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Tezy z prawa kanonicznego: D-III/IV 2011/2012  

Pozycja kanoniczna wiernych w zakresie wybranych praw i 
obowiązków   podstawowych 

 

1. Rozumienie i interpretacja pojęcia własnej pozycji kanoniczno-prawnej wiernych. 

2. Pojęcie wiernych w Kościele Katolickim i w nauce prawa kościelnego. Podstawowe treść 

kodeksowego zróżnicowania i równości – kan. 204 KPK. 

3. Uczestnictwo wiernych w potrójnym posłannictwie Chrystusa: AA art. 2, 3; LG 10.  

4. Formalno-prawne stopnie przynależności ochrzczonych do Kościoła: formalna plena 

communio z Kościołem Katolickim – kan. 204§2 i kan. 205 KPK + posiadanie Ducha 

Chrystusa i przyjęcie całego porządku Kościoła oraz wszystkich środków zbawienia w 

Nim zawartych LG 14. 

5. Pozycja prawna katechumenów – kan. 206§1 KPK: problem osobowości prawnej 

katechumenów w Kościele [kan.96 KPK], zakres posiadanych praw i obowiązków w 

Kościele? 

6. Źródło udziału katechumenów w duchowych i sakramentalnych dobrach Kościoła. Zakres 

uprawnień i kościelnych zobowiązań – kan. 206§2 KPK oraz kan. 1170 KPK i kan. 1183§1 

KPK. 

7. Zakres prerogatyw dla katechumenów i obligacje prawno-kanoniczne dla nieochrzczonych: 

kan. 1086 KPK, kan. 1117 KPK, kan. 1143 KPK, kan. 1476 KPK, kan. 861 KPK. Jakie funkcje 

mogą sprawować: kan. 1170 KPK, 1183§2 KPK, kan. 1483 KPK, kan. 1108§1 KPK, kan. 1549-

1550 KPK. 

8. Wspólnota konstytutywna wierzących w Chrystusa: stan duchownych i świeckich a 

konstytucyjne prawo Kościoła. Inność zakresowa uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa 

wyznacza różnorodność funkcji i zadań w misji zbawczej (ex divina Institutione – LG 10) – 

kan. 207 KPK. 

9. Kanoniczne pojęcie duchownego i świeckiego (powołanych przez Boga do wierzenia – por. 

kan. 204§1 KPK). Różne funkcje i zadania w realizacji misji. Źródło władzy kierowniczej – 

kan. 129§2 KPK, współdziałanie dla świeckich – kan. 129§2 KPK, głoszenie Ewangelii – 

kan. 757 KPK, świeccy powołani do współpracy – kan. 759 i 785 KPK, sprawowanie 

Eucharystii – kan. 900 KPK, współdziałanie wiernych na swój sposób – kan. 899§2 KPK, 
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kan. 835§4 KPK, udział w kapłaństwie wspólnym i współdziałanie w misji głoszenia i 

zbawiania – kan. 759 KPK, kan. 766 KPK, kan. 835§4 KPK, kan. 836 KPK, kan. 837 KPK, 

kan. 1174§2 KPK. 

10. Szczególny wymiar stanu rad ewangelicznych – jako szczególna forma życia duchownych i 

świeckich, znaczenie świętego węzła przynależności do rad ewangelicznych: instituta vitae 

consecrata: kan. 573-730 KPK + instytuty świeckie i indywidualne formy życia 

konsekrowanego: dziewice, wdowy, pustelnicy. Zadania – LG 44.  

11. Kodeksowa zasada prawdziwej równości wszystkich wiernych – tożsamość Ludu Bożego – 

kan. 208 KPK (LG 32.3-4). Równość co do godności i działania – różnorodność w 

budowaniu Ciała Chrystusa [zgodnie z własną pozycją: różnorodność funkcji i zadań, 

służb w Kościele i poza Kościołem]. 

12. Pozycja kobiety w prawie kościelnym: równość mężczyzny i kobiety w odniesieniu do 

godności i podobieństwa Bożego, roszczenia w zakresie równouprawnienia obojga (LG 

32,2; GS 9). Pozycja kobiety a dopuszczenie do kapłaństwa hierarchicznego, posługi 

lektoratu i akolitatu, inne służby liturgiczne i urzędy w Kościele (konieczność spełnienia 

przesłanek prawnych). 

13. Obowiązki i prawa wspólne wszystkim ochrzczonym (kan. 209-223). Zobowiązania do 

zachowania wspólnoty z Kościołem – kan. 209§1 KPK wynika z kan. 849 KPK, kan. 879 

KPK. Pogwałcenie tego obowiązku: przestępstwa przeciwko jedności Kościoła – kan. 1364 

KPK, przeciw władzy kościelnej i wolności Kościoła – kan. 1370-1377 KPK. Sankcje karne 

za te przestępstwa.  

14. Obowiązki wszystkich wiernych: kan. 209-211 KPK, kan. 212§1-3 KPK, kan. 222-223 KPK, 

włączone do nich obowiązki świeckich: kan. 224-226 KPK, kan. 229§1 KPK, kan. 231§1 

KPK, duchownych: kan. 273 - 274§2 KPK, kan. 275-279 KPK, kan. 282 KPK, kan. 284-287 

KPK, kan. 289 KPK oraz konsekrowanych: kan. 662-667§1-3 KPK, kan. 668§1.4 KPK, kan. 

669-672 KPK. 

15. Obowiązki nałożone przez prawodawcę i Kościół partykularny. Obowiązek życia świętego 

oraz wspieranie rozwoju świętości – kan. 211 KPK. 

16. Obowiązek posłuszeństwa wierze i posłuszeństwa prawu – kan. 212§1 KPK. Prawo 

wiernych do przedstawiania pasterzom swoich potrzeb w zakresie bonum Ecclesiae. 

Ochrona nienaruszalności wiary i zwyczaju, szacunek dla pasterzy – kan. 212§2-3. Prawo 

wiernych do otrzymywania głoszonego Słowa Bożego i Sakramentów: problem właściwej 

dyspozycji wiernych – kan. 843§1 KPK i inne. 
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