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Introducere

Legãtura dintre Bisericã ºi sacramente, dintre comuniunea eclezialã ºi comu-
niunea euharisticã este foarte strânsã. Sfântul Paul le scria corintenilor: „Deoa-
rece este o singurã pâine, noi, deºi suntem mulþi, suntem un singur trup: toþi ne
împãrtãºim dintr-o singurã pâine” (1Cor 10,17). Conciliul al II-lea din Vatican
declarã cã Isus Cristos „a instituit în Biserica sa minunatul sacrament al Euha-
ristiei, prin care este semnificatã ºi înfãptuitã unitatea Bisericii” (UR 2). Aºadar
existã o legãturã profundã între unitatea eclezialã în credinþã ºi primirea Euha-
ristiei. De aici rezultã regula simplã ºi clarã cã un credincios catolic se împãrtã-
ºeºte cu Trupul lui Cristos în Biserica sa, împreunã cu ceilalþi catolici care
mãrturisesc cel puþin în mod implicit aceeaºi credinþã. Aºa stabileºte, cum vom
vedea, can. 844 § 1, care extinde principiul la toate sacramentele: cu excepþia
circumstanþelor prevãzute în paragrafele urmãtoare, „slujitorii catolici adminis-
treazã în mod licit sacramentele numai credincioºilor catolici, iar aceºtia le
primesc în mod licit numai de la slujitorii catolici”. Principiul se bazeazã pe
convingerea cã fiecare celebrare a sacramentelor semnificã, între cei care parti-
cipã, unitatea de credinþã, de cult ºi de viaþã. Reluând exemplul Euharistiei tre-
buie sã spunem cã a participa la Euharistie fãrã a mãrturisi aceeaºi credinþã
înseamnã a atenta la nucleul profund care leagã sacramentul Domnului de uni-
tatea Bisericii în aceeaºi credinþã.

Problema participãrii la cultul eclezial ºi în special la sacramente apare pen-
tru Bisericile cu care nu existã o comuniune deplinã (cf. LG 14-15). În aceastã
conferinþã examinãm legislaþia Bisericii Catolice despre communicatio in sa-
cris, conþinutã în Codul de drept canonic. Analizând dezvoltarea istoricã a
legislaþiei referitoare la aceastã communicatio se poate observa o mare preocu-
pare a Sfântului Scaun faþã de aceastã problemã. Papii din evul mediu au con-
damnat communicatio in sacris. Aceastã atitudine se baza pe condamnarea
severã a schismei orientale ºi pe convingerea cã aceastã communicatio ar putea
sã fie un pericol pentru credinþã. Totuºi, acolo unde acest pericol nu exista,
acolo unde erau motive serioase, cum ar fi de exemplu apostolatul între
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creºtinii separaþi, care trebuia sã foloseascã ºi pentru restabilirea unitãþii cu
Biserica Catolicã, aceiaºi papi, cu o generozitate extraordinarã, permiteau sã
se intre într-o comuniune oarecare in divinis cu necatolicii. Reforma protes-
tantã, ostilitatea existentã între catolici ºi protestanþi ºi înrãutãþirea relaþiilor cu
necatolicii orientali au fãcut ca Sfântul Scaun în secolul al XVI-lea sã fie mult
mai dur ºi intransigent cu privire la aceastã problemã.

Aceastã poziþie a Sfântului Scaun, total negativã, a fost exprimatã ºi în
Codul de drept canonic din 1917. Conciliul al II-lea din Vatican a dat orientãri
ecleziologice noi, care au schimbat pãrerea Bisericii cu privire la starea de
necatolicitate a fraþilor despãrþiþi. Dacã înainte de Conciliul al II-lea din Vatican
necatolicii erau consideraþi total strãini de comuniunea cu Biserica, Conciliul
recunoaºte necatolicilor o comuniune realã, internã ºi vizibilã, deºi imperfectã
pe planul vizibilitãþii. Pe baza acestei învãþãturi a apartenenþei la Bisericã, Con-
ciliul permite, în douã decrete (OE ºi UR) o anumitã communicatio in sacris
cu necatolicii.

Dupã Conciliu, Sfântul Scaun, în diferite documente, a încercat sã aplice în-
vãþãtura conciliarã la viaþa ºi practica eclezialã. Totuºi numai noul Cod, pro-
mulgat la 25.01.1983 a putut sã exprime din punct de vedere juridic, în mod
complexiv, angajarea doctrinalã a Conciliului, ºi în ceea ce priveºte communi-
catio in sacris. Putem spune cã normele codului actual despre aceastã commu-
nicatio sunt rodul învãþãturii conciliare. De fapt, nu se poate înþelege bine
legislaþia cu privire la communicatio in sacris, conþinutã mai ales în can. 844,
fãrã a cunoaºte bine ºi baza teologicã exprimatã de documentele concilare.
Examinând dezvoltarea istoricã postconciliarã a acestei legislaþii, se poate
observa cã Sfântul Scaun a rãmas foarte intransigent ºi ferm în apãrarea prin-
cipiilor doctrinale, înainte de toate cele de drept divin, ºi anume: cã realitatea
cultului, mai ales sacramentele, trebuie sã manifeste comuniunea vizibilã dintre
Biserica ce celebreazã cultul ºi persoanele care participã la cult ºi cã trebuie sã
se evite întotdeauna pericolul de indiferentism ºi de scandal pentru credinþã.
Aceasta poziþie a Sfântului Scaun o gãsim în OE 26: „Comunicarea în cele
sfinte care lezeazã unitatea Bisericii sau implicã adeziunea formalã la eroare
sau primejdia de rãtãcire în credinþã, de scandal sau de indiferentism este opritã
de legea divinã”.

