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CZY NIEMOŻNOŚĆ WYKONANIA DRUGIEGO DZIAŁANIA W DEKLARACJI 

PAPIEŻA BENEDYKTA XVI, WYSTARCZY DO JEGO POWROTU? 

Alexis Bugnolo  (2019) 

Oryginał po angielsku:  https://www.ppbxvi.org/quaestio-English.pdf 

Stan pytania: 

Niedawno znany teolog watykański i były członek Kongregacji Wiary ks. Nichola Bux publicznie wyraził 

opinię1, że ważność rezygnacji Papieża Benedykta XVI powinna być zbadana pod kątem tego, czy nie 

doszło do istotnego błędu w formule rezygnacji2. (W poprawności tłumaczenia na język angielski 

łacińskiej formuły3). 

Msgr. Bux nie był pierwszym, który podniósł tę kwestię. W rzeczywistości, wątpliwości co do ważności 

aktu rezygnacji zostały podniesione natychmiast po ogłoszeniu. Flavien Blanchon, francuski 

dziennikarz pracujący w Rzymie, pisząc zaledwie po dwu dniach, zacytował wybitnego łacinnika4, który 

wskazał błędy w tekście abdykacji, a który wykazał, że pojawienie się jakichkolwiek błędów, zgodnie z 

kanoniczną tradycją, zostanie uznane za oznakę braku namysłu, co czyni akt nieważnym. Te błędy w 

łacinie podał także Luciano Canfora z Corriere della Serra, 12 lutego 2013, s. 17.5 

Co ważniejsze, słynny włoski filozof, prof Enrico Radaell napisał prośbę do papieża Benedykt XVI, 18 

lutego, błagając o wycofanie się z rezygnacji, ponieważ, o ile zostało to zrobione w sposób świecki 

doprowadziłoby to do wyboru antypapieża. Jego artykuł nosił tytuł: Dlaczego papież Ratzinger-Benedykt 

XVI miałby wycofać swoją rezygnację: jeszcze nie czas na nowego papieża, ponieważ byłby to antypapież.6 

Które to ostrzeżenie w tamtym czasie, niestety nawet przeze mnie, zostało zignorowane z błahych 

powodów. 

Rok później Antonio Socci otwarcie spekulował7, że rezygnacja może być nieważna z powodu braku 

wyrażenia wewnętrznej woli Benedykta. W tym samym roku bardzo godne uwagi opracowanie 

opublikowane przez profesora prawa kanonicznego z Instytutu Teologicznego w Legano w Szwajcarii w 

2014 roku przez ks. Stefano Violi, który omówił kanoniczne zrzeczenie: Rezygnacja papieża Benedykta 

XVI - między historią, prawem i sumieniem,8 nie podnosząc jednak kwestii jego nieważności. (Jest to 

lektura obowiązkowa ze względu na bogate odniesienia do historii kanonicznych rezygnacji 

papieskich). Jednak studium, identyfikując kwestię zrzeczenia się czynnej posługi a nie munus, 

wyjaśniło, że kwestia istotnego błędu unieważniającego rezygnację, była prawdziwym pytaniem 

opartym na samym tekście aktu. 
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14 listopada 2014 r. podczas publicznej konferencji9 ks. Nicholas Gruner, „kapłan fatimski”, stwierdził o 

działaniu papieża Benedykta z 11 lutego 2013 r., że „cokolwiek zrobił, nie zrezygnował z papiestwa”. 

Jednak w dniu 19 czerwca 2016 r. Ann Barnhardt podniosła konkretnie kwestię wątpliwości wynikającej 

z kanonu 188, który przytacza istotny błąd jako wystarczającą podstawę do kanonicznego stwierdzenia 

nieważności w przypadku rezygnacji. Zrobiła to po niezwykłych komentarzach10 osobistego sekretarza 

papieża Benedykta z 20 maja, w których stwierdził, że Benedykt nadal zajmuje urząd papieski (Tu pełny 

tekst, tłumaczenie na język angielski11). 

Następnie bloger Sarmaticus omówił kwestię podniesioną przez Gansweina z 5 sierpnia 2016 r., w poście 

przedstawiającym znaczenie tego, co arcybiskup powiedział na Uniwersytecie Gregoriańskim, w poście 

zatytułowanym: „Brzytwa Ockhama wskazuje: Benedykt nadal Papieżem, Franciszek jest fałszywym 

papieżem, Kościół powszechny w stanie konieczności od 24 kwietnia 2005 r.”12 

Msgr. Henry Gracida, emerytowany biskup Corpus Christi w Teksasie w Stanach Zjednoczonych i były 

członek Opus Dei, również podziela te same wątpliwości13 co do ważności rezygnacji. Rozumiem, że 

biskup napisał o tych sprawach do wielu członków Świętej Hierarchii i Kurii, wzywając do podjęcia 

działań (sugeruje publiczną deklarację 12 kardynałów sprzed Bergoglia). 

Według Ann Barnhardt14, w następnym roku prokurator Chris Ferrara i pani Anne Kreitzer również 

mieli tę samą wątpliwość. Historyk Richard Cowden Guido15 wyraził to samo 11 maja 2017 r. A słynny 

włoski pisarz, autor kontrowersyjnych hipotez Antonio Socci, 31 maja 2017 r. zacytował obszernie Violi i 

podtrzymał tę samą tezę.16 

11 sierpnia 2017 roku popularny katolicki program telewizyjny Cafe con Galat w wydaniu angielskim17, 

omówił dlaczego papież Benedykt XVI jest nadal prawdziwym papieżem. Chociaż program ten 

podkreśla brak wolności w akcie, zawiera jednak kwestię niezgodności z kanonem 332 § 2 i kanonem 

188. 

Jakiś czas przed marcem tego roku ks. Paul Kramer utrzymywał18 również, że kanon 188 unieważnia 

rezygnację z powodu braku zgodności rezygnacji z kanonem 332 § 2 w odniesieniu do ministerium 

zamiast munus. 

Najpóźniej w maju br. Ks. Juan Juarez Falcon wyjaśnił kanoniczną przyczynę nieważności rezygnacji na 

podstawie istotnego błędu w artykule zatytułowanym „Dos Graves Razones”.19 Na koniec Papież 

Benedykt XVI w swoich prywatnych listach do kardynała Brandmuellera,20 opublikowanych latem 2018 

roku, otwarcie prosi o sugestie dotyczące lepszego sposobu rezygnacji, jeśli nie zrobił tego poprawnie. 

Jest wielu znanych katolików, którzy podtrzymują tę wątpliwość, a ponieważ ks. Bux wezwał do 

zbadania tej sprawy, ja dodam tutaj w Formie Scholastycznej kilka argumentów za jej podtrzymaniem, 

w trakcie których obalę wszelkie merytoryczne argumenty przeciwko niej. 

Wszystkie argumenty za i przeciw należy rozumieć w kontekście kanonu 124 § 1, który brzmi: Dla 

ważności aktu prawnego wymagane jest, aby akt został złożony przez osobę wykwalifikowaną i 

obejmował te rzeczy, które zasadniczo stanowią sam akt jako taki a także formalności i wymogi prawne 

potrzebne do obowiązywania aktu. 



Kanon 188: Rezygnacja dokonana z powodu poważnego lęku, wywołanego niesprawiedliwie lub przez zło, poważnego 

błędu lub symonii, jest nieważna z mocy samego prawa. 

i Kanon 322 § 2: Jeśli zdarza się, że Biskup Rzymu rezygnuje ze swego munus, dla ważności wymagane jest, aby 

rezygnacja została dokonana dobrowolnie i została właściwie zamanifestowana (rite manifestatur), ale nie musi być 

przez nikogo przyjęta. 

Dla rodzimych użytkowników języka niemieckiego ważne jest również aby zauważyć, że niemieckie 

tłumaczenie Kodeksu Prawa Kanonicznego podaje błędne tłumaczenie munus jako Dienst w kanonie 

145 § 1, gdzie munus, jeśli w ogóle zostało przetłumaczone, powinno być przetłumaczone jako 

Verantwortung, co jest właściwym synonimem łacińskiego munus, jako obowiązek. Co więcej, 

właściwym znaczeniem munus w kanonie 332 § 2 jest „urząd, ciężary i dar łaski” (Amt, Verantwortung, 

Geschenk der Gnade), a nie posługa lub służba (dienst), i tylko to właściwe znaczenia manus, jako 

officium, obowiązki, donum, oddaje nauczanie Magisterium Papieża Bonifacego VIII w jego reskrypcie 

Quoniam.21 
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Czy papież Benedykt XVI za pomocą aktu wyrażonego w jego oświadczeniu 

„Non solum propter”, zrezygnował z urzędu biskupa Rzymu? 

