Spis treści
Wstęp ........................................................................................5
Rozdział I. SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
Wtajemniczenie chrześcijańskie dorosłych ..........................11
Czy po latach można zmienić chrzestnych? .........................13
Chrzestny, czyli wzór ............................................................15
Czy dwie siostry mogą być rodzicami chrzestnymi? ............17
Rozdział II. SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Kto może być szafarzem bierzmowania? ..............................21
Warunki wymagane do przyjęcia bierzmowania .................28
Kto może być świadkiem bierzmowania? .............................34
Rozdział III. SAKRAMENT EUCHARYSTII
Msza św. za parafian .............................................................39
Ile intencji mszalnych może przyjąć kapłan? .......................42
Godziwość ofiary mszalnej .....................................................44
Intencje i ofiary mszalne .......................................................46
Parafialna księga intencji mszalnych ..................................49
Msze św. zbiorowe ..................................................................54
Msza św. koncelebrowana .....................................................56
Czy tylko ochrzczony może przystąpić
do I Komunii św.? ..................................................................58
Rozdział IV. SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
Roztropnie i dyskretnie .........................................................63
Kiedy nieważny jest sakrament
pokuty i pojedniania? ............................................................65
Dlaczego świeccy nie mogą spowiadać? ................................67
Upoważnienie do spowiadania ..............................................69
Po co kartki do spowiedzi? ....................................................71
Kartki do spowiedzi przedmałżeńskiej ..................................73
Rozgrzeszenie grzechu aborcji ..............................................75
Trudna pokuta ........................................................................77
Spowiedź zbiorowa? ...............................................................79
- 221 -

Rozdział V.
SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
Kto może udzielić sakramentu namaszczenia chorych? ......83
Rozdział VI. SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA
Kto może wstąpić do Seminarium Duchownego? .................87
Inkardynacja duchownych .....................................................90
Kto może zostać biskupem? ...................................................92
Kapłan na cenzurowanym .....................................................94
Rozdział VII. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Katolickie pojęcie małżeństwa ..............................................99
Istotne przymioty małżeństwa ............................................101
Zgoda czyni małżeństwo ......................................................105
Separacja małżeńska ...........................................................107
Przyczyny separacji małżeńskiej ........................................110
Kto orzeka separację małżeńską? .......................................112
Czy do zawarcia małżeństwa potrzebna jest
metryka chrztu? ..................................................................114
Ślubuję Ci miłość, wierność
i uczciwość małżeńską... ..............................................117
Co to jest powinowactwo? ....................................................119
Czy ważny jest ślub katolików
we wspólnocie niekatolickiej? .............................................122
Chcę z tobą małżeństwa,
ale nie sakramentu małżeństwa! ........................................125
Czy możliwy jest ślub bez udziału księdza? .....................127
Ślub niekoniecznie w parafii panny młodej ........................129
Ślub katolika z grekokatolikiem .........................................131
Małżeństwo mieszane ..........................................................133
Ślub katolika z ateistą rozwodnikiem ................................135
Ślub katolika w Kościele luterańskim ................................138
Małżeństwo katolika z nieochrzczonym .............................140
Zawarcie małżeństwa poza mszą św. ..................................142
Delikatne kwestie .................................................................144
Uważnienie małżeństwa ......................................................147
AIDS a zawarcie małżeństwa ............................................149
Zaręczyny ..............................................................................151
- 222 -

Rozdział VIII. INNE SPRAWY
Relikwie w życiu Kościoła ...................................................157
Kościelny zakaz udziału w zabawach .................................161
O świętach i piątkowych postach ........................................164
Co to jest sobór? ...................................................................166
Rozdzielność państwa od Kościoła ......................................168
Egzorcyzmy ..........................................................................170
Co to jest nabożeństwo ekspiacyjne? ..................................173
Co to jest dyspensa? .............................................................175
Jaki sens mają zmiany księży w parafiach? ......................177
Biskup diecezjalny a biskup pomocniczy ............................180
Zniesławienie księdza ..........................................................182
Pobicie księdza .....................................................................185
Pobicie i znieważenie księdza .............................................188
Kapelan szpitala ..................................................................190
20 lat po podpisaniu konkordatu ........................................192
Już nie jestem parafianką ...................................................196
Odpust dla zmarłych ............................................................200
W trosce o dobre imię ..........................................................204
Wizytacja kanoniczna parafii ..............................................206
Wizyta u progów apostolskich .............................................208
Środki dowodowe w procesie
o stwierdzenie nieważności małżeństwa ............................210
Pewność orzeczenia o nieważności małżeństwa .................212
Zakaz zawarcia kolejnego małżeństwa
po stwierdzeniu nieważności poprzedniego ........................214
Reforma kościelnego procesu o stwierdzenie
nieważności małżeństwa .....................................................216

- 223 -