Totuºi, dupã Conciliul al II-lea din Vatican, Biserica permitea, în anumite
cazuri ºi sub anumite condiþii, communicatio in sacris cu necatolicii. Principiile
doctrinale, care interzic aceastã comunicare în lucrurile sfinte ºi motivele care
o permit sunt conþinute în can. 844. 
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1. Canonul 844 ºi interpretarea sa

Papa Ioan Paul al II-lea a promulgat la 25 ianuarie 1983 noul Cod de drept
canonic . Can. 844 cu cele cinci paragrafe ale sale a trebuit sã fie gândit înde-1

lung ºi restructurat de comisiile pregãtitoare; s-a voit gruparea într-un singur
canon disciplina care trebuie sã fie urmatã în admiterea la sacramentele Euha-
ristiei, Pocãinþei ºi Ungerii bolnavilor ale Bisericii Catolice a creºtinilor ce
aparþin altor confesiuni creºtine necatolice, care nu au comuniunea deplinã cu
Biserica Catolicã, ºi invers, accesul catolicilor la aceste trei sacramente într-o
Bisericã sau Comunitate separatã.

Fãcând o comparaþie între Codul din 1983 ºi Codul din 1917, materia tratatã
în can. 844 este total nouã. Comunicarea în lucrurile sacre este integral discipli-
natã ºi pentru aceasta, conform can. 6 § 1 ºi 33 §§ 1-2 , toate normele legisla-2

tive precedente care se refereau la aceastã communicatio, ºi numerele 42-44,
46 ºi 55 din Directoriul ecumenic, trebuie sã fie considerate abrogate .3

2. Regula generalã

Înainte de a trece la cazurile specifice de communicatio in sacris, can. 844
menþioneazã o regulã mai generalã în funcþie de care vor putea fi examinate ca-
zurile particulare.

Regula primului paragraf este clarã ºi simplã: „Slujitorii sacri catolici admi-
nistreazã în mod licit sacramentele numai credincioºilor catolici, iar aceºtia le

 Codex Iuris Canonici Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus: AAS 75 (1983).1

Aceastã ediþie specialã conþine numai Constituþia apostolicã, prefaþa, Codul ºi cuprinsul.

 Can. 6 §1. Prin intrarea în vigoare a acestui Cod, se abrogã: 1° Codul de drept canonic2

promulgat în anul 1917; 2° celelalte legi, atât universale cât ºi particulare, contrare pres-

cripþiilor acestui Cod, afarã de cazul când este prevãzut în mod expres altfel cu privire la legile

particulare; 3° toate legile penale, atât cele universale, cât ºi cele particulare, promulgate de

Scaunul Apostolic, afarã de cazul când sunt reluate de acest Cod; 4° în sfârºit, celelalte legi

disciplinare care se referã la o materie ce este rânduitã în întregime de cãtre acest Cod. Can.

33 §1. Decretele generale executive, chiar dacã sunt publicate în „directorii” sau în documente

care poartã alte denumiri, nu derogã de la legi, iar eventualele lor prevederi contrare legilor

sunt lipsite de orice valoare. § 2. Decretele generale executive îºi pierd valabilitatea prin revo-

carea explicitã sau implicitã, efectuatã de cãtre autoritatea competentã, precum ºi prin încetarea

legii pentru executarea cãreia au fost date; nu înceteazã însã prin încetarea dreptului celui care

le-a dat, afarã de cazul când este prevãzut în mod expres contrarul.

 Cf. SECRETARIATUS AD CHRISTIANORUM  UNITATEM  FOVENDAM , „Aspects oecuméniques3

du nouveau Code de Droit Canonique”, Secrétariat pour l’Unité des Chrétiens. Servise d’In-

formation 60/I-II (1986) 59-72.
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primesc în mod licit numai de la slujitorii catolici, cu excepþia cazurilor prevã-
zute în §§ 2, 3 ºi 4 ale acestui canon ºi ale can. 861 § 2”.

În felul acesta canonul stabileºte cine este subiectul obiºnuit capabil sã dis-
tribuie ºi/sau sã primeascã sacramentele în Biserica Catolicã: este vorba de un
principiu canonic fundamental .4

În faþa acestui principiu trebuie amintit un alt text al canoanelor precedente:
„Deoarece cultul creºtin, în care este exercitatã preoþia comunã a credincioºilor,
este o lucrare ce provine din credinþã ºi se bazeazã pe credinþã, slujitorii sacri
sã depunã tot zelul în a trezi credinþa ºi în a o lumina, îndeosebi prin slujirea
cuvântului prin care credinþa se naºte ºi se hrãneºte” ; „Cine nu a primit botezul5

nu poate fi admis în mod valid la celelalte sacramente” ; „Slujitorii sacri nu pot6

refuza sacramentele celor care le cer la momentul oportun, sunt dispuºi cum se
cuvine ºi nu sunt opriþi de cãtre drept sã le primeascã” .7

Aici apare clar importanþa sacramentului Botezului, care este ca ºi „poarta
pentru a intra în Bisericã” . Omul care a primit Botezul, dobândeºte dreptul8

fundamental la celelalte sacramente. Exercitarea acestui drept la sacramente
rãmâne în vigoare atât timp cât credinciosul pãstreazã comuniunea cu Biserica.
De aceea, tot ceea ce împiedicã aceastã comuniune eclezialã (erezia, schisma,
sancþiunea penalã, pãcatul grav), împiedicã ºi exercitarea dreptului la sacra-
mente .9