Otóż, wydaje się, że nie: 

1. Po pierwsze dlatego, że istotny błąd w akcie rezygnacji dotyczy vis verborum, czyli znaczenia słów w 

odniesieniu do formy i treści czynu. Jednak zrzeczenie się posługi odnosi się do jednego z właściwych 

wypadków urzędu (kanon 41), przez który można ją wykonywać właściwie. Dlatego jeśli ktoś zrzeka się 

posługi, nie zrzeka się urzędu. A jeśli on uważa, że zrzekł się urzędu, zrzekając się jednego z 

ministerstw, popełnia istotny błąd co do znaczenia użytych przez niego słów. Ale w tekście Non Solum 

Propter22, Benedykt XVI zrzeka się ministerium, które otrzymał jako Biskup Rzymu, kiedy został 

wybrany. Dlatego rozumienie tego aktu jako zrzeczenia się urzędu jest istotnym błędem co do skutku 

aktu. Dlatego zgodnie z kanonem 188 rezygnacja jest nieważna. 

2. Święty Piotr Apostoł pełnił wiele posług w wielu miejscach. Ale nikt nie jest prawdziwym następcą św. 

Piotra poza Biskupem Rzymu (kanon 331). Jeśli więc ktoś zrzeka się posługi piotrowej, nie zrzeka się 

urzędu biskupstwa Rzymu (por. kanony 331 i 332), który z tytułu swojego urzędu sprawuje inne posługi. 

Dlatego jeśli ktoś uważa, że zrzekł się biskupstwa Rzymu, zrzekając się posługi piotrowej, popełnia 

istotny błąd, a zatem zgodnie z kanonem 188 rezygnacja jest nieważna. 

3. Według św. Pawła (1 Kor 12) w Kościele są różne łaski, posługi i urzędy, ponieważ Kościół jest Ciałem 

Chrystusa. Dlatego, skoro Biskup Rzymu może pełnić kilka z tych posług, wynika z tego, że nie można 

zrzec się biskupstwa Rzymu, jeśli zrzeka się jednej z tych posług, ponieważ żadna posługa nie pokrywa 

się z biskupstwem Rzymu. Zatem w takim wyrzeczeniu się, jeśli ktoś uważa, że dostatecznie wyraził 

rezygnację z biskupstwa Rzymu, popełnia istotny błąd. Dlatego zgodnie z kanonem 188 rezygnacja jest 

nieważna. 

4. Według Seneki (Moral Essays, vol. 3, John W. Basore, Heineman, 1935), należy rozróżnić beneficjum, 

urzędy i ministerstwa. Korzyści to te, które są czynione przez cudzoziemca, urzędy przez synów, matki i 

inne osoby pozostające w koniecznych relacjach, a posługi przez sługi, które robią to, czego nie robią 

przełożeni. Posługa Piotrowa jest służbą Kościołowi. Ale urząd Biskupa Rzymu jest obowiązkiem wobec 

Chrystusa. Jeśli ktoś zrzeka się posługi sługi, nie wyrzeka się urzędu syna. Ergo w takim wyrzeczeniu itp 

... 

5. Ważność aktu rezygnacji nie może opierać się na subiektywnej definicji słów ani na samej intencji 
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rezygnującego. Gdyby tak było, wykładnia wynikałaby z aktu rezygnacji. Sam akt by tego nie ogłosił. Ale 

Kościół jest społeczeństwem publicznym założonym przez Wcielonego Boga Żywego. Dlatego 

zrzeczenie się urzędów musi być nie tylko zamierzone, ale także publiczne, aby dać świadectwo, że 

urząd został ustanowiony przez Boga Żywego i Wcielonego. Ale takim urzędem jest urząd Biskupa 

Rzymu. Ergo w takim wyrzeczeniu itp... 

6. Jak ks. Henry Gracida argumentuje na swoim blogu, abyssum.org: Gdyby Chrystus uznał rezygnację 

Benedykta za nieważną, ponieważ sam akt nie byłby kanonicznie ważny zgodnie z kanonem 188, to 

Chrystus byłby zobowiązany sprawiedliwie pozbawić Bergoglio łaski, tak aby niebycie papieżem było 

ewidentnie widoczne dla wszystkich z Wiarą, Nadzieją i Miłością. Ale jest najbardziej oczywiste dla 

każdego, nawet dla niekatolików, że Bergoglio nie ma łaski Bożej w sobie ani w swoich działaniach. 

Zatem Chrystus jest sprawiedliwy czy jest niesprawiedliwy? Nie może być niesprawiedliwy. Ergo, 

Bergoglio nie jest papieżem. Ale kardynałowie utrzymują, że jego wybór był zgodny z procedurami 

wymaganymi przez papieskie prawo wyborcze. Dlatego jeśli nie jest papieżem, może to być tylko 

dlatego, że ktoś inny nadal jest papieżem. Dlatego Benedykt nadal jest papieżem, ponieważ w tego 

rodzaju rezygnacji, zasadniczy błąd rezygnacji z urzędu, a nie munus, czyni go nieważnym. 

7. Podobnie Chrystus modlił się za Piotra, aby jego wiara nie zawiodła i aby mógł utwierdzać swoich 

braci w kolegium apostolskim. Teraz ta modlitwa Chrystusa musi być skuteczna, ponieważ Chrystus 

jest Bogiem i Umiłowanym Synem Ojca Przedwiecznego, a ze względu na urząd św. Piotra jest czymś 

nie tylko użytecznym dla Ciała Chrystusa, ale koniecznym w sprawach wiary i jedności. Dlatego 

modlitwa Chrystusa za Następców św. Piotra musi być w jakiś sposób skuteczna, jeśli chodzi o wiarę i 

jedność Kościoła. Ale Bergoglio wyraźnie atakuje zarówno wiarę, jak i jedność Kościoła. Trudno więc 

sądzić, że w tym jednym człowieku modlitwa Chrystusa nie miała być skuteczna. Ergo, Bergoglio nie 

jest ważnym następcą świętego Piotra. Ale kardynałowie uważają, że jego wybór był itd... 

8. Z tekstu aktu rezygnacji. Papież Benedykt przyznaje w pierwszym zdaniu, że posiada munus 

petrinum. Ale dalej mówi, że zrzeka się ministerium, które otrzymał jako Biskup Rzymu. Dlatego nie 

wyrzekł się munus. Ale munus oznacza urząd i dar łaski (por. Kanon 145 § 1 i Paweł VI, Christus 

Dominus23). Dlatego nie stwierdził, że wyrzekł się urzędu i daru łaski. Dlatego w takiej rezygnacji itp... 

9. Z sensu języka łacińskiego, w którym brakuje przedimka określonego i nieokreślonego. Kiedy 

mówisz: Renuntio ministerio, nie mówisz, czy wyrzekłeś się posługi, czy też służby. Dlatego nie mówisz, 

jakiego rodzaju służby się zrzekłeś. Dlatego w takiej rezygnacji itp... 

10. Z prawa papieskiego Universi Dominici Gregis, w sprawie wyborów papieskich: nie wybiera się do 

posługi Piotrowej, ale na biskupa Rzymu24. Dlatego jeśli ktoś wyrzeknie się biskupstwa Rzymu nie 

opuści Stolicy św. Piotra. Ale w publicznych wypowiedziach25 Papież Benedykt XVI po marcu 2013 roku 

mówi tylko, że zrzekł się ministerium. W związku z tym popełnia on istotny, nawykowy błąd, co do 

tego, czego wymaga rezygnacja z urzędu biskupstwa Rzymu. Dlatego w takiej rezygnacji itp... 

11. Z Kodeksu Prawa Kanonicznego: rezygnacje kanoniczne są ważne, jeśli ważne są 3 rzeczy: wolność od 

przymusu, słuszny zamiar, jednoznaczne oznaczenie. Potwierdza to Kanon 332 § 2, który wyraźnie 

orzeka, że przyjęcie rezygnacji nie ma wpływu na ważność lub nieważność. Jednak papież Benedykt 

przyznaje w swoich listach do kardynała Brandmuellera26, że jego zamiarem było zachowanie czegoś z 

papieskiej godności. Jego prywatny sekretarz również publicznie potwierdził, że zajmuje Stolicę 



Piotrową, ale nadal dzieli się Ministerstwem Piotrowym. Jest to niezaprzeczalny dowód, że akt 

rezygnacji jest niejednoznaczny. Oznacza to, że albo zrzekł się Stolicy, albo jej nie zrzekł się, że zrzekł 

się posługi, albo też jej nie zrzekł się. Dlatego w takiej rezygnacji itp... 

