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Problem uniwersalnego znaczenia  

wypowiedzi lokalnych Magisterium Ecclesiae 
 
I. Kontekst postawionego problemu 
 
Urząd Nauczycielski (Magisterium) jest we wspólnocie Kościoła instancją 

świadczącą za wiarą chrześcijańską i zarazem będącą nośnikiem tej wiary w osobach 
pojedynczych biskupów, kolegium biskupów i biskupa Rzymu – papieża, którzy na 
mocy sakramentalnych święceń w sposób autorytatywny przekazują bezpośrednio 
treści Bożego Objawienia odnoszące się do wiary i obyczajów (res fidei et morum) i 
pośrednio związane z nimi wypowiedzi zabezpieczające (preambula fidei [prawdy 
warunkujące w sposób konieczny przyjęcie wiary], facta dogmatica [wypowiedzi 
Kościoła o obiektywnym sensie danej nauki], czy wnioski teologiczne) [por. LThK3 
VI, 751].  

Urząd Nauczycielski [dalej: UN lub UNK] jest więc instancją świadczącą o 
Objawieniu, przekazem autorytatywnym, hermeneją, ale nie jest źródłem ani dawcą 
Objawienia. Akt wiary należny jest zatem słowu Bożemu, a nie słowu piastującym 
Urząd Nauczycielski, ani też samemu Urzędowi. Jednak Urząd Nauczycielski przez 
świadectwo o słowie Bożym staje się jednocześnie instancją wiary. Stąd wymagana 
jest postawa odpowiedniego posłuszeństwa u człowieka wierzącego. Posłuszeństwo to 
oznacza akceptację danej wypowiedzi, czyli przyjęcie słowa Bożego, które przemawia 
przez tę wypowiedź.  

Pierwszorzędnym zadaniem UN jest w sposób służebny słuchać, zachowywać i 
zobowiązująco wyjaśniać Słowo Boże – przekazane w Piśmie św. i Tradycji, 
reflektowane w teologii i egzystencjalnie przeżywane w zmyśle wiary wierzących. 
Magisterium Ecclesiae jest więc przede wszystkim rodzajem hermeneutyki, czyli 
rozmienia i interpretowania nauki objawionej. Jest on też misją nauczania, której 
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ciężar z ustanowienia Chrystusa został powierzony kolegium biskupów lub 
poszczególnym biskupom zjednoczonym z papieżem w komunii hierarchicznej [Urząd 
Nauczycielski Kościoła i teologia (1976). Tezy zatwierdzone in forma specifica przez 
Międzynarodową Komisję teologiczną, teza 1, w: Od wiary do teologii. Dokumenty 
Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996, Kraków 2000, s. 55].  

Papież Paweł VI włączył teologów do wspólnego zadania w służbie prawdzie, 
rozumianej jako strzeżenie pewności wiary, powierzonego UNK.  

Zasadniczym elementem wspólnym UNK i teologów jest „zachowywanie, coraz 
wnikliwsze zgłębianie, wykładanie, nauczanie i bronienie świętego depozytu 
objawienia” [Przemówienie do Międzynarodowego Kongresu na temat Teologii II 
Soboru Watykańskiego (1 października 1966), AAS 58 (1966), s. 891] w służbie ludu 
Bożego i dla zbawienia całego świata.  

Elementem różnicującym UNK i teologów jest różnorodność funkcji. UNK ma za 
zadanie bronić w sposób autorytatywny integralności katolickiej oraz jedności wiary i 
moralności. Jest to misja autentycznej interpretacji słowa Bożego spisanego lub 
przekazanego [Dei Verbum, 10], odrzucenie niebezpiecznych opinii dla wiary i 
moralności właściwej dla Kościoła oraz wykładanie prawd najbardziej aktualnych 
[Teza 5,1; w: Od wiary do teologii, s. 57]. Natomiast funkcją właściwą teologom jest 
pośredniczenie między wiarą Kościoła a UNK. Z jednej strony teologia przez swoje 
badania pomaga UNK lepiej poznać aktualne problemy życia, a z drugiej pomaga 
ludowi Bożemu zrozumieć doktrynę i wezwania UNK [Teza 5,2, w: Od wiary do 
teologii, s. 58].  

