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SŁOWO WSTĘPNE

W Internecie można obejrzeć film ukazujący kazanie ślubne, wygłaszane 
przez młodego, rezolutnego kapłana. Nagranie nosi datę 09.10.2015 i zostało 
zaopatrzone znamiennym tytułem: „Piękne Kazanie Ślubne Nie Mogę Wam 
Udzielić Ślubu” (pisownia oryginalna). W podniosłej atmosferze, typowej dla 
tego rodzaju uroczystości, kaznodzieja umiejętnie buduje napięcie: „Muszę się 
podzielić z wami smutną wiadomością – nie mogę wam udzielić ślubu. Nie mogę 
i już. Nie może ksiądz proboszcz, nie może biskup, nie może papież Franciszek. 
Nie może i już. Napięcie (przynajmniej w przekonaniu kaznodziei) rośnie. Kto 
może? Ano możecie wy, nowożeńcy: za chwilę wypowiecie słowa przysięgi 
małżeńskiej i tak udzielicie sobie nawzajem sakramentu małżeństwa”. W opinii 
słuchaczy – wspaniałe kazanie, że aż się płakać chce. Cóż powiedzieć. Ktoś 
musiał tego księdza uczyć w seminarium duchownym teologii dogmatycznej, 
ktoś musiał taką naukę przekazać uczniom klas średnich, piszących potem 
w zaproszeniach na ślub i wesele o tym, że wtedy a wtedy, w kościele takim 
a takim, udzielą sobie nawzajem sakramentu małżeństwa. Winę za taki stan 
rzeczy ponoszą ci wszyscy, którzy tak ich nauczyli, ale nie zadali sobie trudu 
postawienia sobie prostego przecież pytania: Na jakiej podstawie mogę udzielić 
– sobie bądź drugiemu – czegoś, czego sam nie posiadam? Takie pytanie stawia 
zmarły w 2014 roku w Münster (Westfalia, Niemcy) niemiecki dogmatyk, 
pierwszy doktor wypromowany przez Karla Rahnera, ksiądz profesor Herbert 
Vorgrimler. W odpowiedzi uzasadnia: Nie można dać komuś czegoś, czego się 
samemu nie posiada. W odniesieniu do wszystkich sakramentów Kościoła 
katolickiego, a w szczególności do sakramentu małżeństwa, daje tu o sobie 
znać postawienie niewłaściwego pytania o to, kto jest szafarzem sakramentu, 
kto zaś przyjmującym. Jest to dziedzictwo teologii scholastycznej, podobnie jak 
arystotelesowsko-tomistyczne kategorie materii i formy, w które po dziś dzień 
z wielkim zapałem usiłuje się wtłoczyć tajemnicę sakramentu. W przypadku 
sakramentów większych – chrztu i Eucharystii – sprawa jest stosunkowo pro-
sta, natomiast potrzeba niemałej teologicznej ekwilibrystyki, by jednoznacznie 
określić, co jest materią a co formą choćby w przypadku rzeczonego sakramentu 
małżeństwa. W tym kontekście łatwiej zrozumieć postulat monastyrskiego 
dogmatyka i historyka dogmatów, by jak najszybciej i z całą konsekwencją 
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powrócić do idei, że głównym Działającym w sakramentach jest sam Jezus 
Chrystus w mocy Ducha Świętego. Postawienie niewłaściwego pytania owo-
cuje bowiem niewłaściwymi odpowiedziami – sugeruje Herbert Vorgrimler1.

Powyższy przykład ilustruje niełatwą sytuację teologii sakramentów, w tym 
i samej teologii sakramentu małżeństwa. Rzeczona teologia sakramentów 
boryka się bowiem z niemałymi problemami. Wiele z nich odziedziczyła 
ona po swoich teologicznych przodkach. Jednym z poważniejszych braków, 
a może – mówiąc prościej – niedomogów teologii sakramentów jest choćby 
brak zadowalającej definicji sakramentu. Nie wystarczą bowiem Augustynowe 
obrazowe opisy rzeczywistości sakramentu (np.: signum visibile gratiae invisibilis – 
widzialny znak niewidzialnej łaski), owszem, przydatne może w katechetycznym 
przekazie, natomiast niekoniecznie pełne i wyczerpujące złożony problem dla 
systematycznej refleksji teologicznej. Problematyczne jest porzucenie w teologii 
sakramentów biblijnej wizji mysterion, ogólnie pojętej tajemnicy Zbawienia, 
wedle której w świętych znakach – sakramentach – urzeczywistnia się zbawcza 
wola Boga – na rzecz mentalności filozoficznej, a nade wszystko prawniczej. Tym 
tendencjom uległa też teologia sakramentu małżeństwa. W czasach biblijnych 
Nowego Testamentu i w dobie Ojców Kościoła żywe było przekonanie o związku 
małżeństwa chrześcijan z obrazem więzi pomiędzy Jezusem Chrystusem a Ko-
ściołem. Chrześcijańska teologia stosunkowo szybko pozwoliła sobie odebrać 
prawo do decydowania o kształcie refleksji nad sakramentem małżeństwa takim 
dziedzinom jak prawo cywilne i prawo kościelne. Wynikało to z wielu racji, 
pośród których należy wymienić fakt podstawowy, a mianowicie ten, że insty-
tucja małżeństwa jest starsza niż jakakolwiek religia, jako że została ona dana 
przez Boga jako instytucja prawa naturalnego. Kościół świadomie włączył się 
– i czyni to aktywnie także dzisiaj – w obronę szeroko pojętej instytucji rodziny. 
Refleksja prawna i ustalenia ustawodawców dotyczące instytucji małżeństwa 
są więc wcześniejsze niż reguły religijne. W naturalny sposób zawłaszczyły one 
sobie ten teren, rzutując na model postrzegania małżeństwa i rodziny. Insty-
tucje te były bowiem zawsze traktowane jako istotne dla życia społecznego, 
co owocowało żywym zainteresowaniem nimi. Prawo rzymskie nakazywało 
pojmować małżeństwo jako rodzaj umowy zawieranej w celu przekazania życia 
i zrodzenia potomstwa. Te idee przejęło szybko prawo kanoniczne, a za nim 
teologia, mówiąc o dobrach małżeństwa (bona matrimonii), czyli o jego celach. 
Wzajemna miłość małżonków oraz godziwe zaspokajanie popędu seksualnego 
znalazły się na dalszych miejscach, a na czele celów małżeństwa umieszczono 
zaś zrodzenie potomstwa (bonum proli). Potrzeba było dopiero romantyzmu 
jako epoki myśli, która przewartościowała sposób patrzenia na małżeństwo, 

1 Por. H. Vorgrimler, Sakramententheologie, Düsseldorf 1987.
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stawiając na pierwszym miejscu wzajemną miłość małżonków i mówiąc o mał-
żeństwie jako przymierzu miłości. Początkowo Kościół traktował to ujęcie jako 
podejrzane, by w końcu całkowicie się do niego przekonać. Mimo wszystko, jeśli 
dziś spojrzeć na kwestię sakramentalności małżeństwa, to należy stwierdzić, że 
jednoznacznie dominuje w niej ujęcie legalistyczne, które się wyraża pytaniem 
o ważność sakramentu małżeństwa w aspekcie wyrażenia woli zawarcia go 
przez oboje nupturientów, a następnie podjęcia pożycia płciowego – słynne 
sformułowanie: matrimonium ratum et consummatum. Trudno się więc dziwić, 
że przy takim sposobie traktowania o sakramencie małżeństwa na plan dalszy 
schodzi pytanie o rolę Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego w tym sakramen-
cie, zaś na plan pierwszy wysuwają się kwestie prawne, kanoniczne: całkowita 
wolność woli kandydatów, ich fizyczna zdolność do pożycia małżeńskiego, 
wolność od przeszkód zrywających (świadomie odwołuję się tutaj do wcze-
śniejszej terminologii), właściwość świadka urzędowego. Trudno nie dostrzec, 
że zawarcie sakramentu małżeństwa obrosło całym szeregiem prawniczych 
przepisów, co skutecznie wpłynęło na sposób postrzegania tego sakramentu. 
A gdy do tego dojdzie fakt, że sądy biskupie w przewadze przypadków zajmują 
się właśnie sprawami małżeńskimi, że są dwie instancje orzekające o ważności 
bądź nieważności małżeństwa, że watykański trybunał Roty Rzymskiej stanowi 
ostateczną instancję, do której wierny może się odwołać w procesie o stwier-
dzenie nieważności sakramentu, to sakramentalność małżeństwa jawi się jako 
problem niebywale skomplikowany i najeżony wieloma trudnościami. Wyróżnia 
to ten sakrament spośród pozostałych sześciu w sposób zaiste szczególny. Py-
tanie o to, dlaczego teologia w przypadku tego sakramentu tak łatwo oddała 
pole kanonistyce, staje się pytaniem zasadniczym, nie zaś tanią zaczepką pod 
adresem dziedziny, która w klasyfikacji nauk teologicznych jest umieszczana 
jako jedna z nich. Pilnym zadaniem staje się dziś sięgnięcie do źródeł teolo-
gicznej refleksji nad sakramentem małżeństwa, do jego historii, by świadomie 
odtworzyć etapy jej kształtowania się, wyróżnić wpływy, nazwać je po imieniu. 
Tak więc należy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że teologię sakramentu 
małżeństwa, zwłaszcza zaś kwestię jego sakramentalności, należy podjąć dzisiaj 
jako pilną i doniosłą. Powinna to być refleksja systemowa, wieloaspektowa i ze 
zrozumiałych względów interdyscyplinarna. 

Owszem, istnieje dziś wiele publikacji poświęconych teologii małżeństwa. 
W przewadze przypadków chodzi tu jednak o odnowioną postać teologii tego 
sakramentu, dla której istotne są wypowiedzi Vaticanum II w konstytucji dusz-
pasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, numery 46-52 
czy adhortacji apostolskiej papieża Jana Pawła II Familiaris consortio z 1981 
roku, będącej pokłosiem Synodu Biskupów odbytego w 1980 roku, a poświę-
conego rodzinie. W naszym przypadku chodzi o specyficzny sposób podejścia 
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do problemu, mianowicie o podejście od strony dogmatycznej, systematycznej. 
W ten tok myślenia wpisują się publikacje niniejszego tomu „Studiów Teologii 
Dogmatycznej”. Powstały one w kontekście ostatniego Synodu Biskupów, obra-
dującego w dniach od 4 do 25 października 2015 roku w Watykanie jako XIV 
Zwyczajne Zgromadzenie Ogólnego Synodu Biskupów, podejmujące kwestie 
powołania i misji rodziny w Kościele i świecie współczesnym. Niniejszy tom 
studiów żadną miarą nie rości sobie ambicji wyczerpania systematycznych 
kwestii dotyczących sakramentalności małżeństwa. Uporządkowane w kluczu 
rzeczowym opracowania dotyczą m.in. takich dziedzin jak patrologia, filozofia, 
socjologia, teologia pastoralna, prawo kanoniczne czy teologia dogmatyczna. 
Ich autorzy pragną dać impuls do rozpoczęcia pogłębionej, rzeczowej, jak naj-
bardziej interdyscyplinarnej refleksji nad instytucją i sakramentem małżeństwa. 
Oby ta refleksja przyczyniła się do rozwoju i umocnienia rodziny, pierwszej 
i niebywale ważnej komórki życia społecznego i kościelnego.

ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa
Prezes Towarzystwa Teologów Dogmatyków



PREFACE

It is possible to watch a video on the Internet showing the wedding ser-
mon, preached by a young, resolute priest. The recording is dated October 9, 
2015 and was accompanied by significant title: “Beautiful Wedding Sermon 
I Cannot Join you in marriage” (original spelling). In solemn atmosphere, 
typical for this type of ceremony, preacher skillfully builds tension: I must 
share with you the sad message – I cannot join you in marriage. I cannot 
anymore. It cannot do a priest, a bishop, even the Pope Francis. They cannot 
do it and longer. Tension (at least in the preacher’s belief) grows. Who can? 
Well, you can, newlyweds: in a moment you will utter marriage vows and so 
you will join each other in the sacrament of marriage. In the opinion of the 
audience – a wonderful sermon that makes people cry. Well, somebody had 
to teach that priest dogmatic theology in the seminary, someone had to share 
this knowledge with students of the secondary school classes, writing later 
in the invitations for the wedding and reception that then and then, in the 
such and such church, they will give each other the sacrament of marriage. 
The blame for this state of affairs lies with those all who so taught them, 
but do not bother to ask themselves a simple questions: On what basis can 
I give – yourself or another person – something I do not have? This question 
asks German dogmatist died in 2014 in Münster (Westphalia, Germany), first 
doctor promoted by Karl Rahner, Reverend Professor Herbert Vorgrimler. In 
response he justifies: You cannot give someone anything that you yourself do 
not have. For all the sacraments of the Catholic Church, and in particular to 
the sacrament of marriage, here we can spot wrong question about who is the 
minister of the sacrament, who is the receiver. This is the heritage of scho-
lastic theology, like the Aristotelian-Thomistic categories of matter and form 
in which to this day we are trying with great enthusiasm to squeeze into the 
mystery of the sacrament. In the case of larger sacraments - baptism and the 
Eucharist - the case is relatively simple, but there is the need for considerable 
theological acrobatics to clearly define what is matter and what form in the 
case of the sacrament of marriage. In this context it is easier to understand the 
demand of dogmatist and historian of dogma, to return to the idea as soon as 
possible and with all efforts that the main operating in the sacraments is Jesus 
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Christ in the power of the Holy Spirit. Putting the wrong questions results in 
fact in wrong answers – suggests Herbert Vorgrimler2. 

The above example illustrates the uneasy situation of theology of the 
sacraments, including the same theology of the sacrament of marriage. This 
sacramental theology is struggling with inconsiderable problems. Many of them 
were inherited after their theological ancestors. One of the major deficiency, 
and perhaps – putting simply – weakness of sacramental theology is even 
the lack of a satisfactory definition of the sacrament. Augustinian pictorial 
descriptions of the reality of the sacrament are not sufficient enough because 
(for example: signum visibile gratiae invisibilis – a visible sign of invisible grace), 
yes, it is useful in catechetical transmission, but it is not necessarily full and 
complete complex problem for systematic theological reflection. Problematic is 
the abandonment in sacramental theology the biblical vision of mysterion, in 
general the mystery of salvation, according to which in the sacred signs – the 
sacraments – is realized the saving will of God – to the philosophical mentality, 
and above all legal. This tendency was also the theology of the sacrament of 
marriage. In biblical times the New Testament and in the time of the fathers 
of the Church living was belief about the relationship of marriage of Christians 
with the image of relationship between Jesus Christ and the Church. Christian 
theology relatively quickly allowed itself to be deprived of the right to decide 
on the shape of a reflection on the sacrament of marriage areas such as civil 
law and church law. This was due to many reasons, among which we include 
basic fact, namely, that the institution of marriage is older than any religion, as 
it was given by God as an institution of natural law. Church deliberately turned 
on - and makes it active again today – in defense of broader institution of the 
family. Legal reflection and arrangements of legislators on the institution of 
marriage are so earlier than religious rules. In a natural way they appropriated 
themselves this area, projecting on the model of the perception of marriage 
and family. These institutions were always regarded as essential to social life, 
which resulted keen interest in them. Roman law commanded to understand 
marriage as a kind of an agreement concluded in order to give life and pro-
creation of children. These ideas quickly took over canon law and theology 
behind it, speaking of marriage goods (bona matrimonii), ie its objectives. 
The mutual love of the spouses and fair satisfaction of sexual desire were in 
further places, and at the forefront of the marriage objectives were placed 
procreation (bonum proli). It took until the Romanticism as era of thought, 
which has revalued way of looking at marriage, prioritizing mutual love of the 
spouses and speaking of marriage as a covenant of love. Initially, the church 

2 Cf. H. Vorgrimler, Sakramententheologie, Düsseldorf 1987.
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treated  it as a suspicious approach, to finally and completely convince to it. 
After all, if today we look at the issue of the sacramental marriage, it must be 
noted that clearly dominates the legalistic approach, which expresses in the 
question of the validity of the sacrament of marriage in terms of expression 
of will to conclude it by both contracting parties, and then undertaking the 
sex act – the famous words: matrimonium ratum et consummatum. It is hardly 
surprising that with such a method of treatment of the sacrament of marriage 
to further plan descends question about the role of Jesus Christ and the Holy 
Spirit in the sacrament, while the foreground stand out legal, canonical: the 
total freedom of the will of the candidates, their physical capacity for marriage, 
freedom from obstacles (I consciously refer here to the earlier terminology), 
the appropriacy of an official witness. It’s hard not to notice that the sacrament 
of marriage overgrew in the whole range of legal regulations, which effectively 
contributed to the perception of that sacrament. And when we add the fact 
that the bishop courts in the majority of cases deal with very matrimonial 
matters, there are two instances in deciding the validity or nullity of marriage, 
the Vatican tribunal of the Roman Rota is the final instance, to which the 
faithful can appeal in the process of annulment of the sacrament, then the 
sacramental nature of marriage is seen as an extremely complicated problem 
and fraught with many difficulties. This distinguishes the sacrament of the 
remaining six as a truly special one. The question is, why theology for the 
sacrament so easily gave field to canonical perception, becomes the crucial 
question, not a cheap provocation at the field, which in the classification of 
the theological sciences is placed as one of them. The urgent task today is 
to tap into sources of theological reflection on the sacrament of marriage, to 
its history, to deliberately reconstruct the stages of its formation, distinguish 
influences and call them by name. So it should be stated that the theology of 
the sacrament of marriage, particularly the issue of its sacramentality, ought to 
be taken today as urgent and momentous. It should be a systemic reflection, 
multifaceted and interdisciplinary because of the obvious reasons.

There are still a number of publications devoted to the theology of marriage. 
In the majority of cases these are, however, a renewed form of the theology of 
the sacrament, which are important for the expression of Vatican II, Pastoral 
Constitution on the Church in the Modern World, Gaudium et Spes, the 
numbers 46-52 and the Apostolic Exhortation of Pope John Paul II Familiaris 
Consortio (1981), which was the aftermath of the Synod of Bishops held in 
1980 and devoted to family. In our case it comes to a specific approach to the 
problem, namely the dogmatic and systematic approach. The publications 
of this volume of “Dogmatic Theology Studies” fit into this way of thinking. 
They were created in the context of the recent Synod of Bishops, which took 
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place from 4 to 25 October 2015 in Vatican as the XIV General Assembly 
of the Synod of Bishops, discussing the issues of vocation and mission of the 
family in the Church and the modern world. This volume of studies in no 
way claims the ambition of exhaustion of systematic issues related to the sac-
ramental marriage. Ordered in the substantive key the dissertations relate, 
inter alia, areas such as the patristic, philosophy, sociology, theology, pastoral 
theology, canon law and dogmatic. The authors wish to give a boost to start 
the thorough, kind, most interdisciplinary reflection on the institution and 
sacrament of marriage. May this reflection contributed to the development 
and strengthening of the family, first and extremely important cell of society 
and of the Church.

Father prof. assoc. Ignatius Bokwa
President of The Association of Dogmatic Theologians



ks. Janusz Królikowski
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
DOI: 10.15290/std.2016.02.02

TRYNITARNO-CHRYSTOLOGICZNE 
PERSPEKTYWY TEOLOGII MAŁŻEŃSTWA

THE TRINITARIAN AND CHRISTOLOGICAL 
PERSPECTIVES OF THE THEOLOGY OF MARRIAGE

Although the relation between the mystery of the Holy Trinity and the sac-
rament of marriage was always treated as a minor issue, it has been present 
in the theology for ages. It is usually situated in the context of the searching 
for the “traces” of the Holy Trinity in the creation. The crucial moment in the 
theological approach to the relation between the mystery of the Holy Trinity 
and marriage was the reversal of the problem in question: marriage is not only 
a trace of the Holy Trinity in the world – as it is in classical theology – but rather 
it is expected to become an active reflection of the Trinity in the relations be-
tween husband and wife, in their mutual attitudes and it is supposed to express 
itself in the mission undertaken and fulfilled by husband and wife especially 
in their uniting and simultaneously fertile love. The Holy Trinity, especially as 
a mystery of the everlasting and rejoicing love, for a married couple should 
serve as a point of reference to understand their marital identity and to shape 
their mutual relations which  express this identity.

Trinitarian and Christological theology provide a rich material for a deepened 
understanding and recognition of the teaching of the former Popes who con-
sistently emphasize the need of situating the fundamental questions regarding 
vocation, nature and mission of marriage in direct reference to the mystery 
of the Holy Trinity and the mystery of Jesus Christ. Theological perspectives 
unambiguously abiding by the conclusions of the theology of creation and 
natural law open an exceptionally broad view on marriage being the funda-
mental human and Christian reality, and at the same time a great mystery which 
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has its origin in the highest mystery of the God in three Persons and which is 
fully revealed in Jesus Christ, the incarnated Son of God who died on the cross 
in kenotic love. Therefore it is primarily a perspective of personalism deeply 
rooted and directed Christologically. The mutual self-giving of husband and 
wife in the sacrament of marriage is a remarkable testimony given to Christ, 
since fidelity expressed in marital attitude reflects radicalism and greatness of 
love proved once and for all on the Christ’s cross. The fertility of physical union 
of man and wife  reflects not only the immeasurable fertility of Christ’s death 
for mankind, but also the infinite fertility of Trinitarian communion which 
pours out on every created reality and becomes its original point of reference.

Key words: Holy Trinity, Jesus Christ, cross, love, marriage, fertility.

„Miłość jest na mocy definicji słowem, którym się posługujemy, chcąc określić siły 
przyciągania o charakterze osobowym”.

Pierre Teilhard de Chardin1

Związek zachodzący między tajemnicą Trójcy Świętej i rzeczywistością mał-
żeństwa ma długie dzieje w teologii, chociaż zawsze był ujmowany w sposób 
bardzo dyskretny i niejako pomocniczy. Sytuuje się on najczęściej w ramach 
poszukiwania „śladów” Trójcy Świętej w stworzeniu. Początków tego związku 
można szukać już u Ojców Kościoła w kontekście podejmowanych przez nich 
różnych zagadnień trynitarnych2. W kolejnych wiekach, zwłaszcza teologia 
trynitarna, podtrzymywała to przekonanie, chociaż nie nadawała mu jakiegoś 
większego znaczenia3. Pewne zintensyfikowanie refleksji teologicznej na ten 
temat, zwłaszcza w odniesieniu do problematyki chrystologicznej, znajdujemy 
w XIX wieku u Matthiasa J. Scheebena, który otworzył nowe perspektywy 
w ramach teologii małżeństwa, podobnie zresztą jak w odniesieniu do wielu 
innych zagadnień teologicznych4.

Decydującym momentem w teologicznym spojrzeniu na relacje zachodzące 
między tajemnicą Trójcy Świętej i małżeństwem, było odwrócenie stawianego 
problemu: małżeństwo nie tyle jest śladem Trójcy Świętej w świecie – jak 
1 P. Teilhard de Chardin, O szczęściu, cierpieniu, miłości, tł. W. Sukiennicka, M. Tazbir, 

Warszawa 2001, s. 94.
2 Święty Augustyn stwierdza np.: „Trinitatem imaginis Dei [...] in coniugio masculi et 

femine atque in eorum prole” (De Trinitate 12, 5, 5).
3 Por. L. Gendron, Le mystère de la Trinité et la symbolique familiale, Roma 1975; B. de 

Margerie, La Trinité chrétienne dans l’histoire, Paris 1975, s. 367-390.
4 Por. M. J. Scheeben, Tajemnice chrześcijaństwa, tł. J. Rostworowski, I. Bieda, Kraków 1970, 

s. 468-482; idem, Handbuch der katholischen Dogmatik, Freiburg im Br. 1933, s. 776-784.
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w teologii klasycznej – co raczej ma ono stawać się czynnym odzwierciedleniem 
Trójcy w relacjach zachodzących między mężem i żoną, w ich wzajemnych 
postawach oraz ma wyrażać się w misji podjętej i pełnionej przez małżonków, 
szczególnie w jednoczącej ich i równocześnie płodnej miłości. Trójca Święta, 
zwłaszcza jako tajemnica wiecznej i uszczęśliwiającej miłości, ma być dla mał-
żonków punktem odniesienia dla zrozumienia swojej tożsamości małżeńskiej 
oraz dla kształtowania wzajemnych relacji, które tę tożsamość wyrażają. Począt-
ków takiego spojrzenia można dopatrywać się w niektórych wypowiedziach na 
temat małżeństwa, które znajdujemy w nauczaniu papieża Piusa XII. Zostały 
one przyjęte w nauczaniu II Soboru Watykańskiego, który nauczając w kon-
stytucji Gaudium et spes na temat człowieka jako stworzonego na obraz Boży, 
zwraca uwagę, że jego odzwierciedlenia należy także upatrywać w dwoistości 
płciowej człowieka jako mężczyzny i kobiety (nr 12). Nauczanie na ten temat 
zostało potem rozwinięte przez papieża Pawła VI. W nauczaniu Papieża Jana 
Pawła II znajdujemy wyjątkowo częste powracanie do tego zagadnienia, a jego 
spójne rozwinięcie zawierają zwłaszcza adhortacja Familiaris consortio o mał-
żeństwie i rodzinie (22 listopada 1981 r.) oraz List do rodzin z okazji Roku 
Rodziny (2 lutego 1994 r.). W tym ostatnim dokumencie czytamy ważkie 
stwierdzenia: „W świetle Nowego Testamentu widać wyraźnie, że odniesienia 
dla tej wspólnoty [tzn. małżeństwa i rodziny], jej prawzoru, należy szukać 
w Bogu samym. Zawiera się on w trynitarnej tajemnicy Jego Życia. Boskie «My» 
jest przedwiecznym prawzorem dla ludzkiego «my» – tego przede wszystkim, 
jakie mają stanowić mężczyzna i kobieta stworzeni na obraz i podobieństwo 
Boga samego” (nr 6)5. Istotne elementy nauczania Papieża Jana Pawła II do-
tyczące trynitarnego ujmowania rzeczywistości małżeństwa zostały przywołane 
w adhortacji papieża Franciszka Amoris laetitia (nr 121).

W tym miejscu proponujemy syntetyczne zwrócenie uwagi na niektóre 
zagadnienia trynitarne i chrystologiczne, które pozwalają pogłębić teologię mał-
żeństwa, a zarazem otwierają kluczowe perspektywy na wzniosłe traktowanie 
rzeczywistości małżeńskiej i na podjęcie takiej odpowiedzialności w tej dziedzi-
nie, która odpowiada tej wzniosłości. Jest to tym bardziej konieczne, że teolo-
gia dogmatyczna często nie nadąża za wyzwaniami, które rodzą się z uważnej 
lektury nauczania dawanego w odniesieniu do tego pilnego zagadnienia przez 
ostatnich papieży. Zbyt często zagadnienie małżeństwa jest zostawione tylko 
teologii moralnej i prawu kanonicznemu. Być może wiele zbędnych dyskusji, 
które pojawiły się przy okazji obrad ostatniego Synodu Biskupów poświęconego 

5 Warto zwrócić uwagę, że w dokumencie tym Papież Jan Paweł II dokonał bardzo szcze-
gólnego rozwinięcia pojęcia osoby w kluczu komunijnym. Por. P. Carlotti, La famiglia 
comunione di persone. Alcune considerazioni sulla Lettera alle Famiglie di Giovanni Paolo 
II, „Salesianum” 56 (1994) s. 717-740.
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małżeństwu i rodzinie, dałoby się uniknąć, gdyby teologia dogmatyczna więcej 
uwagi poświęcała podstawowym zagadnieniom małżeństwa, ukazując je bardziej 
wyraźnie w perspektywie teologicznej, a zwłaszcza chrystologicznej6.

Człowiek dialogiczny – antropologia
Małżeństwo jest fundamentalnie rzeczywistością antropologiczną, ale aby je 

właściwie rozumieć i usytuować, należy sięgnąć do właściwej antropologii7. Już 
sam fakt, że w małżeństwie chodzi o „dwoje”, zmusza nas do zdystansowania 
się w stosunku do antropologii o charakterze indywidualistycznym, a zarazem 
wskazuje na potrzebę sięgnięcia do antropologii wypracowanej i znacznie 
pogłębionej w nurcie współczesnej filozofii personalistycznej, a zwłaszcza w fi-
lozofii dialogu (Buber, Ebner, Rosenzweig)8. Podstawowa teza tej antropologii 
mówi, że osoba ludzka otrzymuje istnienie, ponieważ Boskie „My” chce jej dla 
niej samej, zwraca do niej swoje zaproszenie i powołuje ją do istnienia9. No-
wożytna tradycja indywidualistyczna kładzie nacisk na to, że punktem wyjścia 
refleksji filozoficznej jest stawianie pytań i w tej perspektywie patrzy następnie 
na każdą rzeczywistość antropologiczną, a tym samym każe człowiekowi naj-
pierw w sobie szukać racji siebie oraz z siebie samego wyprowadzić rozumienie 
siebie i konsekwencje dotyczące urzeczywistniania odkrytego rozumienia. 
Takie stawianie sprawy nie gwarantuje jednak autentyczności udzielanych 
odpowiedzi na pojawiające się pytania, a następnie w praktyce harmonijnego 
i komunijnego rozszerzenia siebie10. Antropologia indywidualistyczna z tych 
podstawowych racji nie jest wystarczająca do podjęcia zagadnienia małżeństwa 
i do jego adekwatnego ujęcia.

W tym miejscu nie będziemy omawiać całego wkładu, jaki wniosła współcze-
sna filozofia personalistyczna, do głębszego rozumienia osoby, zwłaszcza w jej 
wymiarze komunijnym, dialogicznym i relacyjnym, a tym samym do rozumienia 

6 Na potrzebę takiego ujmowania zagadnienia małżeństwa wskazała Międzynarodowa 
Komisja Teologiczna w dokumencie: Doktryna katolicka o sakramencie małżeństwa (1977), 
[w:] Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996, 
J. Królikowski (red.), Kraków 2000, s. 89-110.

7 Por. D. von Hildebrandt, Die Ehe, München 1929.
8 Por. J. Mader, Filozofia dialogu, [w:] Teksty filozoficzne, Kraków 1985, s. 59-86.
9 W konstytucji soborowej Gaudium et spes został podkreślony ten sam aspekt, gdy stwierdza 

się, że człowiek jest „jedynym stworzeniem, którego Bóg chciał ze względu na nie samo” 
(nr 24).

10 Por. S. Grygiel, Errantes revoca! Esej o samoświadomości, Transcendencji i pojednaniu, 
[w:] Teksty filozoficzne, Kraków 1986, s. 142-160.
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małżeństwa11. Wystarczy zwrócić uwagę na dwa elementy, które w pewnym 
sensie są decydujące dla właściwego usytuowania, a potem rozwijania zagadnień 
dotyczących małżeństwa. Są to zagadnienia dialogu i płciowości.

Najbardziej wymownym świadectwem roli dialogu w realnym konstytuowa-
niu się osoby i w dochodzeniu przez nią do dojrzałości jest język. Język jest środ-
kiem, którego jednostka nie tworzy, ale raczej go znajduje i przyjmuje, aby móc 
nawiązać komunikację. Aby kwestię tę widzieć bardziej jednoznacznie, należy 
dokonać rozróżnienia między jednostką i osobą, aby zobaczyć znaczenie osoby 
i sposób jej konstytuowania się. Jest znane sformułowanie, którego autorem 
jest Jacques Maritain, według którego jednostka istnieje dla społeczeństwa, ale 
społeczeństwo istnieje dla osoby12. Jednostka stanowi centrum, które tworzą 
intelekt i wola. Są to duchowe władze wspólne wszystkim. Osoba natomiast 
jest jedyna, niepowtarzalna i niezastąpiona. Wynika z tego, że „ja” nigdy nie 
może stać się osobą, jeśli nie otrzymuje zaproszenia od kogoś drugiego, czyli jeśli 
nie zostaje nawiązany dialog. Wiara odsłania najwszechstronniejsze i najwyższe 
implikacje tej prawdy. Tylko otrzymując zaproszenie od Boga, który nawiązuje 
z człowiekiem dialog, człowiek może realizować się jako osoba – osoba, która 
należy do siebie i do nikogo innego, ponieważ otrzymała zaproszenie od Boga 
w sposób całkowicie jedyny, niepowtarzalny i niezastąpiony. Papież Paweł VI 
wielokrotnie mówił w tym wypadku o „dialogu zbawienia”, który nawiązał Bóg 
z człowiekiem, aby prowadzić go potem swoimi drogami, których celem jest 
osiągnięcie Zbawienia w Bogu13.