12. Z pneumetologii, czyli z teologii Ducha Świętego. Po lutym 2013 roku cały Kościół nadal uznaje i 

przyjmuje papieża Benedykta z tytułem papieża i papieskimi prerogatywami. Wszyscy nazywają go 

Benedyktem, a nie Ratzingerem czy Józefem. Ale całego Kościoła nie da się oszukać. Niemniej jednak, 

zgodnie z Boską Instytucją, papiestwo nie może być sprawowane jednocześnie przez więcej niż jedną 

osobę. A ten, kto zajmuje je pierwszy, ma ważne prawo do urzędu. Dlatego Kościół nie rozumie tego 

aktu jako zrzeczenia się urzędu. Dlatego w takiej rezygnacji itp... 

13. Z niedostatecznej intencji: Jeśli Papież wyrzeka się jedzenia bananów, nie zrzeka się urzędu 

biskupstwa Rzymu. Dlatego jeśli mówi: „Zrezygnowałem z bananów, aby opuścić Biskupstwo Rzymu”, 

to jest w poważnym błędzie co do skutków swojego czynu. Jednak w swoim tekście o wyrzeczeniu 

mówi, że zrzekł się posługi, aby opuścić stolicę św. Piotra [ut sedes Sancti Petri vacet]. Ale to jest 

zasadniczy błąd, ponieważ posługa jest tylko szczególnym przypadkiem Biskupstwa Rzymu, ponieważ 

bycie Biskupem Rzymu jest podstawowym aktem jego bycia [esse primum], pełnienie posługi 

Biskupstwa Rzymu jest drugim aktem jej istnienia [esse secundum]. A zatem, skoro drugi akt bytu ma 

moc w stosunku do pierwszego, a możność dzieli się z aktu przypadku na substancję, zrzeczenie się 

jednej lub wszystkich posług urzędu jest aktem dotyczącym przypadków, a nie treścią urzędu. Dlatego 

równie dobrze można było zrezygnować z którejkolwiek lub wszystkich jej posług i zachować urząd. 

Dlatego zrzekając się urzędu lub posługi, nie zrzeka się urzędu. Rzeczywiście, w publicznych 

oświadczeniach wyraźnie stwierdza tylko, że zrzekł się ministerium27. Dlatego jego niedostatek 

wyrażonej intencji nie chroni czynu przed istotnym błędem. Dlatego w takim wyrzeczeniu itp... 

14. Papież nie jest potężniejszy niż Syn Boży. Ale Syn Boży stając się Najświętszym Sakramentem 

Ołtarza w chwili Konsekracji, wyrzeka się wszystkich wypadków i działań swego świętego 

Człowieczeństwa, a jednak pozostaje Bogiem i Człowiekiem. Stąd, nawet gdyby Papież wyrzekł się 

wszystkich swoich działań i posług jako Papież, pozostaje Papieżem. Ale Papież Benedykt XVI w swojej 

deklaracji z 11 lutego 2013 r. zrzeka się tylko ministerium swojego urzędu, a nie urzędu. Dlatego 

pozostaje Papieżem. 

15. Jeśli wstaniesz z krzesła, ale nie oddasz krzesła innemu, krzesło staje się wolne, ale pozostaje Twoją 

własnością. Teraz urząd następcy św. Piotra należy do następcy św. Piotra, jak tron intronizującego. Jeśli 

więc papież zrzeka się posługi swojego urzędu, ale nie urzędu, nawet jeśli zamierza przez takie 

zrzeczenie się opróżnić tron św. Piotra, nie zrzeka się swego prawa do sprawowanie urzędu. Tak więc, 

kiedy papież Benedykt pisze declaro me ministerio ... renuntiare ita ut Sedes Petri vacet jest jasne, że 

wyrzekając się służby jako papież, nie wyrzeka się papiestwa. 

16. Jeżeli którykolwiek Prezydent, Premier lub ojciec rodziny zrzeka się pełnienia swojego urzędu, nie 

przestaje jednak być Prezydentem, Premierem lub ojcem. Podobnie w przypadku Papieża, jeśli w 

tekście zrzeknie się tylko posługi swojego urzędu, nie utraci urzędu. 

17. Bóg, który jest, jako założyciel Urzędu Piotra, nie może uważać za zrzekającego się urzędu Następcy 

św. Piotra, żadnego ważnie wybranego papieża, który tylko wyrzeka się wypadków lub drugiego aktu 

istnienia tego urzędu. Ale Papież Benedykt XVI zrzekł się tylko ministerium, czyli sprawowania urzędu, 



który otrzymał, a nie munus, czyli samego urzędu. Dlatego, skoro sprawowanie urzędu jest drugim 

aktem istnienia urzędu, Bóg nie może uznać takiej rezygnacji za ważną. A jeśli Bóg nie uznaje jej za 

ważną, Kościół też nie. Dlatego w takiej rezygnacji itp... 

18. Istotą „bycia Papieżem” jest godność sprawowanego urzędu. Istotą posługi jest wykonywana służba. 

Dlatego, tak jak zrzeczenie się służby nie powoduje utraty godności, tak zrzeczenie się posługi 

Piotrowej nie powoduje utraty urzędu papieskiego. Dlatego w takiej rezygnacji itp... 

19. W Prawie Kanonicznym ministerium nie jest miejscem prawa (ius), które można znaleźć tylko w 

sakramentach (sacramenta) i urzędach (munera). Dlatego ten, kto zrzeka się ministerium, nie zrzeka się 

żadnego prawa. Ale Papież Benedykt XVI w zrzeczeniu Non solum propter, zrzeka się ministerium, 

które otrzymał z rąk kardynałów. Dlatego nie zrzeka się żadnego prawa. A jeśli nie zrzeka się żadnego 

prawa, zachowuje wszystkie prawa i tym samym pozostaje Papieżem. Gdyby się sprzeciwić, że zrzekł się 

ministerium, aby opuścić Stolicę Piotrową (ita ut Sedes S Petri vacet), należy odpowiedzieć, że skoro 

vacare po łacinie ma dwa znaczenia: przyznać prawo i o zwykłym wyjeździe jak na wakacje, 

stwierdzenie zrzeczenia się ministerium w celu vacet Stolicy Rzymu nie oznacza konieczności 

zrzeczenia się prawa. Dlatego w takiej rezygnacji itp... 

20. Jak twierdzi uczony kanonista Juan Juárez Falcó:28 kanon 332, który jest jedynym kanonem 

dotyczącym zrzeczenia się papieża, mówi o zrzeczeniu się munus, a nie ministerium. Ale Benedykt XVI 

mówi tylko o wyrzeczeniu się ministerium, a nie munus. Ergo per canon 188, zrzeczenie się jest 

nieważne dla skutku zrzeczenia się munus. Ale zgodnie z kanonem 145, urzędem jest munus. Dlatego w 

takiej rezygnacji itp... 

 

W PRZECIWIEŃSTWIE: 

I wydaje się, że zrobił: 

1. Ponieważ Papież Benedykt XVI jako papież stoi ponad prawem kanonicznym, nie musi rezygnować 

zgodnie z formą Kanonu 332 § 2. Zatem złożył ważną rezygnację. 

Ad. 1: Twierdzenie, że Papież stoi ponad prawem kanonicznym, a zatem rezygnacja jest ważna, jest 

sofizmatem, który po zbadaniu jest równoważny z dwoma innymi błędnymi twierdzeniami, a 

mianowicie: „Papież jako papież stoi ponad prawem kanonicznym, ergo itd.” oraz „Papież jako człowiek, 

który jest papieżem, jest ponad prawem, ergo itd.” Do pierwszego mówię: w pierwszym przypadku 

prawdą jest, że Papież jako papież stoi ponad prawem kanonicznym. Jednak papież, zrzekając się 

swojego urzędu, nie zrzeka się jako papież, ale jako człowiek, który jest papieżem. Dlatego argumentem 

jest praeter rem. Po drugie, mówię: fałszem jest twierdzenie, że Papież jako człowiek, który jest 

papieżem, stoi ponad prawem kanonicznym, ponieważ umysł Ustawodawcy Kodeksu Prawa 

Kanonicznego, Jana Pawła II, w kanonie 332 § 2, wyraźnie oświadcza, kiedy rezygnacja papieża jest taka 

i należy ją uważać za ważną. Dlatego gdyby papież złożył rezygnację w sposób ważny, ale który wierni 

musieli uznać za nieważny zgodnie z normą tego kanonu, w Kościele zapanowałby chaos. Jednak 

interpretując zamysł prawodawcy nie można domniemywać tezy, która uczyniłaby prawo wadliwym. 