Ważny jest tu również tzw. problem posłuszeństwa wobec wypowiedzi UNK. 
Dotyczy ono zarówno piastujących urzędy (przywódców Kościoła), jak i członków 
Kościoła. Od 1998 roku Kongregacja Nauki Wiary wprowadziła dla biskupów obok 
formuły wiary (Professio fidei) także przysięgę wierności (Iusiurandum fidelitatis). 
Pierwsza żąda wyznanie credo nicejsko-konstantynopolitańskiego, a druga obok 
zachowania wierności wszystkich ustaw Kościoła także posłuszeństwa we wszystkim, 
„co duchowni pasterze jako rzeczywiści nauczyciele i mistrzowie wiary ogłaszają lub 
jako przywódcy Kościoła nakazują” [AAS 81 (1989) 105-106; por. W. Beinert, 
Teologiczna teoria poznania, s. 248-249]. Dopiero w takim kontekście posłuszeństwa 
wobec przekazywanej prawdy z mocą obowiązującą (w odpowiedniej hierarchii prawd 
i siły wiążącej tych wypowiedzi) można mówić o posłuszeństwie wiernych.  

 
II. Magisterium lokalne  
Nauczanie lokalne odnosi się i do kolegium biskupów i do papieża.  
 
A. Papież 
Papież wykonuje magisterium zwyczajne (ordinarium) oraz nadzwyczajne, czyli 

uroczyste (extraordinarium, sollemne, ex cathedra). Tak więc Biskup Rzymu naucza 
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nie tylko ex cathedra, lecz także zwyczajnie, a w tym powszechnie i lokalnie, np. do 
Kościołów lokalnych, do Kościoła jakiegoś kraju, do diecezji, do biskupa, a także do 
osoby indywidualnej o większym znaczeniu (np. do królów, prezydentów, teologów).  

Jan Paweł II stosował nauczanie  lokalne na szeroką skalę. Każda jego pielgrzymka 
była takim nauczaniem, skierowanym do Kościoła lokalnego. Nie było to jednak 
nauczanie prywatne, tzn. nie nauczał on jako Wojtyła, jako jednostka, lecz jako głowa 
Kościoła. Nie było to jednak nauczanie ex cathedra, czyli uroczyste. Brakowało tu 
jednak czterech warunków nauczania dogmatycznego, które podał Sobór Watykański I 
[DH 3074; BF II, 61].  

Sobór wymienia następujące warunki nieomylnego nauczania papieża (tzw. 
nauczanie ex cathedra): 

1. gdy występuje jako nauczyciel wszystkich wiernych, czyli pasterz całego 
 Kościoła 

2. o ile czyni to mocą najwyższej władzy apostolskiej  
3. o ile podaje prawdę w sposób zobowiązujący  
4. o ile podaje prawdę z dziedziny wiary i moralności [Cz. S. Bartnik, Dogmatyka 

Katolicka, t. II, Lublin 2003, s. 239-240; W. Beinert, Teologiczna teoria poznania, 
Kraków 1998, s. 244-245].  

Niektórzy teologowie (np. H. Bogacki, A. L. Krupa) poszerzyli tę nieomylność 
papieża w tym sensie, że uważali, iż każda encyklika jest nauczaniem uroczystym, 
nadzwyczajnym, a więc nieomylnym. Jednak trzeba powiedzieć, że encyklice należy 
się szczególny autorytet, ale nie jest ona nauczaniem nieomylnym. Jest ona 
nauczaniem zwyczajnym pasterza Kościoła. 

Najogólniej w nauczaniu lokalnym brakuje elementu pasterza całego Kościoła. 
Nauczanie papieskie uroczyste (nadzwyczajne, sollemne) zawsze jest uniwersalne, 
nauczanie zaś zwyczajne (ordinarium) jest z reguły też uniwersalne, ale bywa i 
lokalne. I powszechne i lokalne nie jest jednak nieomylne. Jednak niekiedy trudno 
odróżnić nauczanie zwyczajne od uroczystego. Niektórzy uważają, że dwa dokumenty 
Jana Pawła II były mylne: 

- że kobieta nie może być kapłanem [Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Inter 
insigniores w sprawie dopuszczenia kobiet do kapłaństwa urzędowego, 15 
października 1976: AAS 69 (1977), 98 — 116; List apostolski Ordinatio sacerdotalis 
Papieża Jana Pawła II o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom 
(1994)]. 

- ochrona życia [Jan Paweł II,  W obronie życia i zdrowia każdej osoby ludzkiej: 
Przesłanie do członków Papieskiej Akademii „Pro Vita” (19.02.2005); Jan Paweł II,  
Kościół domaga się prawa do życia dla każdej istoty ludzkiej od poczęcia do 
naturalnej śmierci: Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej 
Akademii „Pro Vita” (27.02.2002)].   
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Wypowiedzi lokalne nie są koekstensywne (współrozciągłe) do Kościoła 
uniwersalnego. Bardziej przypominają nauczanie biskupa lokalnego niż pasterza 
całego Kościoła. Mimo to należy się posłuszeństwo temu nauczaniu, chyba że teolog 
ma poważne argumenty przeciwne. W tym względzie można z nauczaniem papieskim 
dyskutować w oparciu o dowody i argumenty. 