Drugim elementem antropologicznym, na którego znaczenie zwróciła uwagę 
filozofia o charakterze personalistycznym, jest płciowość. Osoba ludzka nie 
istnieje jako abstrakcyjne „ja” lub „ty”, ale jest ona zawsze wcielona i urzeczy-
wistnia się na sposób płciowy. Z tej racji płciowość, będąc przede wszystkim 
zjawiskiem biologicznym, sprawia jednak, że osoba ma charakter płciowy w każ-
dym wymiarze bytu męskiego lub kobiecego. Tym, co różni mężczyznę i kobietę 
od zwierząt, jest właśnie fakt, że ich płciowość jest i musi być zintegrowana 
w ich osobie. Ich płciowość jest środkiem, aby wyrazić swoje zjednoczenie 
z drugim. Płciowość staje się więc środkiem wyrażającym sposób samooddania 
drugiemu. To, co biologiczne, zostaje zintegrowane w tym, co ludzkie14.
11 Szerokie ujęcia w perspektywie personalistycznej teologii małżeństwa zaprezentowali: 

A. Scola, Il mistero nuziale. Studi sulla persona e la famiglia, t. 1-2, Milano 1998-2000; 
M. Ouellet, Divina somiglianza. Antropologia trinitaria della famiglia, t. 1, Roma 2004.

12 Rozwinięcie tej tezy w: J. Maritain, Pisma filozoficzne, tł. J. Fenrychowa, Kraków 1988, 
s. 327-345.

13 Por. Paweł VI, encyklika Ecclesiam suam, 71-77.
14 Por. J. Maritain, R. Maritain, Matrimonio, amore e amicizia. Per una spiritualità della vita 

coniugale, Milano 1994, s. 27-47.
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Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że antropologia współczesna w niektórych 
swoich nurtach dodaje do rozumienia płciowości także jeszcze jeden wymiar, 
który ukazuje się, gdy zostanie ona zestawiona ze śmiercią. Każdy akt współżycia 
płciowego jest w gruncie rzeczy buntem przeciw śmierci. Istota ludzka, pomna-
żając rodzaj ludzki, buntuje się przeciw śmierci. Można w znacznym stopniu 
zgodzić się z tymi filozofami, którzy widzą wewnętrzny związek między aktem 
płciowym i śmiercią. W każdym akcie współżycia ludzkiego w pewnym sensie 
doświadcza się śmierci. Bardzo wymownie wskazał na ten fakt Włodzimierz So-
łowjow w swojej rozprawie zatytułowanej Sens miłości, w której pisał: „Śmierć 
jest dezintegracją osoby, rozpadem składających się na nią faktorów. Podział 
na dwie płci – nie likwidowany przez zewnętrzne i przemijające zjednoczenie 
w akcie płciowym – podział ludzkiej osoby na element męski i element żeński 
jest już sam z siebie stanem dezintegracji i początkiem śmierci. Trwanie w płcio-
wym podziale oznacza trwanie na drodze śmierci, a kto nie chce lub też nie 
może zejść z tej drogi, powinien z naturalnej konieczności przejść ją do końca. 
Kto podtrzymuje korzeń śmierci, ten w nieunikniony sposób musi zakosztować 
jej owocu”15. Aby spójnie rozwiązać ten problem i usytuować go we właściwej 
perspektywie, należy odwołać się do wydarzenia Śmierci Chrystusa na krzyżu, 
do którego nawiążemy w dalszym ciągu naszych refleksji.

Aspekty teologiczne
Po wskazaniu na niektóre aspekty antropologiczne dotyczące człowieka w re-

lacji do małżeństwa, zwróćmy teraz uwagę na zagadnienia ściślej teologiczne 
dotyczące tej samej rzeczywistości. Zastosujemy w tym miejscu, idąc zwłaszcza 
za strukturą wypowiedzi Papieża Jana Pawła II na temat małżeństwa, metodę, 
którą można nazwać „odgórną”. W świetle tego założenia pierwotny, a zarazem 
ostateczny fundament małżeństwa oraz doświadczenia „ja” – „ty” znajduje się 
w samej Trójcy Świętej. Filozofie dialogu, budowane w oparciu o wyłączne 
pogłębienie schematu „ja” – „ty”, w swojej interpretacji małżeństwa narażają 
się na niebezpieczeństwo zamknięcia się w podwójnym monologu: kobiety 
w stosunku do mężczyzny i mężczyzny w stosunku do kobiety16. Już w XII wieku 
Ryszard z opactwa św. Wiktora wykazał, że każda autentyczna miłość między 
„ja” i „ty” musi obejmować pragnienie dzielenia się sobą z innym, a więc musi 
przelać się na „trzeciego”. Małżeństwo jako „przymierze” między mężczyzną 
i kobietą jest oparte na trynitarnym bycie Boga. Trójca jest doskonałą, wieczną 

15 W. Sołowjow, Sens miłości, tł. H. Paprocki, Kęty 2002, s. 33.
16 Niejednokrotnie w kontekście małżeństwa słusznie mówi się, że może ono przybrać postać 

„egoizmu we dwoje”. Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy następuje w nim pozytywne 
wykluczenie potomstwa.
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i Boską komunią, jest tajemnicą uosobionej miłości. Pochodzenia w Trójcy nie 
są niczym niż pochodzeniami miłości. Trójca jest – można powiedzieć za Han-
sem Ursem von Balthasarem – dynamicznym, witalnym, dramatem miłości17. 
Koncepcje te chcą podkreślić, że w Bogu całe bycie polega na nieustannym 
i pełnym dawaniu siebie samego drugiemu.

Od wieczności Ojciec przelewa swoje bycie na Syna, a Syn od wieczności 
jest doskonałą odpowiedzią miłości w stosunku do Ojca. Syn jest zasadą re-
ceptywną w Trójcy – On jest Boskim przyjmowaniem; przyjmuje On w pełni 
miłość Ojca, aby zwracać ją Ojcu w swoim doskonałym „tak” mówionym Jego 
miłości. Z tej wzajemnej wymiany miłości wyłania się trzecia osoba – Duch 
Święty, który jest osobowym aktem miłości Ojca i Syna, jest Ich miłością 
osobową i Ich komunią miłości; jest osobowym „rezultatem” Ich aktu miłości. 
Istnienie Ducha Świętego w Trójcy ukazuje, że z życia Bożego jest wykluczony 
jakikolwiek akt egoizmu. Ojciec i Syn nie zatrzymują niczego dla siebie, ale 
w pełni osobowo oddają się sobie. Ich miłość może być więc nazwana miłością 
absolutnie „otwartą”. Z tej racji Duch Święty, zwłaszcza w tradycji wschodniej, 
jest słusznie nazywany „ekstazą” miłości Ojca i Syna. Pojęcie to chce wskazać 
najwyższy stopień i wyraz, jaki może przybrać miłość. Jest to miłość tak nie-
skończenie płodna, że z niej wypływa całe stworzenie. Pierwotnym miejscem 
stworzenia jest więc nieskończona przestrzeń otwarta przez miłość Ojca i Syna 
w Duchu Świętym18.

Ta wizja trynitarna stanowi podstawę do właściwego spojrzenia na mał-
żeństwo i jego konkretne wyrażanie się. Chociaż małżeństwo ma naturalną 
podstawę w płciowości i w prokreacji potomstwa, chrześcijanie wiedzą, że 
jego podstawa jest znacznie głębsza. Z wiecznego zamysłu Boga wynika, że 
mężczyzna i kobieta w pełnym, jednoczącym i płodnym samooddaniu się 
sobie stanowią odzwierciedlenie komunii trynitarnej. Niestety, grzech wszedł 
w świat z powodu pierwotnego upadku, a wraz z nim także płciowość, która 
była przeznaczona do tego, aby być fizycznym wyrazem daru z siebie, została 
naznaczona egoizmem, podziałem i dwuznacznością. Stała się miejscem „dra-
matycznej walki”, jak stwierdza konstytucja Gaudium et spes (nr 13). Drugi 
przestał być „partnerem” płodnego zjednoczenia w miłości, stając się kimś, 
kim można się posłużyć, kogo można użyć do swoich celów i nad kim można 
panować. Ciało, które zostało stworzone jako piękne i dobre, przestało być 
jednoznacznym odzwierciedleniem tajemnicy Boga, Jego obrazu i podobień-
stwa, wyrażającym jednoznacznie prymat zasady duchowej w człowieku, a stało 
17 Por. M. Paradiso, Nell’intimo di Dio. La teologia trinitaria di Hans Urs von Balthasar, Roma 

2009, s. 256-262.
18 Tradycja teologiczna wielokrotnie zwracała uwagę na trynitarną genezę stworzenia. Por. 

np. J. J. O’Donnell, Tajemnica Trójcy Świętej, tł. P. Wilczek, Kraków 1993, s. 179-191.
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się źródłem pokusy, usiłującej sprowadzić je do przedmiotu pożądania. Stało 
się miejscem, w którym głęboko ukrywa się to, co duchowe, oraz wyraża się 
podział i napięcie między mężczyzną i kobietą.

Aspekty chrystologiczne
W jaki sposób Bóg w swojej nieskończonej mądrości przezwycięża tragiczny 

podział, który naznaczył dramatem egoizmu relacje mężczyzny i kobiety? Aby 
odpowiedzieć na to pytanie, trzeba sięgnąć do chrystologii. Jak już zostało 
wspomniane, komunia Boża jest doskonałą komunią dialogiczną. Wspólnota 
zaś ludzka, powołana do dialogu, stała się z powodu grzechu wspólnotą dialek-
tyczną, której cechą charakterystyczną jest nieustanne napięcie wewnętrzne, 
uniemożliwiające łatwe przekraczanie siebie w stosunku do drugiego.

Urzeczywistniając zbawczy zamysł Boga bogatego w miłosierdzie, Jezus 
Chrystus wszedł w świat naznaczony przez grzech, zanurzył się w dialektykę 
sprzeczności, stał się uczestnikiem dramatu międzyosobowego, nie przerywając 
dialogu miłości z Ojcem oraz nawiązując nowy dialog z mężczyzną i kobietą. 
Kluczem do rozumienia tego wydarzenia jest tożsamość Chrystusa jako Syna. 
Jak już zostało zaznaczone, Jezus jako Syn jest zawsze doskonałą odpowiedzią 
miłości w stosunku do Ojca. Cały Jego byt polega na Jego „tak” mówionym woli 
Ojca i w tym „tak” wyraża się w sposób dokonały i osobowy Jego Boska tożsa-
mość. W ten sposób także dla Jezusa Jego osoba zostaje określona przez Jego 
powołanie. Synostwo Jezusa jest więc istotnie złączone z Jego posłuszeństwem. 
W Jego wiecznym posłuszeństwie względem Ojca znajduje się podstawa Jego 
misji, która polega na doprowadzeniu świata do poznania Ojca i Jego miłości, 
tego świata, który jest naznaczony przez grzech. By to lepiej uchwycić, trzeba 
zwrócić uwagę na wewnętrzne przenikanie zachodzące między Wcieleniem 
i krzyżem – obydwie tajemnice są powiązane dogłębnie z kenozą Syna (por. 
Flp 2, 6-8). Cały byt i całe posłanie Jezusa służy temu, aby stworzyć przestrzeń 
dla Ojca – by ukazać to miejsce, „gdzie” Jezus jest w Ojcu. Ponieważ On jest 
zawsze w Ojcu, jest obojętne, czy przeżywa to „gdzie” w łonie Trójcy Świętej 
czy też na ziemi. W obydwu przypadkach Jego „centrum” jest jednoznacznie 
określone – jest nim Jego Ojciec. Jego posłuszeństwo względem Ojca jest tak 
radykalne, że Jezus pozwala się przybić do krzyża i na wieczność nosi już znaki 
tego przybicia (por. Ap 5, 6). Gdy Jezus umiera, umiera w poczuciu skrajnego 
opuszczenia przez Boga; nie doświadcza już miłości Ojca, ale tylko Jego czystą 
wolę. Jezus pozostaje jednak posłuszny, zachowuje do końca wewnętrzny dialog 
z Ojcem.
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Niektóre konsekwencje w odniesieniu do małżeństwa
Z tej chrystologii skoncentrowanej na krzyżu i zakorzenionej w Trójcy wyni-

kają liczne i ważne konsekwencje dla chrześcijańskiego rozumienia małżeństwa. 
W krzyżu Chrystusa widzimy przede wszystkim zrealizowaną konkretnie postać 
wierności Boga względem człowieka, a tym samym zostaje ukazany właściwy 
obraz i zasięg wierności mężczyzny i kobiety w małżeństwie. Święty Paweł w Li-
ście do Efezjan (5, 21-33) pokazał, że właśnie w tym wydarzeniu należy szukać 
decydującego spojrzenia na małżeństwo. Przez odniesienie do wydarzenia krzyża 
w jego wewnętrznej nośności zdajemy sobie sprawę, czym jest miłość. Aby tę 
nośność odkryć, trzeba spojrzeć na niego w perspektywie „eucharystycznej”, 
którą zapowiada wydarzenie Wieczernika. Spojrzenie zewnętrzne na sam krzyż 
nie wystarcza, aby zrozumieć jego przesłanie miłości. Wymiar eucharystyczny 
krzyża wskazuje przede wszystkim na to, że miłość jest ostatecznie wydaniem 
się za drugiego i innych oraz w tym wydaniu się spełnia. Tak zostaje wydobyty 
i utrwalony jej wymiar ekstatyczny. Krzyż widziany w perspektywie euchary-
stycznej jest „ekstazą” miłości Syna względem Ojca, a przez Niego staje się 
ekstazą miłości względem każdego człowieka. W eucharystycznej perspektywie 
krzyża zostaje rzucone decydujące światło na ludzką płciowość i jej „język”, 
który urzeczywistniając wzajemność i komunię mężczyzny i kobiety ma stawać 
się w coraz właściwszym znaczeniu językiem miłości19.

Z płciowością jest więc ściśle złączone oddanie fizyczne, ale takie oddanie, 
które w najwyższym stopniu ma charakter osobowy, oznaczając właściwie biorąc 
oddanie drugiemu swojego życia. Ma ono ścisły związek ze słowami Chrystusa 
wypowiedzianymi w kontekście eucharystycznym: „Nikt nie ma większej miłości 
od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13). Równocze-
śnie samooddanie Jezusa jest darem dawanym aż do śmierci – w miłości aż do 
końca (por. J. 13, 1). Oddanie Chrystusa na krzyżu wyznacza więc ostateczną 
perspektywę, w której należy usytuować oddanie fizyczne w małżeństwie.

Na drugim miejscu w śmierci Jezusa na krzyżu zostaje rozwiązywany pro-
blem zależności zachodzącej między płciowością i śmiercią. Jezus nie dał 
nigdy swego ciała drugiemu w małżeństwie; nigdy nie doświadczył zjedno-
czenia fizycznego z kobietą. On wydał swoje ciało za wielu, jak sam stwierdził 
w czasie Ostatniej Wieczerzy, ustanawiając Eucharystię – sakrament miłości 
wydającej się dla innych (por. Mt 26, 28 par.). W tej śmierci należy widzieć 
niezmierną płodność. Moc odkupieńcza tej śmierci jest tak wielka, że obejmuje 
wszystkich ludzi – mężczyzn i kobiety. Tutaj wyłania się ścisła linia podziału 
między Starym i Nowym Testamentem. W Starym Testamencie bezpłodność 

19 Por. N. de Martini, Sessualità linguaggio d’amore. La maturità sessuale aspetto della maturità 
globale, Cinisello Balsamo 1994.
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była przekleństwem – zachodziła konieczność wydania na świat dzieci, po-
nieważ w przeciwnym wypadku to śmierć wypowiadałaby ostatnie słowo nad 
losem człowieka20. W Starym Testamencie płodność fizyczna zawsze była 
znakiem nadziei związanym z obietnicą Bożą dotyczącą posłania Mesjasza. 
Wraz z zawarciem na krzyżu Nowego Przymierza, Bóg ofiaruje ludzkości nową 
możliwość – dziewictwo ze względu na Królestwo Boże. Po przyjściu Mesjasza 
płodność fizyczna zostaje zrelatywizowana przez jej otwarcie na płodność 
duchową. Ponieważ mężczyźni i kobiety są przeznaczeni do życia wiecznego 
w zmartwychwstaniu, jest możliwe tu i teraz przeżywanie ślubu dziewictwa, to 
znaczy życie ze względu na płodność duchową, dawanie siebie i swojego ciała 
nie jedno drugiemu, ale całej wspólnocie w jej pełniejszym urzeczywistnianiu 
się i w pełnionej przez nią misji21.

Równie ważny jest także trzeci wymiar, a mianowicie sakramentalność 
małżeństwa uwidoczniona i ukonstytuowana w miłości Chrystusa do Jego Ko-
ścioła, rozpatrywana w darze siebie złożonym przez Niego na krzyżu. Teologia 
trynitarna i teologia krzyża łączą się ściśle ze sobą. Zachodzi analogia między 
trzema obrazami: jak wieczny Syn jest zrodzony z łona Ojca, tak Ewa jest 
zrodzona z boku Adama, a Kościół jest zrodzony z boku Chrystusa. Te obrazy 
ukazują, jak jest radykalne, wewnętrzne i dogłębne zjednoczenie, do którego 
w małżeństwie są powołani mężczyzna i kobieta22. Jest ono tak radykalne, jak 
zjednoczenie osób w Trójcy Świętej. Jest to taka sama miłość, jak ofiarna miłość 
Chrystusa do Jego Kościoła. Chrześcijańska norma miłości małżeńskiej ma zde-
cydowane zakorzenienie i kryterium urzeczywistniania się w Jezusie Chrystusie. 
Mężczyzna powinien kochać swoją żonę tak samo, jak Chrystus ukochał oraz 
nieustannie i niezmiennie kocha swój Kościół. Gdy mężczyzna oddaje własne 
ciało swojej żonie we współżyciu płciowym, biologicznie daje swoje nasienie, 
ale mąż chrześcijański wie, że jego akt wyraża o wiele więcej. Jest on dowodem 
całkowitego daru z siebie dawanego swojej żonie. Gdy kobieta oddaje się swemu 
mężowi, jest to dar miłości składany w taki sposób, w jaki Syn zawsze mówi 
swoje „tak” Ojcu, a zarazem w jaki Kościół wypowiada swoje „tak” Chrystusowi 
jako swemu Oblubieńcowi. Ponieważ w tym miejscu wszystko posiada wymiar 
chrystologiczny, nie ma w najmniejszym stopniu miejsca dla mówienia o tym, 

20 Por. L. A. Schökel, I nomi dell’amore. Simboli matrimoniali nella Bibbia, Casale Monferrato 
1998, s. 193-218.

21 Por. A. Chapelle, Sexualité et Sainteté, Bruxelles 1977, s. 58-129.
22 Warto zwrócić uwagę, że soborowa konstytucja Gaudium et spes, definiując małżeństwo 

określa je właśnie jako „głęboką (intima) komunię życia i miłości” (nr 48). Ten przymiotnik: 
głęboka, wewnętrzna, jest często pomijany w interpretacjach tekstu soborowego, a tym-
czasem należałoby mu nadać bardzo zasadnicze znaczenie w rozpatrywaniu rzeczywistości 
małżeństwa.
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że ktoś jest „ponad”, a ktoś jest „pod”. Relacja między mężczyzną i kobietą 
zakłada zróżnicowanie ról i zadań, ale zarazem proklamuje równość miłości 
i równość w miłości, która sprawia, że drugi jawi się jako absolut.

Pojawia się w tym miejscu zagadnienie płodności. Trzeba przede wszystkim 
powiedzieć, że każda autentyczna miłość w punkcie wyjścia i w swoim urzeczy-
wistnianiu się jest płodna, czyli – jak dzisiaj chętnie i słusznie się mówi w języku 
fenomenologicznym – „otwarta na życie”. Ostatecznym argumentem, który to 
potwierdza, jest jedna i troista miłość Ojca i Syna, która przelewa się w Duchu 
Świętym. W płodności fizycznej męża i żony, wyrażającej się w dziecku, ukazuje 
się najwyraźniej płodność miłości. Płodność fizyczna miłości małżeńskiej jest 
najlepszym obrazem Trójcy, jaki możemy znaleźć pośród ludzkich doświadczeń. 
Za każdym razem, gdy mąż i żona wyrażają swoją miłość w sposób fizyczny, nie 
tylko przeżywają oni we wzajemnej relacji rzeczywistość Trójcy Świętej, ale 
otwierają siebie samych na tę płodność, w której sam Bóg daje im udział. Tę 
rzeczywistość chce wyrazić klasyczne słowo języka chrześcijańskiego, jakim jest 
słowo „prokreacja”, i tego słowa musimy bronić w naszym mówieniu o płodno-
ści i jej urzeczywistnianiu w małżeństwie, ponieważ najlepiej wyraża ono więź 
płodności ludzkiej z tajemnicą miłującego Boga Stwórcy. Stosowane dzisiaj 
z naciskiem słowo „reprodukcja” jest banalizowaniem (zapewne świadomym) 
tajemnicy osobowej i religijnej, z jaką mamy w tym przypadku do czynienia.

Należy tu ponadto zauważyć, że płodność nigdy nie może być na zimno 
„kalkulowana”; zawiera ona zawsze element spontaniczności i niespodzianki. 
Usiłowanie skalkulowania płodności byłoby pozbawianiem jej charakteru 
osobowego i tajemniczego. Usiłowanie zablokowania płodności miłości mał-
żeńskiej jest zarazem dogłębną sprzecznością w sobie. Małżonkowie mają za 
zadanie otwierać się w wierze na każdą płodność, jaką Bóg suwerennie dla nich 
wybierze. Także brak potomstwa ma w sobie coś tajemniczego i wpisuje się w tę 
logikę płodności Bożej23. Odrzucenie antykoncepcji wynika z personalistyczne-
go rozumienia małżeństwa, które ma swój wyznacznik w stwierdzeniu Listu do 
Efezjan, według którego Chrystus wydaje się za swój Kościół jako umiłowaną 
Oblubienicę (rozdz. 5). Stosowane powszechnie w teologii odwoływanie się 
do prawa naturalnego, aby odrzucić antykoncepcję i wykazać jej grzeszność24, 
wydaje się nie być konieczne, gdy rozpatrujemy małżeństwo w perspektywie 

23 Papież Franciszek w adhortacji Amoris laetitia przywołał trafną wypowiedź św. Roberta 
Bellarmina: „Fakt, że jeden mężczyzna i jedna kobieta łączą się węzłem wyłącznym 
i nierozerwalnym, tak że nie mogą się oddzielić, bez względu na trudności, nawet jeśli 
stracono nadzieję na potomstwo, nie może się zdarzyć bez wielkiej tajemnicy” (nr 124).

24 Por. np. K. Krajewski, Moralne zło antykoncepcji, [w:] Dar ciała darem osoby. O przemil-
czanym wymiarze kryzysu więzi małżeńskiej, P. Ślęczka (red.), Lublin 2005, s. 31-38.
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teologiczno-chrystologicznej, która stanowi najwyższe objawienie osoby i ta-
jemnicy miłości, w tym także miłości płodnej.

* * *
Teologia trynitarna i chrystologia dostarczają bogatego materiału do pogłę-

bionego rozumienia i dowartościowania nauczania ostatnich papieży, którzy 
zwracają konsekwentnie uwagę na potrzebę usytuowania podstawowych zagad-
nień dotyczących powołania, natury i misji małżeństwa w ścisłym odniesieniu 
do tajemnicy Trójcy Świętej i tajemnicy Jezusa Chrystusa. Perspektywy teolo-
giczne, respektując jednoznacznie wnioski wypływające z teologii stworzenia 
i z prawa naturalnego, otwierają wyjątkowo szeroką perspektywę do spojrzenia 
na małżeństwo, będące podstawową rzeczywistością ludzką i chrześcijańską, 
jako na „wielką tajemnicę”, która ma swoją genezę w najwyższej tajemnicy 
Boga Trójcy i zostaje w pełni objawiona w Jezusie Chrystusie, Wcielonym Synu 
Bożym, który umarł na krzyżu w kenozie miłości. Jest to więc przede wszystkim 
perspektywa personalizmu zakorzenionego i ukierunkowanego chrystologicz-
nie. Wzajemne oddanie się małżonków sobie w małżeństwie jest wyjątkowym 
świadectwem dawanym Chrystusowi, ponieważ wierność wyrażana w obrazach 
małżeńskich odzwierciedla radykalizm i wielkość miłości poświadczonej raz na 
zawsze w krzyżu Chrystusa. Płodność ich zjednoczenia fizycznego odzwierciedla 
nie tylko niezmierzoną płodność Jego śmierci za ludzkość, ale także nieskoń-
czoną płodność komunii trynitarnej, która rozlewa się na każdą rzeczywistość 
stworzoną i staje się jej pierwotnym punktem odniesienia.

Słowa kluczowe: Trójca Święta, Jezus Chrystus, miłość, małżeństwo, płodność.

Bibliografia:
1. Carlotti P., La famiglia comunione di persone. Alcune considerazioni sulla Lettera alle 

Famiglie di Giovanni Paolo II, „Salesianum” 56 (1994) s. 717-740.
2. Chapelle A., Sexualité et Sainteté, Bruxelles 1977.
3. Gendron L., Le mystère de la Trinité et la simbolique familiale, Roma 1975.
4. Grygiel S., Errantes revoca! Esej o samoświadomości, Transcendencji i pojednaniu, 

[w:] Teksty filozoficzne, Kraków 1986, s. 142-160.
5. Hildebrandt D. von, Die Ehe, München 1929.
6. Krajewski K., Moralne zło antykoncepcji, [w:] Dar ciała darem osoby. O przemilcza-

nym wymiarze kryzysu więzi małżeńskiej, P. Ślęczka (red.), Lublin 2005, s. 31-38.
7. Mader J., Filozofia dialogu, [w:] Teksty filozoficzne, Kraków 1985, s. 59-86.
8. Margerie B. de, La Trinité chrétienne dans l’histoire, Paris 1975.
9. Maritain J., Pisma filozoficzne, tł. J. Fenrychowa, Kraków 1988.



27ks. Janusz Królikowski, Trynitarno-chrystologiczne perspektywy teologii małżeństwa

10. Maritain J., Maritain R., Matrimonio, amore e amicizia. Per una spiritualità della vita 
coniugale, Milano 1994.

11. Martini N. de, Sessualità linguaggio d’amore. La maturità sessuale aspetto della 
maturità globale, Cinisello Balsamo 1994.

12. Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996, 
J. Królikowski (red.), Kraków 2000.

13. O’Donneli J. J., Tajemnica Trójcy Świętej, tł. P. Wilczek, Kraków 1993.
14. Ouellet M., Divina somiglianza. Antropologia trinitaria della famiglia, t. 1, Roma 

2004.
15. Paradiso M., Nell’intimo di Dio. La teologia trinitaria di Hans Urs von Balthasar, 

Roma 2009.
16. Scheeben M. J., Tajemnice chrześcijaństwa, tł. J. Rostworowski, I. Bieda, Kraków 

1970.
17. Scheeben M. J., Handbuch der katcholischen Dogmatik, Freiburg im Br. 1933.
18. Schökel L. A., I nomi dell’amore. Simboli matrimoniali nella Bibbia, Casale Mon-

ferrato 1998.
19. Scola A., Il mistero nuziale. Studi sulla persona e la famiglia, t. 1-2, Milano 1998-2000.
20. Sołowjow W., Sens miłości, tł. H. Paprocki, Kęty 2002.
21. Teilhard de Chardin P., O szczęściu, cierpieniu, miłości, tł. W. Sukiennicka, M. Ta-

zbir, Warszawa 2001.



ks. Edward Sienkiewicz
Uniwersytet Szczeciński
DOI: 10.15290/std.2016.02.03
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W SAKRAMENTALNYM 
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MARRIAGE COMMUNIO IN SACRAMENTAL REALIZATION

Jesus’s call raising marriage to sacramental dignity points to the inadequacy 
of the law within the meaning and formation of a special relationship between 
a man and a woman. On the other hand it does not mean its redundancy. This 
ratio is considered to be constitutive and results from the creation of man in 
God’s image and His likeness. This image has not been destroyed even by a 
human sin that interferes with the relationship with God and between the 
spouses. It also has not destroyed the covenant with God of which the marriage 
is the image. Fulfilling this covenant in Jesus Christ, God renews the relation 
of a man towards a woman as well as the relationship of a man towards God 
.Resulting from the creation the unity of the spouses in the New Covenant 
shall be covered by the paschal mystery of Jesus Christ and is a real perform-
ing salvation. Beyond , the reality is open to eschatology and immersed in 
church as the bride of Christ forming the pattern and strengthen the covenant 
of marriage which is in Jesus Christ, a community of grace and the basis for 
understanding people.

Key words: sacrament, marriage ,creation, redemption incarnation, paschal 
mystery, covenant, canon law, community,person, personalism.

Zgodnie z kanonem 1055, paragraf 1. Kodeksu Prawa Kanonicznego, mał-
żeństwo zawierane przez osoby ochrzczone zostało przez Chrystusa Pana pod-
niesione do godności sakramentu. Natomiast w paragrafie 2. czytamy, że z tej 
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samej racji między ochrzczonymi1 nie może istnieć ważna umowa małżeńska, 
która tym samym nie byłaby sakramentem2.

Zanim pochylimy się nad sakramentalnością małżeństwa i najbardziej istotny-
mi jej elementami, co jest podstawowym problemem tego artykułu, może warto 
zdać sobie sprawę, że akurat w tej kwestii – jedności i nierozerwalności małżeń-
stwa (kan. 1056), przed chrześcijańską wykładnią pojawia się bardzo poważne 
wyzwanie. Nawet jeśli nie wszyscy zawierający małżeństwa lub w jakikolwiek 
sposób zainteresowani tą problematyką rozumieją związek mężczyzny i kobiety 
tak samo, to generalnie – jeszcze do niedawna – aż tak zdecydowanie, jak ma to 
miejsce obecnie, małżeństwo nie było kontestowane3. I to zarówno jeśli chodzi  
o jego rozumienie, wynikające z tegoż konsekwencje, jak i codzienną praktykę. 
Nie zawsze poprzedzoną głębszą refleksją, choć często wielorako uzależnioną. 
Na pewno posiadającą swoje przyczyny, które są złożone i nawarstwiające się 
od dłuższego czasu. Nie mamy możliwości, aby przynajmniej niektóre z nich 
w tym miejscu wyszczególnić. Tym bardziej omówić. Niemniej mamy dziś do 
czynienia z bardzo poważnym kryzysem małżeństwa, na który składają się 
z jednej strony nietrwałość zawieranych małżeństw, a z drugiej rezygnacja 
z ich legalizacji, a także podważanie obowiązującej formy, choćby przez sposób 
życia radykalnie jej zaprzeczający4. Prowadzi to do coraz częściej podejmowa-
nych prób redefinicji związku między mężczyzną i kobietą, co trzeba uznać za 
przełomowy moment w naszej cywilizacji, o ile nie krytyczny. Problem jest 
zatem bardzo poważny. Toteż trudno sobie wyobrażać, aby w toczącą się na 
ten temat debatę nie włączała się chrześcijańska teologia5, której zadaniem 
jest wychodzenie naprzeciw zagrażającej małżeństwu praktyce i usiłującej 
usprawiedliwiać ją teorii.

1 Ani w pierwszym, ani w drugim paragrafie tego kanonu (1055) Kodeksu Prawa Kano-
nicznego nie pojawia się termin: osoba/y.

2 Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, 
Poznań 1984.

3 G. Koch, Sakramentologia – zbawienie przez sakramenty, tł. W. Szymona, [w:] Podręcznik 
teologii dogmatycznej, W. Beinert (red.), Kraków 1999, s. 333.

4 W tym ostatnim przypadku mamy na myśli związki partnerskie, także homoseksualne 
z przypadkami wręcz agresywnego domagania się ich legalizacji, aż po przyznanie tych 
samych praw, jakie mają małżeństwa. Rysującego się przez to kryzysu z pewnością nie 
łagodzą feministki, żądające już nie tylko większych praw dla kobiet, ale usiłujące narzucić 
społeczeństwu obraz rzeczywistości, w którym podsyca się niechęć, a nawet irracjonalną 
wrogość wobec mężczyzn.

5 Ibidem.
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Cechy sakramentu małżeństwa i jego specyfika
Przy wielkim szacunku, należnym jurydycznym uregulowaniom małżeństwa 

chrześcijan, problem wiary, którą trudno wykluczać jeśli chcemy mówić o kom-
pletnym i usystematyzowanym jego obrazie, jest domeną teologii. Teologiczne 
kryteria właściwe są również sakramentalności małżeństwa. Tu jednak pojawia-
ją się pewne, dość szybko narzucające się specyfikacje. I nieograniczające się 
tylko do kwestii szafarza oraz błogosławieństwa urzędowego świadka podczas 
zawierania małżeństwa zgodnie z formą kanoniczną.