Acest criteriu se bazeazã pe faptul cã toate celebrãrile sacramentelor semni-
ficã, în cei care participã, unitatea de credinþã, de cult ºi de viaþã . Aceastã10

doctrinã îºi are exprimarea maximã în Euharistie, din cauza legãturii intime ce
existã între misterul Bisericii ºi misterul Euharistiei: acesta este fundamentul
existenþei ºi al unitãþii Bisericii. Pentru ca Euharistia sã zideascã în comuniune
Biserica, este indispensabilã exercitarea preoþiei ministeriale încredinþatã apos-
tolilor de Cristos, comuniunea ierarhicã a slujitorilor care îi uneºte cu Cristos
Capul Bisericii ºi unitatea credinþei care, în aceeaºi acþiune euharisticã, este
mãrturisitã de Bisericã . Acest prim paragraf trebuie sã fie înþeles ºi în lumina11

 Cf. Commento al Codice di Diritto Canonico, Pontificia Università Urbaniana, 522.4

 Can. 836.5

 Can. 842 § 1.6

 Can. 843 § 1.7

 LG  14.8

 Cf. A. MONTAN , „I sacramenti in genere”, în Il Diritto nel mistero della Chiesa, 71.9

 Cf. Direct. Ad totam Ecclesiam , 55.10

 Cf. Instr. In quibus rerum circumstantiis, 2.11
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can. 840 care descrie sacramentele ca „acþiuni ale lui Cristos ºi ale Bisericii…
semne ºi mijloace prin care credinþa se manifestã ºi se întãreºte… ºi de aceea
contribuie la crearea, întãrirea ºi manifestarea comuniunii ecleziastice” . Fãrã12

a compromite eficacitatea obiectivã a cultului, can. 836 recupereazã rolul
subiectului care participã la acest cult, cerând ca în el sã fie credinþã: cultul,
afirmã canonul, este „lucrare ce provine din credinþã ºi se bazeazã pe credinþã”.
Credinþa ºi cultul se sprijinã ºi se condiþioneazã reciproc. Accentul care se pune
pe credinþã cheamã în cauzã libertatea subiectului, responsabilitatea sa, necesi-
tatea adeziunii sale interioare la rituri, într-un cuvânt credinþa sa, care trebuie
sã se îndrepte spre misterul celebrat în cult, pentru a deveni o viaþã conformã
cu adevãrul. Pentru acest motiv, atunci când communicatio in sacris, în special
în cazul sacramentelor, ar trebui sã fie o significatio unitatis  dar care nu ar co-13

respunde realitãþii (în acest caz nu existã în subiect o credinþã conformã cu cre-
dinþa Bisericii Catolice), aceastã communicatio in sacris nu este posibilã.

Celelalte patru paragrafe ale can. 844 se referã la situaþiile speciale, sau cu
alte cuvinte la al doilea principiu al Decretului Unitatis redintegratio, nr. 8, a-
dicã faptul cã necesitatea de a primi harul are precedenþã.

3. Credincioºii catolici – slujitorii necatolici

Pornind de la criteriul general indicat în § 1, can. 844 § 2 dezvoltã tema ex-
cepþiilor prevãzute deja în primul paragraf. Prima excepþie se referã la credin-
cioºii catolici care cer sacramentele Euharistiei, Pocãinþei ºi Ungerii bolnavilor
de la slujitori necatolici: 

Ori de câte ori necesitatea cere aceasta, sau adevãrata utilitate spiritualã o su-
gereazã, ºi cu condiþia sã fie evitat pericolul de eroare sau de indiferentism,
se permite credincioºilor, cãrora le este imposibil din punct de vedere fizic
sau moral sã meargã la un slujitor catolic, sã primeascã sacramentele Pocã-
inþei, Euharistiei ºi Ungerii bolnavilor de la slujitori necatolici în a cãror
Bisericã aceste sacramente sunt valide.

 Can. 840: „Sacramentele Noului Testament, instituite de Cristos Domnul ºi încredinþate12

Bisericii, ca acþiuni ale lui Cristos ºi ale Bisericii, sunt semne ºi mijloace prin care credinþa se

manifestã ºi se întãreºte, se aduce lui Dumnezeu cult public ºi se realizeazã sfinþirea oamenilor,

ºi de aceea contribuie la crearea, întãrirea ºi manifestarea comuniunii ecleziastice; prin urmare,

atât slujitorii sacri cât ºi ceilalþi credincioºi, celebrându-le, trebuie sã aibã cea mai mare vene-

raþie ºi zelul necesar”.

 Cf. UR 8: „communicatio in sacris… pendet ab unitate Ecclesiae significanda”.13
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Condiþia fundamentalã este validitatea acestor trei sacramente în acea Bise-
ricã necatolicã. Aceastã normã, care are ca izvor nr. 27 din Decretul Orienta-
lium Ecclesiarum, poate sã dea naºtere la perplexitãþi: de fapt, Conciliul
recunoaºte validitatea sacramentului Preoþiei în Bisericile orientale necatolice14

ºi afirmã cã ele au vera sacramenta . Rezultã cã sacramentele Bisericilor ori-15

entale necatolice sunt valide toate. Însã când este vorba de alte Biserici necato-
lice, trebuie vãzut de la caz la caz.

Este necesar sã evidenþiem aici cã acea condiþie de validitate sacramentalã
în cealaltã Bisericã creºtinã corespunde la coerenþa de credinþã a Bisericii
noastre, în exercitarea responsabilitãþii sale pastorale faþã de credincioºii cato-
lici. Totuºi îndeplinirea acestei condiþii nu este suficientã pentru credincioºii
catolici. Trebuie luate în consideraþie alte circumstanþe.