Wypowiedzi lokalne, które nie mają zasięgu powszechnego, mają miejsce np.: 
- w czasie wizyty pielgrzymek do jakiego kraju czy regionu 
- okazyjne, w miejscach świętych, np. w Częstochowie, w Fatimie etc. 
- do danych grup ludzkich, ale nie wszystkich wiernych 
- do różnych stanów, klas społecznych, zawodów [Por. Jan Paweł II do artystów. 

Artyści do Jana Pawła II, Lublin 2006, ss. 803]. Oczywiście, nie jest istotne samo 
miejsce ogłoszenia jakiejś prawdy, tylko intencja zasięgu. 

Papież – działając lokalnie – mógłby ogłosić jakiś dogmat np. z Częstochowy czy 
Fatimy (a więc nie tylko z Rzymu), ale musiałby przy tym zaznaczyć, że chodzi o 
naukę powszechnie obowiązującą, czyli obejmującą cały Kościół powszechny.  

 
B. Biskupi 
Nauczanie lokalne odnosi się także do biskupów, zarówno części kolegium 

biskupiego, jak i poszczególnych biskupów. Nauczanie lokalne oznacza też 
nauczaniem biskupów nie będących papieżem. Często zapomina się, że magisterium 
Kościoła to również magisterium biskupów. 

Nauczanie biskupów poszczególnych regionów czy krajów, dotyczące nawet wiary 
i moralności, nie ma jednak charakteru ściśle zobowiązującego dla całego Kościoła. 
Należy się tu posłuch, ale teolog, który ma argumenty przeciw, może pójść za nimi.  

Także nauczanie biskupa w swojej diecezji jest lokalne. Ma ono jedynie daleką 
analogię do nauczania uniwersalnego. Zresztą także papież, jako biskup Rzymu, w 
nauczaniu do swojej diecezji, naucza lokalnie.  

Najogólniej jednak nauczanie biskupie to: nauczanie Konferencji Episkopatów, 
synodów, Episkopatów kontynentu, np. biskupi afrykańscy. Wśród form nauczania 
biskupiego można jednak wyróżnić następujące: listy pasterskie, dekrety 
(rozporządzenia), kazania, pisma (dzieła teologiczne), katechezy, etc.  

Nauczanie to nie ma wartości dogmatycznej samo z siebie, lecz dopiero wtedy, gdy 
dotyczy wiary i moralności i gdy głoszone jest po całym świecie jako prawda 
objawiona (pod sankcją zbawienia). Wtedy mówi się o tzw. episcopi dispersi 
(rozproszeni). Ich nauczanie jest zwyczajne. Podczas gdy nauczanie episkopatu na 
soborze jest nauczaniem uroczystym, to episkopat całego Kościoła tworzy 
magisterium zwyczajne i uroczyste, w obu jest nieomylny.  

Episkopat jako całość naucza nieomylnie w nauczaniu zwyczajnym, ale pod 
pewnymi warunkami, np.: 
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- magisterium lokalne [np. papież, czy pojedynczy biskup] odbywa się w ramach 
magisterium zwyczajnego; 

- episkopat jako całość może być nieomylny w magisterium zwyczajnym, jeśli głosi 
jakąś prawdę powszechnie i jako objawioną; 

- ponadto episkopat jest nieomylny w nauczaniu uroczystym (nadzwyczajnym), w 
jedności z papieżem na soborze; 

Okazuje się, że episkopat jest nieomylny i w nauczaniu zwyczajnym i 
nadzwyczajnym (na soborze), ale nie ma nieomylności wbrew papieżowi. Kolegium 
biskupie jest nieomylne w obu znaczeniach, ale papież jest nieomylny tylko w 
nauczaniu uroczystym, ex cathedra. Dotąd papież skorzystał tylko dwa razy z takiego 
nauczania ex cathedra: ogłaszając dogmat o Niepokalanym Poczęciu (1854; Pius IX) i 
o Wniebowzięciu Matki Bożej (1950, Pius XII).  

Episkopat lokalny może nauczać omylnie jako jednostka, grupa (Kościół lokalny). 
Inna jest jednak sytuacja nauczania biskupów na soborze w łączności z Piotrem. 
Nauczanie to jest nieomylne. Nie jest więc ono nigdy nauczaniem lokalnym. Nawet 
gdy z Piotrem jest niewielka grupa biskupów, to i tak reprezentują cały Kościół.   