Przy tej okazji może warto wspomnieć o dość charakterystycznym prze-
konaniu – począwszy od najbardziej pierwotnych, znanych dzięki badaniom 
historycznym form zawierania małżeństwa – o religijnym charakterze tej rzeczy-
wistości. Świadczą o tym liczne, obecne podczas jego zawierania we wszystkich 
znanych kulturach, religijne symbole. Niezależnie od przeobrażeń, jakim ulegał 
w historii związek między mężczyzną i kobietą, także jeśli chodzi o jego mono-
gamiczny charakter. Z tej historii nie wolno oczywiście eliminować ani tradycji 
starotestamentowej, decydującej o rozumieniu małżeństwa w judaizmie, ani 
chrześcijaństwa, odwołującego się przede wszystkim do Nowego Testamentu, 
rozumianego także jako korekta rozwiązań właściwych Pierwszemu Przymierzu. 
Nie są to jednak tradycje jedyne i najstarsze. Innymi słowy, religia czy też wiara 
człowieka nie jest dodatkiem tylko do ukształtowanej już rzeczywistości, którą 
można interpretować i rozumieć w jakikolwiek dowolny sposób, ale stanowi 
jej podstawę i najważniejsze kryterium rozumienia. W tym znaczeniu można 
mówić o tzw. sakramentach naturalnych (J. Ratzinger) związanych ze wspólnotą 
płci i zawieraniem małżeństwa, co umożliwiało doświadczenie religijne. Pod 
tym względem judaizm i chrześcijaństwo nie stanowią jakiegoś kategorialnego 
novum. Poza tym w przypadku tego pierwszego narzuca się dość charakterystycz-
ne – obecne w starszych kulturach – daleko idące podporządkowanie jednostek 
grupie, co miało gwarantować biologiczne jej trwanie lub ciągłość pokoleniową. 
W tym kontekście, dostrzegalnym także w Starym Testamencie, poligamia na 
wczesnym etapie rozwoju, zanim pojawiło się przekonanie o wyższości moralnej 
małżeństwa monogamicznego, znajduje swoje wyjaśnienie. Nawet jeśli trudno 
jest ją z naszego punktu widzenia usprawiedliwiać, choćby ze względu na bardzo 
ograniczone prawa kobiet6. Nie usprawiedliwia też tego Jezus, choć wyjaśnia: 
„Przez wzgląd na zatwardziałość serc” (Mk 10,5) i odwołuje się czy też odsyła 
zwolenników listu rozwodowego do „początku”, kiedy to „Bóg stworzył ich jako 
mężczyznę i kobietę” (Mk 10,6), co należy traktować jako podstawę osobowej 
wspólnoty między jednym mężczyzną i jedną kobietą.

6 T. Schneider, Znaki bliskości Boga. Zarys sakramentologii, tł. J. Tyrawa, Wrocław 1995, 
s. 296.
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Stąd jako dość specyficzne jest w sakramencie małżeństwa jego naturalne 
– w znaczeniu związane z pochodzeniem człowieka; z tym wszystkim, co go 
kształtuje jako osobę i wyraża jako istotę – przygotowanie, które wolno trakto-
wać jako podstawę. Oczywiście nie stanowi to samo w sobie sakramentu i o sa-
kramentalności jeszcze nie przesądza. Niemniej pominięcie tego wszystkiego 
w teologicznej refleksji na temat sakramentu małżeństwa byłoby brakiem wpły-
wającym na jego rozumienie. Poza tym związanym z licznymi kryzysami, których 
notabene jesteśmy świadkami. Nie umniejsza to w żadnym sensie twierdzenia, że 
o sakramencie możemy mówić tylko w odniesieniu do przymierza małżeńskiego 
do Wcielenia i misterium paschalnego Jezusa Chrystusa, które sakramenty po 
prostu uobecniają i które określa w zasadniczym sensie rzeczywistość sakramen-
talną oraz związaną z nią i udzielaną łaskę. Stąd św. Paweł zaleca zawieranie 
małżeństwa „w Panu” (1 Kor 7,39), gdzie wspomniana „zatwardziałość serc” 
nie stanowi żadnego usprawiedliwienia. Małżeństwo bowiem chrześcijan w tym 
ujęciu nie jest już sprawą tylko doczesną, czysto naturalną, ale w misterium 
paschalnym Jezusa uzyskuje nowy wymiar, a chrześcijanin powinien je zawierać 
w duchu Jego nauki i w Jego wydarzeniu zbawczym7. Chrystusowe odesłanie do 
„początku” nic nie traci w tym wydarzeniu. Nie schodzi także na drugi plan. 
Wręcz przeciwnie. Na podstawie stworzenia – przygotowania przez Boga w ten 
sposób Wcielenia – małżeńska miłość w misterium zbawczym Jezusa została 
doprowadzona do doskonałości, ponieważ na mocy Nowego Przymierza jest 
objęta miłością Ojca do swojego Syna (J 17,21-23). 

W Liście do Efezjan (5,21-32) Paweł pisze o „wielkiej tajemnicy – mysterion” 
w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła, przypominając wcześniej o tym, że 
człowiek „opuści ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym 
ciałem” (Ef 5, 31), na które to słowa powołał się Jezus, niejako ukazując niewy-
starczalność samego prawa. Nie należy zatem traktować odniesienia Chrystusa 
do Kościoła i Kościoła do Chrystusa jako jedynie odległego, ze względu na wła-
ściwą temuż doskonałość, wzorca; tylko obrazu, który pomaga zrozumieć czym 
powinno być małżeństwo chrześcijan8. Chodzi tu o sakramentalną komunię, 

7 J. Grześkowiak, Centralne idee teologii małżeństwa, [w:] Małżeństwo i rodzina w świetle 
nauki Kościoła i współczesnej teologii, A. L. Szafrański (red.), Lublin 1985, s. 42.

8 Sobór Watykański II – ukazując Kościół jako oblubienicę Chrystusa, a małżeństwo jako 
sakramentalny znak tej oblubieńczej miłości – około 20 razy odwołuje się do przesłania 
Ef 5,22-32. Rozumienie jednak małżeńskiego przymierza tylko jako zredukowanego do 
samej funkcji oznaczania – odsyłania do związku Chrystusa z Kościołem, byłoby w równym 
stopniu redukowaniem sakramentalnej rzeczywistości, jak i samego związku Chrystusa 
z Kościołem, w którym wypełnia się Przymierze Boga ze swoim ludem, także ukazywane 
w obrazie małżeństwa. Sobór Watykański II, konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen 
gentium, p. 1. 7, [w:] idem, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967; W. Necel, Mał-
żonkowie wzmocnieni i jakby konsekrowani (kan. 1134 KPK). Szkic teologiczno-kanonicznego 
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która tak jak we wspólnocie Kościoła, tak też w małżeństwie chrześcijan, jest 
po prostu uczestnictwem w komunii właściwej samemu Bogu ze względu na 
Chrystusa. Komunię – na podstawie stwórczego aktu, powołującego człowieka 
jako zwróconego wręcz do drugiego człowieka, aż po bliskość, jedność – pozwa-
lającą mówić o jednym ciele. W sakramencie, którego źródłem jest misterium 
paschalne Jezusa, to ciało – choć zanurzone w doczesności i podlegające jej 
prawom – uczestniczy w ciele, o którym można mówić jako mistycznym ze 
względu na Chrystusa oraz ze względu na Jego całkowity i bezinteresowny dar 
z siebie dla człowieka, co z kolei stanowi zobowiązanie do takiego samego, bez-
interesownego daru mężczyzny i kobiety w związku, który tworzą w Chrystusie. 
Nie wolno zatem zatrzymywać się tylko na tradycyjnym rozumieniu znaku, 
jako czegoś zewnętrznego, jedynie odsyłającego – nawet jeśli mamy na myśli 
odsyłanie do nadprzyrodzonego wymiaru. W tym przypadku znak i tajemnica 
jest wszczepieniem relacji małżeńskiej w zbawczy czyn Boga; aktualizacją więzi 
Chrystusa z Kościołem w historii, w konkretnym związku małżeńskim. Tę więź 
i zarazem sakramentalne urzeczywistnienie Bóg przygotowuje przez rzeczywi-
stość Pierwszego Przymierza, w którym miłość małżeńska jest obrazem miłości 
Boga do swojego ludu9.

Małżeństwo w tym obrazie podlega wszystkim niedoskonałościom, wła-
ściwym narodowi niezachowującemu Przymierza i okazującemu się przez to 
niewiernym. Niezależna od tej niewierności wierność Boga jest podstawą 
ekonomii Zbawienia i zrealizowania w Jezusie Chrystusie jedności oraz miłości, 
właściwej tylko Bogu, do której został zaproszony człowiek. W takim właśnie 
sensie; w rzeczywistości misterium paschalnego Jezusa, w które małżeństwo jest 
z woli Boga włączone, można mówić o sakramentalnym znaczeniu symbolu, 
nie tylko odsyłającego do eschatologicznej – nadprzyrodzonej rzeczywistości, 
ale ją również uobecniającego. Nie oznacza to oczywiście tym samym, że ją już 
ostatecznie wypełnia, co właściwe jest wymiarowi chwalebnemu, do którego 
zmierzamy w Panu. Podobnie jak nie stanowi jeszcze zrealizowanego Królestwa 
Bożego zjednoczony w miłości z Chrystusem Kościół. Dlatego też wszystko, co 
pojawia się jako trudne w małżeństwie, nie może być inaczej rozumiane jak 
na sposób paschalny. Innymi słowy nawet niewierność współmałżonka nie jest 
wystarczającym powodem odmowy miłości i jedności, ponieważ nie odmówił 
jej człowiekowi Bóg ze względu na grzech – niewierność człowieka. Krzyż 
Chrystusa, jako cena owego braku odmowy, czyli wierności Boga Przymierzu 
jest też najbardziej właściwą drogą człowieka w małżeńskim przymierzu, które 

komentarza w roku synodalnej refleksji nad powołaniem i misją rodziny w Kościele i świecie 
współczesnym, Pelplin 2015, s. 73.

9 Słownik małżeństwa i rodziny, E. Ozorowski (red.), Warszawa – Łomianki 1999, s. 224.



33ks. Edward Sienkiewicz, Małżeńskie communio w sakramentalnym urzeczywistnieniu

poza miłością i jednością w Chrystusie nie znajduje ani swojej realizacji, ani 
nawet swojego wytłumaczenia – zrozumienia. Oblubieńcza miłość i jedność 
Chrystusa realizowana jest w przymierzu małżeńskim, co byłoby trudne do 
osiągnięcia gdyby w związku mężczyzny i kobiety miłość i jedność nie była 
realizowana. Przy czym w realizacji tychże małżonkowie nie są pozostawieni 
sami sobie, ani ograniczeni jedynie do swoich naturalnych zdolności, co nie 
oznacza tym samym zwolnienia z wysiłku, a nawet trudu w tym względzie. 
Otrzymują bowiem w sakramencie małżeństwa od Chrystusa właściwą im ła-
skę, przeznaczoną do udoskonalania ich miłości i umocnienia nierozerwalnej 
jedności w warunkach ogłoszonego przez Jezusa Królestwa Bożego10, które 
staje się dla nich podstawowym wyznacznikiem rozumienia swojego związku 
i jego realizacji w świecie.

W teologicznej debacie na temat małżeństwa co pewien czas odżywa 
kwestia łaski Bożej w małżeństwach niesakramentalnych. Nie zagłębiając się 
w szczegóły, na podstawie których Karl Rahner twierdzi, że małżeństwo staje 
się wydarzeniem łaski nie dopiero wtedy, kiedy staje się sakramentem, lecz 
wydarzenie łaski małżeństwa staje się po prostu sakramentalnym przejawem 
łaski jako opus operatum w kościelnym małżeństwie ochrzczonych11, w tej pro-
blematyce powinniśmy się cofnąć do czegoś wcześniejszego; do argumentów 
wynikających ze stworzenia, co wyraża określenie: „na początku”12. Theodor 
Schneider z kolei, snując refleksję na temat sakramentalności małżeństwa 
i zastanawiając się nad treścią przywołanego powyżej kanonu 1055 KPK, czemu 
przyświeca pragnienie przezwyciężenia pewnej zewnętrzności w wydarzeniu 
sakramentalnym, pisze: „Dla ochrzczonych chrześcijan rzeczywistość stworze-
nia jest bezpośrednio i równocześnie sakramentem, życiowym spełnieniem się 
w Kościele Jezusa Chrystusa, w którym On sam jest obecny i działa”13. Obec-
ne są tu trzy elementy: stworzenie, rzeczywistość Kościoła i eschatologiczne 
otwarcie. Szczególna troska Kościoła, odnosząca się do małżeństwa, powołuje 
się na owo podniesienie tegoż do godności sakramentu przez Chrystusa, który 
nie ustanowił jakiegoś osobnego znaku sakramentalnego, ale wprost odsyła do 
„początku”, niejako akceptując je takim, jakim wyszło z Bożej ręki14. Benedetto 
Testa, przy okazji omawiania problemu szafarzy sakramentu małżeństwa, jako 
podstawę łaski sakramentalnej i warunkującej ją umowy małżeńskiej, ukazuje 

10 Ibidem, s. 416.
11 K. Rahner, Die Ehe als Sakrament, [w:] Karl Rahner, Schriften zur Theologie, Bd. 8, Ein-

siedeln – Benziger, 1967, s. 275.
12 J. Grześkowiak, Centralne idee teologii małżeństwa, op. cit., s. 45-46.
13 T. Schneider, Znaki bliskości Boga. Zarys sakramentologii, op. cit., s. 319.
14 J. Grześkowiak, Centralne idee teologii małżeństwa, op. cit., s. 68.
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wzajemne oddanie się sobie i zarazem całkowite przyjęcie siebie jako osób15. Po-
chylenie się zatem nad konstytutywnymi kwestiami dotyczącymi osoby ludzkiej 
wydaje się tu nie do pominięcia. Oczywiście jeśli myślimy o przezwyciężeniu 
kłopotliwej jednostronności.

Dlatego też poza wszystkimi ważnymi elementami w sakramentalnej rzeczy-
wistości bardzo istotne jest ukazanie najgłębszych podstaw wzajemnych relacji 
mężczyzny i kobiety, czyli ontologicznych. W Jezusie Chrystusie spontaniczna 
i naturalna, wynikająca ze stworzenia (z owego „początku”) miłość, staje się 
wydarzeniem sakramentalnym. Chodzi więc o właściwe uświęcenie rzeczywi-
stości sakramentalnej – czyli włączenie w nadprzyrodzony porządek Zbawienia 
antropologicznej istoty małżeństwa.

Jurydyczna niewystarczalność
Zanim jednak zajmiemy się problemem „początku” może warto zauważyć, 

że w kontekście powyższych rozważań, przyjęta w prawie kanonicznym zasada 
„automatycznej sakramentalności”, budzi tyleż samo dyskusji, co poczucia nie-
wystarczalności. Na pewno jednostronności, na której nie wolno się zatrzymać. 
Choćby ze względu na wyzwania, jakie pojawiają się przed teologią małżeństwa 
w postaci współczesnych kryzysów. Jeśli małżeństwo w rozumieniu prawa 
kanonicznego „tworzy” wola małżonków, to wszelkie jej błędne rozumienie 
musi rzutować na obraz samego małżeństwa. Nie chodzi nam o podważanie 
tej zasady, ani osłabianie. Chodzi o to, że największe problemy z wolą ludzką; 
z jej pojmowaniem i działaniem, pojawiają się tam, gdzie odrywa się ją od rze-
czywistości i struktury ludzkiej osoby. Jak bowiem można rozumieć wolę, jej 
działanie, kiedy nie rozumie się człowieka – osoby16. Grześkowiak pisał wiele 
lat temu: „Małżeństwo już samo w sobie ma głęboki wymiar teologiczny, zanim 
jeszcze stanie się pełnym sakramentem. Myśl jakoby dopiero umowa prawna 
sprawiała to wszystko, co ma stanowić nasyconą miłością treść sakramental-
nego życia małżeńskiego, byłaby niczym innym jak zwyczajnym podpisywaniem 
się pod pewnego rodzaju chrześcijańską magią”17.

Jak się wydaje przezwyciężenie tej „magii”, której istnienie i to w szerokiej 
skali wśród nupturientów potwierdza wielu duszpasterzy, jest bardzo zbieżne 
z przezwyciężeniem dotykającego dziś małżeństwo głębokiego kryzysu. Powo-
dzenia bowiem chrześcijańskiego małżeństwa nie gwarantuje samo przez się 
kościelne prawodawstwo, podobnie jak państwowe. Nie chodzi nam w tym 
15 B. Testa, Sakramenty Kościoła, tł. L. Balter, Poznań 1998, s. 355.
16 C. S. Bartnik, Spotkanie personalistyczne, [w:] Ku mądrości teologii, K. Góźdź, E. Sienkiewicz 

(red.), Szczecin 2008, s. 385-391.
17 J. Grześkowiak, Centralne idee teologii małżeństwa, op. cit., s. 48.
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miejscu o pomniejszanie, a tym bardziej deprecjonowanie tegoż. Ale o zwró-
cenie uwagi na niewystarczalność w tym względzie, który decyduje o pełnym 
rozumieniu tej rzeczywistości i przede wszystkim pełnej realizacji jednego oraz 
nierozerwalnego związku. I tu konieczna jest chrześcijańska wiara oraz miłość, 
co bez wątpienia jest domeną teologii. Poza tym wspomniany kryzys małżeń-
stwa i jego praktyka uwarunkowane są nie tylko przez wpływy zewnętrzne, 
spowodowane sekularyzacją, ale również przez przyczyny wewnątrzkościelne18. 
A tu musi się pojawić kwestia odpowiedzialności, głębokiej refleksji na temat 
sposobów i owoców misji głoszenia Dobrej Nowiny, kerygmatycznego zaangażo-
wania, czego same jurydyczne procedury nie załatwią. Zwłaszcza w atmosferze 
charakterystycznej, właściwej ponowoczesności mentalności, w której każde 
prawo pojmuje się jako ograniczenie w dążeniu człowieka do szczęścia, a nie 
zabezpieczenie, aby temu dążeniu jak najmniej stawało na drodze. Z całą pew-
nością nawet najbardziej sumiennie potraktowane przygotowanie bliższe do 
małżeństwa tego nie rozwiąże. Szczególnie w przypadku osób o słabej wierze, 
pozbawionych – z różnych względów – doświadczenia wspólnoty religijnej we 
własnej parafii, często z powodu nieobecności w niej, zwłaszcza na Eucharystii. 
Do tego – co jest dziś dość częstym przypadkiem – pozbawionych prawdziwej 
wspólnoty rodzinnego domu; miłości, bezpieczeństwa i gruntownego wychowa-
nia. Nie mają one specjalnych predyspozycji do stworzenia trwałej, opartej na 
miłości wspólnoty małżeńskiej, w której krzyż, zdolność do wyrzeczenia i ofiary, 
do całkowitego daru z siebie, Chrystus ukazuje jako najbardziej właściwą drogę 
do urzeczywistnienia sakramentalnej łaski.

Podkreślmy to jeszcze raz. Nie chodzi o deprecjonowanie kościelnego prawa 
ani nawet o osłabianie w jakimkolwiek sensie jego skuteczności. Chodzi wła-
śnie o jego wzmocnienie. Przywrócenie temuż jego autorytetu przez właściwe 
rozumienie i uporządkowanie tego wszystkiego, co od prawa już nie zależy, ale 
nieuporządkowane może wpływać na niewłaściwe jego rozumienie, stając się 
punktem wyjścia do naginania prawa lub poszukiwania w nim różnych furtek. 
Okazuje się również powodem jego niewystarczalności czy też nieskuteczności. 
Chodzi wreszcie o korektę, jakiej dokonywał Jezus nie roszcząc sobie pretensji 
do zniesienia prawa, uchylenia go w czymkolwiek ważnym dla człowieka i jego 
zbawienia, wyraźnie jednak piętnując, wynikające z niewłaściwego rozumienia 
prawa, nadużycia. Otwierając przy tym człowieka na działanie Ducha Bożego, 
który nie może być w żadnym sensie rozumiany jako konkurencja, czy choćby 
ograniczenie prawa. I tu niezbędna jest kerygma, świadome dalsze przygoto-
wanie do małżeństwa, aby przez wewnętrzną przemianę, czyli nawrócenie, 
właściwie rozumieć prawo; jego skuteczność. Niezbędna jest przede wszystkim 

18 T. Schneider, Znaki bliskości Boga. Zarys sakramentologii, op. cit., s. 301.



36 SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

miłość, która jeśli będzie niewystarczająca nie zostanie zrekompensowana na-
wet przez najlepsze prawo. Kiedy jednak będzie otwieraniem się na miłość Boga 
do człowieka, także w małżeństwie, na pewno nie doprowadzi do jakiegokolwiek 
konfliktu z prawem; nie będzie też przez nie w jakikolwiek sposób krępowana.

Wyłania się tu problem, który wciąż – mimo dość wyraźnej propozycji oraz 
wysiłku chrześcijańskiej teologii – kładzie się cieniem na wielu wymiarach 
naszego życia, także małżeńskiego. Mamy tu na myśli najbardziej rozpowszech-
niony (jeśli w ogóle wolno tak mówić w stanie obecnej wielości i różnorodności 
stanowisk oraz opinii, nie wyłączając z nich także tych – jak się je określa – 
naukowych) obraz człowieka; sposób jego rozumienia, który utrudnia dotarcie 
do wewnętrznej struktury osobowej. Podstawowego wymiaru dokonującej się 
wymiany – wzajemnego obdarowania, pozwalającego mówić o tym, że małżon-
kowie stają się „jednym ciałem” przez bezinteresowny dar z siebie, wyrażający 
się w communio, do którego uzdalnia człowieka Bóg w akcie stworzenia i który 
umacnia oraz uświęca w sakramencie małżeństwa. Świadomość, a zwłaszcza 
doświadczenie takiej relacji nie są możliwe bez uświadomienia sobie oraz prze-
żywania własnej podmiotowości; złożonej, wewnętrznej struktury osobowej. 
Jezus Chrystus w swoim odwołaniu się do początku, nie pozwalając w rozmowie 
z faryzeuszami zatrzymać się tylko na kwestiach prawnych (nie dając się w nie 
wciągnąć), odsyła do początku. To znaczy wskazuje, że Bóg wymaga od człowie-
ka tego, do czego go uzdolnił; przez swoje stworzenie go takim właśnie – reali-
zującym się w pełni przez osobową jedność z drugim człowiekiem – przygotował. 
To stworzenie i przygotowanie zostało sakramentalnie wzmocnione i wyniesione 
przez Jezusa Chrystusa, który stając się w misterium paschalnym bezinteresow-
nym darem nie uczynił tego obok człowieka, ale przez Wcielenie, otwierając 
jednocześnie ludzką strukturę osobową na dar, jakim jest sam Bóg, zjednoczony  
z ludzką naturą w Boskiej Osobie. Otwarcie to, przez Wcielenie i misterium 
paschalne, realizowane jest w objawionej człowiekowi tajemnicy wewnętrzne-
go życia Bożego, do której też człowiek – nie w samotności jak i Bóg nie jest 
samotny – został wezwany. 

O jaki początek chodzi?
Objawienie Trójcy Świętej następuje w czasie. Ale też w czasie, w historii, 

ukazuje się Wcielone Słowo, najpełniej objawiające Boga jako osobową jed-
ność i miłość. Niemniej już przez sam akt stworzenia człowieka jako mężczyzny 
i kobiety w ich wzajemnej relacji, Stwórca ukazuje kim jest; jaka jest Jego istota 
i jaka, ze względu na Niego – na akt stworzenia, pochodzenia człowieka z ręki 
Boga – jest istota bytu ludzkiego. Wróćmy zatem do owego „początku”, o któ-
rym mówi Jezus. Na pewno nie chodzi tu o początek w postaci pisemnej relacji 
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o dokonywanym przez Boga stworzeniu świata i człowieka19, ale o Tradycję 
powstałą na podstawie doświadczenia Boga wyzwalającego swój naród, trosz-
czącego się o lud, z którym zawiera Przymierze i pozwala się osiedlić w Ziemi 
Obiecanej20. W tej ziemi zawierane są małżeństwa, stanowiące obraz relacji 
Boga do narodu, zarówno dobrych jak i złych; obraz błogosławieństwa i grzechu, 
jak ukazują to prorocy (Iz 1,21-23; 62,4-5; Jr 2,2; 3,1-4; Oz 1,3)21. Wyczulony 
na to doświadczenie Autor natchniony dostrzega nierówną – niewłaściwą po-
zycję kobiety w relacji do mężczyzny, co wiąże się z napiętnowaną przez Jezusa 
„zatwardziałością serca”22. I z takiej perspektywy pisze swój tekst, odwołując 
się do początku. To znaczy, chcąc ukazać najbardziej pierwotny, podstawowy 
wymiar w człowieku ze względu na stwórcze działanie Boga, wykluczające tego 
rodzaju, nawet jeśli sankcjonowaną źle rozumianym prawem, nierówność.

Zawarte w tym opisie słowa: „Nie jest dobrze, aby ten człowiek (Adam) 
był sam, chcę uczynić dla niego odpowiednią pomoc” (Rdz 2, 18)23, świadczą 
o tym, że chodzi tu o coś bardzo istotnego dla człowieka, dzięki czemu mógłby 
on w pełni egzystować, czyli spełniać się jako osoba24. Chodzi o podobieństwo 
osobowościowe; zaradzenie samotności człowieka i partnerstwo intelektualne25. 
W celu zaradzenia temu „brakowi” Bóg sprowadza na człowieka sen26 i bierze 
jeden z jego boków (lub jedno z jego żeber) oraz buduje (dosłownie – bānâ) 
19 B. Jacob, Das Buch Genesis, Stuttgart 2000, s. 15.
20 J. L. Ska, La structure du Pentateuque dans sa forme canonique, „Zeitschrift fűr die alt-

testamentliche Wissenschaft” 113 (2001), s. 330-352; F. Garcia López, Il Pentateuco, 
Brescia 2004, s. 266-270; J. Lemański, Księga Rodzaju. Rozdziały 1-11, [w:] Nowy komentarz 
biblijny – Stary Testament, A. Paciorek, R. Bartnicki, A. Tronina (red.), Częstochowa 
2013, s. 38-40.

21 Stary Testament, poszukując najbardziej odpowiednich obrazów miłości Boga do człowie-
ka, wskazuje na postać oblubienicy – małżonki. Odwołując się do tej symboliki, autorzy 
biblijni określają małżeństwo jako przymierze, a Przymierze z Bogiem nazywają wprost 
małżeństwem (Ml 2,14). Izajasz, Jeremiasz i Ozeasz ukazują małżeństwo jako wybraną 
przez Boga drogę do objawienia Przymierza Boga z ludźmi. A. Sarmiento, Małżeństwo 
chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kraków 2002, s. 19.

22 T. Schneider, Znaki bliskości Boga, op. cit., s. 323.
23 „Nie jest dobrze” znaczy w tym miejscu, że nawet Bóg nie jest dla człowieka odpowied-

nią pomocą. Podobnie jak stworzone przez Boga zwierzęta. The Dictionary of Classical 
Hebrew, t. 1-6, D. J. A. Clines (red.), Sheffield 1993-2007, s. 604; Epos o Gilgameszu, 
tł. K. Łyczkowska, Warszawa 2002, s. 5-9.

24 J. Lemański, Księga Rodzaju. Rozdziały 1-11, [w:] Nowy komentarz biblijny, op. cit., s. 233.
25 Ibidem, s. 234.
26 Chodzi o szczególny rodzaj snu, występujący w momentach zwrotnych (Rdz 5,12; Jon 1,5; 

1 Sm 26,12). Bóg zsyła na człowieka taki sen, aby nie przeszkadzał Mu w działaniu, albo 
aby mógł się komuś objawić w szczególny sposób. J. Lemański, Księga Rodzaju. Rozdziały 
1-11, op. cit., s. 235.
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z niego niewiastę27. Kiedy Bóg przyprowadza niewiastę do Adama ten mówi: „ta 
przynajmniej/w końcu jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała (w. 23a)28. 
Okrzyk ten wyraża najwyższą akceptację w rodzinie – formuła pokrewieństwa. 
Autor natchniony wyraża dzięki tej grze słów identyczność natury i zarazem 
różnicę płci. Trzeba tu mówić o wyjątkowej więzi, przewyższającej więzy krwi 
i pozwalającej niejako ponownie stać się jednym ciałem. Autor chcąc to jeszcze 
wzmocnić pisze, że mężczyzna opuszcza swoich rodziców. Nawiązanie do tego 
znajdujemy w księdze Pieśni nad Pieśniami (1,6b), gdzie zawarte jest pragnienie 
prokreacji i nadzieja nieśmiertelności (Pnp 8,6-7), dzięki potężnej miłości oboj-
ga. Jakby chodziło o podkreślenie, że aby cieszyć się urokami przygotowanego 
przez Boga człowiekowi ogrodu należy dzielić swoje uczucia z drugą osobą29.

Opowiadanie zawierające bogatą symbolikę ukazuje Boga jako stwarzającego 
człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo (Rdz 1,26-27), który to obraz 
zawiera mężczyznę i kobietę oraz jednoczącą ich i uzupełniającą nawzajem 
miłość oblubieńczą30. Dlatego też jedność i nierozerwalność wspólnoty małżeń-
skiej nie mogą być traktowane jako pewna ewentualność pośród wielu innych 
lub jakiś stan doskonałości, który jest wprawdzie aktualny, wyznaczony jako 
wzór, ale nie przez wszystkich możliwy do osiągnięcia. Zarówno jedność jak 
i nierozerwalność małżeństwa ze względu na samego Boga i sposób stworzenia 
przez Niego człowieka są strukturalnym i nieodzownym elementem każdego 
przymierza małżeńskiego. Z tego samego powodu ostatecznym kryterium 
rozumienia małżeństwa (jego istoty) i relacji miłości między małżonkami jest 
objawiający się człowiekowi Bóg i zarazem człowiek w swojej strukturze byto-
wej, to znaczy tak, jak został przez Boga stworzony – powołany do istnienia, 
w jaki sposób „wyszedł z Jego ręki”31; określającej w nim to, co jest istotne, 

27 Bóg nazwany jest tu „budowniczym” z bardzo wyraźną analogią do budowy świątyni 
(1 Kor 3,16), najważniejszego jej elementu, czyli „kamienia węgielnego”, gwarantującego 
jej stabilność. Theological Dictionary of the Old Testament, G. J. Botterweck, H. Ringgren, 
H. J. Fabry (red.), Grand Rapids – Cambridge 1977-2006, s. 400-405.

28 Samotność mężczyzny zakończyła się dopiero po stworzeniu Ewy: „ta dopiero jest kością 
z moich kości i ciałem z mego ciała” (Rdz 2,23). Jego inność („osobność”) od zwierząt 
wypływała z tego, że wśród nich tylko on był osobą. Dopiero osobowa godność Ewy 
zakończyła samotność, umożliwiła Adamowi odnalezienie siebie i stworzenie pierwszego 
związku małżeńskiego (Rdz 2,24). J. Kupczak, Teologiczna semantyka płci, Kraków 2013, 
s. 46-48.

29 J. Lemański, Księga Rodzaju. Rozdziały 1-11, op. cit., s. 237.
30 Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1056; Jan Paweł II, Związek między pierwotną niewinnością 

a odkupieniem dokonanym przez Chrystusa (katecheza z dn. 26.09.1978), [w:] Jan Paweł II, 
Dzieła zebrane, t. VI, Kraków 2007, s. 97-99; W. Necel, Małżonkowie wzmocnieni i jakby 
konsekrowani (kan. 1134 KPK)..., op. cit., s. 74-75.

31 Sobór Watykański II, Lumen gentium, p. 48.
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niezbywalne, konstytutywne, ponieważ przewyższające wszelkie inne relacje, 
nawet między najbliższymi32. Dlatego o małżeństwie, poprzez ową istotną w nim 
relację miłości, realizującej się w jedności i nierozerwalności, należy mówić 
jako wpisanym w naturę człowieka33.