Dlatego papież Jan Paweł II zamierzał związać człowieka, który jest papieżem, papieską rezygnacją. 



Dlatego też druga jest fałszywa. 

2. Ponieważ jest jasne, że Papież Benedykt chciał ustąpić. Dlatego zrezygnował. Dlatego jego rezygnacja 

jest ważna. 

Ad. 2.: Twierdzenie, że Papież chciał zrezygnować, a więc zrezygnował, oznacza posługiwanie się 

sofizmatem, który ukrywa błąd nierozdzielonego środka. Jeśli bowiem papież chciał zrezygnować z 

ministerium urzędu, to zrezygnował z ministerium. Ale taka rezygnacja nie jest zgodna z kanonem 332 § 

2, ponieważ nie rezygnuje z munus. Dlatego jest nieważny. Podobnie, jeśli papież chciał zrezygnować z 

munus, to NIE zrezygnował z munus, jeśli powiedział ministerium. A jeśli nawet myślał, że tak uczynił, 

jest to nieważne zgodnie z kanonem 332 § 2 ustawy i zgodnie z kanonem 188 z powodu istotnego błędu. 

3. Ponieważ Papież Benedykt po rezygnacji publicznie oświadczył, że złożył rezygnację. Dlatego złożył 

ważną rezygnację. 

Ad. 3.: Twierdzenie, że Papież złożył rezygnację ważną, ponieważ po swojej rezygnacji publicznie 

oświadczył, że złożył ważną rezygnację, jest wybiegiem. Ponieważ w tej publicznej deklaracji oświadcza, 

że złożył ważną rezygnację z posługi Piotrowej. To, że złożył ważną rezygnację z posługi Piotrowej, nie 

jest kwestionowane. Ale jeśli z tego zrezygnował, to nie zrezygnował z munus. W związku z tym 

czynność ta nie spowodowała rezygnacji z funkcji. Dlatego też, jeśli twierdzi się, że jest to prawomocna 

rezygnacja papieża, to twierdzenie to jest fałszywe zgodnie z kanonem 332 § 2. 

4. Ponieważ Papież Benedykt, po swojej rezygnacji, publicznie oświadczył, że dobrowolnie złożył 

rezygnację, więc złożył rezygnację. 

Ad. 4.: Prawdą jest, że wolność w rezygnacji jest jednym z koniecznych warunków rezygnacji papieża 

zgodnie z kan. 332 § 2, ale nie jest prawdą, że jest to jedyny warunek. Pierwszym warunkiem jest 

rezygnacja z munus. Nie było. Dlatego ten argument jest praeter rem. 

5. Ponieważ kard. Sodano, jako dziekan Kolegium Kardynalskiego, zwołując Kolegium działał tak, jakby 

była ważna, więc jest ważna. 

Ad 5.: Nie ma kanonu Kościoła ani specjalnej delegacji Papieża Rzymu, która czyni decyzję Kardynała 

dziekana o zwołaniu konklawe jako skutkującego ważnością nieważnej rezygnacji lub autorytatywnie 

determinującym ważność rezygnacji. To, że to zrobił, niczego nie dowodzi. Nie, kanon 332 § 2 wyraźnie 

temu zaprzecza. 

6. Ponieważ Kolegium Kardynałów zwołane w celu wyboru Następcy Papieża Benedykta, tym aktem 

ogłosiło lub nadało rezygnacji ważność. 

Ad. 6.: Nie ma kanonu Kościoła ani specjalnej delegacji Papieża Rzymu, która podejmuje decyzję 

Kolegium Kardynałów o konklawe lub wyborze Papieża, skutecznie uznając ważność nieważnej 

rezygnacji lub autorytatywnie określającą ważność rezygnacja. Dlatego to, że tak zrobili, niczego nie 

dowodzi. Nie, kanon 332 § 2 wyraźnie temu zaprzecza. 

7. Ponieważ całe Kolegium Kardynałów po rezygnacji i po konklawe w 2013 r. działa i utrzymuje, że 

Jorge Mario Bergoglio jest prawdziwym i aktualnym papieżem. 



Ad 7.: Odpowiadam tak samo jak w sprzeciwie 6. 

8. Ponieważ cały świat akceptuje fakt, że Jorge Mario Bergoglio jest papieżem Franciszkiem. 

Ad 8.: Kanon 332, § 2, mówiąc: „...a nie, czy będzie to przyjęte przez kogokolwiek.” w swoim ostatnim 

zdaniu, wyraźnie temu zaprzecza. Dlatego jest fałszywa. 

9. Ponieważ katolik musi uważać za papieża kogokolwiek kardynałowie, biskupi lub duchowieństwo 

rzymskie uważa. 

Ad 9.: Odpowiadam to samo, co w sprzeciwie 8. 

10. Ponieważ wybór Papieża przez kardynałów jest faktem dogmatycznym, który wszyscy katolicy 

muszą zaakceptować. 

Ad 10.: Chociaż prawdą jest, że ważny wybór Papieża przez kardynałów jest faktem dogmatycznym, 

który wszyscy katolicy muszą zaakceptować, nie jest to prawdą, gdyby wybór był nieważny. Ale wybór 

jest nieważny, jeśli poprzedni papież nadal żyje i nie złożył jeszcze ważnej rezygnacji. Dlatego ten 

sprzeciw jest nieważny, o ile rezygnacja jest nieważna. W związku z tym samo w sobie jest 

niewystarczające, aby udowodnić argumentowany punkt. 

11. Ponieważ rezygnacja papieża Benedykta XVI jest aktem papieskim, którego nie można 

kwestionować, zgodnie z dodatkiem: prima sedes a nemini iudicatur. 

Ad 11.: Chociaż prawdą jest, że akty Biskupa Rzymu są aktami prawnymi, których nie można 

kwestionować, nie jest prawdą, że oświadczenia złożone w pierwszej osobie przez człowieka będącego 

papieżem, które są przedmiotem takich aktów lub deklaracji, nie można oceniać. O tym, że taki akt 

można osądzić, świadczy kanon 332 § 2, który ocenia takie czyny. Że taka sprawa papieskiego aktu nie 

jest aktem papieża jako papieża, zostało już udowodnione powyżej. 

12. Ponieważ katolik z czystym sumieniem musi przypuszczać, że gdyby rezygnacja nie była ważna z 

powodu użycia słowa ministerium a nie munus w kluczowym zdaniu aktu, to kardynałowie zgodnie z 

kanonem 17, albo wykazali sobie, że dostatecznie zrezygnował z papiestwa, lub odbyli prywatną naradę 

z Ojcem Świętym Papieżem Benedyktem, aby poznać jego myśli i znaczenie, kiedy to prywatnie 

oznajmił, że zrezygnował z papiestwa rezygnując z posługi papiestwa. 

Ad obj. 12 .: Chociaż prawdą jest, że katolik powinien być skłonny do takiego domniemania, takie 

domniemanie nie uprawnia nieważnej rezygnacji. Nie, zgodnie z kanonem 332, § 2, należy zauważyć, że 

ostateczną przyczyną nieważnej rezygnacji jest to, że nie objawia się ona zgodnie z przepisami prawa 

(rite manifestastur). Która to norma wymaga aktu publicznego, to znaczy czynu, którego świadkami są 

co najmniej 2 osoby i dokonanego ustnie. Taki akt nigdy nie został opublikowany. Więc nawet gdyby 

została dokonana, jest to czynność tajna i nie skutkowałaby nieważną rezygnacją. 

13. Ponieważ Papież Benedykt powiedział: „Oświadczam, że zrzekam się posługi, którą pełnię 

otrzymawszy z rąk kardynałów, ... tym samym Stolica św. Piotra będzie pusta od dnia ...”, wyraźnie 

wskazał, że jego zrzeczenie się skutkuje utratą urzędu (munus), dlatego jego rezygnacja nastąpiła 

zgodnie z kanonem 332, § 2 mimo, że nie użyto wyraźnie słowa munus jak tego wymaga ten kanon dla 

ważności. Dlatego rezygnacja była ważna. 



