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Kanon 13 Sesji 
VII Soboru 
Trydenckiego, 

konstytucja Quo Primum 
a zakres zmian w liturgii
A. Kanon 13 Sesji VII Soboru Trydenckiego 
– dyscyplinarny czy teologiczny?

Wprowadzenie

1. We wrześniu ubiegłego roku odbyła się druga edycja 
konferencji „Kościół Katolicki w czasach zamętu. 
Elementy diagnozy i remedia”1, gdzie dane było 
autorowi niniejszego artykułu wygłosić wykład „Złote 
Gody Novus Ordo”2 z okazji 50-tej rocznicy ogłoszenia 
(w 1969 roku) nowego mszału – zwanego Novus Ordo 
Missae. Po konferencji artykułowano różne zarzuty, 
pytania i wątpliwości.

Jedna z nich dotyczy poruszanego na wykładzie 
zakazu zmiany obrzędów (rytów), stosowanych przy 
udzielaniu sakramentów. Przypomnijmy pokrótce: 
Sobór Trydencki uroczyście potępił sam pomysł takich 
zmian, wykluczając z Kościoła osoby twierdzące, że 
obrzędy mogą być „zmieniane na inne nowe”. Zostało to 
ujęte w kanonie 13 sesji VII (ogólnej o sakramentach):

„Si quis dixerit, receptos et approbatos ecclesiae catholicae 
ritus in solemni sacramentorum administratione adhiberi 
consuetos aut contemni, aut sine peccato a ministris 
pro libito omitti, aut in novos alios per quemcumque 
ecclesiarum pastorem mutari posse: anathema sit”.

W tłumaczeniu na j. polski: „Gdyby ktoś mówił, 
że przyjęte i uznane obrzędy Kościoła katolickiego, 
zwyczajowo stosowane przy uroczystym udzielaniu 
sakramentów, mogą być lekceważone lub dowolnie 
i  bez grzechu pomijane, lub zmieniane na inne nowe 
przez jakiegokolwiek pasterza kościołów – niech będzie 
wyklęty.”3 (podkreśl. aut.).

2. Podczas wykładu wskazano, że wspomniany kanon 
z Soboru Trydenckiego to orzeczenie tyczące się spraw 
wiary (a nie tylko dyscypliny), i dlatego pozostaje 
na zawsze wiążącym. Konsekwencje tego są jasne – 
tzw. mszał Pawła VI („nowy mszał”) to pogwałcenie 
nauczania Kościoła i atak na samą wiarę. Oczywiście, 
w obliczu tak niepopularnego stwierdzenia, odezwały 

się różnorakie głosy sprzeciwu, częstokroć bazujące na 
znanych już od kilkudziesięciu lat (bowiem nowy mszał 
od samego początku był źródłem wielu kontrowersji) 
frazesach, promowanych przez apologetów rewolucji 
liturgicznej.

3. Jednym z takich frazesów jest „czystodyscyplinaryzm”, 
czyli pogląd mówiący, że sprawa zmian w liturgii to 
zaledwie kwestia dyscypliny, i jako taka zalicza się 
do rzeczy, które ulec mogą zmianie. Jest to niestety 
w  najlepszym wypadku półprawda, zupełnie 
ignorująca niemal dwutysiącletnią myśl Kościoła, 
wraz z najstarszym liturgicznym prawidłem zawartym 
w maksymie lex orandi, lex credendi. Zwolennicy 
rewolucji liturgicznej, opierając się na słusznym samym 
w sobie twierdzeniu, że papieże mogą modyfikować 
pewne rzeczy w liturgii, rozciągają je ponad miarę 
i  nie zauważają, że i w tym istnieją granice, zarówno 
w  ramach prawa zwyczajowego, naturalnego jak i –
przede wszystkim – Boskiego.