Szczególną relację mężczyzny i kobiety, choć negatywnie, ukazuje także opo-
wiadanie o upadku – o grzechu. Mimo że wąż, posiadający bogatą symbolikę, 
atakuje niewiastę, która „wzięła owoc z zakazanego drzewa i zjadła”, to dała 
ona także owoc swojemu mężowi, który z nią był i on również zjadł (Rdz 3,6b). 
Mężczyzna nie jest więc tylko świadkiem całego zajścia, ale ponosi taką samą 
odpowiedzialność jak niewiasta, która nie musi go jakoś szczególnie namawiać 
do zjedzenia owocu34. Po jego spożyciu oboje dostrzegają, że są nadzy, co im 
wcześniej nie przeszkadzało. Sporządzają sobie okrycia z liści figowca. Opis 
mówi o rozbiciu tożsamości i utracie pierwotnej jedności między tymi, którzy 
mieli stanowić jedno ciało (Rdz 2,24-25). Zmienia się również ich relacja do 
Boga (ukrywają się przed Nim) i zaczynają się obwiniać35. Stan pierwotnej 
harmonii zajmuje nieporządek. Dotychczasowa natura człowieka została 
zraniona36. Kobieta będzie musiała liczyć się z bólem związanym z porodami 
i z podporządkowaniem mężczyźnie, a ten będzie nad nią panował37. Ciekawa 
jest interpretacja kierowanych w stronę mężczyzny „pragnień” kobiety. To ten 
sam termin – niezwykle rzadki w Biblii – który określa jej pragnienie zaka-
zanego owocu. Pragnienia są zatem określone jako prowadzące do grzechu, 
zniszczenia prawidłowych relacji małżeńskich38.

Podsumowując powyższe, można sądzić, że przyczyny głębokiego kryzysu 
małżeństwa w naszych czasach, znajdują swoją zapowiedź i zarazem wyjaśnienie 

32 „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym 
ciałem” (Ef 5,31). W. Necel, Małżonkowie wzmocnieni i jakby konsekrowani (kan. 1134 
KPK)..., op. cit., s. 82.

33 Słownik małżeństwa i rodziny, op. cit., s. 415.
34 Z. Pawłowski, Opowiadanie, Bóg i początek. Teologia narracyjna Rdz 1-3, „Rozprawy i Studia 

Biblijne” 13, Warszawa 2003, s. 398.
35 M. Sternberg, The Poetics of Biblical Narrative. Ideological Literature and the Drama of 

Reading, Bloomington 1987, s. 176-179.
36 J. Lemański, Księga Rodzaju. Rozdziały 1-11, op. cit., s. 251.
37 A. Schüle, Der Prolog der hebräischen Bibel. Der literar und theologiegeschichtliche Diskurs 

der Urgeschichte (Genesis I – II), Zürich 2006, s. 79.
38 B. T. Arnold, J. H. Choi, A Guide to Biblical Hebrew Syntax, Cambridge 2003, s. 69; 

H. Ch. Brichto, The Names of God, New York 1998, s. 90.
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już na pierwszych kartach Pisma Świętego39. Człowiek oddalając się od Boga 
przez grzech wprowadził również nieporządek w relację mężczyzny do kobiety40. 
W ten sposób została naruszona istota małżeńskiej wspólnoty, której najbar-
dziej zagraża egoizm i chęć panowania mężczyzny nad kobietą (Rdz 3,10-18). 
Ale na początku dziejów pojawia się również zapowiedź, że nawet najbardziej 
głęboki kryzys małżeństwa może być w tej samej wspólnocie przezwyciężony, 
ponieważ Bóg dochowuje wierności swojemu Przymierzu, którego obrazem jest 
przymierze między mężczyzną i kobietą41. 

Wcielenie i misterium paschalne Jezusa pełnym objawieniem 
oraz urzeczywistnieniem komunii małżonków

Czy dochowanie Przymierza przez Boga, prowadzące do Nowego Przymie-
rza we krwi Jezusa, wprowadza jakieś istotne, nowe elementy do przymierza 
małżeńskiego? Co zmienia się w rzeczywistości małżeństwa dzięki Wcieleniu 
i misterium paschalnemu Jezusa, podnoszącego małżeństwo do godności sa-
kramentu? Wspomniana jedność i nierozerwalność oraz będąca ich podstawą 
miłość, pochodząca z nieogarnionej miłości Boga stwarzającego mężczyznę 
i kobietę, należy – jak to określono powyżej – do natury małżeństwa. Ponieważ 
przymierze małżeńskie jest istotowo wplecione w stworzenie człowieka (męż-
czyzny i kobiety), pojawiająca się w naturze wyraźna rysa, pęknięcie z powodu 
grzechu, dotyczy także małżeństwa. Ale jak grzech człowieka nie znosi całko-
wicie istnienia przymierza, jego ciągłej aktualności, mimo niewierności jednej 
ze stron (człowieka), tak też małżeństwo nie przestaje być obrazem Przymierza 
Boga z człowiekiem. Dlatego wszystko, co decyduje o nowej sytuacji Przymierza 
Boga i człowieka po Wcieleniu Jezusa Chrystusa, decyduje również o nowej 
sytuacji małżeństwa, któremu nic z istotnych elementów się nie dodaje, ani 
nie zmienia, ale w Jezusie Chrystusie jest ono bardziej zjednoczone z Bogiem, 
co nie tylko zakłada bardziej obecny w małżeństwie wymiar eschatologiczny 
lecz również, ze względu na to, głębsze relacje między małżonkami42. Chodzi 
tu o intensywność tych relacji, komunię dowartościowaną przez bezinteresow-
ny dar Boga w Jezusie Chrystusie. Mówiąc o „wspaniałym dziele stworzenia 

39 Jan Paweł II, List do Rodzin, Rzym 1994, p. 6. E. Ozorowski, Małżeństwo w historii 
zbawienia, [w:] Słownik małżeństwa i rodziny, op. cit., s. 225; A. Sarmiento, Małżeństwo 
chrześcijańskie..., op. cit., Kraków 2002, s. 63-69.

40 K. Romaniuk, Małżeństwo i rodzina według Biblii, Warszawa 1994, s. 65-74.
41 R. Bartnicki, Poglądy na małżeństwo w początkach ery chrześcijańskiej, [w:] Rodzina drogą 

Kościoła, Księga Jubileuszowa na 25-lecie posługi pasterskiej Biskupa Łomżyńskiego Stanisława 
Stefanka, M. Ozorowski, W. Nowacki (red.), Łomża 2005, s. 293-294.

42 W. Necel, Małżonkowie wzmocnieni i jakby konsekrowani (kan. 1134 KPK)..., op. cit., s. 70.
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świata i jeszcze wspanialszym dziele Zbawienia”43, możemy mieć na myśli także 
„wspanialszą” rzeczywistość małżeństwa, ze względu na Wcielenie i misterium 
paschalne Jezusa Chrystusa. Wypływająca stąd łaska sakramentalna posiada 
charakter uzdrawiający, przezwyciężając związany z grzechem egoizm, zamy-
kanie się w sobie, szukanie własnych przyjemności i pomagając otwierać się 
na drugiego człowieka, na wzajemną pomoc44. 

Bóg stwarzając człowieka niejako nakierowuje go na Boską tajemnicę, czy-
niąc jednocześnie byt ludzki zdolny do dialogu z Bogiem45. Mimo to z powodu 
złego wyboru człowieka Księga Rodzaju ukazuje cień bezbożności i zamknięcie 
się na Boga, który chcąc ratować ludzi zawiera z nimi Przymierze. Wypełnia się 
ono w Jezusie Chrystusie, wprowadzającym w swoim misterium paschalnym 
ludzkość w nowe odniesienie do Boga, włączające człowieka do Zbawienia 
i przywracające go samemu sobie46. Uzdrowienie to i przezwyciężenie jest 
„na miarę” osobowego samoudzielania się człowiekowi w Jezusie Chrystusie 
Boga. Uzdalnia ono małżonków do odkrywania i przeżywania swojej wspólnej 
i indywidualnej komunii z Bogiem47. Niemniej zarówno rozumienie jak i do-
świadczanie takiego charakteru wzajemnej relacji, uwarunkowane jest wprost 
odpowiedzią człowieka objawiającemu się i będącemu bezinteresownym darem 
z siebie Bogu, czyli odczytaniem, także w małżeństwie, powołania i dążeniem 
do świętości48.

Jak już wspominaliśmy o tym powyżej, człowiek został stworzony na obraz 
Boży i jako do Boga podobny (Rdz 1,26-27). Nie ze względu na jakiś jeden, 
choćby najważniejszy element jego bytu, np. duchowy. Chodzi o całego człowie-
ka w jego współistnieniu, szczególnej relacji do drugiego człowieka – mężczyzny 

43 Konferencja Episkopatu Polski, Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Warszawa 1986, s. 168.
44 Katechizm Kościoła Katolickiego 1609; Słownik małżeństwa i rodziny, op. cit., s. 415.
45 C. Valverde, Antropologia filozoficzna, Poznań 1998, 377-383; A. A. Napiórkowski, Miste-

rium communionis. Eklezjalny paradygmat dziejów zbawienia, Kraków 2006, 29-33, 46-50; 
M. Jagodziński, Antropologiczno-komunikacyjne podstawy sakramentów, „Studia Diecezji 
Radomskiej” t. VI, Radom 2004, 247-255, s. 251.

46 J. Auer, Die Sakramente der Kirche, Regensburg 1972, s. 219; „Otwarcie się na całość, 
na nieskończoność, czyni człowieka. Człowiek przez to jest człowiekiem i przez to sięga 
nieskończenie wyżej poza siebie, tym bardziej jest człowiekiem, im mniej jest w sobie 
zamknięty, «ograniczony». Ten jest jednak – powiedzmy to raz jeszcze – najbardziej 
człowiekiem, kto jest najbardziej nieograniczony, kto z tym, co nieskończone – z samą 
Nieskończonością! – nie tylko wchodzi w kontakt, lecz stanowi z nią jedność: Jezus 
Chrystus. W Nim uczłowieczenie doszło rzeczywiście do swego kresu”. J. Ratzinger, 
Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tł. Z. Włodkowa, Kraków 1994, s. 227-235.

47 K. Lubowicki, Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2005, s. 228-272.
48 W. Necel, Małżonkowie wzmocnieni i jakby konsekrowani (kan. 1134 KPK)..., op. cit., s. 69.
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i kobiety49. Zrozumienie tej prawdy zwiększa się dzięki tradycji Nowego Testa-
mentu, w którym, w Jezusie Chrystusie, została objawiona tajemnica dotycząca 
wewnętrznego życia Bożego. Przypomina nam ona, że zostaliśmy stworzeni 
na obraz Bożej komunii. Człowiek zatem bez Trójjedynego Boga nie tylko nie 
może się zrealizować ani dostąpić Zbawienia50, ale bez tej objawionej prawdy 
nie rozumie swojej istoty, natury własnego bytu, do której należy szczególna 
relacja mężczyzny do kobiety. Objawiona tajemnica Trójcy Świętej jest bowiem 
wzorem i źródłem małżeństwa w komunijnym wymiarze życia51. Trójjedyny Bóg, 
powołując człowieka do istnienia na swoje podobieństwo, nie tylko dzieli się 
z nim możliwością przekazywania życia, ale uzdalnia człowieka do tworzenia 
prawdziwej wspólnoty, na wzór tej doskonałej, która zachodzi między Osobami 
Bożymi52, aby każde nowe życie już w momencie poczęcia i przyjścia na świat 
było obrazem Wspólnoty, w której wieczne uczestnictwo jest naszym przezna-
czeniem. Małżeństwo od samego początku znajduje się w zbawczych planach 
Bożych53, do których należy również włączenie go w komunię właściwą Synowi, 
znajdującemu się w relacji miłości do Ojca w Duchu Świętym54.

W Jezusie Chrystusie, zawierającym Nowe Przymierze przez misterium 
paschalne, małżeństwo w perspektywie ogłoszonego przez Jezusa Królestwa 
Bożego uzyskuje niejako swoją nową jakość i tym samym nowe zadanie55. Drogą 
do jego realizacji, w myśl św. Pawła, jest Kościół jako Oblubienica Chrystusa 
(Ef 5,22-24)56. W związku z tym małżeństwo jest uczestnictwem w oblubień-
czym przymierzu Chrystusa i Kościoła, w zbawczym działaniu57, a także stano-
wi uobecnienie zbawczej miłości Chrystusa do Kościoła. Małżeństwo, które 
w Eden stało się środowiskiem grzechu i śmierci, we wspólnocie Maryi i Józefa 

49 T. Schneider, Znaki bliskości Boga, op. cit., s. 309.
50 Franciszek, Evangelii gaudium, Rzym 2013, 178.
51 S. Stefanek, Rodzina – komunia osób, [w:] Słownik małżeństwa i rodziny, op. cit., s. 388-389.
52 J. S. Szymczak, Sakrament małżeństwa drogą wzrostu Kościoła, Łomianki 2001, s. 77-88.
53 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, p. 2203.
54 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność 

małżeństwa, T. Styczeń (red.), Lublin 2008, 33. J. D. Szczurek, Trójjedyny. Traktat o Bogu 
w Trójcy Świętej, Kraków 2003, s. 214n.; S. Kunka, Teologiczna wizja cielesności człowieka 
w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Lublin 2012, 62-65.

55 J. Grześkowiak, Misterium małżeństwa. Sakrament małżeństwa jako symbol przymierza Boga 
z ludźmi, Poznań 1993; M. Ozorowski, Małżeństwo. Przymierze Bosko-ludzkie, [w:] Słownik 
małżeństwa i rodziny, op. cit., s. 224-225.

56 Katechizm Kościoła Katolickiego, p. 796.
57 Jan Paweł II, Familiaris consortio, Watykan 1981, 13. 20. 38. 49. 51; Katechizm Kościoła 

Katolickiego 1639; R. Skrzypczak, Kościół jako Niewiasta w relacji do Chrystusa swego 
Oblubieńca, Warszawa 2001, s. 85-100.
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(Łk 11,34) staje się środowiskiem łaski i życia58. Założony przez Jezusa Kościół 
jako wspólnota, w Nowym Przymierzu nie tylko jest fundamentem przymierza 
między mężczyzną i kobietą, tworzących przez to prawdziwą komunię osób, ale 
też tę osobową wspólnotę pozwala rozumieć jako obraz miłości oraz wspólnoty, 
jaka pojawia się między Jezusem a Jego Kościołem59.

Rzetelna antropologia potrzebuje rzetelnej teologii ludzkiej osoby
Powyższe refleksje upoważniają nas do stwierdzenia, że człowiek tak został 

stworzony przez Boga, że mężczyzna i kobieta; w szczególnej, zachodzącej 
między nimi relacji, stają się w pełni sobą. Postępujący rozwój teologii mał-
żeństwa, choć relacjonowany z perspektywy Przymierza – podobnie zresztą jak 
samo opowiadanie o początkach – nie pozostawia żadnych wątpliwości co do 
fundamentalnego charakteru tej relacji, określającego również relację Boga 
do człowieka w stworzeniu i Odkupieniu. Już samo to każe poddawać krytyce 
wszelkie próby separowania stworzenia i Odkupienia, także w kontekście mał-
żeństwa. Co więcej, relacja ta uchyla nieco tajemnicę okrywającą istotę samego 
Boga, aby byt ludzki, starając się przez trud zrozumienia swojej wiary, mógł 
odpowiadać na pytanie: kim jest Bóg? Poza tym pogłębiał swoją odpowiedź na 
ciągle aktualne pytanie: kim jest człowiek? Nasze dotychczasowe rozważania 
pozwalają na opinię, zgodnie z którą odpowiedź na postawione pytania, przy 
jakimkolwiek osłabianiu istotnego dla człowieka związku mężczyzny i kobiety, 
nie będzie nigdy pełną. A nawet poprawną!

A skoro tak, to ten związek urasta do centralnego problemu teologicznego, 
wymuszając niejako zajęcie się w tej perspektywie rzeczywistością ludzkiej 
osoby. Wszystko ze względu na jak najlepsze rozumienie człowieka, w którym 
– zgodnie z objawioną prawdą o jego stworzeniu – podążamy przez relację 
mężczyzny do kobiety, stanowiącą ontologiczną podstawę, podniesionego przez 
Chrystusa do godności sakramentu, małżeństwa. I tu warto sięgnąć do tradycji, 
która nie zatrzymuje się na szczątkowych danych różnych, zainteresowanych 
człowiekiem kierunków filozoficznych i nie jest zbyt powierzchowna czy też 
jednostronna. Chodzi zatem o wyczerpującą, nawet jeśli nierozwiniętą tu 
w szczegółach, ze względu na charakter tego opracowania, teologiczną wizję 
ludzkiej osoby, bez pomijania w niej – interesującego nas w tym artykule – 
i zaplanowanego przez Boga odniesienia mężczyzny do kobiety. Innymi słowy 
próbę gruntownego ujęcia całościowej wizji osoby ludzkiej, zakładającego – ze 

58 K. Romaniuk, Małżeństwo i rodzina według Biblii, op. cit., s. 205-220.
59 Idem, Krótki zarys historii zbawienia, Warszawa 1987; L. R. Moran, Chrystus w historii 

zbawienia, Lublin 1994; A. Sarmiento, Małżeństwo chrześcijańskie..., op. cit., s. 69-75.
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względu na rzetelność postępowania – rzeczywistość małżeństwa i jego filozo-
ficzną interpretację, otwartą na chrześcijańskie objawienie i refleksję wiary60.

Dość przydatne mogą się okazać w tym zamierzeniu rozwiązania włoskiego 
myśliciela Rocco Buttiglione, ukazującego małżeństwo i rodzinę jako rzeczy-
wistość ludzką par excellence, bez której żadna antropologia nie może być kom-
pletna. Zwłaszcza, kiedy stawia sobie cel dotarcia do pełnej prawdy o człowieku. 
Stąd, jego zdaniem, wyczerpujące ujęcie związku tego, co „ludzkie” z tym, co 
„małżeńskie”, można osiągnąć tylko w nurcie personalistycznym, w którym 
fundamentem poznania filozoficznego jest rzeczywistość ludzkiej osoby. I tu 
wymiar życia w małżeństwie i rodzinie jest trudny do przecenienia, ponieważ 
właśnie w tej rzeczywistości, chociażby przez fakt powierzenia się sobie, odda-
nia oraz rodzenia – powołania nowego życia, osoba ukazuje się jako całkowity 
dar61, stanowiąc obraz daru, jakim jest udzielający się w Jezusie Chrystusie 
człowiekowi Bóg. Poza tym przez ten dar ukazując się jako rzeczywistość ob-
darowywania i przyjmowania – otwierania się i dawania, dowartościowanego 
immanentnie, we wspólnocie ludzkiej, przez wewnątrztrynitarne odniesienie 
w miłości Chrystusa do założonego przez siebie Kościoła. W warunkach do-
czesności stanowiącej obraz i zarazem podstawę wewnątrzmałżeńskiej relacji, 
która swoje źródło – z samego faktu bycia człowiekiem – ma w Bogu. W Bogu 
również, najpełniej objawionemu przez Chrystusa przez całkowity dar z siebie, 
odnajduje swoje wypełnienie oraz zrozumienie. W tym właśnie sensie należy 
mówić o pełnej realizacji osoby przez jej otwieranie się na istnienie innej osoby, 
aby i ona mogła się w pełni rozwijać oraz realizować dzięki drugiemu, wchodzą-
cemu z nią w taką samą relację. Personalizm w tym ujęciu okazuje się wielce 
pomocny nie tylko dlatego, że dzięki niemu lepiej rozumiemy małżeństwo, 
ale również dlatego, że przez małżeństwo i rodzinę dzięki temu nurtowi lepiej 
rozumiemy ludzką osobę. W rodzinie bowiem znajdują swoje miejsce i swoje 
wyjaśnienie wszystkie istotne aspekty ludzkiej egzystencji, takie jak praca, 
kultura, życie społeczne, a także śmierć62. 

Mówiąc zatem o małżeństwie dotykamy rzeczywistości najbardziej czło-
wiekowi właściwej. Wolno powiedzieć, wymiaru człowieczeństwa w ogóle. 
Rozumianego jako fundamentalny i tak naprawdę o człowieczeństwie decy-
dujący. W takiej optyce owa szczególna relacja mężczyzny do kobiety nie tylko 
nie może być przez jakiekolwiek uregulowania prawne tworzona, ale nawet 
60 Jan Paweł II, Problem małżeństwa w perspektywie integralnej wizji człowieka (2 IV 1980), 

[w:] Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie, T. Żeleźnik (red.), Warszawa 1982, s. 158-163.
61 T. Styczeń, Kościół świata Kościołem rodziny, „Zeszyty Naukowe KUL” 24 (1981) 2-4, s. 5.
62 R. Buttiglione, L’uomo e la famiglia, Roma 1991, s. 13; J. Kłys, Rodzina dziedzictwem ludz-

kości. Zarys etologii, Szczecin 1995; W. Majkowski, Rodzina w zespole nauk, [w:] Słownik 
małżeństwa i rodziny, op. cit., s. 398-399.
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przez nie w pełni określana. Powinna za to być wspomagana i zabezpieczona 
przed marginalizowaniem jej, czy choćby pomniejszaniem. Nie mówiąc nawet 
o pomijaniu. To samo dotyczy innych czynników: biologicznych, społecznych, 
kulturowych. Wszystkie składają się na pełny obraz małżeństwa, ale dyskusja na 
temat jego sakramentalności, wynikających z tego sakramentu skutków, wszyst-
kich konsekwencji, powinna wychodzić z tej podstawy jaką stanowi wymiar 
osobowy. W ten tylko sposób można wyjaśnić wspólnotę małżeńską i właściwie 
ją zakorzenić. Każda inna argumentacja okazuje się nieco zewnętrzną, niesię-
gającą podstaw i niestanowiącą wystarczającej odpowiedzi na pojawiające się 
kryzysy, w których przecenia się czynniki jurydyczne, biologiczne, społeczne 
czy kulturowe. I temu właśnie mają służyć nasze rozważania, odwołujące się ze 
względu na wskazanie Jezusa do „początków”. Oczywiście w Starym Testamen-
cie nie znajdziemy takiej koncepcji osoby ludzkiej, która jest nam dziś znana. 
Spotykamy jednak bardzo charakterystyczną intuicję, nawet przeświadczenie 
o wyjątkowości relacji mężczyzny do kobiety, określanej jako podstawowa i przez 
to trwała, nierozerwalna (Rdz 2,24). Stąd potwierdzenia sakramentalności 
małżeństwa, jej istoty i wszystkiego, co z niej wynika, nie powinno się poszuki-
wać w jakimś zewnętrznym geście, choćby najbardziej potwierdzonej w historii 
symbolice religijnej. Jej fundamentem i najgłębszym uzasadnieniem jest relacja, 
jaka zachodzi między człowiekiem a Bogiem – relacja podobieństwa, która ze 
względu na objawioną tajemnicę wewnętrznego życia Boga, została już w akcie 
stworzenia poszerzona o relację w naturze człowieka63, czyli we wspólnocie, 
jaką stanowi mężczyzna i kobieta w communio personarum64.

Słowa kluczowe: sakrament, małżeństwo, stworzenie, odkupienie, Wciele-
nie, misterium paschalne, przymierze, prawo kanoniczne, wspólnota, osoba, 
personalizm.
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KOMUNIJNA WIZJA SAKRAMENTU 
MAŁŻEŃSTWA

COMMUNIONAL VISION OF THE SACRAMENT OF MARRIAGE

Contemporary theology emphasizes the personalistic dimension of sacra-
ments as visible and tangible signs of closeness and presence of God, signs and 
tools of communication and communion. This also applies to the sacrament 
of marriage. Based on the Bible and the teachings of the Church can easily be 
shown that the sacrament of marriage is communicative activity in the service 
of communion. In this way this sacrament becomes the sacrament of conjugal 
and familial service of communion.

Key words: sacrament, personal sacramentology, person, communication, 
communion, marriage, family.

Niezwykle dynamiczna debata, która rozgorzała w świecie w związku z pra-
cami XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat 
powołania i misji rodziny w Kościele i świecie współczesnym1, ukazała ogromne 

1 Niezwykle wysoką temperaturę miała ta dyskusja w Niemczech, co ukazuje przykła-
dowo przegląd publikacji nawet w jednym tylko czasopiśmie „Herder Korrespondenz”: 
P. M. Zulehner, Differenzierung ist nötig. Was Katholiken über die Ehe denken?, 3 (2014), 
s. 129-134; S. Demel, (K)ein Widerspruch? Unauflöslichkeit der Ehe und Zulassung zu 
einer Zweitehe, 6 (2014), s. 303-307; U. F. Schmälzle, Es geht um Heilung. Für eine alter-
native Pastoral zum Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen, 7 (2014), s. 348-353; 
J. G. Gerhartz, Wirklich unauflöslich? Die Ehe in Lehre und Praxis der katholischen Kirche, 
8 (2014), s. 389-393; E. Schockenhoff, Die zwei Seiten eines Texte. Die Wortmeldung des 
emeritierenden Papstes zur Debatte um wiederverheiratete Geschiedene, 12 (2014), s. 605-
609; J. Ratzinger/Benedikt XVI, „Zur Frage nach der Unauflöslichkeit der Ehe”. Die beiden 
Textversionen von Joseph Ratzinger/Benedikt XVI, 12 (2014), s. 609-612;. J. Splett, Ehe als 
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zapotrzebowanie na pogłębioną teologię sakramentu małżeństwa. Sprzyja jej 
rozwój współczesnej sakramentologii, w centrum której znajduje się nie tyle 
ontologiczne działanie sakramentów, co raczej sam akt ich pośredniczenia2. 
W takim świetle na sakramenty można patrzeć jako na widoczne i uchwytne 
znaki prawdziwej bliskości i obecności Boga, znaki i narzędzia komunikacji 
i komunii, służące budowaniu komunikacji i komunii z Bogiem i ludźmi3. 
Personalistyczne rozumienie sakramentów podkreśla, że „sakrament jest przy-
padkiem realnej, aktualnej i historycznej komunikacji Osób Bożych z osobą 
człowieka”, jest objawioną trynitarną ekonomią Zbawienia, urzeczywistnianą 
„na sposób uobecnienia liturgicznego w siedmiu swoich znakach ewangelicz-
nych o charakterze żywej komunii między Bogiem a człowiekiem”4. Sakramen-
talne pośrednictwo dokonuje się przy pomocy Kościoła, który w mocy Ducha 
Jezusa Chrystusa przekazuje w znaku wcieloną obecność Bożego Zbawienia5. 

Katechizm Kościoła Katolickiego dzieli siedem sakramentów na trzy grupy: 
„sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego”, „sakramenty uzdrowienia” 
i „sakramenty w służbie komunii”. Nie jest to oczywiście jedyny możliwy po-
rządek, ale pozwala dostrzec, że sakramenty tworzą pewną strukturę, w której 

Bund. Zur Diskussion um den Status Wiederverheirateten, 3 (2015), s. 144-149; J. Sauter-
meister, Zum Prinzip der Gradualität im Kontext der Familiensynode. Das Prozesschafte in 
der Lebensführung, 5 (2015), s. 229-233; P. Neuner, Können wiederverheiratete Geschie-
dene zum Kommunionempfang zugelassen werden? Nicht immer schwere Sünde, 6 (2015), 
s. 299-302; V. Resing, Interview mit Bischof Franz-Josef Bode über die Familiensynode. „Die 
Fixierung auf das Sexuelle überwinden“, 8 (2015), s. 402-204; M. Werlen, Die katholische 
Kirche und die Herausforderung des Zeitgeistes. Angesichts der Traditionen die Tradition nicht 
vergessen, 9 (2015), s. 463-466; P. Knauer, Zur Frage nach der Unauflösigkeit der Ehe. Gibt 
es wirklich „Privilegium“ Paulinum?, 9 (2015), s. 467-469; K. Lüdicke, Der neue kirchliche 
Eheprozess. Evolution oder Revolution?, 10 (2015), s. 509-512; V. Resing, Es ist nicht wie 
vorher, 11 (2015), s. 556n.

2 Por. J. Auer, Allgemeine Sakramentenlehre und das Mysterium der Eucharistie, Regensburg 
21974, s. 43n; A. Gerhards, Stationen der Gottesbegegnung. Zur theologischen Bestimmung der 
Sakramentenfeiern, [w:] Die Feier der Sakramente in der Gemeinde. Festschrift für Heinrich 
Rennings, M. Klöckner, W. Glade (red.), Kevelaer 1986, s. 19n.

3 Por. R. Lachner, Communio – eine Grundidee des christlichen Glaubens. Ein Beitrag zur 
Elementarisierung im Fach Dogmatik, [w:] Qualitätsmanagement in der Theologie. Chancen 
und Grenzen einer Elementarisierung im Lehramtsstudium, R. Lachner, E. Spiegel (red.), 
Kevelaer 2003, s. 230; H. O. Meuffels, Kommunikative Sakramententheologie, Freiburg – 
Basel – Wien 1995; M. Jagodziński, Sakramenty w służbie communio. Studium teologiczno-
-komunikacyjne, Warszawa 2008.

4 C. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. II, Lublin 2003, s. 594n.
5 Por. A. Schilson, Katholische Sakramententheologie auf neuen Wegen? Bemerkungen zu 

einer Neuerscheinungen, „Herder Korrespondenz“ 33 (1979), s. 571n; M. Jagodziński, 
Sakramenty komunii, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 4 (2009), s. 285-288.
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każdy ma swoje żywotne miejsce6. Ponieważ wszystkie sakramenty służą bu-
dowaniu komunii – w nawiązaniu do Katechizmu i w konsekwentnym dopeł-
nieniu – ich charakter komunikacyjno-komunijny można ukazać grupując je 
w sakramenty „wtajemniczenia w komunię”, „uzdrowienia komunii” i „służby 
komunii”. Powstaje w ten sposób następująca struktura: sakramenty wtajem-
niczenia w komunię: chrzest – sakrament początku komunii, bierzmowanie – 
sakrament umocnienia komunii, Eucharystia – sakrament budowania komunii; 
sakramenty uzdrowienia komunii: pokuta – sakrament przywrócenia komunii7, 
namaszczenie chorych – sakrament podtrzymania komunii; sakramenty służby 
komunii: święcenia – sakrament „urzędowej” posługi komunii, małżeństwo – 
sakrament małżeńsko-rodzinnej służby komunii8.

Personalistyczny fundament sakramentu małżeństwa
Współczesna antropologia uwzględnia rzeczywistość osobową i między-

osobową człowieka9 oraz dokonuje wręcz nowej interpretacji osoby ludzkiej. 
Człowiek staje się sobą w komunikacji z drugim człowiekiem i dzięki temu 
powstaje wspólnota konieczna do bycia sobą10. Teologia podkreśla, że w czło-
wieku odbija się komunikacyjna i komunijna istota Boga11, a z tego wypływa 
komunikacyjny12 i komunijny wymiar bycia człowiekiem13.
6 Por. KKK 1211.
7 Zob. M. Jagodziński, Komunijna wizja sakramentu pokuty i pojednania, [w:] Czy można 

dzisiaj wzywać do nawrócenia i pokuty? Chrześcijańska odpowiedź wiary, M. Składanowski, 
T. Syczewski, J. Połowianiuk (red.), Lublin 2015, s. 73-93.

8 Idem, Sakramenty w służbie communio, op. cit., s. 336-338; idem, Sakramenty komunii, op. 
cit., s. 288-293.

9 Por. A. Perzyński, Włoska antropologia teologiczna. Studium historyczno-dogmatyczne, Łódź 
2012, s. 12n.

10 Por. P. Eicher, Die anthropologische Wende. Karl Rahners philosophischer Weg vom Wesen des 
Menschen zur personaler Existenz, Freiburg (Schweiz) 1970, s. 98-110; T. Schneider, Znaki 
bliskości Boga. Zarys sakramentologii, Wrocław 1990, s. 11n; M. Jagodziński, Sakramenty 
w służbie communio, op. cit., s. 171n.