Ad 13.: Zarzut ten został obalony w argumentacji części pierwszej, ale jego złożoność zasługuje na 

pełniejsze wyjaśnienie tym umysłom, które nie mogą zrozumieć, dlaczego jest nieważny. Po pierwsze, 

jak wykazano w pierwszej części tego artykułu, rezygnacja jest ważna, jeśli obejmuje rezygnację z 

munus - nie jest ważna, jeśli nie obejmuje. I zgodnie z kanonem 17, jeśli istnieje wątpliwość, czy munus 

jest zawarty w kanonie 332 § 2 jako condicio sine qua non, czy też zgodnie z jego ujęciem w szerszym 

znaczeniu, należy odwołać się do innych części Prawa, kanonicznej tradycji, a także w zamyśle 

Ustawodawcy Kodeksu (Jana Pawła II). Jak wykazano w innym miejscu, nie ma podstaw do argumentu 

z kanonu 17, że ministerium może oznaczać munus. Ponieważ jednak ministerium następuje po 2 

klauzulach podrzędnych, argument, że jest nieważny, musi odpowiadać na ten warunek. W języku 

łacińskim niektóre zdania podrzędne mogą zmienić znaczenie zdania głównego. I prawdą jest, że 

istnieje forma poetycka, w której część rzeczy może zastąpić całość, tak jak podczas Mszy św. w 

obrządku łacińskim mówimy: „Wejdź pod mój dach”, co znaczy „wejdź do mojej duszy”. Jednak jeśli 

chodzi o łacinę tekstu zrzeczenia się, to powiedzenie „który otrzymałem z rąk kardynałów” nie narzuca 

konieczności odniesienia się do Ministerstwa Piotrowego per se, ponieważ Ratzinger również w tym 

czasie otrzymał Biskupią i Duszpasterską Posługę dla Diecezji Rzymskiej. Druga klauzula, „tak, że 

Stolica Piotrowa pozostaje pusta”, została wskazana w części I jako niepotrzebna. Tym, którzy nie 

rozumieją gramatyki łacińskiej, należy to wyjaśnić. Ponieważ w zdaniu podrzędnym, takim jak „tak, aby 

... być pustym”, klauzula ta jest klauzulą celu, która zaczyna się od cząstki „ut”, a zatem jest klauzulą 

celu, która wskazuje tylko cel. Gdyby podrzędna klauzula celu zaczęła się od „w taki sposób, w jaki” 

(quomodo) lub „w taki sposób, że” (in tali modo quod), byłaby klauzulą celu o charakterze 

charakterystycznym, która może zmienić sposób oznaczania w zdaniu głównym i pozwalają na 

stosowanie znaczeń metynomicznych, czyli gdy część odnosi się do całości. Ponieważ papież Benedykt 

nic takiego nie powiedział, taki sposób odczytania klauzuli podrzędnej nie jest możliwy. Dlatego 

pozostaje nieważne. Jednak nawet gdyby istniało znaczenie metonimiczne, pozostaje ono nieważne 

zgodnie z kanonem 332 § 2, ponieważ nie zostałoby należycie zamanifestowane. Ponieważ tak, jakby 

ktoś miał wygłaszać przysięgę małżeńską, mówiąc: „Biorę cię za strudla wiedeńskiego”, zamiast mówić 

„Biorę cię za żonę”, należałoby się uciec do interpretacji formułującą frazę oznaczającą małżeństwo, tak 

więc w akcie rezygnacji metonimiczny sposób oznaczania unieważnia akt, ponieważ publicznie nie 

manifestuje w należyty sposób intencji. 

14. W swoim akcie rezygnacji Papież Benedykt XVI zadeklarował dwie rzeczy. Pierwsza dotyczy jego 

rezygnacji, druga dotyczy zwołania Konklawe, „aby zwołać Konklawe w celu wyboru nowego Papieża 

przez tych, na których spoczywa obowiązek”. Nie powiedziałby tego, gdyby nie chciał zrezygnować z 

urzędu papiestwa. Dlatego zrezygnował z urzędu papiestwa. 

Ad 14.: Ten argument jest połączeniem dwóch argumentów, z których jeden został wcześniej 

odrzucony, a mianowicie ten, który dotyczy jego intencji, a który został odrzucony w Ad obj. 2. W tym 

miejscu odpowiem na to, co dotyczy papieskiego nakazu zwołania konklawe. To, że Papież ogłosił, że 

zostanie zwołane konklawe w celu wyboru nowego Biskupa Rzymu, stanowi drugą niezależną klauzulę 

jego czasownika: „Oświadczam”. Tym samym jest logicznie niezależny i nie ma konieczności zmiany 

znaczenia pierwszej klauzuli dotyczącej rezygnacji. Tak więc, jeśli rezygnacja nie zostanie należycie 

zamanifestowana zgodnie z kanonem 332 § 2, to, że Papież ogłasza zwołanie konklawe, jest deklaracją 

papieską, która jest całkowicie dotknięta istotnym błędem w jego pierwszej deklaracji. Zatem kanon 188 

unieważnia wykonanie tego polecenia. Jest to szczególnie prawdziwe, ponieważ w deklaracji zwołania 



nie wymaga on, aby zwołanie miało miejsce przed lub po tym, jak przestanie być papieżem, ani w 

określonym dniu, ani nawet w trakcie jego życia. Aby to zobaczyć jaśniej, przywołaj przykład z 

argumentów przeciwko prawomocności, w którym hipotetyczny papież oświadcza: „Wyrzekam się 

bananów, aby 28 lutego o godzinie 20:00 czasu rzymskiego stolica była pusta” i po prostu dodaje: „i aby 

zostało zwołane Konklawe w celu wyboru nowego rzymskiego Papieża”. Jak widać w tym hipotetycznym 

zdaniu, druga deklaracja nie potwierdza ważności pierwszej, po prostu kontynuuje zasadniczy błąd: 

zasadniczy błąd, który również unieważnia Konklawe w 2013 roku i wszystkie akty Bergoglio jako 

papieża. 

15. Kanon 332 § 2 wymaga rezygnacji z urzędu. Ale ministerium to także urząd. Dlatego też, gdy Papież 

Benedykt zrzekł się ministerium, zrzekł się munus. 

Ad 15.: Kanon 332, § 2, brzmi następująco: Jeśli zdarzy się, że Biskup Rzymu zrzeknie się swego munus, to 

dla jego ważności wymagane jest, aby był on dobrowolnie wykonany i objawiony, a nie, aby został przyjęty 

przez kogokolwiek. Jak widać z tego Kanonu - jedynego traktującego o papieskich rezygnacjach - 

podstawowym warunkiem jest rezygnacja Papieża ze swego „munus”. Otóż, podczas gdy niektóre 

współczesne tłumaczenia podają to jako urząd (angielski), inne jako urzędnik (hiszpański), inne jako 

funkcję (włoski), z Kodeksu Prawa Kanonicznego jasno wynika, że jego głównym znaczeniem 

kanonicznym jest urząd. Można to zobaczyć na podstawie jego użycia w nagłówkach Nowego Kodeksu 

w rozdziałach dotyczących urzędów kościelnych. Potwierdza to bezpośrednie przytoczenie kanonu 145 

§ 1, gdzie każdy urząd kościelny nazywany jest „munus”, a nie ministerium. Analiza Kodeksu ujawnia 

również, że ministerium nigdy nie jest nazywane „urzędem”. Ponieważ Kodeks Prawa Kanonicznego w 

kanonie 17 wymaga, aby sam Kodeks był odczytywany zgodnie z tradycją tekstów kanonicznych, 

źródłami prawa kanonicznego i zamysłem jego ustawodawcy (papieża Jana Pawła II), te fakty powinny 

wystarczyć jako dowód wykluczający możliwość, że „ministerium” można czytać jako munus. 

Potwierdza to porównanie kanonu 332 § 2 z odpowiadającym mu kanonem Kodeksu Prawa 

Kanonicznego ogłoszonego za Papieża Benedykta XV, gdzie mówi on o zrzeczeniu się Papieża, ale nie 

mówi tego, czego się zrzeka. Jest oczywiste i znamienne, że Papież Jan Paweł II w kodeksie z 1983 roku 

dodał słowo „munus”, aby określić, czego należy się zrzec, aby zrezygnować z papieskiej rezygnacji. Jest 

również oczywiste, że w tym Kodeksie Prawa Kanonicznego „ministerium” odnosi się do sprawowania 

urzędu. Co więcej, jeśli przyjrzeć się wszystkim wcześniejszym rezygnacjom papieskim, dla których 

istnieje tekstowy dowód formuły rezygnacji, zawsze znajdują się słowa oznaczające urząd: onus, munus. 