Trebuie þinut cont cã în al doilea paragraf nu este vorba de o simplã dorinþã
sau sentimentalism religios. De fapt, sacramentele nu sunt doar simple instru-
mente pentru satisfacerea dorinþelor spirituale, chiar dacã acestea sunt mari .16

Aici este vorba de o adevãratã utilitate spiritualã sau necesitate ºi imposibilitate
fizicã sau moralã de a merge la un slujitor catolic.

Prin „necesitate” sau „utilitate spiritualã” se înþelege, de exemplu, pericolul
de moarte, persecuþia, închisoarea ºi starea în care se gãseºte un catolic atunci
când locuieºte în mod stabil într-o þarã unde este numai Biserica Ortodoxã. În
schimb, prin „imposibilitate” se înþelege starea în care se gãseºte un credincios
catolic de a nu putea participa la sacramente din cauza unor circumstanþe deo-
sebite . Instrucþiunea In quibus rerum circumstantiis vorbind despre necatolicii17

care cer cele trei sacramente slujitorilor catolici, recunoaºte aceastã stare: impo-
sibilitatea de a merge la slujitorul propriu, chiar ºi atunci când aceastã posibi-
litate existã, dar cu preþul unor mari eforturi sau cheltuieli mari . S-ar putea18

constata aceastã stare ºi pentru credincioºii catolici ºi în acest caz este vorba de
„imposibilitate”.

Mai trebuie amintit un fapt: ori de câte ori, în termenii necessitas ºi physice
impossibile, aceºtia ar putea sã accentueze o interpretare restrictivã, o legãturã

 OE 25: „Et cum apud eos sacerdotium validum servatum sit”.14

 UR 15: „Cum autem illae Ecclesiae... vera sacramenta habeant, praecipue vero... Sacer-15

dotium et Eucharistiam...”.

 Cf. Instr. In quibus rerum circumstantiis, 3.16

 Cf. G. PATTARO , Per una pastorale dell’Ecumenismo, 78.17

 Cf. Instr. In quibus rerum circumstantiis, 6.18
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cu spiritualis utilitas ºi moraliter impossibile, ei conþin o fineþe mai flexibilã .19

De fapt, norma din Cod, cu privire la acest argument, este mai puþin restrictivã
decât Directoriul ecumenic, unde la nr. 44 se cere „imposibilitate pentru un
timp îndelungat”.

De asemenea, este necesar ca acei catolici, primind sacramentele de la un
slujitor necatolic, sã evite orice pericol de eroare sau de indiferentism. Este
vorba de un criteriu fundamental care derivã din legea divinã, valabil pentru
orice formã de comunicare în lucrurile sacre, exprimat deja de mai multe ori
în documentele Sfântului Scaun înainte de Conciliul al II-lea din Vatican  ºi20

în Decretul conciliar Orientalium Ecclesiarum ºi în Directoriul ecumenic .21

Pentru a evita aceste pericole de eroare sau de indiferentism, credinciosul ca-
tolic care comunicã in sacris, trebuie sã fie matur în credinþã ºi sã deosebeascã
bine diferenþele existente între Biserica Catolicã ºi alte Biserici necatolice.

Mai trebuie þinut cont cã sacramentele despre care este vorba în canon sunt
numai trei: Pocãinþa, Euharistia ºi Ungerea bolnavilor . Lista acestor trei sacra-22

mente trebuie consideratã exclusivã din cauza faptului cã celelalte sacramente
nu trebuie conferite în necesitãþile spirituale care se prezintã mai urgente. A-
ceste trei sacramente pot fi indicate ºi ca sacramentele de „însoþire divinã” în
viaþa creºtinã, nu sacramente care se dau o singurã datã.

Mai meritã de amintit o indicaþie a Directoriului ecumenic, care nu este cu-
prinsã în can. 844, care îi invitã pe catolicii ce se apropie de Euharistie ºi de
Spovadã în Biserica orientalã, „sã se adapteze pe cât posibil la disciplina ori-
entalã”. ªi aceasta „pentru a nu cauza uimire sau suspiciune între fraþii despãr-
þiþi”. Aceastã indicaþie se referã mai ales la frecvenþa participãrii la Euharistie,
la folosirea Spovezii înainte de împãrtãºanie ºi la postul euharistic . De23

 Cf. A. JOOS, Il movimento ecumenico..., 323.19

 Cf. Collectanea Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, I, 311; 389; 727; 749;20

1293.

 Cf. OE 26; Direct. Ad totam Ecclesiam , 28.21

 Conciliul al II-lea din Vatican a recunoscut validitatea tuturor sacramentelor Bisericilor22

orientale necatolice, atât cele vechi cât ºi ortodoxe (cf. UR 15) ºi a autorizat, sub anumite

condiþii, o communicatio in sacris în sacramentele Euharistiei, Pocãinþei ºi Ungerii bolnavilor.

În articolul sãu, Marco Brogi face o cercetare cu privire la posibilitãþi ulterioare de communi-

catio in sacris, adicã în sacramentele Botezului, Mirului ºi Cãsãtoriei. Codul latin nu menþio-

neazã aceste situaþii, dar se pare, spune Brogi, cã nici nu le interzice. Rãspunsul autorului la

posibilitatea de communicatio in sacris în aceste trei sacramente este afirmativ (cf. „Ulteriori

possibilità di communicatio in sacris?”, Antonianum  85 (1985) 459-477.

