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SUMMARIUM

NADUŻYCIA DUCHOWE 
ŚWIADOMOŚĆ – ZAPOBIEGANIE – OCZYSZCZENIE

Na wstępie opracowania został przedstawiony zarys 
nauczania papieskiego przeciwko manipulacjom sumie-
nia (forum wewnętrzne to rzecz święta; mądrość nie-
uniknionego rozdziału; różne rodzaje nadużyć; niepra-
widłowy sposób rozumienia władzy; pierwsze z nadużyć; 
nękanie duchowe). Następnie zostało zaprezentowane 
samo pojęcie forum wewnętrznego z  podkreśleniem, iż 
chodzi o  jedną władzę rządzenia, ale z  różnymi zakre-
sami jej sprawowania (zakres zewnętrzny; zakres we-
wnętrzny). Forum wewnętrzne ma charakter absolutnie 
wyjątkowy (forum wewnętrzne sakramentalne  – sakra-
ment pokuty i  pojednania; forum wewnętrzne pozasa-
kramentalne) i z tego względu omówiono jego przedmiot 
oraz podmioty sprawowania władzy rządzenia w  za-
kresie wewnętrznym, przy uwzględnieniu szczególnej 
roli Penitencjarii Apostolskiej, pełniącej jurysdykcję ła-
ski na forum wewnętrznym. Cechy charakterystycz-
ne forum wewnętrznego to: inicjatywa wiernego; tajne 
rozstrzygnięcie prawne; środek prawny przebaczenia; 
specyfika pewności prawa i  kwestii dowodów; niemoż-
ność komunikowania między zakresem wewnętrznym 
a  zewnętrznym. Kolejny krok rozważań to próba zde-
finiowania zjawiska nadużyć duchowych. Elementami 
kluczowymi dla przybliżenia fenomenu w  prawie ka-
nonicznym (przymus psychiczny, element zachowania 
przestępczego w  przypadku nadużycia władzy, szkoda 
duchowa) oraz w opisie psychologicznym (systematycz-
ny wzorzec zachowań przymusu i kontroli) są wsłuchanie 
się w głos pokrzywdzonych oraz świadomość kontekstu 
potencjalnie patologicznego (analizie podlegają m.in. 
podmioty depozytu charyzmatu; struktura organizacji; 
przejrzystość procesów decyzyjnych; klimat relacyjny; 



procesy komunikacyjne). Kwestia krzyżowania się nad-
użyć duchowych i seksualnych niekoniecznie oznacza ich 
współistnienie, choć w  obydwu przypadkach dynamika 
społeczno-psychologiczna jest podobna. W celu uniknię-
cia błędnego, „skorumpowanego” użycia władzy nigdy 
nie wolno mieszać zakresu wewnętrznego z  zakresem 
zewnętrznym. Spośród niektórych istniejących narzędzi 
prawnych służących prewencji i  niezbędnej koniecznej 
reakcji zostały poddane analizie: kwestia praw wspólnoty 
w  kanonicznie erygowanym domu; władza przełożo-
nych – czas trwania, sposób ustanawiania; wystrzeganie 
się nadużyć, przepisy antykorupcyjne i  antylobbystycz-
ne; rola rady; wizytacja kanoniczna. Zostały poddane 
analizie dwie sytuacje prawne: ad validitatem uprzednie 
uzyskanie pisemnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej do 
erygowania instytutów życia konsekrowanego oraz ro-
tacja w kierownictwie międzynarodowych stowarzyszeń 
wiernych. Na zakończenie opracowania została przy-
pomniana kwestia prawa każdego do dobrego imienia, 
które nie może być szargane fałszywym oskarżeniem lub 
bezpodstawną insynuacją, tak jak nigdy nie wolno naru-
szać prawa żadnej osoby do ochrony własnej intymności.
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