Ministerium nie zostało znalezione. Znajdują się nazwy właściwe dla urzędu, takie jak episcopatus lub 

papatus. Albo godność wynikająca z urzędu nazywana jest słowami honor lub dignitas. Tak więc, 

zgodnie z kanonem 17, wszystkie źródła autorytatywnej interpretacji wyciągają wniosek z jednego 

wyniku: Papież rezygnuje tylko wtedy, gdy rezygnuje z munus, urzędu, a nie wykonywania urzędu, 

ministerium. Dlatego też, nawet jeśli Papież Benedykt zamierzał, a potem prywatnie zapewnił lub 

zapewni lub będzie twierdził, że zamierzał użyć „ministerium” dla munus, jego akt wyrzeczenia jest 

nieważny z powodu tego istotnego błędu na mocy kanonu 188, i nie może zostać nadana ważność 

żadnemu późniejszemu aktowi. Musiałoby zostać to powtórzone ze słowem „munus”. Tak więc 

argument jest nieważny przez sofistykę, polegającą na czytaniu „munus” w jego durowym znaczeniu 

zgodnie z jego łacińskim znaczeniem, ale czytaniu „ministerium” w moll zgodnie z jego potocznym 

stosowaniem. Zatem jego konkluzja zostaje osiągnięta poprzez błąd nierozdzielonego środka, czyli jest 

również nieważna. 



16. Nie ma petrine ministerium bez petrine urzędu, ponieważ są one nierozłączne zgodnie z prawem i 

bytem [secundum ius et esse]. Dlatego chociaż kanon 332 § 2 wymaga, aby papież zrzekł się swego 

munus aby ważnie zrezygnować, to jednak zrzeczenie się ministerium jest wystarczające, aby to uczynić, 

ponieważ chociaż „munus” określa urząd papieski w odniesieniu do Bożego daru łaski i obowiązku, 

„ministerium” określa ten sam urząd zgodnie z jego stosunkiem do Kościoła. Dlatego zrzeczenie się 

petrine ministerium jest zrzeczeniem się petrine munus. 

Ad 16.: Trzeba powiedzieć, że na ten argument należy odpowiedzieć przez wprowadzenie, 

ponieważ jest on fałszywy zarówno w swoich głównych, jak i podrzędnych twierdzeniach. W 

swej podrządnej części jest fałszywy, ponieważ opiera się na błędzie interpretacji obowiązków 

określonych w kanonie 332 § 2 zgodnie z ogólnym zwyczajem nauki teologii, a nie zgodnie z 

przepisami prawa. W swoim głównym założeniu jest ponadto fałszywe twierdzenie, że 

ministerium nie może być oddzielone od urzędu zgodnie z prawem i bytem [secundum ius et 

esse]. — W odniesieniu do pierwszego należy odpowiedzieć w ten sposób: w nauce teologii 

słowa mogą mieć różne znaczenie w odniesieniu do tych samych lub odmiennych rzeczy. Ale to 

wszystko jest praeter rem w odniesieniu do dyskusji na temat kanonicznego znaczenia aktu 

rezygnacji z urzędu kościelnego, tym bardziej w odniesieniu do urzędu ustanowionego przez 

Wcielone Słowo Boże. W takiej bowiem kwestii argumentacja musi dotyczyć urzędu zgodnie z 

jego obecnością w Woli i intencji Bożej, a nie urzędu, jak jest on rozumiany zgodnie z osobistą 

teologią człowieka, który jest papieżem rzymskim. To też jest prawdą w odniesieniu do 

Kościoła rzymskiego, którego Oblubieńcem nie jest Biskup Rzymu, ale sam Chrystus Jezus, 

teraz panujący w chwale. Z tego powodu jest zobowiązana nie tylko wyrazić zgodę swojej woli 

Odkupicielowi, ale także przyzwolenie swego umysłu. Dlatego ktoś mógłby zaproponować 

sposób przestrzegania prawa kanonicznego, będącego równoznaczny z cudzołóstwem, gdyby 

uważał, że Kościół rzymski ma prawo traktować znaczenie aktu kanonicznego według 

zwyczajów świata, ciała, a nawet prywatnej interpretacji. W ten sposób nie tylko Chrystus przez 

swoją obietnicę złożoną świętemu Piotrowi na mocy kanonu 332 § 2, ogłoszonego przez Jego 

Wikariusza, Papieża Jana Pawła II, jest zobowiązany do nieodwoływania łaski i urzędu 

[munus], chyba że zostanie wyraźnie zrzeczony, podobnie zobowiązany jest Kościół Rzymski, 

który jest Jego najwierniejszą dziewicą Oblubienicą i dziewiczą Małżonką. Dlatego Kościół 

winien uważać, że zobowiązania z kanonu 332 § 2 wymagają zrzeczenia się munus, w zakresie w 

jakim kanon 17 wymaga, aby termin ten był rozumiany w kanonie 145 § 1. Nigdzie w Kodeksie 

prawa kanonicznego ministerium nie jest uważane za samo biuro. Tak więc nawet jeśli intencją 

autora Non Solum Propter było, jako że był człowiekiem, oznaczenie urzędu papieskiego w 

odniesieniu do pełnionej przez niego posługi, nie staje się to przez sam fakt aktem, który 

Kościół może zaakceptować jako rite manifestatum, gdyż należałoby odwołać się do wykładni i 

lektury tekstu poza regułami znaczeniowymi Kodeksu prawa kanonicznego. I jako taka nie 

byłaby ważna z kanonicznego punktu widzenia, nawet jeśli można by podtrzymać, że jest 

wystarczająca teologicznie. Niemniej jednak, nawet gdyby przyjąć, że słowa ministerium…. 

commissum mówiły o munus petrinum w stosunku do Kościoła, ponieważ nie zrzeka się 

niczego poza tym, czego się wyraźnie zrzeka, akt ten nie miałby bardziej kanonicznego wpływu 

jak zrzeczenie się urzędowania, o ile jest on w takiej relacji, a nie samego urzędu. Dlatego 

zrzeczenie się tego urzędu w stosunku do Boga i Jego daru łaski nie byłoby skuteczne ani nie 

wystarczyłoby do wyrażenia rezygnacji z urzędu. Ale ponieważ ta relacja odnosi się do niej 



zgodnie z jej zasadą bytu [secundum essendi principium] - bowiem jest to dar bezpośrednio od 

Chrystusa i ustanowiony aktem Jego woli - takie wyrzeczenie nie wpływa na to, co jest dla niego 

istotne. Akt pozostaje zatem obarczony istotnym błędem w sposobie jego oznaczania, a zatem 

jest nieważny ipso iure, zgodnie z kanonem 188. - Wreszcie w odniesieniu do przesłanki sporu, 

a mianowicie, że ministerium nie jest oddzielone od urzędu secundum ius et esse, trzeba 

powiedzieć, że jest to fałszowane przez prawo liturgiczne i kanoniczne. Od czasu zniesienia 

niższych święceń stan akolity i lektora określa się mianem „posług” [kanon 230 § 1], jednak 

takie posługi nie dają w żadnym momencie prawa do pełnienia takiej posługi, a jedynie do jej 

przydatności na prośbę celebransa aktu liturgicznego. Dlatego ministeria można faktycznie 

oddzielić od munus. - Podsumowując, wydaje się więc oczywiste, że cały argument jest 

fałszywy, ponieważ wniosek wyciągnięty z fałszywej przesłanki i fałszywej konkluzji jest 

całkowicie fałszywy. 

17. Pokojowa i powszechna akceptacja Papieża jest spowodowana i jest skutkiem ważnego wyboru 

papieża. Dlatego po upływie 6 lat, nawet jeśli rezygnacja papieża Benedykta XVI była nieważna, jego de 

facto milczenie po uzurpacji urzędu papieskiego przez Bergoglio jest równoznaczne z rezygnacją. 

Dlatego bez względu na to czy rezygnacja była ważna, czy nie, teraz należy ją uznać za ważną. 