 Cf. Direct. Ad totam Ecclesiam , 45.23
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exemplu, fraþii orientali respectã postul euharistic de la ultima masã a zilei pre-
cedente ºi se spovedesc în faþa Iconostasului, mai întâi în picioare ºi apoi în
genunchi. La ortodocºii caldei existã obiceiul dezlegãrii colective, sacramen-
tale, înainte de Sfânta Liturghie (ante sacris synaxis refectionem) .24

4. Slujitorii catolici – creºtinii din Bisericile orientale separate

1) Can. 844 în paragrafele 3 ºi 4 vorbeºte despre posibilitatea de admitere
la sacramentele Euharistiei, Pocãinþei ºi Ungerii bolnavilor, în Biserica Cato-
licã, a credincioºilor Bisericilor sau Comunitãþilor necatolice. Aceastã temã
este consideratã prin intermediul tematicii ministeriale a Bisericii catolice,
adicã din punctul de vedere al slujitorilor catolici. Motivul este urmãtorul: con-
form can. 1 ºi 11 , Codul de drept canonic are ca o competenþã deosebitã pro-25

mulgarea de norme pentru Biserica catolicã latinã, de aceea nu trateazã direct
despre creºtinii care aparþin altor comunitãþi ce pot sau nu pot sã participe la
unele sacramente în anumite condiþii . Iatã paragraful 3: „Slujitorii sacri cato-26

lici administreazã în mod licit sacramentele Pocãinþei, Euharistiei ºi Ungerii
bolnavilor membrilor Bisericilor orientale care nu sunt în comuniune deplinã
cu Biserica Catolicã, dacã aceºtia le cer de bunãvoie ºi sunt dispuºi cum se cu-
vine; acelaºi lucru este valabil pentru membrii altor Biserici care, dupã apre-
cierea Scaunului Apostolic, se aflã cu privire la sacramentele respective în
aceeaºi situaþie ca ºi Bisericile orientale menþionate mai sus”.

2) „Licite administrant”. Îndatorirea-dreptul de a primi sacramentele îºi are
o primã reglementare în can. 843 § 1 care stabileºte: „Slujitorii sacri nu pot re-
fuza sacramentele celor care le cer la momentul oportun, sunt dispuºi cum se
cuvine ºi nu sunt opriþi de cãtre drept sã le primeascã”.

Îndatorirea-dreptul de a primi sacramentul trebuie deci negat atunci când cel
care cere: a) nu le cere la momentul oportun (circumstanþe de timp, loc etc.);
nu este dispus cum se cuvine, adicã de acord cu natura sacramentului; c) este
oprit de legile canonice. Exemple de interdicþii sunt cele din can. 1331-1332

 Cf. I. GORDON , „De communicatione in sacris sub luce Concilii Vaticani II”, Periodica24

57 (1968) 451.

 Can. 1. Canoanele acestui Cod privesc numai Biserica latinã. Can 11. Legile exclusiv25

ecleziastice obligã numai persoanele botezate în Biserica Catolicã sau primite ulterior în sânul

ei.

 Cf. A. JOOS, Il movimento ecumenico..., 323.26
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(excomunicarea, suspendarea, interdictul), 1083-1107 (impedimentele la cãsã-
torie), 977 (interdicþia de a dezlega complicele împotriva poruncii a ºasea),
1040-1042, 1044 (iregularitãþi ºi impedimente cu privire la sacramentul Pre-
oþiei). În can. 844 existã interdicþia de a da sacramentele celui care nu este în
comuniune deplinã cu Biserica Catolicã, cu excepþia cazului în care se verificã
acele condiþii prevãzute de canon. Însã atunci când aceste condiþii se verificã,
slujitorul nu poate sã refuze cele trei sacramente despre care trateazã canonul
(cf. can. 843). Rezultã cã, dacã se verificã acele condiþii cerute, „licite admi-
nistrant” implicã o obligaþie a slujitorului de a administra sacramentele credin-
cioºilor care nu sunt în comuniune deplinã cu Biserica Catolicã. De asemenea,
trebuie amintit ceea ce spune can. 843 § 2: „Pãstorii de suflete ºi ceilalþi credin-
cioºi, fiecare dupã propria funcþie eclezialã, au datoria de a se îngriji ca cei care
cer sacramentele sã se pregãteascã pentru a le primi printr-o evanghelizare
necesarã, precum ºi printr-o instruire cateheticã, observându-se normele date
de autoritatea competentã”.

3) Comuniunea strânsã dintre Biserica Catolicã ºi Bisericile orientale sepa-
rate, amintitã în decretul despre ecumenism ºi în Directoriul ecumenic, este re-
afirmatã clar în acest paragraf . Din cauza acestei comuniuni, este destul de27

uºor pentru credincioºii din Bisericile orientale sã primeascã în Biserica Cato-
licã cele trei sacramente. Se cer numai alte douã condiþii: ca acei credincioºi sã
le cearã în mod spontan ºi sã fie dispuºi cum se cuvine, adicã cu o dispoziþie
dreaptã a sufletului. De fapt, cele douã condiþii par sã fie aceleaºi cu cele cerute
pentru administrarea sacramentelor credincioºilor catolici: sacramentele sunt
întotdeauna date celui care le cere ºi celui care are dispoziþiile necesare! Însã
existã o diferenþã: în timp ce pentru credinciosul catolic primirea sacramentelor
este un drept (cf. can. 213), fiind respectate condiþiile de mai sus, în cazul unui
credincios necatolic faptul de a putea primi cele trei sacramente de la un slujitor
catolic este înainte de toate o permisiune a Bisericii. Aceastã condiþie implicitã
este esenþialã pentru cei care nu sunt în comuniune deplinã cu Biserica Cato-
licã, pentru a putea cere cele trei sacramente de la un slujitor catolic. Pentru
aceasta, nu se poate spune cã nu existã nici o diferenþiere între credincioºii
catolici ºi credincioºii din Bisericile orientale.