Po Soborze Vaticanum I magisterium Ecclesiae odnoszono tylko do papieża i 
zaniedbano nauczanie magisterium episcoporum. Dopiero Vaticanum II mocniej 
potwierdziło powagę magisterium biskupiego. 

Także biskup lokalny czy episkopat kraju może reprezentować prawdę 
dogmatyczną i uniwersalną, ale jej podmiotem nie jest całe kolegium biskupie. 
Oznacza to, że biskup pojedynczy może nauczać dogmatycznie, ale nauczanie to nie 
ma sankcji uniwersalnej. Może to być dogmat pod względem treści, ale nie ma on 
sankcji formalnej. 

 
III. Wnioski końcowe 
 
W Kościele katolickim mamy w zasadzie dwa podmioty nauczania: papież i 

episkopat (w tym pojedynczy biskup). Stąd nauczanie ma charakter zarówno 
uniwersalny, jak i lokalny. Oba podmioty w jedności mają nauczać cały Kościół jaki i 
lokalny. Zarówno nauczanie papieskie jak i biskupie mają charakter uniwersalny i 
lokalny, zależy od odniesienia. 

Szersze jest bez wątpienia nauczanie papieża jako głowy Kościoła. Stąd nauczanie 
papieskie lokalne może mieć znaczenie uniwersalne, choć nie w sensie dogmatycznym 
(zobowiązującym), gdy brak tu któregoś z elementów. Zwykle jednak wystąpienie 
papieża jako pasterza całego Kościoła ma znaczenie uniwersalne (choć 
niezobowiązujące), gdy naucza w sprawach wiary, a także wynikającej stąd 
moralności życia.  

Trzeba zauważyć, że nauczanie lokalne fizycznie może się odnosić do całego 
Kościoła, a więc staje się uniwersalne, gdy z czasem – via mass media – samo 
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przyjmie formę powszechnego zapoznania się z nim, a przez to i wzbudzi aprobatę czy 
posłuszeństwo innych ludzi. Jest to nowa ścieżka rozpowszechnienia nauczania 
lokalnego, które przenoszone jest globalnie, choć innym już nośnikiem niż sam 
nauczający.  

Dobrym przykładem może być transmisja telewizyjna Mszy papieskich, dzięki 
którym – ukazana tam liturgia – stała się powszechnie przyjętą formą w całym 
katolickim świecie. W ten sposób homilie papieskie stają się też nauczaniem nie tylko 
danej wspólnoty lokalnej, lecz całego Kościoła, który słucha.  

Tym bardziej nauczanie lokalne do specyficznych grup społecznych, np. do 
artystów danego Kościoła lokalnego, staje się automatycznie odniesione do wszystkich 
artystów świata, utożsamiających się z tymi, do których bezpośrednio przemawiał 
papież. Problem jest jednak w tym, czy nauczanie to jest przyjęte jako nauczanie, czy 
jako jedno z wielu spotkań duszpasterskich. Ważną rolę odgrywa tu już osobista 
wolność przyjęcia w sumieniu tej nauki, aby nie stała się kolejnym spotkaniem natury 
artystycznej. Należy tu więc odróżnić nauczanie lokalne, eklezjalne od prywatnego lub 
spoza wiary i moralności. 

Wielką rolę w przeniesieniu nauczania lokalnego na jego znaczenie uniwersalne 
odgrywa fakt, że każde nauczanie – zwrócone wprawdzie do małej grupy słuchaczy – 
dotyczy jednak nie tylko ich samych, lecz jakiejś prawdy ogólnokościelnej i 
ogólnoludzkiej. Przykładem może być wielki problem ochrony życia od poczęcia lub 
problem eutanazji, czy też problem wzoru świętości. Problemy te dotyczą więc 
wszystkich wierzących.   

W rezultacie nauczanie powszechne i nauczanie lokalne łączą się ze sobą bardzo 
ściśle w sensie podmiotowym: biskup i papież, jak i w sensie przepowiadania prawdy: 
ad universum i ad partem. Jest to jedno i to samo magisterium niejako o dwóch 
odniesieniach, o dwóch realizacjach praktycznych. Toteż jedni nie może działać bez 
drugiego. Różnią się one tylko formalnie co do stopnia pewności, autorytatywności i 
zobowiązania. Pierwszeństwo formalne ma nauczanie powszechne. Prawda Boża i 
wieczność jej trwania została przyobiecana całemu Kościołowi, a nie Kościołowi 
lokalnemu. 

 
 
Lublin, 14.XI.2006 
 