Ad 17.: Chociaż w prawie zwyczajowym posiadanie wynosi dziewięć dziesiątych prawa, a zatem 

uzurpacja może prowadzić do nabycia prawa; i choć w prawie rzymskim usucapione może 

uzyskać ustawowe prawo własności po długim czasie, zasada ta nie jest ważna z dwóch 

powodów. Po pierwsze, nie ma ona mocy teologicznej w odniesieniu do urzędu kościelnego, 

który został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa, Słowo Wcielone, bezpośrednim aktem 

osobowym. Jakim jest urząd Papieża. Powód teologiczny jest taki: nikt nie może wyrwać niczego 

z ręki Boga Żywego (J 10,28). A zatem żadna uzurpacja urzędu papieskiego nie może zmusić 

Bóstwa, którym jest Sama Nieskończona Sprawiedliwość i Wszechmoc, do przekazania łaski 

papieskiego munus komuś innemu. Twierdzenie inaczej byłoby teologiczną niemożliwością i 

absurdem. - Po drugie, to nie jest ważne kanonicznie ze względu na kanon 359, który stanowi, 

że Kolegium Kardynałów ma prawo wybrać Papieża Rzymu tylko w czasie sede vacante. Dlatego 

też, jeśli rezygnacja papieża Benedykta XVI była nieważna, nie było sede vacante, a zatem 

Kolegium nie miało uprawnień do wyboru następcy. - Co do milczącej zgody: z Historii 

Kościoła jasno wynika, że wbrew twierdzeniom antypapieża, żaden prawowity pretendent 

Stolicy Apostolskiej nie musi ustąpić jedynie dlatego, że nie dochodził swojego prawa. Ponadto 

argument milczącej zgody nie ma zastosowania w omawianym przypadku, gdyż działanie na 

rzecz istotnego błędu nie stanowi milczącej zgody, jako że milcząca zgoda wymaga zdolności 

wyrażenia zgody, co jest niemożliwe z powodu nieusuniętej niewiedzy o istotnym błędzie. - 

Wreszcie, jeśli chodzi o powszechną i pokojową akceptację wyboru papieża: chociaż zasada ta 

jest z pewnością ważną zasadą odruchową dla niespokojnych sumień w przypadku ważnych 

wyborów, nie ma możliwości ważnego wyboru, gdy Kolegium nie miało prawa do czynu, gdyż 

jest to sprzeczne nie tylko z prawem kanonicznym, ale także z prawem Bożym, by wybrać 

innego rzymskiego papieża, dopóki papież nadal żyje i nie złożył ważnej rezygnacji. Nie jest 

również ważne, jeśli chodzi o jego dorozumianą nieistotność: mianowicie, że nastąpiło 

pokojowe i powszechne przyjęcie papieskiej rezygnacji. Nie nastąpiło, jak pokazuje 

przedmowa do tego spornego pytania. W związku z tym zastosowanie tej zasady odruchowej w 



niniejszej sprawie jest w najlepszym razie praeter rem, a co gorsza podstępem. 

18. Zrzeczenie się przez Benedykta ministerium efektywnie skutkuje zrzeczeniem się urzędu w związku 

z  kanonem 10, który wyraźnie mówi, że jedyną przesłankę powodującą nieważność aktu wskazuje 

kanon 332 § 2 mówiący o nieważności tylko w odniesieniu do wolności od przymusu i należytego 

zamanifestowania a nie nazwania urzędu, a ponieważ intencją Benedykta było nazwanie urzędu 

papieskiego, jak to wynika z przyjęcia przez niego tytułu papieża emerytowanego - nazwanie 

ministerium zamiast munus nie unieważnia aktu zrzeczenia się. Ponadto Benedykt jako papież jest 

najwyższym ustawodawcą, dlatego też oficjalnie interpretuje prawo (por. kanon 16 § 1), dlatego może 

zrezygnować z Petrine munus, rezygnując z Petrine miniserium. 

Ad 18.: Chociaż prawdą jest, że kanon 332 § 2 mówi o nieważności tylko w odniesieniu do 

warunków aktu, to jednak kanon 188 mówi wyraźnie o nieważności rezygnacji, które są 

dotknięte istotnym błędem. Otóż, nie ma większego błędu w rezygnacji z urzędu kościelnego, 

niż rezygnacja z takowego lub jego drugiego aktu bytu (ministerium) i wiara, że czyniąc to, 

wystarczy zrezygnować z urzędu (munus). Ponadto kanon 18 wymaga, aby postanowienia 

kanonu 332 § 2 były rozumiane ściśle, ponieważ ten drugi kanon ogranicza tego, kto się 

wyrzeka. Dlatego zrzeczenie się musi wyraźnie uwzględniać munus papieskiego urzędu, który w 

tym kanonie oraz w kanonie 749 § 1, podobnie jak wszystkie urzędy biskupie (por. Paweł VI, 

Christus Dominus) w całym Kodeksie, jest określany wyłącznie jako munus, ponieważ nie jest to 

jedynie urząd kościelny (officium) lub służba (ministerium) ustanowiony przez zwyczaj lub 

Kościół, ale jest to dar łaski i urząd (munus) ustanowiony przez Boga Żywego 

natychmiastowym Aktem Osobowym (por. Mt 16:18 i nast.). To, że każdy taki urząd (munus) 

może sprawować jeden lub więcej ministeria, nie tylko NIE jest tylko argumentem za ważnością 

rezygnacji Benedykta, ale raczej argumentem przeciwko ważności, z uwagi na kanon 188, 

kanon 17 i kanon 41 (po łac.), z których ten ostatni wyraźnie kojarzy ministerium ze zwykłym 

wykonywaniem urzędu kościelnego; a to dlatego, że osoby chore mogą zrezygnować z pełnienia 

urzędu lub z jego posługi, a mimo to pragną zachować godność urzędu, czego dowodzi historia 

Kościoła. Tak więc na mocy kanonu 17, który wyraźnie wymaga, aby tekst każdego kanonu był 

rozumiany zgodnie z właściwym znaczeniem zawartych w nim słów, jako że używa ich w 

kontekście Kodeksu Prawa Kanonicznego, argumentacja zaczerpnięta z kanonu 10, tutaj jest 

nieważna, ponieważ jest praeter rem, to znaczy ma zastosowanie tylko do warunków 

nieważności, o których mowa w kanonie 332 § 2, a nie kanonie 188. - Jeśli tak powiesz, kanon 10 

ma zastosowanie tylko do warunków ważności wyrażonych w kanonie 332 § 2, a tym samym 

pozwala na szeroką interpretację warunkowej klauzuli, która mówi o rezygnacji petrine 

munus: wówczas należy odpowiedzieć, że takie odczytanie kanonu 10 unieważniłoby 

wymagania kanonu 17 mówiącego, że terminy muszą być właściwie rozumiane a przynajmniej 

nie są wystarczające, ponieważ szerokie znaczenie munus w Kodeksie Prawa Kanonicznego to 

officium, a nie ministerium; które sens officium odnosi do urzędu, a nie do wykonywania 

posługi. - W odniesieniu do kanonu 16 § 1 należy stwierdzić, że tak, Papież Benedykt jako 

papież jest najwyższym ustawodawcą i interpretatorem prawa kanonicznego. Ale on jest tylko 

ustawodawcą, kiedy ustanawia; podczas gdy kanon 332 § 2 został uchwalony przez papieża Jana 

Pawła II. Co więcej, chociaż każdy papież może oficjalnie interpretować prawo kanoniczne, 

musi to uczynić aktem papieskim, a nie istotnym błędem. Zatem w takim przypadku kanon 16 



nie ma zastosowania. Przeciwnie, kanon 38 wyraźnie rządzi w tym przypadku gdy mówi: Akt 

administracyjny, nawet jeśli został uchwalony w drodze reskryptu wydanego Motu Proprio, nie ma mocy 

w zakresie, w jakim narusza prawa innych lub jest sprzeczny z prawem lub udowodnionym zwyczajem, 

chyba, że właściwy organ wyraźnie dodał klauzulę odstępstwa. - Na koniec, jeśli chodzi o wyraźny 

zamiar Papieża rezygnacji z papieskiego munus, odpowiedziałem na to powyżej w odpowiedzi 

na zastrzeżenia 2, 3 i 4. 

19. Jak twierdzi dr Taylor Marshall w swoim filmie wideo „Rezygnacja papieża Benedykta: analiza”, 

„ministerium” i „munus” określają to samo: urząd papieski, zatem wyrzeczenie się jednego oznacza 

wyrzeczenie się drugiego. Dlatego rezygnacja jest ważna. 

Ad 19.: Na bezpodstawne twierdzenie nie trzeba odpowiadać, ponieważ nie jest to argument. 

