Podleganie ochrzczonych władzy Kościoła Katolickiego
Sobór Trydencki, sesja siódma, 3 marca 1547 roku, "O Chrzcie", kanony 7, 8 i 14
kanon 7, DS 1620
Si quis dixerit, baptizatos per baptismum ipsum, solius tantum fidei debitores fieri, non
autem universæ legis Christi servandæ: anathema sit.
Ktokolwiek by powiedział, że ochrzczeni są poprzez chrzest poddanymi
jedynie wiary, ale nie podlegają całemu prawu Chrystusowemu: niech będzie
przeklęty.
kanon 8, DS 1621
Si quis dixerit, baptizatos liberos esse ab omnibus sanctae Romanae Ecclesiae praeceptis,
quae vel scripta vel tradita sunt, ita ut ea observare non teneantur, nisi se sua sponte illis submittere
voluerint: anathema sit.
Ktokolwiek by powiedział, że ochrzczeni są zwolnieni ze wszystkich zasad
świętego Kościoła Rzymskiego, spisanych bądź przekazywanych przez tradycję,
tak, że nie muszą ich przestrzegać, chyba, że postanowili im podlegać z własnej
woli: niech będzie przeklęty.
kanon 14, DS 1627
Si quis dixerit, hujusmodi parvulos baptizatos, cum adoleverint, interrogandos esse, an
ratum habere velint, quod patrini eorum nomine, dum baptizarentur, polliciti sunt; et, ubi se nolle
responderint, suo esse arbitrio relinquendos; nec alia interim pœna ad Christianam vitam cogendos,
nisi ut ab Eucharistiæ aliorumque sacramentorum perceptione arceantur, donec resipiscant:
anathema sit.
Ktokolwiek by powiedział, że ochrzczonych w dzieciństwie, kiedy dorosną,
należy pytać czy podtrzymują co ich rodzice chrzestni obiecali w ich imieniu, kiedy
zostali ochrzczeni; oraz, jeżeli odpowiedzą, że nie, należy ich pozostawić ich
własnej woli; i nie należy ich zmuszać do życia po chrześcijańsku żadnymi karami,
poza wyłączeniem z Eucharystii i innych sakramentów, dopóki nie okażą skruchy:
niech będzie przeklęty.

Wypowiedzi polskich duchownych
na temat kanonu 11 Kodeksu Prawa Kanonicznego
Z Kościoła, do którego włączeni zostaliśmy przez chrzest, nie można się wypisać.
ks. prof. Ryszard Sztychmiler, „Gazeta Olsztyńska” 9 lutego 2006

Kościół nie jest żadną organizacją do której można wstąpić a po pewnym czasie się
wypisać. Jeśli ktoś składa oświadczenie woli, w którym deklaruje, że nic go nie łączy
z Kościołem, to jest to wiążące w jego sumieniu. Ciągle jednak pozostanie członkiem
Kościoła, choć „martwym”. Chrzest i inne sakramenty są ważne do końca życia.
bp Tadeusz Pieronek, b. rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, „Super Express” 15 luty 2006, s. 8

Pan [John Doe] w myśl kanonu 11 Kodeksu Prawa Kanonicznego, mimo, że dokonał
aktu apostazji, nadal podlega ustawom czysto kościelnym.
Biskup Warszawsko-Praski (abp Henryk Hoser) do GIODO, 29 września 2011

Obecnie – po zmianach dokonanych przez Benedykta XVI – katolikiem jest się od
momentu chrztu do momentu śmierci, niezależnie od tego, czy się utraciło wiarę i czy
się zachowuje związek z Kościołem bądź nie. Powrócono więc do doktryny wyrażającej
się w starożytnej paremii „semel catholicus, semper catholicus” – „kto raz zostaje
katolikiem zostaje nim na zawsze”.
ks. dr hab. Dariusz Walencik, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, depesza Katolickiej
Agencji Informacyjnej nr 454761, 11 stycznia 2012