4. Podobnież, liturgiczni „postępowcy” nie chcą 
uznać prawa papieży do „zacementowania” (jak 
to nierzadko przedstawiają) czy raczej (jak jest 
faktycznie) – zabezpieczenia i zachowania integralności 
liturgii w sposób wiążący ich następców. Co 
kuriozalne, „postępowcy” ci twierdzą jednocześnie, 
że papieże (czy raczej – wybrani przez nich „(po)
soborowi papieże”) mogli i mogą robić „co im się 
żywnie podoba”, choćby było to jawną herezją czy 
sprzeniewierzeniem się Tradycji Kościoła. Zwolennicy 
tych rewolucyjnych poglądów w swej zuchwałości 
powołują się na specyficznie rozumiane, posoborowe 
„posłuszeństwo”: przybiera ono postać swoistej 
papolatrii (ograniczonej jednakże tylko do zajmujących 
tron piotrowy od 1958 r.) i realizuje się w groteskowym 
absolutyzmie przyznawanym „papieżom Vaticanum 
II” z jednoczesnym ubezwłasnowolnieniem wszystkich 
następców św. Piotra sprzed rewolucji liturgicznej.
Nie powinno to być jednak szczególnie zaskakujące, 
bowiem dokładnie to samo uczyniono w ramach 
doktryny Kościoła (by dać pewien przykład: 
zanegowano tradycyjną i uroczystą naukę Kościoła 
potępiającą wolność dla fałszywych religii, a zamiast  
tego nastręcza się ciągle wolnomyślicielski  
koncept „wolności religijnej”. Innym zaprzeczeniem 
Magisterium jest prezentowanie pewnych, 
wcześniej potępionych4 dążeń ekumenicznych, jako 
najwspanialszych i  najświętszych inicjatyw, które są 
absolutnie koniecznymi i od których już rzekomo „nie 
ma odwrotu”).
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5. By odmówić papieżom „przedsoborowym” 
prawa do wiązania swoich następców w kwestiach 
liturgii, zwolennicy rewolucji stosują prosty wybieg, 
kategorycznie stwierdzając (z powołaniem się na własną 
nieomylność?), że święta liturgia to nie jest kwestia 
wiary, a tylko dyscypliny kościelnej i dlatego m.in. św. 
Pius V nie miał prawa związać swoich następców co 
do konieczności zachowania ustanowionego przezeń 
na „wsze czasy” Mszału Rzymskiego (zob. konstytucja 
apostolska Quo Primum).

6. W zuchwałości swojej przytaczają nawet argumenty 
przeciw uroczystym kanonom Soboru Trydenckiego 
(!), usiłując zniwelować ich znaczenie jako błahą 
sprawę czystej dyscypliny – stąd nazywać ich będziemy, 
jako zwolenników owego „czystodyscyplinaryzmu” – 
„czystodyscyplinarystami”.

7. Próba zniwelowania kanonu 13 z sesji 7 
(wykluczającego z Kościoła każdego, kto by m.in. 
twierdził, że obrzędy sakramentów mogą „być 
zmieniane na inne nowe”) polega na przedstawieniu go 
nie jako wiążące na zawsze orzeczenie tyczące się spraw 
wiary, lecz dawne rozporządzenie dyscyplinarne, dziś 
już bez znaczenia.

Te rozpaczliwe usiłowania obrony status quo, 
poprzez usprawiedliwianie odstępstwa zawartego 
w  posoborowym stanowisku, są przeprowadzane 
nawet, gdy jest jasnym, że sama zastosowana forma 
(kanon teologiczny) wskazuje na sprawy wiary. 
Zauważmy również, że co do zasady nie wyklucza się 
nikogo z Kościoła w sprawach czysto dyscyplinarnych, 
co zostało wskazane w wykładzie5.

To „tylko” ekskomunika?

8. Argumentem zwolenników rewolucji, mającym 
zanegować wiążący charakter kanonu 13 jest 
wykazywanie, że wykluczenie kogoś z Kościoła 
bywało nakładane i w sprawach dyscypliny. Choć nie 
jest to w żadnym wypadku argument dostateczny 
(bo odnosi się tylko do wymienionego rodzaju kary 
(ekskomunika), a nie do samej zastosowanej formy 
kanonu dogmatycznego – /anatema/ – o tym dalej) 
warto i na to dać odpowiedź.