 Cf. UR 15; Direct. Ad totam Ecclesiam , 39-40.27



165„COMMUNICATIO IN SACRIS”

4) Este adevãrat cã textul din Cod implicã ºi repropune textul din OE nr. 27.
Însã textul conciliar, tocmai pentru a evita indiferentismul, dã ca ºi baze douã
circumstanþe care condiþioneazã: necesitatea de a avea grijã de mântuirea spiri-
tualã ºi lipsa unui slujitor propriu: „Aceastã îngãduinþã s-a dat pe urmãtoarele
temeiuri: 1) validitatea sacramentelor; 2) buna credinþã ºi dispoziþia sufleteascã
bunã; 3) necesitatea mântuirii veºnice; 4) lipsa preotului propriu; 5) sã nu e-
xiste primejdii de evitat ºi adeziune expresã la greºealã” .28

De fapt, Directoriul Ad totam Ecclesiam nr. 44 insistã clar, pentru creºtinii
necatolici din Orient, pe cele douã circumstanþe amintite mai sus: „În afara ca-
zului de necesitate, poate sã fie consideratã cauzã justã pentru a sfãtui comu-
nicarea în sacramente imposibilitatea materialã sau moralã de a primi sacra-
mentele în propria Bisericã timp îndelungat sau din circumstanþe deosebite, aºa
încât, fãrã un motiv legitim, credinciosul sã fie lipsit de rodul spiritual al sacra-
mentelor”.

În acelaºi fel, Instrucþiunea In quibus rerum insistã asupra necesitãþii spiri-
tuale ºi asupra lipsei unui preot propriu, ºi aceasta ºi pentru orientali, mai ales
la nr. 4 .29

Spuse toate acestea, textul can. 844 § 3 trebuie sã fie înþeles numai pentru
cazurile de necesitate sau de adevãratã utilitate spiritualã (care se poate verifica
uºor aproape întotdeauna) ºi, mai ales, pentru cazul de lipsã a unui slujitor din
propria Bisericã . De altfel, aceastã ultimã condiþie este clar scoasã în evidenþã30

de Directoriul ecumenic din 1993 la nr. 131.
Mai meritã de subliniat faptul „bunei credinþe”. Un catolic care a comis de-

lictul de apostazie, erezie sau schismã , nu poate sã fie admis la sacramente31

deoarece în el nu este acea dispoziþie sufleteascã dreaptã.
5) Expresia can. 844 § 3: „quae… ad sacramenta quod attinet in pari condi-

cione ac praedictae Ecclesiae Orientales versantur” vrea sã spunã cã cele trei
sacramente pot sã fie conferite nu numai credincioºilor din Bisericile orientale
dar ºi celor din Bisericile care, ca ºi Bisericile orientale, au sacramente valide.

 OE 27, nota 33.28

 Cu privire la lãrgimea excesivã a normei, cf. ºi Communicationes 15 (1983) 175-176.29

 Cf. F. COCCOPALM ERIO , „La communicatio in sacris nel Codice di Diritto Canonico e30

negli altri documenti ecclesiali”, în La funzione di santificare della Chiesa, 230-231.

 Can. 751. Se numeºte erezie negarea cu încãpãþânare, dupã primirea Botezului, a unui31

adevãr ce trebuie crezut cu credinþã divinã ºi catolicã, sau îndoiala perseverentã faþã de el;

apostazie, respingerea totalã a credinþei creºtine; schismã, refuzul de a supune Suveranului

Pontif sau de a fi în comuniune cu membrii Bisericii supuºi lui.
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Aºadar, motivul deosebirii dintre Bisericile orientale ºi Comunitãþile ecleziale
din Occident ºi al facilitãþii mai mari sau mai mici de a conferi cele trei sacra-
mente constã mai ales în prezenþa validitãþii sacramentelor. Principiul este luat
cu fidelitate din Instrucþiunea In quibus rerum circumstantiis nr. 5. Totuºi moti-
vul facilitãþii mai mari sau mai mici de a conferi cele trei sacramente pune
probleme de ordin teoretic. De fapt, posibilitatea mai amplã sau mai strictã
despre care este vorba poate ºi trebuie sã existe numai pe mãsura mai mare sau
mai micã a comuniunii ecleziale. Aceastã mãsurã, la rândul ei, se fondeazã în
mod esenþial nu numai pe prezenþa validitãþii sacramentelor, ci pe profesiunea
de credinþã mai mare sau mai micã ºi pe recunoaºterea autoritãþii. Deci, pre-
zenþa într-o anumitã comunitate a sacramentelor valide nu este în sine semn al
unui grad mai mare de comuniune eclezialã: de fapt, acea Comunitate, deºi are
sacramente valide, poate sã fie în divergenþã cu Biserica Catolicã în chestiuni
grave . Principiul de distincþie adoptat de Cod în acest punct nu este deci fon-32

dat din punct de vedere teoretic. Pentru aceasta aprecierea Scaunului Apostolic,
despre care vorbeºte Codul, trebuie sã fie dedusã din alte elemente, adicã din
starea ecleziologicã globalã a Comunitãþii respective .33

5. Slujitorii catolici–creºtinii din celelalte Biserici 
    sau Comunitãþi separate

Tot din punctul de vedere al slujitorilor catolici, paragraful al patrulea se re-
ferã la atitudinea faþã de alþi creºtini, care nu sunt cuprinºi în paragraful prece-
dent: 

Dacã existã pericolul de moarte sau dacã, dupã aprecierea episcopului diece-
zan sau a Conferinþei episcopale, intervine o altã necesitate gravã, slujitorii
catolici administreazã în mod licit aceleaºi sacramente ºi celorlalþi creºtini
care nu sunt în comuniune deplinã cu Biserica Catolicã, dar care nu pot sã se
ducã la slujitorul comunitãþii lor, cer aceste sacramente de bunãvoie, mani-
festã faþã de ele credinþa catolicã ºi sunt dispuºi cum se cuvine.