Odstępca nie przestaje być katolikiem
Nawet jeśli starania duszpasterza nie będą owocne, apostazja zostanie dokonana
I w księdze chrztu pojawi się wzmianka o wystąpieniu z Kościoła formalnym aktem
danej osoby – nie przestanie ona być katolikiem. Wynika to z dogmatycznego
pryncypium nieutracalności łaski chrztu – kto raz został wszczepiony w Chrystusa,
jest złączony z Nim na zawsze i nie zmieni tego żaden formalnie dokonany akt. „Semel
catholicus, semper catholicus”: kto raz stał się katolikiem, ten będzie nim na zawsze –
ta zasada nigdy nie przestała w Kościele obowiązywać.
ks. dr hab. Piotr Majer, Rada Prawna KEP, autor “Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz”, depesza Katolickiej
Agencji Informacyjnej, 13 stycznia 2012

Revista Española de Derecho Canónico
tom 19, numer 57, rok 1964, ss. 817-854 (zwłaszcza 828-829)

ks. prof. Carlos M. Corral Salvador
Incorporacion a la Iglesia por el bautismo y sus consecuencias juridicas
tłumaczenie: Traducciones y Consulting na zlecenie www.wystap.pl, Kraków 2012
Druga konsekwencja prawna: poddany Kościoła
10. Ponieważ człowiek przez chrzest został włączony do Kościoła i nabył w nim
i przez niego nadprzyrodzoną osobowość podlega podstawowym szczególnym obowiązkom
nadprzyrodzonej natury, zarówno pochodzącym od Boga, jak i od Kościoła. W związku
z nimi brak jakichkolwiek przesłanek, które by ochrzczonych z nich zwalniały.
Jeśli chodzi o podstawowe szczególne obowiązki chrześcijan pochodzące od Boga,
ochrzczony podlega im nieodwołalnie. Powodem podległości jest niezbywalny charakter
nadprzyrodzonej osobowości w Kościele z powodu nieodwołalności chrztu. Jeśli chodzi
natomiast o ich wykonywanie ze strony Kościoła nie istnieją jakiekolwiek przeszkody.
Jeśli chodzi o podstawowe szczególne obowiązki chrześcijan pochodzące wyłącznie
od Kościoła brak również samoistnej czy ogólnej dyspensy z jego strony.
W istocie, zgodnie z kanonem 87 [CIC 1917] człowiek staje się osobą wraz ze
wszelkimi obowiązkami chrześcijanina bez wyjątku; to samo stanowi odpowiedni kanon
kodeksu kościołów wschodnich (kanon 16, par. 2)18. Natomiast kanon 12 CIC [1917, kanon
11 w CIC 1983] ustanawia wyraźnie ogólną zasadę, a sensu contrario, podległości
wszystkich ochrzczonych prawom czysto kościelnym.
Ogólna zasada kanonu 12 jedynie zbiera zasadę ustaloną w poprzednich dokumentach
pontyfikalnych, które stanowią jej podstawę. Wyróżnić należy przede wszystkim kanon
8 Soboru Trydenckiego, sesja siódma: „Ktokolwiek by powiedział, że ochrzczeni są zwolnieni
ze wszystkich zasad Świętego Kościoła Rzymskiego, spisanych bądź przekazywanych przez
tradycję, tak, że nie muszą ich przestrzegać, chyba, że postanowili im podlegać z własnej
woli: niech będzie przeklęty”19 [osobno tłumaczone z łaciny – MP].
Podstawowe obowiązki chrześcijan związane są z ustanowioną przez chrzest
osobowością. W związku z tym wszyscy ochrzczeni nawet w przypadku apostazji, herezji,
oddzielenia się od Kościoła, wstąpienia do sekty ateistycznej nadal podlegają prawom
kościelnym o ile jednoznacznie lub implicite nie zostali zwolnieni z ich wypełnienia.
Ochrzczony nieodwołalnie podlega Kościołowi jako subditus Ecclesiae.
W związku z tym chrzest tworzy z człowieka jako takiego osobę wraz z wszystkimi
prawami i obowiązkami w Kościele, poddanym i zobowiązanym jako osoba pleno iure.
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Gommar Michiels, „Principia generalia de personis in Ecclesia”, Paryż 1955, s. 28
D 864 = DS 1621