Zanim przejdziemy do roztrząśnięcia istoty 
ekskomuniki, niezbędnego do zrozumienia z jakim 
obszarem (doktryny czy dyscypliny) mamy do 
czynienia, koniecznym się wydaje wskazać błąd 

logiczny w argumencie przytaczającym (rzeczywiste 
czy rzekome) przypadki ekskomuniki nakładanej 
w sprawach dyscypliny. 

Otóż – odpowiadamy – z faktu, że są sytuacje, gdzie 
wydana ekskomunika wydaje się tyczyć spraw raczej 
dyscyplinarnych (a nie spraw wiary) nie wynika 
bynajmniej, że nie istnieją takie orzeczenia, które 
obwarowane ekskomuniką spraw wiary by nie dotyczyły. 
Podobnie jak z tego, że istnieją ludzie, którzy nie są 
prezydentami, nie wynika jeszcze, że Andrzej Duda 
prezydentem nie jest. Stąd chybione są próby podważenia 
argumentu przez podanie rzekomego kontr-przykładu 
– istnieją bowiem anatemy dotyczące bezpośrednio 
spraw wiary, nawet jeśli znaleźć można jakiś przypadek 
ekskomuniki w sprawie czysto dyscyplinarnej, co nie jest 
wcale łatwe do wykazania6.
To wyjaśnienie sprawy pierwszej, mianowicie błędu 
logicznego i fałszywej konkluzji.

9. Wydaje się, że w rozumowaniu takim mamy do 
czynienia z fragmentarycznym (a przez to niestety 
wypaczonym) pojmowaniu ekskomuniki (anatemy, 
klątwy, wykluczenia) w zakresie materii jakiej 
ona dotyczy. „Czystodyscyplinaryści” traktując 
ekskomunikę jako karę mniemają, że z tego pojęcia 
wynika automatycznie przynależenie jej do kwestii 
natury tylko dyscyplinarnej.
Tymczasem, co do zasady7, tak wysoka kara 
jak wykluczenie z Kościoła (ekskomunika) ma 
miejsce w  przypadku poważnego pogwałcenia 
prawa Bożego – bądź to względem wiary (stąd np. 
wykluczanie heretyków, karanie za znieważenie 
postaci eucharystycznych) bądź moralności (stąd 
wykluczanie za bardzo poważne przestępstwa 
moralne, jak np.  zamordowanie dziecka w łonie 
matki, atak na Papieża, zdradzenie przez spowiednika 
tajemnicy spowiedzi itd.) – przy czym zwróćmy 
uwagę, że nierzadko kwestie wiary i  moralności się 
łączą i stąd można mówić o mieszanym charakterze 
przedmiotu kary. Wyjątkowo niebezpieczną jest 
więc bagatelizacja tak ciężkich przestępstw przeciw 
(w przeważającej większości) prawu Bożemu, skoro 
„czystodyscyplinaryści” ośmielają się traktować 
kwestię ekskomuniki jako historycznej i pozbawionej 
znaczenia dyscypliny. 

Postawmy pytanie: skoro generalnie klątwa rzucana jest 
za najcięższe przewiny wobec wiary i moralności, i skoro 
taka właśnie forma kary jest nałożona w badanym 
kanonie 13, to czyż zmiana obrzędów sakramentów 
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na „inne nowe przez któregokolwiek pasterza” – w tym 
i potencjalnie papieża – nie jest właśnie taką ciężką 
przewiną? Czy nowy ryt Mszy św. gdzie sprawowany 
jest8 Sakrament Eucharystii nie jest w wyjawionym 
już samym pomyśle („Gdyby ktoś mówił, że...”) jego 
ustanowienia rzeczą niegodziwą? A mówimy na razie 
tylko o samym fakcie zmiany obrzędów sakramentów 
na „inne nowe” – nie skupiając się na analizie jakie 
owe ryty w swej konstrukcji i teologii są (co do tego 
względem rytu Mszy św. odsyłamy do wykładu „Złote 
Gody Novus Ordo”).

Wracając do istoty ekskomuniki powtórzmy – 
ekskomunika jako najcięższa z możliwych kar 
zasadniczo tyczy się spraw wiary i moralności, czyli 
ogółem obszaru d o k t r y n a l n e g o, przedmiotu 
nauki Kościoła. Nie jest to więc, generalnie rzecz biorąc, 
sprawa czystej tylko dyscypliny czy kwestia należąca 
do obszaru administracji kościelnej (zarządzania 
Kościołem).