11 Por. R. Lachner, Communio..., op. cit., s. 239.
12 Por. W. Hryniewicz, Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i Wszechświata. Zarys 

chrześcijańskiej teologii paschalnej, t. 3, Lublin 1991, s. 241.
13 Por. C. Valverde, Antropologia filozoficzna, Poznań 1998, s. 349: „Człowiek jest przy-

porządkowany człowiekowi i tylko w drugim człowieku odnajduje siebie samego. Tylko 
transcendując samego siebie w poszukiwaniu «ty», człowiek realizuje własne bycie. [...] 
relacja «ja-ty» jest relacją w pełnym znaczeniu tego słowa. Jest spotkaniem osób; nie oznacza 
czynienia z drugiego człowieka przedmiotu, który można posiadać, albo którym można 
manipulować. Oznacza kontemplowanie i pełną szacunku akceptację, oświecającą obec-
ność, bezpośrednią relację bez pośredników (ekonomicznych, politycznych, erotycznych 
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Już stworzenie człowieka ma wymiar komunijny14. Komunijny wymiar ma 
także osoba człowieka. Ma ona charakter relacyjny i ekstatyczny, co potwierdza 
nawet analiza językowa – greckie prósopon oznaczało bezpośrednią relację do 
kogoś lub czegoś. Pierwotna treść tego słowa wyklucza rozumienie osoby jako 
jednostki bez żadnego odniesienia do innej rzeczywistości. Chodzi tu o relację 
jako różnicę gatunkową w sensie wydarzenia, które wprowadza osobę w stan 
odniesienia. Pojęcie osoby jest więc terminem ontologicznym o charakterze 
relacyjnym i zakłada relację osoby do innego podmiotu lub przedmiotu. 
Dlatego należy pojmować osobę jako egzystencjalną relację, jako specyficzny 
sposób istnienia natury objawiający się w relacji oraz w zdolności do wcho-
dzenia w kontakt i we wspólnotę15. Osoba to nie tylko bycie i trwanie, lecz 
także wyjście w kierunku komunii z innymi, a ludzka natura stanowi warunek 
i podstawę wzajemnej solidarności, empatii, wspólnego doświadczania, komple-
mentarności i budowania komunii16. Szczególnie chrześcijanin jest człowiekiem 
ekstatycznym i nosi w sobie rysy jednoznacznie komunijne17. 

itp.), którzy przeszkadzaliby prawdziwemu spotkaniu z «ty». Jest relacją, w której każdy 
zachowuje wolność, ale angażuje całą swą osobę. Kiedy mówię «ty», mówię także «ja». 
«Ty» czyni «ja». We wzajemnej relacji oboje zyskujemy świadomość własnego bycia oso-
bami. Czujemy się w niej poznającymi i poznawanymi, kochającymi i kochanymi, w niej 
wybieramy i jesteśmy wybierani, korzystamy z wolności wobec drugiego człowieka i on 
uznaje nas za wolnych. W tej relacji chcę, abyś ty był tobą, to znaczy kimś innym niż 
ja, a ty chcesz, bym ja był mną, kimś innym niż ty. W ten sposób obaj tworzymy «my», 
komunię osób, opartą na tożsamości współodpowiedzialności. Kategorią ontologiczną, 
która dostarcza racji dostatecznej «my», jest pomiędzy – prawdziwy egzystencjał w zna-
czeniu heideggerowskim. Ale najgłębszą realnością «pomiędzy» jest miłość, rozumiana 
nie tylko jako uczucie, ale także jako komunia”. Por. M. Jagodziński, Komunijny wymiar 
osoby ludzkiej, „Roczniki Teologiczne”, t. LXI, z. 2 (2014), s. 51-63; idem, Antropologia 
komunijna, Lublin 2015, s. 5-7. Zob. wyjaśnienie pojęcia „komunia” ibidem, s. 11-13.

14 Por. M. Jagodziński, Antropologia komunijna, op. cit., s. 15-20.
15 Por. W. Hryniewicz, Pascha Chrystusa..., op. cit., s. 67.
16 M. Jagodziński, Antropologia komunijna, op. cit., s. 47: „Biblijny przekaz Księgi Rodzaju 

potwierdza, że w strukturę człowieka wpisana jest pewna diadyczność, dwubieguno-
wość będąca szczególnym wyrazem i najpełniejszym urzeczywistnieniem dialogiczności. 
Można powiedzieć, że ludzką strukturę charakteryzuje nieustanne napięcie między toż-
samością a różnicą, które przejawia się w pewnych konstytutywnych biegunowościach 
antropologicznych: duch-ciało, mężczyzna-kobieta, jednostka-wspólnota. Podstawowy 
egzystencjał osoby ludzkiej stanowi to napięcie, będące postawą i elementem oraz ciągle 
urzeczywistniające się w relacji. Człowiek uświadamia sobie, że musi nieustannie szukać 
swojego dopełnienia w przeciwstawnym biegunie”.

17 Por. J. Szymik, Religio vera. Rzeczywistość chrześcijaństwa – chrześcijański wymiar rzeczywi-
stości według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, „Teologia w Polsce” 7 (2013) nr 2, s. 8-10; 
M. Jagodziński, Antropologia komunijna, op. cit., s. 21-28.
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Ma to ogromne znaczenie dla małżeństwa, gdyż osoba ludzka jest nace-
chowana płciowością18. Oryginalną wizję ludzkiej płciowości zawiera list Jana 
Pawła II Mulieris dignitatem, według którego mężczyzna i kobieta są obrazem 
Boga także jako jedność dwojga. Papież poszerzył klasyczną wizję człowieka 
jako podmiotu osobowego przez potraktowanie pierwotnego zróżnicowania 
płciowego jako konstytutywnej części podobieństwa do Boga: „obrazem i po-
dobieństwem Boga stał się człowiek nie tylko przez samo człowieczeństwo, ale 
także przez komunię osób, którą stanowią od początku mężczyzna i kobieta”19. 
Dzięki temu także prokreacja ludzka odróżnia się od prokreacji zwierzęcej, 
bowiem owocem małżeńskiej komunii miłości jest nie jakiś osobnik, lecz 
człowiek będący obrazem Bożym. Każda ludzka istota jest osobą komunijną, 
ontologicznie otwartą na komunię z innymi, ponieważ ontologicznie jest zależna 
od komunii ze Stwórcą. Komunia między mężczyzną i kobietą, będąca pierwot-
nym wyrazem wszelkiej możliwej komunii między ludźmi, urzeczywistnia obraz 
Trójcy Świętej, gdy opiera się na miłości Boga. Przybrani synowie i córki Boga, 
którzy żyją w komunii, aktualizują ten wymiar obrazu Boga, który dopełnia się 
w wybitny sposób w komunii małżeńskiej20. Odmienność płci umożliwia więc 
tworzenie communio personarum. Dzięki stworzeniu komunii osób pierwszych 
rodziców dzieło stworzenia zostało doprowadzone niejako do końca21. Samot-
ność człowieka w jahwistycznym opisie człowieka to nie tylko pierwsze odkrycie 
właściwej dla osoby transcendencji, lecz także odkrycie relacji do osoby jako 
otwarcia i oczekiwania na komunię osób. Jedność poprzez ciało wskazuje także 
na wcieloną komunię osób i tę komunię postuluje22. Jan Paweł II w liście do 
18 Idem, Antropologia komunijna, op. cit., s. 59n: „człowiek nie jest monadą, lecz raczej 

ukonstytuowany jest jako istota relacyjna, oparta na komunikacji, przekazie, komunii, 
wzajemnym udziale, wspólnocie. Już w fakcie istnienia dwu płci ujawnia się jego wymiar 
relacyjny i komunialny. Bycie człowiekiem realizuje się w byciu mężczyzną i kobietą we 
wzajemnej korelacji. Odmienność płci jest nie tylko związana ze wzajemnym odkryciem 
swojej tożsamości, lecz pozwala także na realizowanie istotnej cechy osoby ludzkiej, jaką 
jest umiejętność dawania siebie i budowania komunii osób. «Rzeczywistość Bożego obrazu 
nie wyczerpuje się w strukturze bytu człowieka, ale domaga się przyjęcia perspektywy 
dynamicznej, dialogicznej, komunijnej». Człowiek jest obrazem i podobieństwem Boga 
nie tylko przez swe człowieczeństwo, lecz także przez komunię osób, odzwierciedla Boga 
nie w akcie samotności, lecz w akcie tej komunii”.

19 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność mał-
żeństwa, T. Styczeń (red.), Lublin 2008, s. 33.

20 Por. A. Scola, Osoba ludzka. Antropologia teologiczna, Poznań 2005, s. 188-190; S. Kunka, 
Teologiczna wizja cielesności człowieka w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Lublin 
2012, s. 36-65.

21 Por. S. Kunka, Teologiczna..., op. cit., s. 39.
22 Por. ibidem, s. 41n; M. Jagodziński, Antropologia komunijna, op. cit., s. 51: „Ciało wyraża 

kobiecość dla męskości i męskość dla kobiecości oraz ułatwia wzajemność i komunię 
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rodzin Gratissimam sane (nr 8) napisał, że według Rdz 2,24 dwa somatycznie 
różne podmioty stają się „jednym ciałem”, uczestniczą w zdolności do życia 
w prawdzie i miłości. Zdolność ta odzwierciedla osobową konstytucję człowieka 
i predysponuje go do kształtowania komunii osób. Okrzyk mężczyzny na widok 
kobiety „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała!” (Rdz 2,23) 
oznacza, że ciało wyraża kobiecość dla męskości i męskość dla kobiecości, 
a przez to ułatwia wzajemność i komunię osób23. 

Procesy zachodzące we współczesności nie sprzyjają nieodwołalności decyzji 
małżeńskiej. Nierozerwalność jest nie tyle normatywnym oczekiwaniem, co 
raczej żądaniem stawianym wzajemnie przez małżonków ufających swojej 
miłości. Taka decyzja życiowa zakłada wolne i definitywne określenie woli, 
aby nie stawiać żadnych granic wzrostowi ich miłości. Właściwą podstawą 
nierozerwalnej i nieodwołalnej wspólnoty na całe życie jest to, że jest ona wy-
razem osobowej prawdy dwojga ludzi, którzy chcą szanować i uznawać siebie 
jako osoby. Nierozerwalność małżeństwa i jego jedność oparte są na nieuwa-
runkowanym przyjęciu i potwierdzeniu partnerów. Istotne cechy małżeństwa 
– jego wyłączność (monogamia), brak jakichkolwiek zastrzeżeń i gotowość na 
wspólną przyszłość – wynikają z tego, co w języku nauk społecznych nazywane 
jest „włączeniem całej osoby” (Niklas Luhmann). Nie chodzi więc, jak w in-
nych formach ludzkiego uspołecznienia, o czasowe współdziałanie na jakimś 
odcinku życia, lecz o bezwarunkowe przyjęcie mężczyzny i kobiety ze wszystkimi 
aspektami ich bycia osobami. Oznacza to żądanie całkowitej przynależności 
i najwyższej przejrzystości własnego bycia sobą, które szuka w miłości swojego 
spełnienia, a jego „maszynerią” jest seksualność24.

Decydującą podstawą konieczności włączenia przeżyć seksualnych w prze-
strzeń partnerskiego odniesienia nacechowanego trwałą wiernością jest to, że 
mamy w nich do czynienia z drugim człowiekiem, a nie przedmiotem, którego 
można „używać”. Należy więc, także w nacechowanym przyjemnością współ-
byciu seksualnym, „radować się” obecnością drugiego, co odpowiada godności 
jego osoby. Egzystencjalne znaczenie popędu seksualnego polega na tym, że 
skierowany jest on ku osobie przeciwnej płci i może stać się podstawą trwałego 

osób, a komunia małżeńska zakorzeniona jest w naturalnych więzach ciała i krwi. Ciało 
samo w sobie nie jest wyrazem Bożego podobieństwa i obrazu – Bóg nie ma ciała. Po-
nieważ jednak ciało należy do natury człowieka i bierze udział w realizowaniu się osoby 
ludzkiej dzięki komunii z innymi osobami, uczestniczy w tym obrazie i podobieństwie. 
Perspektywa trynitarna, zakładająca przedmiotowy («strukturalny») status obrazu Bożego 
w człowieku, implikuje jego status komunijny («relacyjny»)”.

23 Por. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich..., op. cit., s. 48; M. Jagodziński, 
Antropologia komunijna..., op. cit., s. 28n.

24 Por. E. Schockenhoff, Liebe auf Abwegen? Zum Verhältnis von Sexualität und Liebe in 
intimen Beziehungen, „Theologisch-praktische Quartalschrift” 4 (2015), s. 339-343.
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odniesienia. Dlatego też seksualność nie może być pojmowana analogiczne 
do głodu i pragnienia, lecz raczej w kategoriach języka i komunikacji. Jako 
najintensywniejsza forma ludzkiej komunikacji podlega ona podstawowemu 
wymaganiu prawdziwości, w której mężczyzna i kobieta wyrażają swoją wza-
jemną skłonność. Seksualność jest więc zawsze, także jako pożądliwa miłość 
w formie seksualnej, relacją między osobami w ich pełni bytu. Służy ona 
spełnieniu podstawowej ludzkiej potrzeby zbudowania przestrzeni ochronnej 
dla intymności i powierzenia siebie oraz dostarcza przy okazji podstawowych 
doświadczeń schronienia, bezpieczeństwa, a także odpowiedzialności i oddania 
się drugiemu. Pomaga ludziom, aby jako mężczyźni i kobiety odkryli konkret-
ne miejsce, w którym odnajdą swoje zadanie życiowe oraz połączą bycie sobą 
z bytowaniem w świecie. Sam fakt natomiast, że mężczyzna lub kobieta stają 
się wtedy także obiektem pożądania, nie niszczy jeszcze ich godności osobo-
wej. Kochający partner chce bowiem także, aby był wzajemnie pożądany, nie 
chce spotkać się z obojętnością czy respektem tylko. Doświadczenie własnej 
atrakcyjności dla partnera przyczynia się raczej do przeżycia własnej wartości, 
jest pożądane i oznacza w języku seksualnego pożądania: „Chcę ciebie, bo jest 
dobrze dla mnie, że tu jesteś”. Wzajemne pożądanie zakłada, że partnerzy są 
dla siebie pożyteczni, jakkolwiek nie w sensie używania przedmiotu. Jeśli pożą-
danie zakorzenione jest w osobowym, trwałym i wiernym odniesieniu, oznacza 
wzajemne potwierdzenie partnerów w miłości. Nie oznacza posiadania partnera 
dla siebie, lecz pożądanie kogoś, komu się oddało siebie i oczekuje się od niego 
jego wzajemnego oddania. Eberhardt Jüngel napisał krótko: „W miłości nie 
ma żadnego posiadania, które nie wyrastałoby z oddania”25. Jeśli seksualne 
pożądanie drugiego łączy się z miłością, wychodzi poza siebie, co odpowiada 
ekstatycznej strukturze pożądania połączonego z byciem przy innym, które 
cechuje pożądanie miłości26.

Relacyjny i ekstatyczny charakter ludzkiej osoby ukazuje wnikliwie perso-
nalizm dialogiczny27, stojący u podstaw filozofii dialogu i spotkania. Podsta-
wową prawdę o osobie odsłania analiza spotkania międzyosobowego. Osoba 
ludzka szuka osobowego „ty”, dzięki któremu uświadamia sobie swoją inność 
i odrębność. Przekraczając samego siebie i wchodząc w dialog z drugą osobą – 
w ostatecznym odniesieniu do Boga jako „wiecznego Ty” – człowiek aktualizuje 
i konstytuuje siebie. Oznacza to rewaloryzację kategorii relacji, wprowadze-
nie miłości do określenia osoby i wskazanie na zależność ludzkiego „ja” od 

25 E. Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt, Tübingen 1977, s. 437.
26 Por. E.Schockenhoff, Liebe auf Abwegen? Zum Verhältnis von Sexualität und Liebe in intimen 

Beziehungen, 343-345. Por. także Benedykt XVI, encyklika Deus caritas est (2005), s. 11.
27 Por. C. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. I, Lublin 2000, s. 408.
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spotkania z „ty” i „my”. Kiedy Bóg stworzył człowieka, nawiązał z nim dialog. 
Otworzył się na człowieka i widzi w nim partnera rozmowy. Człowiek musi więc 
miary samego siebie szukać w Bogu. W ten sposób obraz Boży w człowieku 
zawiera relację, partnerstwo, komunię osób28. Relacyjność jest konstytutywną 
cechą bytu osobowego, dla którego istotne jest otwarcie się na inne osoby, ścisła 
więź i głębokie zjednoczenie (communio personarum). Osoby Boskie dzielą się 
z ludźmi swoim bytem osobowym, są dla nich modelem pełnej doskonałości 
osobowej i włączają je do swojej Komunii29. Prakategorią rzeczywistości osoby 
jest więc nie antyczna substancja czy nowożytny podmiot, lecz relacja30.

Pogłębiona analiza międzyosobowej komunii wskazuje, że między „ja” i „ty” 
mieści się zawsze jakieś „pomiędzy”, inne od obu zasadniczych członów relacji 
i jednocześnie na nie wskazujące, bez którego (jako „trzeciego”, w którym 
obydwa łączą się w „my”) nie mogą się obejść – osoby stają się wręcz sobą 
w czymś „trzecim”, co je jednoczy. Ten „trzeci element” zawsze ma u podstaw 
coś głębszego – nową więź osobową. W miłości np. nie kocha się tylko drugiego 
(i siebie), lecz także wzajemną wspólność. Ta więź osiąga swój szczyt wtedy, 
gdy staje się osobą31, która „reprezentuje” osobowo wspólny świat partnerów 
relacji oraz ich ponadosobową łączność32. Okazuje się więc, że każde wydarzenie 

28 Por. G. Barth, Hermeneutyka osoby, Lublin 2013, s. 137-139.
29 Por. M. Rusecki, Personalizm. II. W teologii, [w:] Encyklopedia katolicka, t. XV, E. Gigile-

wicz i in. (red), Lublin 2011, s. 333-335; M. Jagodziński, Antropologia komunijna, op. cit., 
s. 34n.

30 Por. B. Gacka, Znaczenie osoby w teologii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, Warszawa 
2010, 25-30, s. 124n. Autor wyróżnił w myśli teologicznej J. Ratzingera dwa ujęcia osoby: 
jako subsystencji (przekład greckiego hypostasis) i jako relacji.

31 C. K. Norwid, Człowiek: „– Rodziców miłość, jak trzecia istota, Z dwóch serc ku niebu 
powstająca kwiatem...” (http://www.poezja.org/utwor-4661.html).

32 Por. G. Greshake, Trójjedyny Bóg. Teologia trynitarna, tł. J. Tyrawa, Wrocław 2009, 
s. 134-144; M. Jagodziński, Trialogiczno-komunijna koncepcja trynitologii, „Studia Die-
cezji Radomskiej” t. X, Radom 2010/2011, s. 60n. G. Barth, Hermeneutyka..., op. cit., s. 
174: „Znaczenie trzeciego faktora stanowiącego relację do świata staje się wyraźniejsze, 
kiedy zmierza i w kierunku więzi osobowej. Powstaje ona [...] «pomiędzy» «ja» i «ty» 
jako swoistego rodzaju «rezultat» relacji i spotkania. Oczywiście, swój zewnętrzny wyraz 
uzyskuje w formie zarówno nowego doświadczenia i kształtowania świata, jak i w języku, 
ale jej podstawą i treścią zarazem jest miłość. Otóż, «ja» i «ty» nie tylko kochają siebie 
nawzajem, ale również to, co «pomiędzy» nimi, czyli osobową wspólność «ja» i «ty». Owo 
trzecie krystalizuje się jako więź, która reprezentuje (osobowo!) wspólny świat «ja» i «ty», 
mogący przyjąć postać konkretnej osoby (Boga jako instancji dwojga małżonków czy 
dziecka wobec rodziców) bądź też jakiejś szczególnej wartości, która zespala świat osób. 
Bycie we dwoje nie tylko, że nie wyklucza trzeciego/trzeciej osoby, ale przyjmuje go i włącza, 
aby mogło się rozwijać. Dwoje doznaje wręcz radości, że może udzielić mu przestrzeni w tym 
rozwoju. Trzeci/trzecia zaś raduje się w swoim byciu obdarowanym jako wspólnym byciu 
dwojga”.
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międzyosobowe jest nie tylko w istotny sposób dwubiegunowe, lecz trójbiegu-
nowe. Na tym polega też istota międzyosobowej komunii: wszystkie konstytu-
tywne elementy wzajemnie się indywidualizują i jednocześnie osiągają jedność 
całości, a poszczególne elementy i całość dają się ująć tylko trialektycznie33. 

Istnieje jednak także głębszy wymiar wspomnianego „trzeciego-pomiędzy”, 
który ma także ogromne znaczenie dla małżeństwa sakramentalnego. Chodzi 
o Trójjedynego Boga, bez którego „trialogicznego życia” i jego odbicia w ludz-
kim świecie osoby nie byłaby możliwa trialogiczna struktura bytu osobowego 
i realizacja trialogicznie-„trynitarnej” komunii34. Wybitny teolog wschodni 
Joannis D. Zizioulas twierdzi, że pełne człowieczeństwo osoba osiąga dzięki 
temu, że może uczestniczyć w trynitarnym życiu Boga35. Skoro istotą Boga 
jest Komunia – istotą osoby ludzkiej jest także komunia, co też powoduje, 
że teologię osoby i małżeństwa powinno się pogłębiać przez umieszczanie jej 
w ramach trynitarnej hermeneutyki pojęć „relacji” i „wspólnoty”36. Punktem 
zwrotnym w odkryciu tej struktury osobowej było oczywiście chrześcijańskie 
Objawienie. W ten sposób zostało wydobyte na pole świadomości coś, czego 
nie wychwyciła dostatecznie ani filozofia współczesna, ani nawet sama filozofia 
chrześcijańska37.

33 Por. G. Greshake, Trójjedyny Bóg..., op. cit., s. 139n; M. Jagodziński, Antropologia komu-
nijna, op. cit., s. 39-41.

34 Por. ibidem, s. 141-142.
35 Por. J.D. Zizioulas, Human Capacity and Human Incapacity: A Theological Exploration of 

Personhood, „Scottish Journal of Theology” 28 (1975), s. 407n. Osoba nie może egzystować 
bez communio, „tkwi nie w indywidualnej egzystencji, ale w interakcji do Boga i stworzenia: 
człowiek nie jest żyjącym bytowaniem bez powiązania z innymi osobami. Człowiek staje 
się stworzeniem relacyjnym i realizującym swoje bycie jako stworzenie w komunii. Tylko 
wówczas uzyskuje prawdziwie ontologiczne istnienie...” (G. Barth, Hermeneutyka..., op. 
cit., s. 164n).

36 Por. G. Barth, Hermeneutyka..., op. cit., s. 162n. Pojęcia te „opierają się na fundamencie 
ontologicznym, znajdującym się w trynitarnym byciu Boga, który ostatecznie oznacza 
perychoretyczną komunię. Historyczny dostęp do tego ontologicznego obrazu wspólnoty 
mamy [...] przede wszystkim we wcielonym Synu oraz Kościele. Droga odgórna [od Boskiej 
do ludzkiej wspólnoty) stanowi podstawę rozumienia ludzkiej osobowości – każdego 
z członków Kościoła, a następnie osobowości wszystkich ludzi na świecie. [...] jeśli Kościół 
zawiera w sobie obraz Bożej wspólnoty i jeśli człowiek jest osobą stworzoną na obraz Boga, 
a ostatecznie – na obraz Boga, który jest komunią, to człowiek teologicznie jest osobą 
tylko wtedy, gdy jego osobowość odzwierciedla osobowość Boga jako wspólnoty” (ibidem, 
s. 163).

37 Ibidem, s. 168n: „J. Ratzinger twierdzi, że w chrześcijaństwie nie istnieje prosta zasada dia-
logiczna w nowoczesnym rozumieniu «ja»-«ty», taka zasada nie istnieje także w przypadku 
człowieka umieszczonego w kontekście dziejów, w szerokim «my», ani też w przypadku 
Boga, który [...] nie jest zwykłym «Ty», lecz właściwe «My» Ojca, Syna i Ducha Świętego. 
Ludzkie «ja», a nawet nasze ludzkie «ja»-«ty» jako dialogiczna relacja ukryte są w Boskim 
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Sakrament małżeństwa jako działanie komunikacyjne
Sakrament małżeństwa jest aktem działania komunikacyjnego, które z zasady 

musi cechować wzajemne uznanie równouprawnienia partnerów komunika-
cji, nakierowanie na powszechną wspólnotę komunikacji oraz antycypację 
przyszłości przy uwzględnieniu i przetworzeniu przeszłości, a na skutek jego 
krytycznego odniesienia do świata zewnętrznego powstaje nowa konfiguracja 
w przestrzeni społecznej38.

Apriorycznym sensem prawdziwej komunikacji jest wzajemne uznanie siebie. 
Jeśli dwoje ludzi przyrzeka coś sobie wzajemnie, to uznają to założenie i realizują 
w życiu. Przysięgi małżeńskiej nie można więc złożyć jednostronnie i obustron-
nie nawet wymówić39. Monogamiczne równouprawnienie małżonków jest naj-
bardziej uwydatnione w nauce św. Pawła, według której kobiecie i mężczyźnie 
wolno wiązać się w małżeństwie tylko z jedną osobą, a małżonkowie mają takie 
same wzajemne prawa do ciała współmałżonka (por. 1 Kor 7,3n). Ewentualna 
decyzja o czasowej abstynencji we współżyciu musi być więc uzgodniona także 
dwustronnie (por. 1 Kor 7,5)40. Te same prawa mają wdowcy i wdowy, którym 
wolno wstąpić w ponowny związek małżeński (por. 1 Kor 7,8n). Kobiecie nie 
wolno odchodzić od mężczyzny, a mężczyźnie od kobiety (por. 1 Kor 7,10n). 
Takie same reguły dotyczą zgody na współżycie lub odejście strony niewierzącej 
(tzw. przywilej Pawłowy41) (por. 1 Kor 7,12-13.15). Tak samo oceniany jest stan 
bezżenny kobiety i mężczyzny: (por. 1 Kor 7,27.33n)42. Paweł pisze wprawdzie, 
że „mężczyzna jest głową kobiety” (1 Kor 11,3) i że „nie mężczyzna powstał 
z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. [...] mężczyzna nie został stworzony dla 
kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny” (1 Kor 11,8n), jednak kilka wierszy dalej 

«My». [...] wraz z trynitarnym «My» zostało przygotowane miejsce pod każde ludzkie «my» 
[...] Wyrywa ono osobę z jeszcze (!) indywidualistycznego związku «ja»-«ty», w którym 
może dojść nawet do zatracenia «ty». [...] chodzi o uchwycenie istotnego momentu, który 
z punktu widzenia relacji Bosko-ludzkiej wnosi istotne światło na rozumienie osobowej 
relacji, gdzie «ja» i «ty», wspólne bycie ze sobą, prawdziwa communio będzie najbardziej 
pierwotnym sposobem wszelkiego osobowego bycia. Ujawnia się wtedy triadyczna struk-
tura i dynamika (triadyczność) osoby. Między «ja» i «ty» wchodzi trzeci element, dzięki 
któremu i w którym dopiero «ja» i «ty» mogą odnieść się do siebie nawzajem oraz do 
siebie samego w pełni wolności z uznaniem”. Por. M. Jagodziński, Antropologia komunijna, 
op. cit., s. 41-43.

38 Por. R. Schaeffler, P. Hünermann, Ankunft Gottes und Handeln des Menschen. Thesen 
über Kult und Sakrament, Freiburg – Basel – Wien 1977, s. 57.

39 Por. H.-J. Höhn, Spüren. Die ästhetische Kraft der Sakramente, Würzburg 2002, s. 119-121.
40 Por. K. Romaniuk, Sakramentologia biblijna, Warszawa 1994, s. 226.
41 Por. ibidem, s. 217-220.
42 Por. ibidem, s. 212n.
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dodaje: „u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez 
mężczyzny. Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się 
przez kobietę” (1 Kor 11,11n). Tę samą myśl w innym kontekście wyraża Ga 
3,28: „Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka 
wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś 
jednym w Chrystusie Jezusie.” O równouprawnieniu małżonków świadczy 
też polecenie: „Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej!” 
(Ef 5,21)43.

Mężczyzna i kobieta z woli Boga łączą się na całe życie, tworząc nierozerwal-
ną wspólnotę małżeńsko-rodzinną (por. Mk 10,6-9). Katechizm komentuje 
wynikające z tego zadanie wierności: „Związanie się na całe życie z drugim 
człowiekiem może wydawać się trudne, a nawet niemożliwe. Tym ważniejsze 
jest głoszenie Dobrej Nowiny, że Bóg nas kocha miłością trwałą i nieodwołalną, 
że małżonkowie mają udział w tej miłości, że Bóg ich prowadzi i podtrzymuje 
oraz że przez swoją wierność mogą oni być świadkami wiernej miłości Boga. 
Małżonkowie, którzy z pomocą łaski Bożej dają to świadectwo, często w bardzo 
trudnych warunkach, zasługują na wdzięczność i wsparcie wspólnoty eklezjal-
nej”44. Małżonkowie nie są więc sami, gdyż dzięki sakramentowi mają wsparcie 
ze strony Boga, a ich wspólnota komunikacji małżeńskiej zostaje włączona 
w komunikacyjną wspólnotę całego Kościoła45.

Przysięga małżeńska ustanawia związek i sens społeczny, który obejmuje 
teraźniejszość i przyszłość oraz potrzebuje czasu, aby mógł się zrealizować46. 
Bardzo bogaty w treść jest tekst Ef 5,25-32. „Wielka tajemnica” związku 
dwojga ludzi, przyrównanego do związku Chrystusa z Kościołem, sprawia, że 
małżonkowie przestają być zwykłymi tylko ludźmi, a wszystkie ich działania 
i istota małżeństwa zostają wyniesione do sfery całkiem innych wartości, do 
świata nadprzyrodzonego47. Małżonkowie mają też własny dar w życiu Kościoła: 
„Właściwa łaska sakramentu małżeństwa jest przeznaczona dla udoskonalenia 
miłości małżonków i dla umocnienia ich nierozerwalnej jedności. Przez tę łaskę 
«podtrzymują się wzajemnie... z pomocą wiernej miłości, a przyjmowanemu 

43 Por. ibidem, 226n; KKK 1645: „Przez równą godność osobistą kobiety i mężczyzny, która 
musi być uwzględniona przy wzajemnej i pełnej miłości małżonków, ukazuje się także 
w pełnym świetle potwierdzona przez Pana jedność małżeństwa” (Katechizm cytuje KDK 
49). Por. M. Jagodziński, Sakramenty w służbie communio..., op. cit., s. 395n.

44 KKK 1648. Por. C. Caffarra, Sakramentalna ontologia a nierozerwalność małżeństwa, 
[w:] Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim, R. Dodaro 
(red.), Poznań 2015, s. 166n.

45 Por. M. Jagodziński, Sakramenty w służbie communio..., op. cit., s. 396.
46 Por. H.-J. Höhn, Spüren..., op. cit., s. 118n.
47 Por. KKK 1639. Por. K. Romaniuk, Sakramentologia..., op. cit., s. 230n, 233.
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z miłości do Boga potomstwu wpajają chrześcijańskie nauki i ewangeliczne 
cnoty»”48. 

Najbardziej rewolucyjnym momentem w nauczaniu Jezusa o małżeństwie 
był wymóg zachowania nierozerwalności (por. Mk 10,2-9)49. Potwierdzają to 
wypowiedzi św. Pawła (por. 1 Kor 7,10n). Ta nauka Jezusa nie była (w stosun-
ku do Starego Testamentu) aż tak wielkim nowatorstwem, przywróciła tylko 
małżeństwu jego pierwotną doskonałość odsuniętą na dalszy plan z powodu 
zatwardziałości serc. Przywrócenie tej pierwotnej doskonałości małżeństwa 
oznacza także przetworzenie wadliwych relacji komunikacyjnych, zaistniałych 
po upadku ludzi, w przestrzeni społecznej. O zdecydowanie religijnym wymiarze 
małżeństwa sakramentalnego świadczy też jego mistyka nowotestamentalna, 
oparta zasadniczo na symbolice starotestamentalnej, zwłaszcza na metaforze 
zaślubin Boga z Izraelem50. 

Według ustawodawstwa starotestamentalnego tylko mężczyzna mógł być 
zasadniczo podmiotem w procedurze rozwodowej i tylko on mógł pojmować 
jeszcze inne żony, natomiast według nauczania Jezusa każda ze stron dopuszcza 
się grzechu wiarołomstwa, jeśli opuszcza małżonka (Mk 10,11n; por. Łk 16,18). 
Ta zasada tworzy nową rzeczywistość w społecznej przestrzeni małżeństwa. 
Nowotestamentowe prawo małżeńskie przedstawia się skromnie w porówna-
niu z drobiazgowymi przepisami prawa starotestamentowego, ale wnosi wiele 
jasnego światła do wspólnego pożycia małżonków, gwarantuje równość ich praw 
i obowiązków oraz respektuje godność każdej osoby51. Nauczanie Jezusa szcze-
gólnie mocno uwydatniło ideę jedności dwojga małżonków (por. Mt 10,7n). 
„Jedno ciało” oznacza, zgodnie z mentalnością semicką, po prostu człowieka, 
a wspólnota ciała zakłada również wspólnotę myśli i pragnień. Warto także 
podkreślić nawiązujące do początków ludzkości słowa Jezusa: „Co więc Bóg 
złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” (Mt 10,9). Nie chodziło Mu tylko 
o stworzenie i połączenie dwojga pierwszych ludzi. Dziełem Boga jest każde 
małżeństwo, On towarzyszy aktowi jego powstania i powołuje (stwarza) insty-
tucję małżeństwa52. Sakrament małżeństwa działa przez całe życie małżonków, 

48 KKK 1641. Por. KKK 1653: „Płodność miłości małżeńskiej obejmuje także owoce życia 
moralnego, duchowego i nadprzyrodzonego, jakie przez wychowanie rodzice przekazują 
swoim dzieciom. Rodzice są głównymi i pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Por. 
Sobór Watykański II, dekl. Gravissimum educationis, 3. W tym sensie podstawowym za-
daniem małżeństwa i rodziny jest służba życiu”. Por. M. Jagodziński, Sakramenty w służbie 
communio..., op. cit., s. 396n.

