrament. Taka praktyka ma równie due znaczenie wychowawcze 70. Nie jest take przeciwna twierdzeniu, e „sakramenty s dla ludzi”, ale wskazuje, e zawsze chodzi o ludzi wierzcych, którzy o nie prosz. Nie stwarza równie wraenia, e dziaaj „automatycznie”, ale udzielane s wiernym odpowiednio dysponowanym do ich przyjcia. Duszpasterze powinni równie pamita , e Pan Bóg dziaa i zbawia nie tylko przez
sakramenty, ale take w inny sposób moe czowieka uwolni od grzechów,
np. przez akt alu doskonaego.
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CONDITIONAL ADMINISTERING OF SACRAMENTS?
Summary
The author discusses the problem of conditional administering of two sacraments: of Penance
and of the Anointing of the Sick. On the basis of the teaching of the Church—lex credendi
(mainly the Catechism of the Catholic Church and Codex Iuris Canonici) and lex orandi (past
rituals and currently valid liturgical texts)—the author claims that the Catholic Church has only
recognized two sacraments as conditionally administered: of Baptism and of Anointing of the
Sick. The idea of conditional administering of Penance has only been discussed in handbooks of
moral theology, whose authors not only pondered upon the issue, but also admitted it as an option
which they often encouraged. Contemporary theology of sacred sacraments strongly highlights
the fact that they are sacraments of faith. Hence, they can only be accepted by believers who are
expected to participate in them with awareness. The Sacrament of Penance, in particular, requires
such acts like penitence and confession as prerequisite to absolution. Hence, there can be no
conditional absolution or conditional Anointing of the Sick. These sacraments are either administered to those who have the required dispositions, or they are not administered at all.
Translated by Konrad Klimkowski

Sowa kluczowe: sakrament pokuty, spowied , rozgrzeszenie, warunkowe rozgrzeszenie, sakrament namaszczenia chorych, chrzest warunkowy, warunkowe udzielanie sakramentów, wiara
i sakrament.
Key words: Sacrament of Penance, confession, absolution, conditional absolution, Sacrament of
Anointing of the Sick, conditional baptism, conditional sacraments, faith and sacrament.