Forma kanonu

10. Poczyniwszy te wyjaśnienia, przejdźmy do sprawy 
formy zastosowanej przez dokument soborowy 
– formy kanonu. Zwracał na to uwagę wybitny  
kanonista (i  notabene – peritus na Vaticanum II)  
kard. Alfons Maria Stickler SDB, podkreślając w jednej 
ze swoich publikacji9:

„Często nie zauważa się faktu istnienia dwóch 
typów orzeczeń i decyzji soborowych: doktrynalnych 
(teologicznych) i dyscyplinarnych. Większość soborów 
i synodów wypowiadała się zarówno w sprawach 
doktrynalnych, jak i dyscyplinarnych. (...)

Wspomniane rozróżnienie ważne jest dlatego, że Sobór 
Trydencki w sposób wyraźny wydał orzeczenia obydwu 
typów. W dokumentach tego soboru znajdujemy rozdziały 
i kanony zawierające orzeczenia wyłącznie w sprawach 
wiary, a potem, w dokumentach prawie wszystkich 
sesji, po rozdziałach i kanonach teologicznych znajdują 
się orzeczenia w sprawach wyłącznie dyscyplinarnych. 
We wszystkich kanonach teologicznych znajdujemy 
orzeczenie, że każdy, kto sprzeciwia się decyzjom Soboru, 
jest wyłączony ze wspólnoty – anathema sit. Natomiast 
Sobór nigdy nie nakłada anatemy w sprawach czysto 
dyscyplinarnych” (podkreśl. aut.). Badany przez nas 
kanon 13 z sesji VII jest zatem przykładem kanonu 
teologicznego, a nie dyscyplinarnego.

11. Na potwierdzenie opinii eksperckiej kardynała 
Sticklera przytoczyć możemy jeszcze fragment wstępu 
do wydania dokumentów Soboru Trydenckiego, gdzie 
zarysowano jego przebieg:
„Na początku trzeba było ustalić procedury obrad. Proces 
ich tworzenia odzwierciedlają tytuły dekretów pierwszych 
sesji (na przykład Dekret pierwszy; Dekret drugi; Dekret 
trzeci, które częściowo zostaną powtórzone jeszcze w sesji 
5, a następnie całkowicie zanikną, gdyż sobór wypracuje 
przejrzysty podział obrad na część dotyczącą nauki wiary 
(dekret I) oraz część dotyczącą reformy Kościoła (dekret 
II)”10 (podkreśl. aut.).
I faktycznie, począwszy od sesji szóstej Sobór Trydencki 
konsekwentnie i wyraźnie rozdziela naukę wiary  
(dekret I) i kwestie dyscyplinarno-administracyjne 
(dekret II – „Dekret o reformie” i ew. dekrety dalsze).

Analizowany przez nas kanon 13 z sesji VII znajduje się 
właśnie w dekrecie I („Dekret o sakramentach”11), czyli 
części poświęconej nauce w i a r y, a nie dyscyplinie. 
W ramach sesji VII, za dekretem pierwszym znajduje 
się dekret II, tyczący się spraw dyscyplinarnych 
i  administracyjnych („Dekret o reformie”) – tam to 
orzekane są sprawy takie jak: kto może otrzymywać 
beneficja, kto może kierować kościołem katedralnym 
i tym podobne.

Jako ciekawostkę, i stosowny kontr-przykład, wskazać 
możemy i sam przypadek nałożenia kary ekskomuniki 
w sprawie, którą uznać by można za głównie tyczącą się 
dyscypliny – a mianowicie przestępstwa przejmowania 
dziesięcin należnych Kościołom – Sobór Trydencki, 
Sesja 25/A: IV („Dekret o reformie ogólnej”, rozdz. 12)12:

„Nie można dopuścić do tego, aby pewne osoby za 
pomocą różnych sztuczek przejmowały dziesięciny 
należne kościołom, albo odważały się zajmować 
dziesięciny wypłacane przez innych i przyjmowały je dla 
siebie, gdyż uiszczanie dziesięciny jest należne Bogu, a ci, 
którzy nie chcą ich płacić albo przeszkadzają płacącym, 
przywłaszczają sobie cudzą własność. Dlatego święty 
sobór nakazuje wszystkim, wszelkiego stopnia i stanu, 
do których obowiązku należy wypłacanie dziesięcin, aby 
w całości przekazywali je odtąd tym, którym się one należą 
na mocy prawa, kościołom katedralnym albo wszelkim 
innym, bądź osobom. [b] Natomiast ci, którzy albo nie 
wywiążą się z tego obowiązku, albo będą uniemożliwiać 
uiszczenie dziesięciny, zostaną ekskomunikowani i nie 
zostaną zwolnieni z tej kary dopóki nie dokonają pełnego 
wyrównania należności” (podkreśl. aut.).
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Warto zauważyć jednak, że (poza wyraźnym 
rozróżnieniem poprzez umieszczenie w dekrecie 
tyczącym się dyscypliny), zastosowana forma jest inna. 
Wedle tej formy zapisu soborowego, przestępcy tacy 
„zostaną ekskomunikowani” („excommunicentur”), 
co pomimo formalnie tego samego skutku jest 
formułą różną od tradycyjnej i typowej dla kanonów 
dogmatycznych „Gdyby ktoś mówił, że ....: niech będzie 
wyklęty.” („Si quis dixerit ...: anathema sit”). Anatemę 
więc należy traktować jako szczególny przypadek 
ekskomuniki (podobnie jak kwadrat jest szczególnym 
przypadkiem prostokąta).

Gdyby ktoś się zastanawiał, jak się to ma do twierdzenia, 
że ekskomunika g e n e r a l n i e  dotyczy obszarów 
wiary i moralności, a nie dyscypliny, odpowiadamy: 
choć tak jest w ogólności, prawowita władza kościelna 
nie ma przecież ograniczenia by kary tejże nie stosować 
w sprawach dyscypliny (jednakże w takich wypadkach 
orzeczenie to nie jest nieodwołalnym); Sobór Trydencki 
czyni tak właśnie w tej sytuacji, jednocześnie wyraźnie 
zaznaczając, że orzeczenie dotyczące przejmowania 
dziesięcin ma charakter dyscyplinarny (poprzez 
umieszczenie w dekrecie o reformie).

Podsumowując, wykazane zostało rozróżnienie 
formalne, zadające kłam teorii o dyscyplinarnym 
charakterze kanonu 13 z sesji VII dotyczącej 
sakramentów, który to kanon umieszczony jest 
w dekrecie o sprawach wiary i ma postać (zastosowana 
forma) kanonu teologicznego.

Materia kanonu

12. Przejdźmy teraz do rozróżnienia materialnego, czyli 
w tym przypadku zbadania i wykazania, że faktycznie 
zawartość I dekretu soborowego (materia) należy do 
zagadnień doktrynalnych, a nie dyscyplinarnych. 

Na samym początku wypada zauważyć, że 
powszechnie uznane zbiory orzeczeń d o k t r y -  
n a l n y c h Kościoła zawierają wszystkie kanony 
z  tyczącego się spraw wiary dekretu I sesji VII –  
w tym i rzeczony kanon 13. Przykładowo, „Enchiridion 
symbolorum, definitionum et declarationum de rebus 
fidei et morum” (podkreślmy! – de rebus fidei et morum) 
czyli popularny Denzinger13, przytacza ów kanon pod 
numerem 856 – wg numeracji klasycznej14, zaś polskie 
Breviarium Fidei15, czyli „Kodeks doktrynalnych 
wypowiedzi Kościoła”, pod numerem 22116.

Próżno zaś szukać w wymienionych wyżej zbiorach 
orzeczeń o charakterze czysto dyscyplinarnym, takich 
jak wspomniana ekskomunika za przejmowanie 
dziesięciny, czy ogólnie tych wytycznych, które zawierają 
się w trydenckich dekretach „o reformie”.