49 Por. K. Romaniuk, Sakramentologia..., op. cit., s. 200.
50 Por. ibidem, s. 229n.
51 Por. ibidem, s. 201-206.
52 Por. ibidem, s. 201.
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przetwarzając wspólnotę rodziny w komunię życia i miłości53. Katechizm 
Kościoła Katolickiego cytuje słowa Tertuliana: „«Miłość małżeńska zawiera 
jakąś całkowitość, w którą wchodzą wszystkie elementy osoby – impulsy ciała 
i instynktu, siła uczuć i przywiązania, dążenie ducha i woli. Miłość zmierza do 
jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi 
do tego, by było tylko jedno serce i jedna dusza. Wymaga ona nierozerwalności 
i wierności w całkowitym wzajemnym obdarowaniu i otwiera się ku płodności. 
Jednym słowem chodzi o normalne cechy charakterystyczne dla każdej natu-
ralnej miłości małżeńskiej, ale w nowym znaczeniu, gdyż sakrament nie tylko je 
oczyszcza i wzmacnia, ale wynosi tak, że stają się wyrazem wartości prawdziwie 
chrześcijańskich»”54. Katechizm mówi dalej, że dzięki wszystkim członkom dom 
rodzinny staje się „pierwszą szkołą życia chrześcijańskiego i «szkołą bogatszego 
człowieczeństwa»55. W nim dziecko uczy się wytrwałości i radości pracy, miłości 
braterskiej, wielkodusznego przebaczania, nawet wielokrotnego, a zwłaszcza 
oddawania czci Bogu przez modlitwę i ofiarę ze swego życia”56.

Sakrament małżeńsko-rodzinnej służby komunii
Komunikacyjno-teologiczne wymiary sakramentu małżeństwa należy ukazy-

wać w oparciu o przesłanki biblijne. Stworzenie kobiety (por. Rdz 2,18,21-25) 
dało mężczyźnie osobową partnerkę. Późniejszy opis stworzenia (por. Rdz 1,27) 
ukazuje dwupłciowego człowieka jako obraz Boga. Dla proroków łączność 
małżeńska była znakiem Przymierza z Bogiem i Jego wierności, a jednocześnie 
niewierności Ludu Wybranego (por. np. Oz 1; 3; Jer 2; 3; Ez 16; Iz 54; 62). 
W teologii stworzenia i Przymierza komunia mężczyzny i kobiety (por. Rdz 
2,12) ma szczególny walor teologiczny57.

Miłość potrzebuje obietnicy, która ratuje jednostki przed destrukcyjnymi 
skutkami indywidualizmu. Chodzi tu o miłość, wierność i sprawiedliwość58. 
Według teologii katolickiej, sakramentu udzielają sobie sami małżonkowie 

53 Por. A. A. Napiórkowski, Misterium communionis. Eklezjalny paradygmat dziejów zbawienia, 
Kraków 2006, s. 251-257.

54 KKK 1643. Por. Jan Paweł II, adhortacja apostolska Familiaris consortio, 13.
55 Sobór Watykański II, konstytucja Gaudium et spes, 52.
56 KKK 1657. M. Jagodziński, Sakramenty w służbie communio..., op. cit., s. 397-399; idem, 

Antropologia komunijna, op. cit., s. 136n.
57 Por. H.O. Meuffels, Kommunikative..., op. cit., s. 331n; M. Jagodziński, Sakramenty w służbie 

communio..., op. cit., s. 399.
58 Por. H.-J. Höhn, Spüren..., op. cit., s. 118.
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poprzez wzajemny „konsens”. Powaga miłości59 żąda bezwarunkowego uznania 
godności drugiej osoby, co wyraża właśnie obustronnie wypowiedziana przysięga 
małżeńska60, a ponieważ nie można jej wycofać61, sakrament małżeństwa staje 
się podstawą rodziny jako komunii życia i miłości62. 

Właściwa sakramentalność małżeństwa opiera się na Chrystusie (por. Mk 10,2-9;  
Ef 5,21-33). Człowiek zostaje przyporządkowany Panu na wzór Jego relacji do 
ludzi, a podstawą tej dwustronnej relacji komunii (z włączeniem relacji mał-
żeńskiej) jest misterium Zbawienia63. 1 Kor 7,3-5 opisuje ścisłą komunię płci 
opartą na nieustannej komunikacji. Natomiast Ef 5,21-33 trzeba interpretować 
w świetle Ef 4,5, który ukazuje chrzest jako fundament wiary i małżeństwa. 
Opis małżeństwa stał się pomostem do wprowadzenia analogii Chrystus-Ko-
ściół. Wspomnienie o „tajemnicy wielkiej” (Ef 5,32), odnoszące się do relacji 
Chrystus-Kościół, pozwala rozumieć sakramentalność małżeństwa w relacji do 
chrztu i Eucharystii jako swoiste zagęszczenie tajemnicy Zbawienia64. To inte-
raktywne wydarzenie komunikacji jest włączone w obejmującą je relację między 
Bogiem a ludźmi i otrzymuje przez to swój właściwy charakter65, a źródłem 
i wzorem wszelkiej autentycznej komunii między ludźmi jest Trójjedyny Bóg66.

Pierwszym i bezpośrednim skutkiem małżeństwa sakramentalnego jest więź 
typowo chrześcijańskiej komunii osób, a zasadą i mocą komunii rodzinnej 
jest miłość. „Pierwszym jej zadaniem jest wierne przeżywanie rzeczywistości 
komunii w ciągłym działaniu na rzecz rozwijania prawdziwej wspólnoty osób. 
[...] Miłość pomiędzy mężczyzną i kobietą w małżeństwie i, w formie pochod-
nej i rozszerzonej, miłość pomiędzy członkami tej samej rodziny – pomiędzy 
rodzicami i dziećmi, pomiędzy braćmi i siostrami, pomiędzy krewnymi i do-
mownikami – jest ożywiana i podtrzymywana przez wewnętrzny, nieustający 

59 Chodzi o „miłość“ w połączeniu z wolnością wzajemnego daru i przyjęcia, realizacją 
samostanowienia w najwyższym stopniu, właściwym miejscem erotyki w relacji do miłości 
agape oraz siłą do znoszenia przeciwności (por. F.-J. Nocke, Sakramententheologie. Ein 
Handbuch, Düsseldorf 1997, s. 270).

60 Por. H.-J. Höhn, Spüren..., op. cit., s. 119n.
61 Por. ibidem, s. 121.
62 Por. A. A. Napiórkowski, Misterium..., op. cit., s. 251-257; M. Jagodziński, Sakramenty 

w służbie communio..., op. cit., s. 399n.
63 Por. A. Skowronek, Małżeństwo i kapłaństwo jako spotęgowanie chrześcijańskiej egzystencji, 

Włocławek 1996, s. 55-59.
64 Por. F.-J. Nocke, Sakramententheologie..., op. cit., s. 272n.
65 Por. H. O. Meuffels, Kommunikative..., op. cit., s. 332n; A. Skowronek, Małżeństwo..., op. 

cit., s. 63.
66 Por. J. Salij, Sakrament małżeństwa a sakrament Eucharystii, http://www.kongres-euchary-

styczny.mkw.pl/salij.pdf; M. Jagodziński, Sakramenty w służbie communio..., op. cit., s. 400.
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dynamizm, prowadzący rodzinę do coraz głębszej i mocniejszej komunii, która 
jest fundamentem i zasadą wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej”67. Komunia mał-
żeńska ma swoje korzenie w naturalnym uzupełnianiu się mężczyzny i kobiety, 
jest owocem i znakiem głęboko ludzkiej potrzeby. „Bóg przyjmuje tę potrzebę 
ludzką, potwierdza ją, oczyszcza i podnosi, prowadząc ją do doskonałości 
w sakramencie małżeństwa. Duch Święty [...] użycza małżonkom chrześcijań-
skim daru nowej komunii, komunii miłości, która jest żywym i rzeczywistym 
obrazem tej najszczególniejszej jedności, która czyni z Kościoła niepodzielne 
Ciało Mistyczne Chrystusa Pana. Dar Ducha jest życiowym przykazaniem dla 
małżonków chrześcijańskich, a zarazem podnietą, by z każdym dniem zmierzali 
ku coraz głębszej więzi pomiędzy sobą na każdym poziomie: na poziomie związku 
ciał, charakterów, serc, umysłów i dążeń, związku dusz, ukazując w ten sposób 
Kościołowi i światu nową komunię miłości jako dar łaski Chrystusowej”68. 
„Rodzina, która jest ze swej natury, i powinna się stawać komunią i wspólnotą 
osób, znajduje w miłości żywe źródło i stały bodziec do przyjęcia, szanowania 
i popierania rozwoju każdego z członków, w jego najwyższej godności jako oso-
by, czyli żywego obrazu Boga. [...] kryterium moralne autentyczności więzów 
małżeńskich i rodzinnych polega na rozwijaniu godności i powołania poszcze-
gólnych osób, które odnajdują swoją pełnię w bezinteresownym darze z siebie 
samych”69. Życie w rodzinie powinno stawać się doświadczeniem komunii: 
„duchowa komunia rodzin chrześcijańskich, zakorzenionych we wspólnej 
wierze i nadziei, ożywionych miłością, stanowi wewnętrzną energię, która 
rodzi i szerzy sprawiedliwość, pojednanie, braterstwo i pokój między ludźmi”70.

Teologia późnośredniowieczna i szkolna redukowała osobową komunię 
życia, opartą na wielorakiej komunikacji, do tzw. celów małżeństwa. Nowe 
spojrzenie II Soboru Watykańskiego71 ukazuje małżeństwo jako przymierze 
osobowej wspólnoty życia i miłości we wzajemnym oddaniu się sobie, korelacji 
i wymianie oraz na tej podstawie rozwija sakramentalne wymiary małżeństwa 
jako spotkania małżonków z Chrystusem72. Chodzi przy tym nie tylko o sam 
akt jego zawarcia, lecz o całą egzystencję małżeńską73. Wspólnota małżeńska 

67 Jan Paweł II, adhortacja apostolska Familiaris consortio, 18.
68 Ibidem, 19.
69 Ibidem, 22.
70 Ibidem, 48. Por. M. Jagodziński, Antropologia komunijna, s. 69-73.
71 Por. KK 11; KDK 47-52.
72 Por. KDK 48; Obrzędy sakramentu małżeństwa dopasowane do zwyczajów diecezji polskich, 

Katowice 1974, s. 1-4.
73 Por. KDK 49. Komentując ten fragment KDK, A. Skowronek (19) dostrzega komu-

nikacyjny wymiar cielesności aktów małżeńskich: „Celem przyjemności połączonej 



63ks. Marek Jagodziński, Komunijna wizja sakramentu małżeństwa

to perychoretyczny znak i odbicie perychorezy wewnątrztrynitarnej74. Nie 
pozostał więc ani jeden ślad mentalności patriarchalnej, natomiast uwzględ-
nienie osiągnięć nowożytnego personalizmu spowodowało, że wśród wszystkich 
egzystencjalnych korelatów miłości małżeńskiej centralne miejsce zajmuje 
wzajemna wymiana partnerska75. Natomiast wyrażenie „Kościół domowy” 
(KK 11) rozciąga chrystologiczno-eklezjalne rozumienia sakramentalności 
małżeństwa na posługę wiary całej wspólnoty rodzinnej76.

Nowe spojrzenie na sakrament małżeństwa, podkreślające jego jedność i mi-
łość oraz jego cel (por. KK 11; KDK 48), rozwijane jest w dwóch aspektach: 
komunikacji wiary i komunikacji życia. Zawarcie małżeństwa to spełniane 
w wierze działanie komunikacyjne mężczyzny i kobiety dokonujące się w czasie 
eklezjalnej celebracji, w które wchodzi także Chrystus. Wypowiadana zgoda 
staje się w tym kontekście medium, w którym spotkanie mężczyzny i kobiety 
(z inicjatywy Boga) staje się przestrzenią spotkania Boga z człowiekiem. Sa-
krament oznacza w tym sensie ustanowioną i niekończącą się dynamikę życia, 
która umożliwia w wierze komunikację z Chrystusem oraz czyni komunikację 
międzyludzką i międzypłciową symbolem wierności Boga. Natomiast zakłócona 
komunikacja w małżeństwie staje się symbolem zakłóconego odniesienia do 
Boga (co wskazuje przy tym na możliwość pokuty i odnowienia wspólnoty 
z Chrystusem). Implikowane w zgodzie małżeńskiej potencjalne płaszczyzny 
komunikacji oznaczają z jednej strony uwznioślenie i przemianę społeczno-
-biologicznych wymiarów partnerstwa w ramach odniesienia ku Bogu, z drugiej 
zaś realizowanie siebie we wzajemnym współbyciu. Jedność i miłość nie są 
jednak łatwe do zrealizowania ze względu na zagrożenia, napięcia, wyzwania 
i zmiany. Wobec wymagań wiary i w obliczu Boga (wymiar transcendental-
ny) małżonkowie muszą nieustannie w komunikacyjnym dyskursie (wymiar 
działania) określać swoje odniesienia, żeby ich relacje były wyrazem (wymiar 

z rozkoszą jest zatem wyprowadzenie człowieka ponad niego samego, by otworzył się 
na drugiego i mu się zakomunikował; przyjemność i upojenie to nic innego jak zew 
 do zadzierzgnięcia więzi wspólnotowej”.

74 Por. L. Lies, Sakramententheologie. Eine personale Sicht, Graz – Wien – Köln 1990, 
s. 148-150.

75 Por. A. Ganoczy, Einführung in die katholische Sakramentenlehre, Darmstadt 1979, s. 103n; 
A. Skowronek, Małżeństwo..., op. cit., s. 45-49.

76 Por. T. Schneider, Znaki bliskości Boga. Zarys sakramentologii, Wrocław 1990, s. 321n; 
H. O. Meuffels, Kommunikative..., op. cit., s. 333; C. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, 
t. II, s. 788; M. Jagodziński, Sakramenty w służbie communio..., op. cit., s. 400n.
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estetyczny) ludzkiej i Bożej miłości oraz odpowiadały ich sytuacji życiowej 
(wymiar historyczny)77.

Kościół jest przestrzenią, w której życie Trójjedynego Boga realizuje się 
w świecie ludzi w tajemnicy poczęcia i miłości, stwarzania, zbawiania i uświę-
cania, na fundamencie sakramentu małżeństwa. Dlatego małżeństwo jest 
w pewnym sensie komunijnym fundamentem Kościoła. Nupturienci udzielają 
go sobie wzajemnie na podstawie wypływającego z chrztu kapłaństwa wspólne-
go, ale w obecności wyświęconego przedstawiciela Kościoła. Ukazuje to głęboki 
i komunijny związek horyzontalnego porządku Ludu Bożego z wertykalnym 
porządkiem hierarchicznej budowy Kościoła78. W nawiązaniu do encykliki 
Piusa XI Casti conubii można dostrzec także komunijne analogie między sakra-
mentami małżeństwa i Eucharystii w postaci trwałości, rozwoju, bycia znakiem 
nierozdzielnego zjednoczenia Chrystusa z Kościołem. W tych sakramentach 
realizuje się całościowe zjednoczenie, miłość i szczęście, a także gotowość do 
wzajemnego oddania oraz odwzorowanie miłości Boga. Małżeństwo jest sa-
kramentem wzajemnego uświęcania się ludzi i aktem kultu, toteż Jan Paweł II 
wskazał na powiązanie go z Eucharystią, sakramentem nawrócenia i pojednania 
oraz modlitwą rodzinną79. Przez sakrament rodzina staje się małym Kościołem 
(ecclesiola), „żywą edycją całości Kościoła”: „Miłość małżonków [...] jest jedną 
z realizacji jednoczącej miłości Kościoła; jest na równi kościelnotwórcza jak 
i niesiona przez Kościół” (K. Rahner)80.

77 Por. H. O. Meuffels, Kommunikative..., op. cit., s. 333-335; M. Jagodziński, Sakramenty 
w służbie communio..., op. cit., s. 401n.

78 Por. J. Auer, Die Sakramente der Kirche, Regensburg 1972, s. 287-289.
79 „W darze eucharystycznym miłości rodzina chrześcijańska znajduje podstawę i ducha 

ożywiającego jej «komunię» i jej «posłannictwo»: Chleb eucharystyczny czyni z różnych 
członków wspólnoty rodzinnej jedno ciało, objawienie szerszej jedności Kościoła i uczest-
nictwo w niej; uczestnictwo w Ciele «wydanym» i Krwi «przelanej» Chrystusa staje się 
niewyczerpanym źródłem misyjnego i apostolskiego dynamizmu rodziny chrześcijańskiej” 
(Jan Paweł II, adhortacja apostolska Familiaris consortio, 57). Sprawowanie sakramentu 
pokuty powoduje „odkrycie w duchu wiary tego, jak grzech sprzeciwia się nie tylko 
Przymierzu z Bogiem, ale i przymierzu małżeńskiemu oraz komunii rodzinnej, prowadzi 
małżonków i wszystkich członków rodziny do spotkania Boga, «bogatego w miłosierdzie», 
który rozszerzając swą miłość potężniejszą niż grzech, odbudowuje i udoskonala przymierze 
małżeńskie i komunię rodzinną” (ibidem, 58). Modlitwa rodzinna „jest modlitwą wspólną 
męża i żony, rodziców i dzieci. Komunia w modlitwie jest jednocześnie owocem i wymo-
giem owej komunii, otrzymanej w sakramentach chrztu i małżeństwa” (ibidem, 59).

80 Por. A. Skowronek, Eucharystia sakrament wielkanocny, Włocławek 1998, s. 185-189; 
M. Jagodziński, Sakramenty w służbie communio..., op. cit., s. 402; idem, Antropologia 
komunijna, op. cit., s. 137-139.
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SAKRAMENTALNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA 
W RELACJI DO EUCHARYSTII

THE SACRAMENTALITY OF MARRIAGE 
IN RELATION TO EUCHARIST

This text discusses the relationship between the sacrament of marriage 
and the Eucharist. The motive undertake this relationship was the last Synod 
of Bishops on the role of marriage and family in the world. The biggest con-
troversy has raised the issue of “irregular” situation and therefore granting of 
the Holy Communion to persons who are in the second unity. In the first part, 
the author of the text presents the arguments of supporters and opponents 
granting of Holy Communion for such persons. Without going into comment 
regarding direct to each of the reasons, the author considers as essential the 
question of how one and the second option understands the current state of 
reflection as “impasse” and how much of a “impetus”. In one and the other can 
to hide the real danger of the ideological thinking, leading to an impasse, and 
the chance to view something further and wider, and so the impetus for deeper 
and more responsible reflections. These are the issues of mercy, sin, the law 
of growth and analysis of specific experiences. In the second part of the text, 
the author draws a theological horizon to link theology of creation with sci-
ence of salvation (sacramentology) and, consequently, more theological than 
ever juridically-legalistic way to justify the sacramentality. It’s about deeper 
showing into symbolism of the sacrament of marriage as a medium of the 
saving content. Also presents the four dimensions of the correlation between 
the marriage and the Eucharist: spousal, spiritual, communial and covenant. 
They are crucial to the renewal of the theology of the sacrament of marriage.

Key words: marriage, sacrament, Eucharist, Francis, Synod.
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Ostatni Synod Biskupów na temat małżeństwa i rodziny, którego owocem 
jest ogłoszona, 8 kwietnia 2016 roku, przez papieża Franciszka adhortacja 
Amoris laetitia, stał się w środowisku kościelnym i teologicznym impulsem 
ożywiającym dyskusję wokół chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny. Ko-
mentarze, opinie, a nawet kontrowersje towarzyszące obradom synodalnym, 
jak bardzo spolaryzowane są stanowiska na temat rozumienia i znaczenia 
sakramentalności małżeństwa. W wielu wypowiedziach wybrzmiewał ton 
mocnej krytyki, sugerującej odejście Synodu od Tradycji/prawowiernego na-
uczania Kościoła oraz uleganie naciskom laickiej i antymałżeńskiej ideologii. 
Inni z kolei twierdzili, że postawa Ojców synodalnych, a zwłaszcza Franciszka 
to głos rozsądku i wyraźnej troski w obliczu rzeczywistych trudności, z jakimi 
mierzy się dziś chrześcijańskie małżeństwo i rodzina. Wśród licznych postula-
tów posynodalnych pojawiły się sugestie, aby właśnie teologowie podjęli się 
nowego przemyślenia istoty sakramentu małżeństwa w kontekście przemian 
i doświadczeń społeczno-kulturowych, na które wskazał Synod. Odmienne 
opinie dotyczyły najczęściej relacji między obu sakramentami, zwłaszcza w sy-
tuacjach tzw. nieregularnych, a więc odnoszących się do osób rozwiedzionych 
i żyjących w ponownych związkach w kontekście możliwości przystępowania 
przez nie do Eucharystii. Istotnie, rozbieżność w ocenie podejść duszpasterskich 
stała się „papierkiem lakmusowym” deficytów w obrębie solidnej podstawy 
teoretyczno-teologicznej rozumienia istoty sakramentalności i wynikających 
z niego praktycznych konsekwencji. Wychodząc naprzeciw zaistniałej sytuacji, 
niniejsze opracowanie stanowi próbę uchwycenia tej złożonej, zarówno od 
strony teoretyczno-teologicznej, jak i praktycznej (pastoralnej i społeczno-
-kulturowej), relacji między sakramentem małżeństwa i Eucharystii. Oznacza 
to zatem, że przedsięwzięcie to stanowi raczej wskazanie określonych pól 
i aspektów, w obrębie których winna się rozpocząć lub być kontynuowana so-
lidna refleksja teologiczna nad rozumieniem sakramentalności, a nie gotowych 
propozycji ich rozwiązań. Poważne braki w tej materii dały o sobie znać nie 
tylko w kontekście debaty synodalnej, ale wybrzmiewają także obecnie w po-
adhortacyjnych komentarzach; zdaje się, że dostrzegają je także teologowie, 
wykładający sakramentologię oraz duszpasterze. 

Zamiar zmierzenia się z tak zasygnalizowanym problemem będzie obejmował 
dwa zasadnicze etapy: najpierw zwięzłe i panoramiczne scharakteryzowanie 
poglądów dotyczących wspomnianych sytuacji „nieregularnych” [I], a następ-
nie nakreślenie teologicznego horyzontu [II], umożliwiającego: ściślejsze niż 
dotąd powiązanie teologii stworzenia z nauką o Zbawieniu (sakramentologią), 
a w konsekwencji bardziej teologiczny niż dotąd jurydyczno-legalistyczny 
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sposób uzasadnienia1, przez niektórych uznawany za jedynie symboliczno-
-estetyczny, relacji między sakramentem małżeństwa a Eucharystią. Warto 
nadmienić, że pierwotna wersja niniejszego tekstu powstała krótko przed obra-
dami XIV Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów, które obradowało w 
dniach 4-25 października 2015 roku oraz przed ogłoszeniem adhortacji Amoris 
laetitia, co może mieć istotne znaczenie, zarówno dla oceny jego aktualności, 
jak i formy prezentacji. Konkretniej: przywoływane gdzieniegdzie w tekście 
fragmenty wspomnianej adhortacji, która – rzecz jasna – rzuca nowe i ważne 
światło na interpretację podejmowanej tu sprawy, mają charakter komentarza, 
którego nie można było pominąć. Omówieniu sytuacji tzw. nieregularnych, 
bezpośrednio związanych z rozumieniem relacji małżeństwo – Eucharystia, 
papież Franciszek poświęcił VIII rozdział adhortacji (pkt. 291-312), w któ-
rym dominuje nastawienie bardziej pastoralne i praktyczne, niż doktrynalne 
i normatywne. Bez wątpienia, dokument również w tym aspekcie domaga się 
oddzielnego krytycznego opracowania. 

Sytuacje „nieregularne” – impas czy impuls?
Problem przystępowania do Komunii św. przez osoby rozwiedzione i żyjące 

w innych związkach jest bardzo trudny i wieloaspektowy. Z jednej strony – głę-
boka symbolika sakramentu małżeństwa oraz waga Eucharystii jako daru naj-
większego, a z drugiej – złożona sytuacja egzystencjalna rozwiedzionych osób, 
szczerze religijnych. Do tego dochodzi słabnące coraz bardziej wartościowanie 
obu sakramentów. Jest ono wyrazem nie tyle bezpośredniego zaniku wiary, co 
jest wywołane czynnikami, które dotyczą głębokich zmian społeczno-kultu-
rowych, mających bezpośrednie i decydujące przełożenie na ich charakter 
sakramentów. W odniesieniu do zasygnalizowanej powyżej trudności, warto 
chyba zauważyć, że ci, którzy akcentują pierwszy aspekt problemu, widzą roz-
wiązanie zaistniałego stanu rzeczy w spojrzeniu „wstecz”, a więc jakiekolwiek 
zmiany w dyscyplinie Kościoła co do oceny sytuacji osób rozwiedzionych, 
będących w powtórnym związku i pragnących przystąpić do Eucharystii, stoi 
w jaskrawej sprzeczności z długim i uświęconym tradycją nauczaniem ko-
ścielnym na temat małżeństwa. Mogą one – ich zdaniem – okazać się jedynie 
ciosem wymierzonym w godność obu sakramentów, co w konsekwencji – na 
poziomie ich odbioru i przeżywania przez wiernych – doprowadzi do rozmycia 
jasności doktryny i degradacji życia sakramentalnego. Reprezentanci drugiego 
nastawienia, kierowani trzeźwą oceną sytuacji tzw. nieregularnych, jednak 
coraz powszechniejszych (stających się niepisaną „normą”), ale i złożonych 
1 Warto zwrócić uwagę, że użycie słowa: „niedopuszczanie” w kontekście osób niemogących 

przystąpić do Komunii św., wskazuje na jurydyczno-formalny ton języka teologicznego.
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pod względem antropologicznym, psychologicznym, społeczno-kulturowym, 
religijnym czy instytucjonalnym, jedyną możliwość rozwiązania problemu widzą 
w spojrzeniu „wprzód”, domagając się wprost rozluźnienia dyscypliny Kościo-
ła. Jedni i drudzy, rzecz jasna, żeby dowieść swoich racji, przywołują różnego 
rodzaju argumenty, które należy przedstawić na wstępie jakiejkolwiek dyskusji 
jako niezbędne jej tło. Wszystkie one bowiem uzmysławiają rangę i zakres 
poruszanego problemu, a mianowicie, że jego rzeczywiste i należyte rozwa-
żenie nie może być przyćmione, a tym bardziej zastąpione, rozstrzygnięciami 
o charakterze prawno-kanonicznym, a nawet stricte doktrynalnym2. Musi ono 
uwzględniać wszystkie dostępne i możliwe do rozważenia poziomy i aspekty 
sprawy, dochodzące do głosu po obu stronach sporu. 

Racje zwolenników niedopuszczania do Eucharystii
1.  Racje dotyczące natury Kościoła oraz charakteru jego nauczania. Utrzy-

manie dyscypliny w tym zakresie dotyczy bezpośrednio prawa Bożego, 
opierającego się na świadectwie Pisma Świętego, dlatego Kościół nie 
posiada takiej władzy, aby osobom rozwiedzionym żyjącym i współżyjącym 
w niesakramentalnych związkach udzielać sakramentalnego rozgrzeszenia 
i Komunii św. Dalej, opiera się ona na mocy konstytutywnego związku 
między uczestnictwem w Eucharystii i komunią z Kościołem a jego na-
uczaniem o nierozerwalności małżeństwa3. Wśród wymienianych racji 
istnieją też te, dotyczące struktury Kościoła. W sytuacji pojawiających się 
rozbieżności między autorytatywnym nauczaniem Magisterium Ecclesiae 
a jego interpretacją na poziomie Kościołów lokalnych, kard. G. L. Mül-
ler przypomniał, że „konferencje episkopatu są wyrazem kolegialności 
biskupów na szczeblu krajowym, kulturowym czy językowym, ale są 
organizacją praktyczną. Kościół katolicki istnieje jako Kościół powszech-
ny w komunii wszystkich biskupów w łączności z papieżem i pod jego 
przewodnictwem”4. 

2.  Sakramentalny charakter zarówno Eucharystii, jak i małżeństwa, sta-
nowi podstawowy element całej konstrukcji kościelnej od początku. 

2 Takie podejście zdaje się mieć na myśli Franciszek, kiedy stwierdza, że „zmiana an-
tropologiczno-kulturowa wpływa dziś na wszystkie aspekty życia i wymaga podejścia 
analitycznego i zróżnicowanego”. Franciszek, Amoris laetitia [dalej skrót: AL], Watykan 
2016, nr 36.

3 Relatio synodi, III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, http://
episkopat.pl/dokumenty/6230.1,quot_Relatio_Synodi_quot_III_Nadzwyczajnego_Zgro-
madzenia_Ogolnego_Synodu_Biskupow.html, [dostęp: 28.04.2016], nr 52.

4 G. L. Müller, Nie można mieć dwóch żon, http://ekai.pl/wydarzenia/komentarze/x87756/
kard-muller-nie-mozna-miec-dwoch-zon/?print=1. [dostęp: 28.04.2016].
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Jego pomniejszenie, a zwłaszcza odrzucenie, rujnuje całą logikę Kościoła 
katolickiego, strukturalną i duchową5.

3.  Argumentacja meta-teologiczna oparta na tezie, iż doktryna chrześci-
jańska nie jest „teorią” o rzeczywistości, ale „samą prawdą” objawioną. 
Dopiero z niej wynika postulat postępowania zgodny z zasadami tej 
rzeczywistości, przyjmując na siebie krzyż i konkretne problemy, które 
jej towarzyszą. Dyscyplina sakramentów jest tylko i wyłącznie wyrazem 
doktryny wiary i z tego względu nie może być z nią rozbieżna.

4.  Semantyczne „osłabienie” rangi sakramentalnej nierozerwalności małżeń-
stwa. A więc uznanie za niewystarczające, aby ukazywać nierozerwalność 
małżeństwa jako „ideał”, „prawo” czy nawet „wartość”, które to słowa/
znaczenia nie oddają wystarczająco sakramentalnego charakteru związku 
małżeńskiego. „Nierozerwalność – stwierdza C. Caffarra – nie tyle jest 
ulokowana we wzajemnym zobowiązaniu wyrażonym w obopólnej zgodzie 
dwojga, ale w działaniu Boga, który wpisuje znaczenie sakramentalne”6. 

5.  Problematyczność zasady „wyjątków od reguły”. Jest ona związana z za-
chwianiem obiektywnych przesłanek, na których opiera się nauczanie 
Kościoła, a wynikającym ze skontekstualizowania doktryny. Oto jeden 
z komentarzy wskazujący na takie niebezpieczeństwo: „Jeśli Kościół 
miałby kiedykolwiek powiedzieć po Synodzie, że potwierdzając niero-
zerwalność małżeństwa może jednocześnie umożliwić pewne wyjątki 
udzielania komunii osobom po rozwodzie i w powtórnych związkach, 
wtedy przeciętny parafianin powie: «Kościół katolicki albo już nie wierzy, 
że małżeństwo jest nierozerwalne, albo nie wierzy, że cudzołóstwo jest 
grzechem ciężkim»”7.

6.  Osoby rozwiedzione i żyjące w nowych związkach posiadają liczne środ-
ki, które – jeśli podjęte z wiarą – mogą doprowadzić rozwiedzionych do 
wielkiej zażyłości z Chrystusem. Jednakże paradoksalnie dopuszczenie ich 
do Komunii św. byłoby zaciemnieniem tej zażyłości, której znakiem jest 
każdy z sakramentów. Osoby rozwiedzione żyjące w nowych związkach 
mogą owocnie przystępować do komunii duchowej.

7.  Argument psychologiczny mówiący, że nie wolno rezygnować z ideału 
ewangelicznego, tzn. nie wolno tworzyć wrażenia, że chrześcijańskie 

5 Por. Cz. S. Bartnik, Komunia dla rozwiedzionych?, „Nasz Dziennik” [z dn. 05.10.2014 r.] 
6 C. Caffarra, Sakramentalność ontologiczna a nierozerwalność małżeństwa, [w:] Pozostać 

w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim, R. Dodaro (red.), 
Poznań 2015, s. 166.

7 Por. G. E. Murray, Reading the Synod’s Final Report, „The Catholic Thing”, [November 
2014, 8]. 
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małżeństwo i rodzina to droga niemożliwa do zrealizowania, a człowiek 
skazany jest na błądzenie, pogrążony we własnej niemocy. 

8.  Wskazanie, że ideał wzajemnej wierności mężczyzny i kobiety nie stracił 
na atrakcyjności; większość młodych osób tęskni do stabilnego, trwałego 
związku, odpowiadającego duchowej i moralnej naturze człowieka8.