Din cauza lipsei unitãþii de credinþã cu privire la sacramente, cu aceºti creº-
tini necatolici, posibilitatea unei participãri a lor la sacramente în Biserica

 Cf. F. COCCOPALM ERIO , „Comunione ecclesiale e communicatio in sacris”, La Scuola32

cattolica 100 (1972) 467-468.

 Cf. F. COCCOPALM ERIO , „La communicatio in sacris nel Codice di Diritto Canonico...”,33

231.
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Catolicã este foarte limitatã. Se poate constata cã aici Codul rezumã un ansam-
blu de condiþii mai stricte. Trebuie sã fie îndeplinite toate aceste condiþii:

– credinciosul necatolic sã fie în pericol de moarte sau într-o altã necesitate
gravã, dupã aprecierea episcopului sau a Conferinþei episcopale;

– el sã nu poatã merge la un slujitor al comunitãþii sale;
– sã cearã în mod spontan sacramentul;
– sã-ºi manifeste credinþa în realitatea sacramentalã corespunzãtoare cu cre-

dinþa catolicã;
– sã fie dispus cum se cuvine sã primeascã sacramentele.
Canonul nu prevede aici admiterea la sacramente decât în cazuri excepþio-

nale, definite „de necesitate urgentã”. Fiind un text legislativ, Codul, de obicei
nu dã exemple. În Directoriul ecumenic, ca exemple de necesitate urgentã care
sã poatã permite administrarea sacramentelor, sunt indicate închisoarea ºi tim-
pul de persecuþie . Instrucþiunea In quibus rerum circumstantiis ne oferã un alt34

exemplu concret, cel al „diasporei”, adicã a faptului cã acei creºtini necatolici
se aflã rãspândiþi ici-colo, temporar sau stabil, în regiuni catolice, fãrã ajutoare
spirituale din partea comunitãþii lor .35

Paragraful ia în consideraþie problema comunicãrii in sacris în logica celui
de-al doilea principiu enunþat de Decretul Unitatis redintegratio , care afirmã36

cã dacã sacramentele sunt semne de unitate, ele sunt de asemenea „izvoare de
har”. În concret, pentru a spune cã un creºtin, care nu poate sã meargã la Bise-
rica sa, are dreptul sã trãiascã din harul lui Dumnezeu care vine din sacramente.
Rãspunsul ia în consideraþie aceastã posibilitate numai în cadrul „necesitãþii”,
prezentatã într-o restricþie maximã: „periculum mortis aut alia gravis necessi-
tas”. Cazuri asemãnãtoare ºi la fel de grave vor fi apreciate de episcopul diece-
zan sau de Conferinþa episcopalã. Dupã ce s-a verificat necesitatea, creºtinul
trebuie „sã cearã în mod spontan” sacramentele de la un preot catolic, cu con-
diþia sã manifeste o credinþã conformã cu cea a Bisericii Catolice cu privire la
sacramente ºi de asemenea „sã fie dispus cum se cuvine”. O serie de condiþii
care urmeazã logica internã a actului de a cere. Se considerã implicitã, dacã
actul est fãcut în cadrul unei „necesitãþi” aºa de urgente cum este „pericolul de
moarte”, atât de durã ca ºi „persecuþia” ºi atât de limitatã ca ºi „închisoarea” .37

Vreau sã spun cã nimeni nu poate avea ceva împotriva acestor condiþii: ele

 Cf. Direct. Ad totam Ecclesiam , 55.34

 Cf. Instr. In quibus rerum circumstantiis, 6.35

 UR 8: „Communicatio in sacris pendet... a partecipatione in mediis gratiae”.36

 Cf. Direct. Ad totam Ecclesiam , 55.37
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corespund cu natura cererilor. Însã ne întrebãm dacã, într-o situaþie dramaticã,
verificarea este probabilã, deoarece actul demonstreazã aceasta. Certitudinea
moralã ºi nu cea teologicã sau juridicã. Aceastã observaþie nu vrea sã reducã
din ceea ce stabileºte norma canonicã. Vrea doar sã scoatã în evidenþã cã optica
în care trebuie interpretatã este, tocmai, faptul cã sacramentele sunt „izvoare
de har”, la care creºtinul, fiind botezat, are dreptul. Un drept fundamental, care,
prin faptul cã este invocat, declarã credinþa ºi disponibilitatea celui care îl
decide. Adicã declarã „dispoziþia bunã” ºi miºcarea de credinþã în cadrul cãreia
se miºcã în momentul cererii. Adicã se presupune cã darul credinþei care îl cã-
lãuzeºte reflectã necesitatea de a nu putea rezista fãrã sacrament, încredinþând
lui Dumnezeu ºi judecãþii sale orice altã consideraþie. Cu alte cuvinte: el mãrtu-
riseºte cã sacramentul celebrat este un dar al lui Dumnezeu, la care el merge,
pentru a-l întâlni în Bisericã pe Dumnezeu care îl viziteazã.