Nie powinno również umknąć naszej uwadze, że 
w  dokumentach soborowych analizowany przez nas 
kanon 13 zawarto w części kanonów o „sakramentach 
w ogólności” („Canones de sacramentis in genere”), co 
niewątpliwie należy do obszaru doktryny. Już sam ten 
fakt świadczy, że nie mamy tu do czynienia ze sprawami 
dyscypliny, ale ze sprawami wiary.

Wspomniana część dekretu I zawiera łącznie 
trzynaście kanonów (badany przez nas kanon numer 
13 jest ostatnim) z całą pewnością o doktrynalnym, 
a nie historycznym czy dyscyplinarnym znaczeniu. 
I tak: mowa jest m.in. o ustanowieniu siedmiu 
sakramentów przez Chrystusa (kan. 1), różnicy 
między sakramentami Starego Przymierza 
a  sakramentami Nowego (kan. 2), kwestii większej 
godności Najświętszego Sakramentu (kan. 3), 
konieczności sakramentów do zbawienia (kan. 4), 
ich roli wykraczającej poza tylko ożywianie wiary 
(kan. 5), zawieraniu przez nie łaski (kan. 6), ich 
uniwersalności działania (kan. 7), działaniu ex opere 
operato (kan. 8), wyciskaniu znamienia przez niektóre 
(kan. 9), podmiotu władzy ich szafowania (kan. 10), 
konieczności intencji jako warunku ważności (kan. 
11), niezależności sakramentów od stanu moralnego 
szafarza (kan. 12) – widać więc wyraźnie, że każdy 
z tych kanonów jest kanonem dogmatycznym, 
wiążącym na wieki, a nie zdezaktualizowanym 
rozporządzeniem dyscyplinarnym. Pytanie: dlaczego 
ostatni z nich, tj. analizowany przez nas kanon 
13, miałby (wg. „czystodyscyplinarystów”) nagle 
kanonem dogmatycznym nie być? Odpowiedź: bo tak 
wygodniej jest zwolennikom rewolucji liturgicznej. 
 
Trydenckie Wyznanie Wiary

13. Jakby mało było potwierdzeń na rzecz teologicznego 
(a nie: dyscyplinarnego) charakteru kanonu 13, 
wysuniemy jeszcze jeden argument o fundamentalnym 
znaczeniu.

Należy zauważyć, że kwestia przyjęcia i uznania 
tradycyjnych obrządków, w bezpośrednim nawiązaniu 
do analizowanego przez nas kanonu 13 z sesji siódmej 
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znalazła się w w y z n a n i u  w i a r y, tym pochodzącym 
z Soboru Trydenckiego – Professio Fidei Tridentina 
z 1564 r. (zwanym popularnie trydenckim bądź też 
potrydenckim17), nieomylnym jak w przypadku 
każdego uroczystego wyznania wiary Kościoła. 
Warto dodać, że to właśnie wyznanie wiary po kilku 
wiekach złożył papież Pius IX na rozpoczęcie świętego 
i prawowitego Soboru Watykańskiego (1870 r.) – a za 
nim wszyscy Ojcowie Soboru. 

Jest bezsprzecznym, że gdyby sprawa obrządków 
wskazywana w kanonie 13 sesji VII, do której 
Professio fidei Tridentina się odnosi, była kwestią 
dyscyplinarną, z pewnością nie znalazła by się 
w uroczystym wyznaniu wiary, ani tym bardziej nie 
byłaby z mocą ponawiana po ponad trzystu latach 
przez Ojca Świętego podczas tak nadzwyczajnego 
wydarzenia, jakim był Sobór Powszechny. 

W wyznaniu wiary padają takie oto słowa:
„Wyznaję także: że jest siedem sakramentów Nowego 
Prawa w prawdziwym i właściwym znaczeniu tego 
słowa, ustanowionych przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa dla zbawienia rodzaju ludzkiego, chociaż 
nie wszystkie są każdemu niezbędne, a są nimi: 
chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, ostatnie 
namaszczenie, święcenia i małżeństwo; że przynoszą 
one łaskę, a chrztu, bierzmowania i święceń nie można 
powtarzać bez świętokradztwa. Przyjmuję także i uznaję 
przyjęte i zatwierdzone przez Kościół katolicki obrzędy 
używane podczas uroczystego sprawowania wszystkich 
wyżej wymienionych sakramentów”18 (podkreśl. aut.). 
(por. z kan. 13 sesji VII: „Gdyby ktoś mówił, że 
przyjęte i uznane obrzędy Kościoła katolickiego, 
zwyczajowo stosowane przy uroczystym udzielaniu 
sakramentów, mogą być (...)  zmieniane na inne nowe 
przez jakiegokolwiek pasterza kościołów – niech będzie 
wyklęty” (podkreśl. aut.).