Racje zwolenników dopuszczania do Eucharystii
Przy czym część opowiada się za przyjęciem (w sposób nieuogólniony) do 

stołu eucharystycznego w niektórych szczególnych sytuacjach i pod konkretnie 
określonymi warunkami9.

1.  W Relatio synodi stwierdza się, że w odniesieniu do osób rozwiedzionych, 
będących w nowych związkach oraz pragnących uczestniczyć sakramen-
talnie w życiu Kościoła, należy odnosić się z szacunkiem unikając języka 
dyskryminacji. Przy tym wskazuje się na nową wrażliwość duszpasterską 
odnośnie do związków wolnych i niesakramentalnych.

2.  Sytuacja związków „nieregularnych” w znacznym stopniu podyktowana 
jest rozpowszechnioną dziś mentalnością, a także sytuacją egzystencjalną, 
które nie mają bezpośredniego związku z niechęcią wobec Boga i Kościoła.

3.  Zgłasza się potrzebę aggiornamento, aby wierni potrafili zrozumieć i do-
stosować doktrynę Kościoła do Ewangelii, do teologii, aby znaleźć nowy 
sposób odkrycia sensu tego, co mówił Jezus Chrystus.

4.  Niejako na przedłużeniu poprzedniego argumentu przywołuje się zasadę 
epikii, a więc możliwości dostosowania nauczania ogólnego do konkretnej 
sytuacji10. Oznacza ona zerwanie z doktrynerstwem, a więc traktowa-
niem wypowiedzi doktrynalnych jako jedynego kryterium prawdziwości 
wszystkich niemal sądów teologicznych.

5.  W konsekwencji, osąd, na podstawie którego można dopuścić osoby do 
Komunii św. opiera się przede wszystkim na racjach subiektywnych, na 
osobistym przekonaniu i osobistej zgodzie sumienia, a nie zewnętrznej 
normie prawnej.

8 Por. G. L. Müller, Świadectwo mocy łaski. O nierozerwalności małżeństwa i debacie doty-
czącej dopuszczania do sakramentów osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach, 
[w:] Pozostać w prawdzie Chrystusa, op. cit., s. 154.

9 Relatio synodi, nr 52.
10 W formie polemiki z tym poglądem, określanym też „sytuacjonizmem”, należy chyba za-

znaczyć, że nawet jeśli nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich sytuacji, to domagają się 
one jednak jednolitej w tym względzie postawy duszpasterskiej. Rozbieżności w sprawach 
wielkiej wagi przyczyniają się do poważnej dezorientacji wiernych. Por. T. Makowski, 
Pastoralny aspekt spowiedzi małżonków, [mps], s. 208.
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6.  Podnosi się rację, iż nie ma takiej ludzkiej sytuacji, która byłaby cał-
kiem bez wyjścia i odarta z nadziei. Jakkolwiek nisko upadł człowiek, 
nie spadnie niżej, niż sięga Boże miłosierdzie. Dramatyzm sytuacji osób 
opisuje się na sposób metafory „dziury”, w którą się wpada i z której 
nie ma już wyjścia. Pogląd ten podtrzymuje się argumentem, iż jedynie 
grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest nieodpuszczalny, każdy inny 
może być odpuszczony11.

7.  W większości sytuacji praesumptio iuris (domniemanie prawne), z której 
wywodzi się prawo kościelne, jest fictio iuris (fikcją prawną)12.

8.  Model życia „jak brat z siostrą”, wymagany przez kościelne uregulowania, 
może być potraktowany jako sprowadzenie wspólnoty małżeńskiej do 
dzielenia łoża, a współżycie płciowe do kryterium małżeńskiej rzeczywi-
stości. Prowadzi on w ostateczności do „seksualizacji” złożonej i drama-
tycznej sytuacji osób rozwiedzionych.

9.  Wskazuje się na możliwość przyjęcia okresu pokuty jako nowej szansy 
– w tym sensie byłoby to zbliżenie do praktyki prawosławnej. Mówi się 
o tzw. teologii ekonomii, jako umiejętnej sztuce „zagospodarowywania 
terenu”. Oznacza ona zerwanie z doktrynerstwem, rygoryzmem oraz 
legalizmem, a więc postawą ograniczającą się do bezdusznej apologetyki 
zasad moralnych, skrupulatnego precyzowania ich sensu bez wysiłku 
wnikania w konkretną sytuację.

10.  Relacje biblijne dotyczące nierozerwalności małżeństwa tłumaczy się 
jako historyczne modyfikacje w pierwszej gminie wywołane trudnościami 
ewangelizacyjno-duszpasterskimi oraz społecznymi uwarunkowaniami 
kobiet13. 

11.  Wizja Eucharystii jako „lekarstwa”, które nie jest nagrodą za cnotliwe 
życie dla niektórych. 

Nie wdając się w szczegółowy komentarz odnośnie do każdego z przywoła-
nych tylko reprezentatywnie argumentów, wydaje się, że kluczowe – przynaj-
mniej z punktu widzenia autora tekstu – jest rozstrzygnięcie pytania, na ile 
jedna i druga opcja rozumie obecny stan refleksji jako impas, a na ile impuls. 
Przy czym, tzw. opcja zachowawcza, spoglądająca „wstecz” nie powinna być 
zwyczajnie kojarzona z „impasem”, a opcja progresywna widziana jako ta 

11 Czy „grzech przeciwko Duchowi Świętemu” można jednak interpretować na poziomie 
moralnym, jako jeden z katalogu grzechów ujętych normatywnie? Wiadomo, że jego 
teologiczne znaczenie jest o wiele głębsze.

12 Por. W. Kasper, Das Evangelium von der Familie: Die Rede von dem Konsistorium, Freiburg 
im Breisgau 2014. 

13 Por. W. Hryniewicz, Blask miłosierdzia, [Biblioteka „Tygodnika Powszechnego”], Kraków 
2015.
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szukająca jedynie „impulsu”. W jednej i drugiej może ukrywać się rzeczywiste 
niebezpieczeństwo myślenia zideologizowanego, prowadzącego do „impasu”, 
jak i szansa widzenia czegoś dalej i szerzej, a więc impuls do pogłębionej i bar-
dziej odpowiedzialnej refleksji. Wskazać by można na przynajmniej trzy pola, 
na których możemy mieć do czynienia zarówno z impasem jako i impulsem. 

Zagadnienie miłosierdzia
W debacie wielokrotnie przewija się wątek „miłosierdzia”, przypominający 

Kościołowi, który jest sakramentem zbawienia dla wszystkich ludzi, że winien 
wyjść naprzeciw tym, którzy pragną się nawrócić i żyć Ewangelią. Wnikając 
jednak głębiej w powyższą retorykę pojawia się wrażenie jego pewnego zinsty-
tucjonalizowania. Na poziomie debat tworzy się nieco wyimaginowaną linię 
demarkacyjną: kto jest tym miłosiernym, a kto rygorystą. Kategoria ta bywa 
nadużywana i mylnie interpretowana jako schlebianie słabości, czy kierowanie 
się logiką współczucia. Teologicznie rzecz biorąc, nie sposób zrozumieć postawę 
miłosierdzia, na sposób gestis verbisque Chrystusa bez związku z najbardziej 
elementarnym poszanowaniem porządku sprawiedliwości oraz powagi sytuacji, 
w jakiej znalazł się grzesznik. Owszem, Chrystus szuka tego, co się zagubiło. Szu-
ka przez wiarę (pytając o wiarę), przez miłość (która uzdrawia), ale czyni to gło-
sząc Królestwo Boże, które musi nadejść. Głosi sąd nad ludzkim grzechem, aby 
mogła objawić się sprawiedliwość Boża. Żeby mogła objawić się prawda miłości, 
musi zostać osądzone to, co jest źródłem kłamstwa. Nieposłuszeństwa ludzi 
i całego zła historii Bóg nie może tak po prostu wymazać, puścić w niepamięć, 
ani też potraktować bez powagi. Taki rodzaj miłosierdzia i bezwarunkowego 
przebaczenia byłby tanią łaską. Niesprawiedliwości i zła nie można ignorować 
i tolerować. Muszą być one przeobrażone i pokonane jako właściwy i jedyny 
sposób objawienia autentycznego miłosierdzia. Stąd w kontekście naszego 
problemu, nieskromny osąd o brak miłosierdzia z jednoczesnym lekceważeniem 
krzywd wyrządzonych ofiarom prowadzi na manowce. Czy otwieramy przestrzeń 
dla miłosierdzia Bożego, minimalizując doświadczenie klęski i upadku? Czy 
jesteśmy gotowi na odpowiedź: jak sobie radzić dalej pomimo upadku?

Problematyka grzechu
Nierozerwalnie z problemem osób rozwiedzionych żyjących w nowych 

związkach wiąże się zagadnienie grzechu. Ocenę odpowiedzialności moralnej 
sytuacji tych osób podjęto w oparciu o katechizmowe kryteria czynu: mate-
ria ciężka, świadomość i dobrowolność. Pojawia się jednak pytanie, czy tego 
rodzaju podejście wnosi coś istotnego do problematyczności zagadnienia? 
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Tok rozumowania idzie też po linii możliwych warunków udzielenia absolucji 
w ramach sakramentu pokuty. Jeśli jednak weźmie się pod uwagę liczne inter-
pretacje Mateuszowej perykopy o władzy „wiązania” i „rozwiązywania”, kon-
stytutywnej dla rozumienia absolucji, wtedy poziom argumentacji radykalnie 
się zmienia. Można bowiem mówić o przynajmniej czterech interpretacjach: 
jurydycznej, filologicznej, demonologicznej, eklozjologiczno-kerygmatycznej. 
Symptomatyczna jest ostatnia, mówiąca o władzy wspólnoty, na mocy której 
wyklucza się grzesznika z pełnego uczestnictwa w życiu wspólnoty (zwłaszcza 
eucharystycznej) i ewentualne przyjęcie go z powrotem, po wypełnieniu odpo-
wiednich warunków. W punkcie wyjścia podejmowanego problemu znajdują 
się: zasadnicza kwalifikacja omawianego grzechu oraz określenie licznych jego 
uwarunkowań, nie zaś normatywne rozstrzygnięcie, odwołujące się do kryteriów 
czynu czy warunków absolucji. Punkt ciężkości leży zatem w działaniu bardziej 
odpowiedzialnym, polegającym na przedstawieniu przyczyn i motywacji zwią-
zanych z ludzką grzesznością. Współczesne nauki o człowieku wydobyły szereg 
uwarunkowań, które uzasadniają pytanie: na ile mamy do czynienia z winą 
jako całkowicie wolną decyzją człowieka, a na ile jest ona uwarunkowana? 
Istnieją bowiem tysiące przyczyn wynikających z wrodzonych predyspozycji, 
środowiska społecznego, cech dziedzicznych, chybionego wychowania, nacisku 
opinii publicznej, ograniczoności naszych motywacji14. Rzeczywiste zło winy 
wobec Boga może się ukrywać za czymś, co pozornie dobre, za niewinnymi 
błahostkami. A zarazem, pozornie nieszkodliwy kierunek rozwoju osobowego 
może być pozornie nieszkodliwą fasadą, kryjącą w mglistej decyzji życiowej 
rzeczywistą winę15. Warto tę kwestię przemyśleć szerzej w kontekście przygo-
towania i prowadzenia osób wybierających drogę małżeńską, jak i mądrego 
towarzyszenia tym, którzy już doznali na niej porażki. 

Prawo wzrostu
Miłość doświadczana jako pełnia nie jest jednak pełnią całkowitą, jest stale 

zagrożona przez egoizm. Nierzadko staje się raczej kierunkiem, niż przebytą dro-
gą, gdyż takiej miłości towarzyszą czasem inne moce równie silne, które ograni-
czają jej ruch. Bowiem nagle to, co miało być dozgonne, definitywne i wieczne, 
jako odbicie miłości Boskiej, ochładza się, staje się dziwnie obce. W każdej 
jednak miłości tkwi głęboka tęsknota za miłością doskonałą. W tym kontekście 

14 Ze stwierdzeniem tym zdaje się zgadzać papież Franciszek, wspominając o stanie obecnej 
wiedzy na temat okoliczności o charakterze psychologicznym, historycznym, a nawet 
biologicznym, które mogą wpłynąć na decyzje człowieka, który dopuszcza się jakiegoś 
zła. Por. AL 308.

15 Por. K. Rahner, Sakramenty Kościoła, tł. J. Zychowicz, Kraków 1997, s. 60-64.
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istotna wydaje się zasada stopniowości16 polegającą na tym, że małżonkowie 
odkrywają tajemnicę małżeństwa stopniowo, etapami urzeczywistniają ideały, 
do których dążą17. W każdym nawet najbardziej udanym związku małżonkowie 
narażeni są na realne ryzyko porażki. Oznacza to, że pewien projekt na życie, 
ze wszystkimi swoimi nadziejami upada. Upadek stanowi jednak część biblijnej 
teologii Przymierza. Realistyczna teologia małżeństwa musi uwzględniać taką 
sytuację oraz możliwość przebaczenia. Nawet w sytuacjach, gdy nie widzimy 
drogi wyjścia albo dostrzegamy tylko jedno możliwe rozwiązanie, Bóg może 
wskazać zupełnie nowe, nieprzewidywalne. 

Odniesienie do konkretnych doświadczeń
Rzetelna refleksja nad powyższymi kwestami domaga się z jednej strony 

jasności doktrynalnej oraz jednolitej w tym względzie postawy duszpasterskiej, 
z drugiej zaś – musi uwzględniać całą złożoność życia i sytuacji, których nie 
da się ująć w schematy. Niemożliwe jest wypracowanie gotowych rozwiązań, 
definitywnych i wiążących w każdej sytuacji, dających zawsze pozytywne re-
zultaty i zwalniających nas od odpowiedzialnej refleksji. Przed teologią ciągle 
stoi zadanie wypracowania procedur pozwalających na wzajemne przenikanie 
się teorii oraz praxis. Myślenie i działanie to jedna sztuka odpowiedzialnego 
życia z innymi w epoce nadmiaru instytucji. Sztuki tej należy się uczyć poprzez 
nieustanny wysiłek refleksyjnego podejścia do wszystkiego, co się wydarza 
w człowieku, w jego relacjach, w świecie. Ten fronetyczny (phronesis) model 
uprawiania teologii, odpowiada współczesnym oczekiwaniom, aby ich wyniki 
badań, spostrzeżenia, analizy, wnioski, sugestie, a więc cały ich potencjał in-
telektualny miał jak najszerszy rezonans w codzienności. 

Horyzont refleksji nad sakramentalnością 
małżeństwa w relacji do Eucharystii

Liczne badania pokazują, że małżeństwo uważane było zawsze za magnum 
misterium, za wspólnotę o charakterze religijnym przede wszystkim z racji 
wpisanej w nie tajemnicy miłości i mocy stwarzania nowego życia. Pierwsze 
wersety Księgi Rodzaju dowodzą, że stworzony przez Boga związek mężczyzny 

16 Familiaris consortio 9, 34.
17 Ku takiemu stanowisku skłania się papież Franciszek, który w kilku miejscach adhortacji 

(38, 122, 195), mówi o prawie wzrostu i stopniowości procesu, jakim jest małżeństwo. 
„Nie jest to «stopniowość prawa», ale stopniowość w roztropnym wypełnianiu wolnych 
aktów w podmiotach, które nie są w stanie zrozumieć, docenić lub w pełni realizować 
wymogów prawa”. AL 295.
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i kobiety jest najdoskonalszym obrazem relacji Boga z ludźmi. Charakter tego 
znaku sprawia, że małżeństwo otwiera się na transcendencję, a zarazem całym 
sobą ją wyraża. „Małżeństwo – stwierdza Franciszek – to cenny znak, bo „kiedy 
mężczyzna i kobieta zawierają sakrament małżeństwa, Bóg niejako «odzwier-
ciedla się» w nich, nadaje im własne rysy i niezatarty charakter swojej miło-
ści. Małżeństwo jest ikoną miłości Boga do nas”18. Ta podstawowa struktura 
znakowości małżeństwa rzeczywiście pozwala nam powiedzieć, że sakrament 
małżeństwa jest „najpierwotniejszy” i w tym sensie otwiera horyzont refleksji 
teologicznej. 

Tło, a właściwiej będzie powiedzieć – horyzont niniejszej refleksji stanowi 
rozumienie sakramentalności małżeństwa, które jest immanentnie zakorzenio-
ne w naturze związku mężczyzny i kobiety i jako takie wyraża nienaruszalną 
wartość, jak również możliwość doświadczenia transcendencji. Przekaz biblijny 
jest tutaj jednoznaczny i niepodlegający jakiejkolwiek dyskusji: akceptacja 
stworzonego związku mężczyzny i kobiety jest obrazem związku Boga z ludźmi 
(Rdz 1, 26-31). Dalej, współistnienie z drugim – właśnie (i wyłącznie) męż-
czyzny i kobiety, umożliwia współistnienie Boga z człowiekiem. Perspektywa ta 
wyznacza antropologiczno-teologiczne ramy dla rozumienia sakramentalności, 
jako żywej i skutecznej obecność Boga w ludzkim życiu. Jednocześnie koncen-
truje naszą uwagę na dwóch szczególnych znakach tej obecności: Eucharystii 
i małżeństwie, które w równym stopniu są „odwzorowaniem Boga”, Jego wier-
nej miłości, a także sposobem realizacji Jego Przymierza z ludźmi, które swoją 
najpełniejszą i najbardziej namacalną formę osiągnęło w relacji Chrystusa do 
Kościoła (por. Ef 5, 21). Naruszenie podstawowej struktury owej znakowości, 
pociąga konsekwencje nie tyle w sferze prawno-moralnej, co teologiczno-onto-
logicznej, zamazując w ten sposób biblijny obraz Boga, zniekształca podstawowy 
sens Zbawienia i cel człowieka. 

Co zatem wynika dla owej refleksji z punktu widzenia struktury sakramentu? 
Przede wszystkim to, iż znaku sakramentalnego (signum) nie można już dłużej 
traktować mechanicznie, rytualnie i legalistycznie, z drugiej – chodzi o pogłę-
bienie świadomości, że znak ten niesie ze sobą rzeczywistość (res), wpływa na 
wyobraźnię, kształtuje nasze myślenie. Największy dramat w życiu człowieka 
ma miejsce wtedy, gdy rozbijamy jedność tego, co na powierzchni od tego, 
co ukryte i tajemnicze. Podobnie dzieje się na gruncie sakramentologii, owo 
rozbicie stanowi podstawowe źródło sakramentalnego dramatu. Niestety, także 
w debacie okołosynodalnej na temat małżeństwa dominowało myślenie katego-
rialno-funkcjonalne, odzwierciedlające ową dramatyczność sytuacji. Dyskusja 
wielokrotnie była/jest sprowadzona do kazuistyki, manipulującej signum, nie 

18 AL 121.
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dotykając jednakże esencji (res), która musi być gruntownie przemyślana. 
Mówienie o sakramencie sprowadza się najczęściej do warstwy znaczeniowej, 
gestu liturgicznego, obrzędu, przykazania. Ujmując to najzwięźlej: zatrzymujemy 
się na tym co powierzchowne, doraźne i poddane łatwej kalkulacji (signum), 
a umyka nam res, jako to strasznie wymagające, bo uprzystępniające sens i siłę 
nazwania signum. Tak więc mamy dwie nierozdzielne płaszczyzny: signum i res. 
Ta współzależność, a dokładniej jej niezrozumienie zawsze rodziły i nadal 
rodzą w praktyce duszpasterskiej napięcia i nieprawidłowości (urzeczowienie, 
automatyzm, formalizm, powierzchowność, magiczność). Jakie znaczenie ma 
powyższa charakterystyka, tak oczywista w zakresie de sacramentalis in genere, 
wpływ na na rozumienie sakramentalności małżeństwa?

Teologiczny wgląd w istotę małżeństwa od samego początku wskazuje, że 
jego naturalne elementy: miłość, wyłączność i nierozerwalność, cielesność, 
akt woli, nie są jedynie warunkami przyjęcia sakramentu, ale stanowią istotną 
strukturę znaku sakramentanego19. Małżeństwo sakramentalne jest zatem 
znakiem nierozerwalności, wierności, przymierza i otwartości na życie20, gdzie 
każdy z tych konstytutywnych elementów na zasadzie obrazu i uczestnictwa ma 
swoje odniesienie do Boga. Nierozerwalność stanowi obraz woli Bożej, wierność 
– jest obrazem miłości, otwartość zaś – oznacza udział w życiu Boga21. Życie 
może bowiem podarować jedynie Ten, który sam jest życiem! „Para, która kocha 
i rodzi życie, jest prawdziwą żywą «figurą» (ale nie żadną z tych wykonanych 
z kamienia lub złota, jakich zakazuje Dekalog), zdolną ukazać Boga Stwórcę 
i Zbawiciela. Dlatego płodna miłość staje się symbolem intymnej rzeczywistości 
Boga. W tym świetle owocne relacje małżonków stają się obrazem, służącym 
do odkrycia i opisania tajemnicy Boga kontemplowanej przez chrześcijan 
poznających w Trójcy Świętej Boga Ojca, Syna i Ducha miłości”22. Miłość 
– wierność – życie to triada, nie tylko oznaczająca i wyrażająca Boga w jego 
relacji człowieka: mężczyzny i kobiety, ale klucz ich wzajemnego współistnienia. 
W świetle powyższego, jakiekolwiek zamazanie znaku małżeńskiego wiąże się 
nie tylko ze sprzeniewierzeniem się woli Bożej, wykroczeniem moralnym, ale 

19 Por. Cz. Rychlicki, Sakramentalny charakter przymierza małżeńskiego, Płock 1997, s. 361.
20 Papież Franciszek definiuje sakrament następująco: „Małżeństwo chrześcijańskie, będące 

odzwierciedleniem jedności między Chrystusem a Jego Kościołem, realizuje się w pełni 
w jedności mężczyzny i kobiety, którzy oddają się sobie nawzajem w wyłącznej miłości 
i dobrowolnej wierności, należą do siebie aż do śmierci i są otwarci na przekazywanie 
życia, uświęceni sakramentem, który udziela im łaski, aby stawali się Kościołem domowym 
i zaczynem nowego życia dla społeczeństwa”. AL 292

21 Por. M. Healy, Mężczyźni i kobiety są w raju, tł. J. Jaworska, [seria: „Teologia ciała” Centrum 
JP 2], Warszawa 2008, s. 93.

22 AL 11.
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przede wszystkim zaprzeczeniem prawdy o Bogu; zanegowaniem podstawowego 
przesłania o Jego oblubieńczej miłości do ludu, do Kościoła. 

W świetle powyższego, kluczowa staje się symbolika wyrażona w biblijnym: 
„oboje będą jednym ciałem” (Rdz 2,24), która sama posiada strukturę symbolu. 
Sformułowanie „oboje będą jednym ciałem” wyraża cielesne powiązanie, ale 
obejmuje znacznie więcej – bo związek całoosobowy. W świetle Rdz 2, 24 na-
leży też interpretować fragment „Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę” (Rdz 
1, 27). Interpretacja ta wskazuje, że Bóg stworzył ich jako jednego mężczyznę 
i jedną kobietę i powołany do istnienia związek w czasie stworzenia dwojga 
ludzi Bóg rozumiał jako nierozerwalną wspólnotę23. W symbolice „cielesności” 
wybrzmiewa jeszcze jeden aspekt. Otóż cielesność, jako „widzialna” męskość 
i kobiecość, staje się zdolna, aby uczynić widzialnym to, co niewidzialne: ducho-
we i Boże. Cielesność jest stworzona, aby przenosić w widzialną rzeczywistość 
świata ukrytą odwiecznie w Bogu tajemnicę, aby być właśnie jej znakiem24. 
Ten moment można uznać chyba za rewolucyjny: człowiek jako obraz Boży 
ma wyrażać i objawiać samym sobą treści znaczeniowe niepochodzące z tego 
świata jako symbol Przymierza między Stwórcą i stworzeniem. 

Symbolika ta zyskuje swoją konkretności w nauce św. Pawła. Nawiązując 
do Rdz 2,24, do wizji „jednego ciała”, Apostoł dostrzega tam klucz i podsta-
wę rozumienia małżeństwa jako odtworzenia relacji miłości Chrystusa do 
Kościoła. Ład naturalny zostaje przeniknięty Odkupieniem Jezusa Chrystusa. 
„Porządek Odkupienia – stwierdza Franciszek – oświeca i dopełnia porzą-
dek stworzenia. Zatem małżeństwo naturalne można do końca zrozumieć 
w świetle jego sakramentalnej pełni: tylko wpatrując się w Chrystusa można 
dogłębnie poznać prawdę o relacjach międzyludzkich”25. Odtąd małżeństwo 
jako sakrament „najpierwotniejszy” ma być włączone w Jego zbawcze dzieło. 
Łaska sakramentalna, której udziela Chrystus, jawi się przede wszystkim jako 
osobowa więź z Chrystusem i Duchem Świętym, dzięki której naturalny zwią-
zek miłości między nimi zostaje wyniesiony i udoskonalony do iście Boskich 
rozmiarów. Od tego momentu w życiu i historii małżonków nic nie podlega 
(przynajmniej: nie musi już podlegać) fatalizmowi, nic nie jest niewybaczalne, 
niemożliwe do naprawienia, nieuleczalne. Podczas gdy gdzie indziej, wszystko 
mówi, że istnieje nieuchronność, sakramentalna obecność Chrystusa w ich 
życiu sprawia, że odtąd niemożliwe mogą uznać za możliwe. Znamienne, że 
Chrystus nie ustanawia nowego znaku sakramentalnego, lecz cały nacisk chce 

23 Por. R. Bartnicki, Nauka Jezusa o nierozerwalności małżeństwa w Mk 10, 1-12, „Warszawskie 
Studia Teologiczne” 26(2013), 1, s. 26.

24 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, T. Styczeń (red.), Lublin 1998, s. 237
25 AL 77.
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położyć na odrzucenie tego wszystkiego, co było wypaczeniem pierwotnej 
myśli Stwórcy, co wkradło się w małżeństwo jako owoc „zatwardziałości serc” 
(Mt 19,5)26. W ten sposób przywraca On i potwierdza ów pierwotny charakter 
sakramentu. Sakramentalność małżeństwa zakorzeniona jest więc w tajemnicy 
stworzenia – ostatecznie zaś w tajemnicy zjednoczenia się z Chrystusa z oblu-
bienicą (Kościołem), w tajemnicy Paschy Chrystusa, w Jego ofiarnej Śmierci 
dla oblubienicy i Zmartwychwstaniu. 

W tej perspektywie, znakiem niosącym orędzie Odkupienia i zawarty w nim 
etos jest „jedno ciało” jako symbol nasączający teologiczną doniosłość sakra-
mentu. Traci on swoje teologiczne, ale i egzystencjalne znaczenie, jeśli zostaje 
zerwany. Istnieją dziś opinie teologów, że tego typu symboliczno-estetyczny 
charakter uzasadniania znaczenia sakramentu nie posiada nośności teologicz-
nej27. Dlatego trzeba dziś pogłębić rozumienie symbolu w jego egzystencjalnym 
odniesieniu. Wydaje się, że wielu (nie pomijając teologów) zagubiło ową zdol-
ność podążania w głąb symbolu, który – mówiąc za P. Ricoeurem – „daje nam 
do myślenia”. Czy w tym kontekście, argumentacja oparta na jedności symbolu 
(„jedności obojga”) jest wystarczająca? Czy w horyzoncie planu zbawczego 
Boga (misterion), który przejawia się w różnych formach i zakresach (choćby 
wspomnieć problem uniwersalizmu Zbawienia, konieczności znaku sakramen-
talnego) symboliczno-estetyczny charakter dowodzenia sakramentalności 
małżeństwa nie zawodzi? Stąd pilnym zadaniem współczesnej teologii sakra-
mentu małżeństwa jest nowe wniknięcie w sferę symboliki zapośredniczajacej 
prawdę objawioną. Refleksji tej musi towarzyszyć większe niż dotąd dążenie do 
przywrócenia realizmu w znaczącym i symbolicznym działaniu sakramentalnym. 
Podejście funkcjonalne i kalkulacyjne, a zwłaszcza jurydyczno-legalistyczny 
sposób uzasadnienia rangi sakramentu (symbolu) jest dziś już nieskuteczny, 
a nawet szkodliwy. Dalej, konieczna jest próba antropologicznego wyjaśnienia 
symbolicznego wydarzenia sakramentalnego, jego języka w odniesieniu do 
podstawowych sytuacji, węzłowych punktów życia małżonków, ich społecznej 
egzystencji. Wykazanie, że Bóg w zbawczym działaniu nie pomija naturalnego 
wzorca symbolicznej interakcji, lecz korzysta z niego, to znaczy, że realizuje 
dzięki niemu swoje Zbawienie, jednocześnie ów wzorzec transcendując. Osta-
tecznie chodzi o to, abyśmy w nowej sytuacji odpowiedzieli sobie na pytanie, 

26 „Zatwardziałość serca” oznacza, że stało się ono nieczułe wskutek ciągłego nieposłuszeństwa. 
Bóg dopuszcza tę sytuację nie dlatego, że taka jest Jego wola, ale z powodu grzeszności 
człowieka, akceptując jego wybór. Zatwardziałość serca jest więc najcięższym grzechem 
i dlatego jest bliska grzechowi przeciwko Duchowi Świętemu – wiąże się z odrzuceniem 
Boga i Jego woli.

27 Por. P. Zulehner, Wiederverheiratet, „Stimmen der Zeit” (1995) 120, s. 75-88.
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czym jest i jak winna się wyrażać sakramentalna „konkretyzacja” egzystencji 
Chrystusa w życiu małżonków. 

W świetle poczynionej refleksji można próbować uchwycić (symboliczno-teo-
logiczny) związek między sakramentem małżeństwa i Eucharystii, aby następnie 
„ferować” jakieś rozwiązania o charakterze praktyczno-dyscyplinarnym. Także 
tutaj funkcjonuje prymat „logosu” nad „etosem”. Istnieją przynajmniej cztery 
możliwe pola, na których owa korelacja (pogłębiona teologicznie) stwarza taką 
szansę. Niech będą one jednocześnie podsumowaniem poczynionej refleksji.

Wymiar oblubieńczy
Za każdym razem, kiedy uczestniczymy w Eucharystii odnawiamy całkowi-

ty dar Chrystusa złożony dla nas na krzyżu oraz naszą odpowiedź w miłości 
i wdzięczności. Oblubieńczość ta wyraża się nadzwyczaj specyficznie w sakra-
mencie małżeństwa. Przez małżonków Chrystus pragnie widzialnie (sakramen-
talnie) obwieścić wspólnocie zbawionych swoje pragnienie zaślubin ludzkości. 
Miłość, wierność, radość, oddanie i ofiarność małżonków zostają włączone 
(„wszczepione”) w Jego nieskończoną miłość (wyrażoną i objawioną najpeł-
niej w Eucharystii) i dopiero od tej chwili stają się one w pełni, bez zastrzeżeń 
możliwe, nie prowadząc do okaleczenia ich osobowości, ponieważ miarą dla 
ich postępowania staje się Chrystus28. Dzięki Eucharystii w życiu małżonków 
zaczyna się i dopełnia droga „nasycania się życiem Chrystusa”, uczenia się od 
Niego i odzwierciedlania Jego stylu bycia. Oba te sakramenty można rozumieć 
w ich wymiarze oblubieńczym29, w których ludzka miłość oblubieńcza jest 
powołana do tego, aby upodobnić się do miłości Boga i ostatecznie w niej się 
wypełnić. Oba sakramenty pozwalają nawzajem się zrozumieć: eucharystyczna 
miłość jest bezgraniczna, jak tego może pragnąć najgłębsza miłość oblubieńcza 
(małżeńska). 