Należy jednak odpowiedzieć na to twierdzenie, ponieważ atakuje ono samą naturę 

rzeczywistości. Słowa mają znaczenie, w przeciwnym razie nie byłoby skutecznej komunikacji. 

A różne słowa mogą mieć różne znaczenie bo nie byłoby powodu, aby ich używać. Tak więc 

ludzki język z konieczności podtrzymuje twierdzenie, że ministerium i munus mogą mieć różne 

znaczenia. Każdy słownik łaciński również to potwierdza, ponieważ każdy może wykazać, kto 

go ma. Ale to, że ministerium i munus w prawie kanonicznym oznaczają to samo, jest 

całkowicie fałszywe, jak wykazano powyżej, odwołując się zgodnie z wymogami kanonu 17, do 

samego Kodeksu, który w kanonie 41 łączy „ministerium” z samym wykonywaniem urzędu oraz 

kanon 145 § 1, który definiuje urząd kościelny jako „munus”, a nie ministerium. Zatem sam 

Kodeks Prawa Kanonicznego używa tych terminów w różnym znaczeniu i nie utożsamia ich 

znaczenia z urzędem kościelnym w tym sensie, że „biskupstwo” lub „papiestwo” odnoszą się do 

urzędu. - Jest to wystarczające zaprzeczenie zgodnie z normą prawa kanonicznego. Ale 

ponieważ twierdzenie to ukrywa poważny błąd w rodzaju nominalizmu promowanego w 

Tybindze, zasługuje na obalenie zgodnie z nauką filozoficzną. Tak jak według Filozofa w jego 

Praedicamenta istnieje 10 kategorii bytu, tak słowa można wypowiadać w odniesieniu do jednej 

lub więcej kategorii bytu. Teraz w kanonie 145 § 1, Najwyższy Ustawodawca orzeka munus 

każdego urzędu kościelnego. Ale nigdzie w Kodeksie nie orzeka ministerium o jakimkolwiek 

urzędzie kościelnym, tylko o rolach lub posługach pełnionych przez tego, kto piastuje urząd 

lub kimś w jego miejsce. Dlatego z kanonu 17 jasno wynika, że w umyśle Ustawodawcy oznacza 

to, że munus oznacza istnienie czegoś rzeczywistego, mianowicie urzędu, a ministerium 

oznacza czynność lub służbę pełnioną przez osobę, która taki urząd pełni. Dlatego mówi się, że 

munus jest samą substancją, a ministerium jest substancją w działaniu. Ale to jest rozróżnienie 

bytu i aktu, istoty i przypadkowości, zgodnie z Praedicamenta. Dlatego istnieje rzeczywiste 

rozróżnienie między munus i ministerium, w znaczeniu użytym w kanonie 332 § 2, 145 § 1 i 

kanonie 41, podobnie jak istnieje rzeczywiste rozróżnienie między jakimkolwiek podmiotem a 

działaniami czynnika, chociaż to ostatnie jest nieodłączne z pierwszym. Gdyby temu 

zaprzeczyć, to chodzenie Piotra, którym w Piotrze jest Piotr, gdy Paweł doskonale naśladuje 

go, byłoby tak samo Piotrem w Pawle, jak Piotrem w Piotrze, co jest absurdem. Dlatego 

chodzenie Piotra w Piotrze nie jest substancją, ale przypadkiem, podobnie jak kolor skóry 

Piotra lub akcent jego głosu, który można powielić w innych rzeczach, nie czyniąc z nich 

Piotra. Podobnie posługa Piotrowa, która jest działaniem lub posługą, którą powinien i może 

pełnić ten, kto piastuje urząd Piotrowy, może być doskonale naśladowana w innym, nie czyniąc 



go papieżem. To jest cała podstawa współpracy Kurii Rzymskiej z każdym prawdziwym 

Papieżem, kiedy deleguje on wykonanie jakiejś części swojego Piotrowego Munus do 

kardynałów, biskupów i księży w Watykanie lub gdzie indziej. Dlatego, aby nazwać Petrine 

munus, nie wystarczy nazwać Piotrowe Ministerstwo (nawet jeśli przyznać, że Benedykt to 

zrobił, co jak pokazałem w argumentach z pierwszej części nie jest prawdą), ponieważ tak jak 

wtedy, gdy Piotr zrzeka się chodząc, pozostaje Piotrem, więc gdy Papież zrzeka się swojej 

posługi, pozostaje papieżem. Przesłanka semiotyczna lub  ratio significandi do tego jest taka, 

że tak jak substancję i przypadek można rozdzielić, więc ich jedność nie jest konieczna, tak 

znaczenie tego co przypadkowe w drugim, nie oznacza żadnego koniecznego ani 

rozstrzygającego odniesienia do pierwszego, który jest substancją. Dlatego zgodnie z kanonem 

332 § 2, który wymaga  wolności zamiaru i manifestacji zgodnej z przepisami prawa, taki 

sposób oznaczania jest nieważny, ponieważ wymaga wykładni, której Prawo nie wspiera w 

najszerszym możliwym zakresie  zgodnej z kanonem 17. 

 

Podsumowując: 

Jako wybitny znawca Prawa Kanonicznego, ks. Juan Ignacio Arrieta, komentując kanon 126, mówi: 

Kiedy niewiedza lub błąd dotyczy istotnego przedmiotu aktu, (…) akt należy uznać za nigdy nie dokonany, 

nieważny. (Codice di Diritto Canonico, e Leggi Complementari: Commentato, Coletti a San Pietro, 

2004, komentarz do kanonu 126). 

ODPOWIEDŹ: Należy powiedzieć z argumentów przeciwko ważności, że wydaje się, iż gdyby Papież 

zamierzał wycofać się z czynnej posługi, ale zachował urząd papieski w całej jego pełni, to równie 

dobrze mógłby czytać na głos oświadczenie Papieża Benedykta XVI, Non solum propter, ponieważ vis 

verborum tego tekstu jest takie, że zrzekł się zarządu Biskupstwa Rzymu, ale nie urzędu. W tym tkwi 

zasadniczy błąd, a zatem ten akt Benedykta XVI z 11 lutego 2013 r. musi zostać uznany za nieważny, 

zgodnie z kanonem 188, jeśli ma być uznany za akt rezygnacji z urzędu Biskupa Rzymu. Gdyby jednak 

twierdzić, że jest to tylko akt zrzeczenia się czynnej posługi a nie urzędu, to tak, jest to akt ważny, nie 

zawierający istotnego błędu. 

Podsumowując, podstawy filozoficzne 

Chociaż w akcie rezygnacji może być wiele rodzajów poważnych błędów, nie ma ŻADNEGO BARDZIEJ 

ISTOTNEGO niż ten, który polega na myleniu wypadków związanych z rezygnacją z urzędu jako 

terminów wystarczających do określenia istoty samego urzędu. Otóż, zgodnie z kanonem 188, gdzie w 

takim akcie występuje istotny błąd, akt jest nieważny w swoim skutku „z mocy samego prawa”. 

Dlatego tekst Non solum propter Benedykta XVI nie czyni skuteczną jego rezygnację z urzędu 

biskupstwa Rzymu. 

Podsumowując, podstawy kanoniczne 

Potwierdzają to niepodważalne fakty prawne, a mianowicie, że jedyny kanon Kodeksu Prawa 

Kanonicznego, kanon 322 § 2, który mówi wyraźnie o rezygnacji papieża, wymaga, aby człowiek, który 

jest papieżem, zrezygnował z munus i uczynił to so rite (tj. właściwie, zgodnie z normami prawa). Ale 



tekst rezygnacji Benedykta mówi tylko o wyrzeczeniu się ministerium. A zatem, ponieważ dotyczy aktu 

całkowicie niezgodnego z treścią kanonu 332 § 2, akt jest nieważny, aby spowodować rezygnację 

papieża. Dlatego też nieważne jest dokonywanie tego z mocy samego prawa, zgodnie z kanonem 188 i 

kanonem 126. 

W istocie nieodłączna oddzielność ministerium od munus w historii kościelnej i tradycji kanonicznej 

jest podstawowym powodem, dla którego żadne zrzeczenie się ministerium nie może być zrównane w 

prawie z należnym przejawem rezygnacji z urzędu. Z tego powodu rezygnacja papieża Benedykta XVI 

dokonana aktem Non solum propter z 11 lutego 2013 r., nie ma żadnego ważnego skutku kanonicznego w 

odniesieniu do urzędu papiestwa. Pozostaje zatem Papieżem ze wszystkimi prawami i przywilejami. 
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