Jasnym się więc staje, że ryty sakramentów 
bezpośrednio wiążą się ze sprawami wiary, a nie tylko 
dyscypliny. Tak uważali ojcowie Soboru Trydenckiego 
i ojcowie Soboru Watykańskigo; tak uważali katolicy 
„od zawsze”, i nie do pomyślenia było, żeby ktoś (nawet 
papież) ważył się zuchwale zmieniać ryty sakramentów 
na inne, nowe (takiego przypadku w historii Kościoła 
aż do nieszczęśliwej pamięci Pawła VI nie było – 
tworzenie rytów wedle własnego upodobania było za 
to domeną herezjarchów, kacerzy i zwodzicieli), a tym 
mniej, by zmieniano je na wątpliwe, nieortodoksyjne 
i zaprzeczające w swej wymowie dogmatom wiary 

katolickiej (jeśli chodzi o ryt ze Mszału Pawła VI, zostało 
to wykazane w wykładzie „Złote Gody Novus Ordo”).

W dalszej części wspomnianego wyznania wiary papież 
Pius IX i ojcowie zebrani na Soborze Watykańskim 
uroczyście przysięgali:

„Podobnie bez wątpliwości przyjmuję i wyznaję wszystko 
inne, podane, określone i wyjaśnione przez święte kanony 
i sobory powszechne, zwłaszcza przez święty Sobór 
Trydencki; równocześnie na równi potępiam, odrzucam 
i wyklinam wszystko, co jest przeciwne oraz wszelkie 
herezje potępione, odrzucone i przez Kościół wyklęte” 
(podkreśl. aut.).

Rodzi się zatem pytanie, czy wobec wyznania tak 
wielkiej wagi, słusznym jest zajęcie stanowiska 
przeciwnego? Czy właściwym będzie negowanie 
tego, co jest „określone i wyjaśnione przez święte 
kanony”, „zwłaszcza przez święty Sobór Trydencki I”, 
m.in. w teologicznym kanonie 13 z sesji VII, poprzez 
przedstawianie tego jako czczej dyscypliny pozbawionej 
już znaczenia? Czy zamiast potępienia i odrzucenia 
wraz z Kościołem wszystkiego, „co jest przeciwne” i co 
Kościół wyklina – należy to przyjąć? Do tego właśnie 
namawiają, w ramach rzekomego „posłuszeństwa 
Kościołowi”, zwolennicy „czystodyscyplinaryzmu”.

W swojej retoryce owi apologeci nowinkarstwa 
bardzo często posługują się różnorakimi sofizmatami 
i metodą sprowadzania do absurdu: „Czy ryt 
trydencki to zatem dogmat?”, „Czy więc nie można 
zmienić absolutnie niczego w liturgii – przecież 
papież ... zmienił to i tamto”, hołdując z jednej strony 
zuchwałej samowoli liturgicznej, a z drugiej strony 
fałszywie przypisując wiernym Tradycji katolikom 
zacietrzewienie w rzekomo absolutnym wykluczaniu 
jakichkolwiek zmian w liturgii (co obrońcy rewolucji 
przedstawiają jako wyraz faryzejskiej drobiazgowości).

Tego rodzaju rozumowanie wynika z szeregu innych 
błędów tyczących się pojmowania istoty liturgii, 
jej związku z wiarą i dogmatami Kościoła i tym 
samym z zakresem zmian, które władza kościelna 
może wprowadzić. Jeśli Bóg pozwoli, pochylimy 
się nad tymi zagadnieniami przy następnej okazji, 
bazując na wykazanym w niniejszym artykule 
dogmatycznym charakterze kanonu 13 z sesji 
VII Soboru Trydenckiego i jego ortodoksyjnej 
interpretacji przez prawowitą władzę kościelną.