Nedând nici un exemplu, Codul manifestã încrederea sa absolutã în autorita-
tea episcopalã ºi în aprecierea sa cu privire la urgenþa altor cazuri de necesitate
gravã. În felul acesta, Codul a deschis ºi calea spre un numãr mai mare de ca-
zuri de „necesitate urgentã”. Totuºi, episcopul sau Conferinþa episcopalã cãrora
le aparþine aprecierea, trebuie sã examineze ºi sã evalueze fiecare caz de „nece-
sitate urgentã”. Deci ei nu pot da o normã generalã care sã facã din cazul ex-
cepþional o categorie generalizatã. Conform Secretariatului pentru Unitatea
Creºtinilor: 

Totuºi episcopii pot sã determine pentru respectivele situaþii diferite exigen-
þele în care sã se aplice excepþiile, adicã acele cazuri deosebite, ºi sã deter-
mine modul de a verifica dacã toate condiþiile cerute sunt realizate într-un caz
deosebit. Atunci când este vorba de cazuri deosebite care se prezintã cu o
frecvenþã mai mare într-o regiune anume, conform unui model care se repetã,
Conferinþele episcopale pot sã dea norme pentru a asigura ca în fiecare caz
deosebit sã se verifice toate condiþiile. Însã în mod normal va reveni Ordina-
riului locului sã aprecieze astfel de cazuri .38

6. Consultarea cu autoritãþile Bisericilor necatolice

ªi al cincilea paragraf al can. 844 este foarte important. El exprimã clar cã
în communicatio in sacris nu este vorba de un prozelitism confesional, ci de o
preocupare cu adevãrat ecumenicã: „Episcopul diecezan sau Conferinþa episco-
pilor pot sã dea norme generale cu privire la cazurile prevãzute la §§ 2, 3 ºi 4

 Nota Dopo la pubblicazione, 6.38
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numai dupã ce au consultat autoritatea competentã cel puþin a Bisericii locale
sau a comunitãþii necatolice interesate”.

Legislatorul stabileºte cã autoritatea episcopalã, dând norme generale, în
sensul amintit mai sus, sã consulte mai întâi capii religioºi ai diferitelor con-
fesiuni necatolice locale ºi competente în general. Nu este necesar rezultatul
pozitiv al acestei consultãri, cum era în Directoriul ecumenic .39

Pe de altã parte, consultarea reciprocã dintre responsabilii pastorali ai Bise-
ricii Catolice ºi ai altor Biserici sau Comunitãþi creºtine este foarte importantã
pentru reciprocitate în problema comunicãrii in sacris ºi, prin urmare, poate sã
fie o dorinþã încurajatoare ºi un stimulent rodnic, pentru a merge spre ziua re-
concilierii în deplina comuniune .40

Concluzie

Normele din can. 844 sunt rodul a peste douãzeci de ani de experienþã cu
noile orientãri ale Conciliului al II-lea Vatican referitor la comunicarea sacra-
mentalã ºi îndeosebi comunicarea euharisticã. Istoria formãrii legislaþiei referi-
toare la communicatio in sacris aratã cã anumitor norme li s-a dat mai mare
atenþie decât altora, pe de o parte pentru cã s-au constatat abuzuri ºi pe de altã
parte din cauza dezvoltãrii în percepþia Bisericii a principiilor majore în materie
de comunicare în lucrurile sacre. Este clar cã acest canon nu trateazã despre
materia intercomuniunii sau a comuniunii deschise. Canonul dã un „cadru” în
care trebuie sã fie reglementatã comunicarea în sacramentele Euharistiei, Pocã-
inþei ºi Ungerii bolnavilor, iar diferitele norme care se referã la persoanele
implicate în aceastã communicatio, în mod diferit, fiind catolici, membrii ai
Bisericilor orientale despãrþite sau membrii ai altor Biserici sau Comunitãþi
despãrþite.

Legea universalã este, dacã se poate spune, la locul ei. Pasul ulterior trebuie
sã-l facã episcopii ºi Conferinþele episcopale, care stabilesc norme generale
adaptate ºi necesare în teritoriul lor, conform normelor precizate de Codul de
Drept Canonic în can. 844.

 Cf. Direct. Ad totam Ecclesiam , 42.39

 Cf. L. M ISTO’, Il libro IV: La funzione di santificare della Chiesa, 176.40
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Riassunto

Le norme del canone 844 sono il frutto di più di vent’anni di esperienza con
i nuovi orientamenti del Concilio Vaticano II riguardanti la comunione sa-
cramentale, e la comunione eucaristica in particolare. La storia della forma-
zione della legislazione riguardante la communicatio in sacris rivela che
certe norme hanno ricevuto maggiore attenzione delle altre, da una parte
perché ci sono stati degli abusi e dall’altra parte a causa dello sviluppo nella
percezione della Chiesa dei principi maggiori in materia di comunione nelle
cose sacre. E’ chiaro che il canone non tratta la materia dell’intercomunione
o della comunione aperta. Il canone dà il „quadro” nel quale deve essere
regolata la comunione nei sacramenti dell’Eucaristia, della Penitenza e
dell’Unzione degli infermi, e le diverse norme che riguardano le persone
implicate in questa communicatio, in modo differente che siano cattolici,
membri delle Chiese orientali separate o membri delle altre Chiese o Comu-
nità separate.
La legge universale è, se si può dire, a posto. Il passo ulteriore toccà ai
Vescovi e alle Conferenze episcopali, cioè quello di stabilire delle norme
generali adatte e necessari nel loro territorio, secondo le norme precisate dal
Codice di Diritto Canonico nel canone 844.