Michał Rzepka
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1. http://wiernitradycjilacinskiej.pl/2019/09/18/materialy-z-konferencji-w-warszawie-2019/
2.   Wykład „Złote Gody Novus Ordo” dostępny jest online zarówno w wersji filmowej, jak też i w formie dokumentu:  

http://wiernitradycjilacinskiej.pl/wp-content/uploads/2019/09/Zlote-Gody-Novus-Ordo.pdf
3. Za: DSP - Dokumenty Soborów Powszechnych, tom IV, s. 362-363.
4.  Zob. Encyklika Piusa XI Mortalium animos potępiająca takie dążenia ekumeniczne, jakie nakazuje Vaticanum II i bazujące na nim dokumenty 

dalsze.
5. Zob. „Złote Gody Novus Ordo”, s. 7.
6.  Ekskomuniki o – jak się wydaje – charakterze dyscyplinarnym, zawsze bądź niemal zawsze pośrednio tyczą się spraw wiary, bo odnoszą się do 

podważania jakiegoś artykułu nauki Kościoła – mają więc w istocie charakter mieszany. Będzie tak nawet – do pewnego stopnia – w przytoczonym 
dalej przez nas przykładzie ekskomuniki za przejmowanie dziesięciny, gdzie choć Sobór Trydencki wyraźnie umieszcza je w dekrecie dot. 
dyscypliny, podaje jednocześnie uzasadnienie o charakterze moralnym „gdyż uiszczanie dziesięciny jest należne Bogu, a ci, którzy nie chcą ich 
płacić albo przeszkadzają płacącym, przywłaszczają sobie cudzą własność”.

7.  Istnieją oczywiście takie kategorie przestępstw jak występki naruszające majątek kościelny czy obrażające władzę, które należąc rzecz jasna 
głównie do obszaru dyscypliny nierzadko łączą się ze zgorszeniem mającym już pewne implikacje moralne – stąd trudno jest ściśle te sprawy 
oddzielić. Nawet jeśli potraktować je jako wyłączne kwestie dyscyplinarne, kar takich jest znacznie mniej niż tych związanych ze ściśle pojętą 
wiarą i moralnością.

8.  Zakładając ważność, oczywiście.
9.  https://sacerdoshyacinthus.com/2013/05/29/kard-alfons-maria-stickler-sdb-teologiczna-atrakcyjnosc-mszy-trydenckiej-audio-i-tekst/ – tłum. na 

podstawie oryg. tekstu angielskiego – artykuł w kwartalniku „The Latin Mass Magazine” (lato 1995).
10. Dokumenty Soborów Powszechnych tom IV, s. 188.
11. Ibidem, s. 357.
12. Ibid., s. 833.
13. Ks. H. Denzinger, „Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum”, editio 18-20, Herder, 1932.
14. Dla Denzinger-Schönmetzer jest to numer 1613.
15.  „Breviarium Fidei, Kodeks Doktrynalnych Wypowiedzi Kościoła” pod redakcją ks. Jana Marii Szymusiaka SJ i ks. Stanisława Głowy SJ,  

Księgarnia św. Wojciecha, 1964.
16. Wg wydania pierwszego z 1964 roku; w wyd. najnowszym (2007) – pod numerem 387.
17.  Nazwa bierze się stąd, że zostało ono umieszczone w konstytucji Iniunctum Nobis Piusa IV, już po zakończeniu Soboru Trydenckiego.
18.  W oryg.: „Profiteor quoque, septem esse vere et proprie sacramenta novae legis a Iesu Christo domino nostro instituta, atque ad salutem humani 

generis, licet non omnia singulis, necessaria, scilicet baptismum, confirmationem, eucharistiam, poenitentiam, extremam unctionem, ordinem 
et matrimonium; illaque gratiam conferre, et ex his baptismum, confirmationem et ordinem sine sacrilegio reiterari non posse. Receptos quoque 
et approbatos ecclesiae catholicae ritus in supradictorum omnium sacramentorum solemni administratione recipio et admitto.” (podkreśl. aut.). 
Za DSP tom IV, s. 885. 
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