Wymiar duchowy 
W adhortacji Familiaris consortio wielokrotnie pojawiają się stwierdzenia: 

„nowe”, „wzbogacenie”, „wyniesienie”, „wywyższenie”, „podniesienie”, „oczysz-
czenie”, „uświecenie”. Jest też mowa o „nowym sercu” jako darze Ducha Świę-
tego. W Eucharystii najpełniej Chrystus wylewa na człowieka swojego Ducha; 
28 Por. R. Martin, N. Martin, Sakrament małżeństwa jako trójprzymierze a Eucharystia, [w:] Jan 

Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, T. Styczeń (red.), Lublin 1998, s. 303.
29 Franciszek pisze: „Przyjmując siebie nawzajem i za łaską Chrystusa, nowożeńcy przy-

rzekają sobie całkowite wzajemne oddanie, wierność i otwartość na życie. Za elementy 
konstytutywne małżeństwa uznają oni dary, jakimi obdarza ich Bóg, podejmując na serio 
swoje wzajemne zobowiązanie, w Jego imię i wobec Kościoła”. AL 72.
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każda Eucharystia to „mała Pięćdziesiątnica”. W ten sposób małżonkowie 
doświadczają najgłębszego uduchowienia swojej ludzkiej miłości na wzór Boga. 
Ponadto Chrystus przez swojego Ducha odwzorowuje w małżonkach życie, 
jakie pokazał w Ewangelii. Małżonkowie przyjmują nowy sposób miłowania, 
nie tyle na sposób cnotliwego realizowania swojej afektywności, co przez 
przyjęcie nowej zdolności kochania, ofiarowanej im przez Ducha Świętego. Na 
miarę Chrystusa potrafią „umrzeć” dla siebie w ludzkim sposobie kochania30. 
Doskonale oddają tę dynamikę słowa Franciszka: „Miłość, ze względu na swój 
charakter, nie ma nic takiego, co ograniczałoby jej rozwój, ponieważ jest ona 
udziałem w nieskończonej miłości, którą jest Duch Święty”31. 

Wymiar komunijny 
Małżeństwo kobiety i mężczyzny jawi się jako najgłębsza możliwa rela-

cja osób. Pomiędzy małżonkami powstaje zobowiązujące małżeńskie „my”, 
możliwość przekroczenia samego siebie ku drugiemu. I znów, to Eucharystia 
tworzy nowe „my”, w świetle którego zaczynamy oceniać rzeczywistość według 
kryterium Chrystusa. Małżeństwo zostało określone przez Jana Pawła II jako 
communio personarum, czyli jako „komunia osób”, będąca pełnym darem jednej 
dla drugiej, a razem odniesionych ku Bogu. „Jest to miłość, która jednoczy 
małżonków , uświęcona, ubogacona i oświecona łaską sakramentu małżeństwa. 
Jest to «zjednoczenie woli», duchowe i ofiarne, które jednak zawiera w sobie 
czułość przyjaźni i namiętność erotyczną, chociaż jest w stanie przetrwać nawet 
wtedy, gdy uczucia i namiętność ulegają osłabieniu”32. Małżeństwo to związek 
nie tylko cielesny czy tylko emocjonalny, lecz przede wszystkim całoosobowy: 
umysłowy, duchowy, moralny, społeczny i twórczy, niejako związanie dwóch 
światów w jeden, z zachowaniem oczywiście swoich właściwości, zadań, cech, 
godności i wolności. 

Wymiar przymierza
Małżeństwo stanowi trójprzymierze z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem 

Świętym. Celem stworzenia jest przymierze. W Starym Testamencie miłosna 
więź między mężczyzną a kobietą tworząca „jedno ciało” staje się obrazem 
i znakiem Przymierza Boga z Jego ludem33. Przymierze to opiera się na wiecznej 
30 Por. J. Nagórny, Małżeńskie przymierze miłości, [w:] Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą 

stworzył ich, op. cit., s. 229.
31 AL 134.
32 AL 120.
33 Familiaris consortio 12.
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milości Boga (hesed), na wierności (emunah), a nawet na zazdrości (qinah), 
czyli dokładnie tak samo, jak przymierze małżeńskie. Niewierność ludu wobec 
Boga określana jest cudzołóstwem, jest odrzuceniem miłości oblubieńczej Pana. 
„Kobieta mojego przymierza” (Ml 2, 14) znaczy: „moja żona”. Małżeństwo jest 
przymierzem, a przymierze jest małżeństwem – obie kategorie się wzajemnie 
interpretują. Komunia Boga z ludźmi, czyli Przymierze, znalazła ostateczne 
urzeczywistnienie w Jezusie Chrystusie – osobowym Przymierzu. W Jezusie 
Chrystusie Bóg wypowiedział swoje definitywne „tak” wobec ludzkości. Przy-
mierze to ma charakter osobowy, obustronny i dialogiczny, ponieważ miłość 
Chrystusa jest tak potężna, iż jest zdolna obudzić w człowieku wolną odpowiedź 
miłości. Uzdolniła ona człowieka do bycia partnerem w Przymierzu z Bogiem. 
I znowu, rys ten najwyraźniej ukazuje właśnie Eucharystia jako pamiątka No-
wego i Wiecznego Przymierza we Krwi Chrystusa. „Eucharystia – stwierdza 
Franciszek – jest sakramentem Nowego Przymierza, w którym dokonuje się 
odkupieńcze działanie Chrystusa (por. Łk 22, 20). W ten sposób można dostrzec 
głębokie więzi między życiem małżeńskim a Eucharystią. Pokarm Eucharystii 
jest siłą i inspiracją, aby przeżywać każdego dnia przymierze małżeńskie jako 
„Kościół domowy”34.

W kontekście Eucharystii jako znaku urzeczywistniającym obecność oso-
bową Chrystusa w życiu człowieka, małżonków, wymiar duchowy, osobowy 
i komunijny w pojmowaniu małżeństwa oraz sposobie zaradzenia dzisiejszym 
trudnościom, należy uznać za kluczowy. To przecież w Eucharystii uczymy się 
Chrystusowego stylu życia, czyli tego, o co ostatecznie chodzi w przeżywaniu 
sakramentu małżeństwa, nie wykluczając miłosierdzia, ofiary. Istnieje stąd pilna 
potrzeba pogłębienia tematyki duchowości małżeńskiej, opartej na dogmatyce. 
Podmiotem tak rozumianej duchowości małżeńskiej jest Duch Święty. Chodzi 
o: ukazanie mistycznego powołania sakramentalnego małżeństwa, dalej – 
wymiaru duchowego, który jest fundamentem moralności. W końcu o nowe 
opisanie teologii komunii małżeńskiej oraz jej związku z komunią eklezjalną 
i sakramentalną. 

Słowa kluczowe: małżeństwo, sakrament, Eucharystia, Franciszek, Synod.
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SAKRAMENTALNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA 
W PERSPEKTYWIE PRAWNOKANONICZNEJ

SACRAMENTALITY OF MARRIAGE IN 
THE CANON LAW PERSPECTIVE

The Synod of Bishops in 2014 showed how polarized are the positions in 
understanding and meaning of the sacramental marriage. In 2015 Holy Fa-
ther Pope Francis issued new standards for testing the validity of marriages 
(mainly sacramental). Relevance and effectiveness of new solutions should 
be examined.

The article focuses on the legal as well as legal and pastoral aspects of 
sacramentality of marriage. The standards were analysed related to the sac-
ramentality at the stage of marriage and a declaration of non-existence or 
cessation of marriage. Considerations were divided into the following issues 
of concern: 1. Sacramentality of marriage in the teaching of the Church in the 
twentieth century. 2. Sacramentality of marriage in the CIC from 1983. (Esp. 
Can. 1055 § 1-2, 1056, 1065§ 2, 1099 1134) 3. Conclusion and cessation of 
non-sacramental marriages, 4. Conclusion and cessation of sacramental mar-
riage. General conclusions and proposals for the future were described at the 
end. These analyses show that the sacramental nature of marriage of baptized 
stems from the New Testament. Dissolution of non-sacramental marriages is 
easier than sacramental. It is suggested that the dogmatists analyzed whether 
the unconditional call of a marriage contract and the sacrament is necessary.

The new standards of Pope Francis require a process of their lawful use, 
reliability of employees in the ecclesiastical tribunals, as well as the great re-
sponsibility of the bishops and all the faithful. There is increasingly important 
need for a uniform discipline of the Church on marriage, including research 
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and declared nullity. There should be increasing concern not only for people 
living in subsequent relationships, but also organizing special pastoral care of 
marriages, not just as families.

Key words: marriage, the sacramentality, marriage life, Mitis Iudex, conclusion 
of marriage, nullity of marriage.

Wstęp
Często w dyskusjach o małżeństwie używa się określenia „małżeństwa 

niesakramentalne”. Z kontekstu tych wypowiedzi wynika, że ich autorom 
najczęściej chodzi o małżeństwa kanonicznie nieważne, a nie o wszystkie 
małżeństwa niesakramentalne. Wydaje się więc, że nie wnikają oni w po-
jęcie sakramentalności, jakie są przyczyny i skutki niesakramentalności 
małżeństwa.

W tym kontekście można stawiać wiele pytań, które mogłyby pomóc 
sprowadzić dyskusję o sakramentalności małżeństwa do właściwych podstaw, 
zaczynając od określenia warunków sakramentalności małżeństwa. Można więc 
zapytać, czy nauczanie i normy Kościoła dotyczące sakramentalności małżeń-
stwa są zrozumiałe i stabilne? Czy sakramentalność małżeństwa jest chroniona, 
a jeśli tak, to czy wystarczająco? Jakie normy dogmatyczne i prawne pozwalają 
odróżnić małżeństwo sakramentalne od niesakramentalnego? Czy te różnice są 
widoczne w normach prawnych dotyczących zawierania i ustania małżeństwa? 
Jakie są skutki zawarcia małżeństwa sakramentalnego i niesakramentalnego? 

Ponadto można zapytać: jak należy rozumieć Jezusowe orędzie o nieroze-
rwalności małżeństwa w sytuacji, kiedy Kościół przypisuje sobie (pod pewnymi 
warunkami) prawo rozwiązania węzła? Jakie racje stoją za tym, że faktowi 
współżycia płciowego małżonków przypisywać można moc czynienia mał-
żeństwa „absolutnie” nierozerwalnego, w odróżnieniu od tego, które można 
rozwiązać? Czy podstawa, na której zostaje określona owa nierozerwalność 
w sensie absolutnym lub warunkowym (np. matrimonium non consummatum) 
jest dostatecznie (teologicznie) dowiedziona? Czy podstawa ta jest osadzona 
w osobowym przymierzu czy bardziej umowie prawnej? Czy małżeństwo ab-
solutnie nierozerwalne, sakramentalne, stanowiące dar i zobowiązanie wobec 
Boga, może być właściwie realizowane bez wiary w tegoż Boga. Na ile w obecnej 
praktyce duszpasterskiej i świadomości nowożeńców sakrament małżeństwa jest 
sakramentem wiary? Czy wobec tego można domagać się takiej samej nieroze-
rwalności wobec tych, którzy nie wierzą w moc i znaczenie sakramentu? Czy ich 
małżeństwo można uznać za sakramentalne w pełnym tego słowa znaczeniu?
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Każde z wymienionych pytań stanowić może problematykę osobnego opra-
cowania. Jak wszystkim wiadomo, małżeństwo jest jednym z siedmiu sakra-
mentów świętych, najważniejszych środków uświęcenia. Rodzi się więc kolejne 
pytanie: czy współczesne dyskusje i normy prawne umacniają Chrystusową 
naukę o sakramentalności małżeństwa, czy ją osłabiają, rozmywają? Jak widzi 
to teolog, a jak prawnik-kanonista? 

Synod Biskupów w 2014 roku, poświęcony małżeństwu i rodzinie stał się 
impulsem ożywiającym dyskusję o chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny. 
Opublikowanie w 2014 roku Relatio synodi ukazało, jak bardzo spolaryzowane 
są stanowiska na temat rozumienia i znaczenia sakramentalności małżeństwa. 
Jedni wyrażali obawę, że Synod (w II części, w 2015 roku) odejdzie od prawo-
wiernego nauczania Kościoła oraz uleganie naciskom laickiej i antymałżeńskiej 
ideologii. Inni twierdzili, że postawa Ojców synodalnych to głos rozsądku 
i wyraźnej troski w obliczu rzeczywistych trudności, z jakimi mierzy się dziś 
chrześcijańskie małżeństwo i rodzina. Która z tych opinii bliższa jest prawdy 
i uwzględnia misję Kościoła?

Teologia prawa zajmuje się teologicznymi podstawami prawa. Nie to zamie-
rzam przedstawić w prezentowanym artykule. Nie będę też szukał uzasadniania 
prawa, pozostawiając to filozofii prawa. Zajmę się analizą norm prawnych, 
zwracając szczególną uwagę na ich funkcjonalność: czy są one możliwe do 
spełnienia, skuteczne, a więc służące najważniejszemu celowi Kościoła, jakim 
jest zbawienie każdego człowieka, czy są pożyteczne, a zatem czy są pomocne 
na tym konkretnym obszarze życia Kościoła, jakim jest małżeństwo.

Dnia 8 września 2015 roku Ojciec Święty Franciszek wypowiedział się 
oficjalnie na temat badania ważności małżeństw (głównie sakramentalnych) 
i orzekania ich nieważności1. Niektóre z dyskutowanych dotąd propozycji 
stały się więc prawem. Ale dalej powinna być badana trafność i skuteczność 
podjętych rozwiązań, a można się spodziewać, że będą też pojawiały się nowe 
propozycje, zmierzające do doskonalenia (czy poprawiania) prawa i praktyki 
Kościoła. Może pojawią się też nowe propozycje w wyniku doświadczeń zbiera-
nych po wejściu w życie motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (Jezus łagodny 
Sędzia), co nastąpiło 8 grudnia 2015 roku.

Aby wspomniane normy Kościoła przeanalizować wszechstronnie, nale-
żałoby uwzględnić trudności, z jakimi dziś zmaga się praktyka duszpasterska 
w odniesieniu do małżeństw, a także przedstawić najnowsze ustalenia teologii 
pastoralnej i sakramentologii. Te aspekty tematu pozostawiam jednak teologom 
dogmatykom i pastoralistom. 

1 Franciszek, List apostolski motu proprio Mitis Iudex Dominus Jesus, tekst łacińsko-polski, 
Tarnów 2015, s. 4-45.
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W tym artykule skupię się na aspektach prawnych, a ubocznie także na 
prawno-pastoralnych, sakramentalności małżeństwa. Będę analizował normy 
związane z sakramentalnością tylko na dwu zasadniczych etapach małżeń-
stwa: jego zawierania oraz stwierdzenia jego nieistnienia lub ustania. Dlatego 
rozważania przeprowadzę w następujących punktach: 1. Sakramentalność 
małżeństwa w nauczaniu Kościoła, 2. Sakramentalność małżeństwa w KPK 
z 1983 roku, 3. Zawieranie i rozwiązywanie małżeństw niesakramentalnych, 4. 
Zawieranie i ustanie małżeństw sakramentalnych, 5. Wnioski generalne oraz 
propozycje na przyszłość.

Sakramentalność małżeństwa w nauczaniu Kościoła
Współczesne nauczanie Kościoła powszechnego o małżeństwie jest dobrze 

znane. Jego podstawowe elementy zawarte są w konstytucji Soboru Watykań-
skiego II Gaudium et Spes2, adhortacji apostolskiej Familiaris consortio3, Liście 
Jana Pawła II do Rodzin z 1994 roku4 Katechizmie Kościoła Katolickiego5, 
uchwałach Synodu Biskupów o rodzinie w 20146 i 20157 roku. Można je znaleźć 
w dokumentach źródłowych. 

Z nauczania Kościoła w Polsce przytoczę tylko fragmenty statutu 297 
Pierwszego Synodu Archidiecezji Warmińskiej z 2012 roku, podkreślającego 
wymiar sakramentalny małżeństwa. Zawiera on teologiczne uzasadnienie tego 
przymiotu oraz wyraźne polecenia dla duszpasterzy i małżonków: „Małżeństwo 
między ochrzczonymi jest jednym z siedmiu sakramentów. (...) Praca dusz-
pasterska winna więc w jak największym stopniu uwzględniać kształtowanie 
rozumienia małżonków, jako miejsca obecności Chrystusa i działania Jego łaski. 
Duszpasterze winni zachęcać małżonków do wspólnej modlitwy, do wzajemnej 

2 Sobór Watykański II, Gaudium et spes, AAS 58:1966 s. 1025-1115. 
3 Jan Paweł II, adhortacja apostolska Familiaris consortio (22 XI 1981 r.). AAS 74:1982, 

s. 81-191.
4 Idem, List do Rodzin, Poznań 1994; Prawa rodziny – prawa w rodzinie. Jan Paweł II, O mał-

żeństwie i rodzinie. Wypisy z nauczania Ojca Świętego, oprac. T. Jasudowicz, Toruń 1999; 
R. Sztychmiler, Obowiązki małżeńskie, Warszawa 1999, s. 137-148.

5 Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994.
6 Relacja III Nadzwyczajnego Synodu Biskupów, http://kosciol.wiara.pl/doc/2213827.

Relacja-III-Nadzwyczajnego-Synodu-Biskupow/11, (KAI, dostęp 28.11.2015)
7 Relatio finale (dokument końcowy) XIV zgromadzenia zwyczajnego Synodu Biskupów, zatw. 

24 października 2015 przez Ojców synodalnych, http://kosciol.wiara.pl/doc/2781879.Ro-
dzina-swiatlo-w-ciemnosci (dostęp 28.11.2015).
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modlitwy za siebie oraz do błogosławienia siebie nawzajem oraz dzieci na czas 
pracy, nauki, dalekiej podróży” 8.

Sakramentalność małżeństwa w KPK z 1983 roku
Kodeks Prawa Kanonicznego, promulgowany przez Jana Pawła II dnia 25 

stycznia 1983 roku zawiera także kanony dotyczące sakramentalności małżeń-
stwa. Są to przede wszystkim kanony: 1055 § 1-2, 1056, 1065§ 2, 1099, 1134.

I tak w kanonie 1055 § 1 KPK zdefiniowano, że „Małżeńskie przymierze, 
przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skie-
rowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania 
potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana 
do godności sakramentu. § 2. Z tej racji między ochrzczonymi nie może ist-
nieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem”. 
Wynika z tego, że prawdziwe (ważne) małżeństwa mogą być sakramentalne 
i niesakramentalne. Zależy to od tego, czy oboje małżonkowie są ochrzczeni. 
Tylko małżeństwo dwojga ochrzczonych jest sakramentem. Zaś małżeństwo 
nieochrzczonych oraz osoby ochrzczonej z nieochrzczoną nie jest sakramen-
tem. Zatem małżeństwo niesakramentalne to nie to samo co małżeństwo 
nieważne9. Zadaniem dogmatyków jest więc zbadanie, czy zadeklarowane 
w kanonie bezwarunkowe połączenie umowy małżeńskiej i sakramentalności 
jest absolutnie konieczne.

Na znaczenie sakramentalności wskazują też normy zawarte w kanonie 1056, 
1099 i 1134 KPK. W pierwszym z nich stwierdzono, że jedność i nierozerwal-
ność małżeństwa chrześcijańskiego „nabierają szczególnej mocy z racji sakra-
mentu”. Sakramentalność jest tak ważna, że nawet błąd co do „sakramentalnej 
godności małżeństwa nie narusza zgody małżeńskiej, chyba że determinuje 
wolę”10. Zaś z chwilą zawarcia małżeństwa „powstaje między małżonkami 
węzeł, z natury swej dozgonny i wyłączny. W małżeństwie chrześcijańskim 
małżonkowie zostają ponadto przez specjalny sakrament wzmocnieni i jakby 
konsekrowani do obowiązków swego stanu i godności11. I tutaj jest wyjaśnie-
nie, dlaczego niektóre małżeństwa są absolutnie nierozerwalne, a niektóre 
tylko względnie. Podstawa tego rozróżnienia pochodzi z Nowego Testamentu. 
Sformułowali ją bibliści i dogmatycy. Zaś prawnicy wyniki ich badań ujmują 
8 I (XIV) Synod Archidiecezji Warmińskiej (2006-2012). Misja Kościoła Warmińskiego w dziele 

Nowej Ewangelizacji, Olsztyn 2012, statut 297.
9 Taki przekaz wynikał z wielu wypowiedzi o. Mirosława Paciuszkiewicza SJ i innych 

duszpasterzy tzw. małżeństw niesakramentalnych.
10 Kodeks Prawa Kanonicznego (skrót: KPK), kan. 1099.
11 Kan. 1134 KPK.
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w zwięzłe zdania normatywne i proponują władzy kościelnej ogłoszenie ich 
jako normy prawne.

Zgodnie z nauką Kościoła, absolutną nierozerwalnością cieszy się tylko 
małżeństwo mające dwie cechy, jakby dwie pieczęcie12: sakramentalność 
i dopełnienie. Sakramentalność małżeństwa ochrzczonych wynika z Nowe-
go Testamentu, zaś znaczenie dopełnienia wynika z analizy natury ludzkiej, 
z celowości małżeństwa; pożycie seksualne jest elementem dobra małżonków 
(jednego z celów małżeństwa)13.

Skoro małżeństwo jest sakramentem, to warto zapytać, jakie jest znaczenie 
wiary przy zawieraniu małżeństwa, a także w życiu małżeńskim. Z jednej strony 
podkreśla się jej duże znaczenie i wymaga się jej (choć nie absolutnie) do za-
warcia małżeństwa kościelnego. Dlatego w kanonie 1065 § 2 KPK prawodawca 
kościelny postanowił: „Aby przyjąć owocnie sakrament małżeństwa, usilnie 
zaleca się, ażeby nupturienci przystąpili do sakramentu pokuty i Najświętszej 
Eucharystii”. A z drugiej strony przyjmuje się, że nie wpływa ona na ważność 
zawieranego małżeństwa, bo za zgodą biskupa można zawrzeć małżeństwo także 
z osobą nieochrzczoną czy niewierzącą14. Wśród warunków zgody małżeńskiej 
i ważnego zawarcia małżeństwa nie wymienia się wiary15. 

Można badawczo założyć, że wprowadzenie dodatkowego wymagania do 
zawarcia sakramentalnego małżeństwa, jakim byłaby konieczność wiary obydwu 
stron, lub przynajmniej jednej strony, pozwoliłoby dopuścić szersze funkcjono-
wanie w Kościele ważnych małżeństw sakramentalnych i niesakramentalnych. 
Te drugie byłyby dalej łatwiej rozwiązywalne. Ale pojawia się zarzut, że byłoby to 
rozwiązanie ryzykowne lub niesprawiedliwe, gdyż prowadziłoby to do przyjęcia 
bardziej rygorystycznych przepisów dla małżeństw osób wierzących niż dla osób 
niewierzących. A jest wątpliwe, czy celowe byłoby pewne premiowanie braku 
wiary. Tak byłoby to odbierane przynajmniej przez niektórych. Czy byłoby to 
sprawiedliwe i celowe?

12 Podobnie jak to jest wymagane do ważności niektórych aktów prawnych. Na przykład 
w określonych sytuacjach potrzebne są dwa podpisy: premiera i prezydenta.

13 R. Sztychmiler, Doktryna Soboru Watykańskiego II o celach małżeństwa i jej recepcja w Ko-
deksie Prawa Kanonicznego z roku 1983, Lublin 1993, s. 244-248; idem, Dobro małżonków 
jako istotny cel małżeństwa według KPK z 1983 roku, „Kościół i Prawo”, t. 8, Lublin 1992 
s. 103-124.

14 Kanony 1086 i 1124-1129 KPK; R. Sztychmiler, Prawo uczestniczenia w Eucharystii przy 
zawieraniu małżeństwa, [w:] „Żeby nie ustała wiara”. Katolicki Uniwersytet Lubelski przed 
wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II, Lublin 1989, s. 187-206.

15 Kanon 1057 § 2 KPK: „Zgoda małżeńska jest aktem woli, którym mężczyzna i kobieta 
w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia 
małżeństwa”.
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Zawieranie i rozwiązywanie małżeństw niesakramentalnych
Prawo kanoniczne preferuje zawieranie małżeństw sakramentalnych. Na-

tomiast liczy się z tym, że są w świecie zawierane również małżeństwa niesa-
kramentalne. Dlatego reguluje ono także zawieranie oraz rozwiązywanie tych 
małżeństw. 

Zawieranie małżeństw niesakramentalnych
Zgodnie z kanonem 1086 § 1 „Nieważne jest małżeństwo między dwiema 

osobami, z których jedna została ochrzczona w Kościele katolickim lub była 
do niego przyjęta i nie odłączyła się od niego formalnym aktem, a druga jest 
nieochrzczona”. Zatem do ważności małżeństwa wymaga się, aby obie strony 
były ochrzczone. Należy zauważyć, że prawodawca wymaga tylko chrztu obu 
stron, a nie mówi o ich aktualnej wierze. Jednak licząc się z faktem, że obok 
chrześcijan żyją też niechrześcijanie, prawodawca dopuszcza (w § 2 cyto-
wanego kanonu) możliwość dyspensowania od tej przeszkody, ale tylko po 
wypełnieniu warunków, o których w kanonach 1125 i 1126. Zaś w kanonie 
1125, który wprost odnosi się do zakazu zawarcia małżeństwa z ochrzczonym 
niekatolikiem, a pośrednio do zamierzonego małżeństwa z nieochrzczonym, 
prawodawca postanowił:  „Tego rodzaju zezwolenia może udzielić ordynariusz 
miejsca, jeśli istnieje słuszna i rozumna przyczyna, nie może go jednak udzielić 
bez spełnienia następujących warunków: 1° strona katolicka winna oświad-
czyć, że jest gotowa odsunąć od siebie niebezpieczeństwo utraty wiary, jak 
również złożyć szczere przyrzeczenie, że uczyni wszystko, co w jej mocy, aby 
wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim; 2° 
druga strona winna być powiadomiona w odpowiednim czasie o składanych 
przyrzeczeniach strony katolickiej, tak aby rzeczywiście była świadoma treści 
przyrzeczenia i obowiązku strony katolickiej; 3° obydwie strony powinny być 
pouczone o celach oraz istotnych przymiotach małżeństwa, których nie może 
wykluczać żadna ze stron”. 

Tak więc warunkiem dopuszczenia do ważnego zawarcia małżeństwa strony 
katolickiej z osobą nieochrzczoną jest wykazanie słusznej i rozumnej przyczyny, 
odpowiednie pouczenie, złożenie rękojmi i uzyskanie dyspensy ordynariusza.

Na niższą rangę małżeństwa niesakramentalnego wskazuje też norma zawarta 
w kanonie 1118 § 3 KPK, która stanowi: „Małżeństwo pomiędzy stroną kato-
licką i stroną nieochrzczoną może być zawarte w Kościele lub innym odpowied-
nim miejscu”. A więc nie musi być zawarte w Kościele, jak przy małżeństwie 
sakramentalnym, lecz może być zawarte także w innym odpowiednim miejscu.
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Rozwiązywanie małżeństw niesakramentalnych
Święta Kongregacja Nauki Wiary kilkakrotnie wydawała instrukcje o rozwią-

zaniu małżeństwa na mocy przywileju wiary, gdy jedna lub obie strony podczas 
zawierania małżeństwa były nieochrzczone. Instrukcje te wydawane były tak 
za czasów Pawła VI16 jak i Jana Pawła II17. Określają one warunki wymagane 
do rozwiązania małżeństwa na mocy przywileju wiary, zarówno, gdy strona 
prosząca przyjmuje chrzest i nawraca się, jak również, gdy tego nie czyni.

Kodeks Prawa Kanonicznego reguluje trzy postaci przywileju wiary, a naj-
bardziej szczegółowo korzystanie z przywileju Pawłowego. W kanonie 1143 
prawodawca stwierdził: „§ 1. Małżeństwo zawarte przez dwie osoby nieochrz-
czone zostaje rozwiązane na mocy przywileju Pawłowego dla dobra wiary 
strony, która przyjęła chrzest, przez sam fakt zawarcia nowego małżeństwa 
przez stronę ochrzczoną, jeśli strona nieochrzczona odeszła. § 2. Uważa się, że 
strona nieochrzczona odchodzi, jeżeli nie chce mieszkać ze stroną ochrzczoną 
lub mieszkać z nią w zgodzie bez obrazy Stwórcy, chyba że strona ochrzczona 
po przyjęciu chrztu dała słuszny powód odejścia”. W celu większej ochrony 
praw strony nieochrzczonej prawodawca postawił, w kanonie 1144 § 1, jesz-
cze bardziej szczegółowe wymaganie: „Aby strona ochrzczona ważnie zawarła 
nowe małżeństwo, należy zawsze zapytać stronę nieochrzczoną: 1° czy i ona 
chciałaby przyjąć chrzest; 2° czy przynajmniej chciałaby zgodnie mieszkać ze 
stroną ochrzczoną, bez obrazy Stwórcy”.

Druga postać przywileju wiary może być zastosowana w sytuacji poligamii. 
Bowiem zgodnie z kanonem 1148 § 1. „Nieochrzczony, który miał równocze-
śnie przed chrztem kilka żon nieochrzczonych, po przyjęciu chrztu w Kościele 
katolickim, jeśli mu trudno pozostać z pierwszą żoną, może zatrzymać jedną 
z nich, oddalając pozostałe. To samo odnosi się do kobiety nieochrzczonej, 
która miała równocześnie kilku mężów nieochrzczonych”.

Trzecia postać przywileju wiary zachodzi w sytuacji, gdy „nieochrzczony, po 
przyjęciu chrztu w Kościele katolickim, nie może ze współmałżonkiem nieochrz-
czonym nawiązać współzamieszkania z racji uwięzienia lub prześladowania”18. 
Wtedy wolno mu zawrzeć nowe małżeństwo, nawet gdyby druga strona w tym 
czasie także przyjęła chrzest, z zachowaniem przepisu kanonu 1141.

16 Święta Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o rozwiązaniu małżeństwa na mocy przywileju 
wiary (z 6.12.1973).

17 Jan Paweł II, konstytucja apostolska Pastor Bonus, art. 53; Kongregacja Nauki Wiary, 
Instrukcja Potestas Ecclesiae o postępowaniu przy rozwiązywaniu małżeństwa na mocy 
przywileju wiary (z 30.04.2001), „Enchiridion Vaticanum”, XX, s. nr 581-640.

18 Kanon 1149 KPK.
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Powyższymi sposobami rozwiązywane mogą być związki niesakramentalne. 
Jest jeszcze czwarta postać przywileju wiary, niewymieniona w KPK, gdy strona 
prosząca nie przyjmuje chrztu, ale z zawieranego małżeństwa ma wyniknąć 
jakieś dobro duchowe19.

Zawieranie i ustanie małżeństw sakramentalnych
Prawo kanoniczne preferuje zawieranie małżeństw sakramentalnych i chroni 

ich ważność. Ale wypracowało też normy wskazujące rozwiązania w sytuacjach, 
gdy przy zawieraniu małżeństwa nie spełniono wszystkich istotnych wymagań 
do zawarcia ważnego małżeństwa.

Zawieranie małżeństw sakramentalnych
Z racji, że małżeństwo jest zawierane na całe życie, jest nierozerwalne, 

wspólnota chrześcijańska winna pomagać młodym w dotrzymaniu zobowią-
zań małżeńskich. Dlatego potrzebne jest odpowiednie przygotowanie doń. 
Teoretycznie przygotowanie to jest dobre. Prawodawca kościelny w kan. 1063 
szczególnie zobowiązuje do tego duszpasterzy. Mają oni „obowiązek troszczyć 
się o to, aby własna wspólnota kościelna świadczyła pomoc wiernym, dzięki 
której stan małżeński zachowa ducha chrześcijańskiego i będzie się doskonalił”. 
Duszpasterze mają szczególny obowiązek wspomagania małżeństw szczęśliwych 
i nieszczęśliwych. Małżeństwa udane, szczęśliwe, nie przysparzają kłopotów, 
a często pomagają w duszpasterstwie przez przykład dobrego życia i włączanie 
się w grupy duszpasterskie lub przygotowanie młodych do małżeństwa. Jednak 
z wielu stron słyszy się, że przygotowanie nie zawsze jest solidnie realizowane. 
Znane są tego negatywne konsekwencje: coraz więcej nieprzemyślanych ślubów 
i coraz więcej małżeństw rozpada się. Zatem istnieje pilna konieczność poprawy 
tego przygotowania i duszpasterstwa małżeństw.

Na wysoką rangę małżeństwa sakramentalnego wskazuje też norma o litur-
gicznej formie zawierania małżeństwa. Miejsce zawarcia małżeństwa określił 
prawodawca w kanonie 1118 KPK: „§ 1. Małżeństwo pomiędzy katolikami 
lub między stroną katolicką i niekatolicką ochrzczoną, winno być zawierane 
w kościele parafialnym” 20. Zaś w innym kościele lub kaplicy może być zawierane 
tylko za zezwoleniem ordynariusza miejsca lub proboszcza (§ 1). 

19 Zob. B. Nowakowski, Rozwiązanie małżeństwa in favorem fidei, Poznań 2013, s. 180-255.
20 Natomiast tylko miejscowy ordynariusz może zezwolić na zawarcie takiego małżeństwa 

„w innym odpowiednim miejscu” (Kan. 1118 § 2).
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Orzekanie nieważności małżeństwa
Kościół dostosowuje przepisy procesowe do zmieniających się warunków 

życia. Także normy obowiązujące w sprawach o nieważność małżeństwa są 
modyfikowane. W XX wieku było już kilka modyfikacji. Pierwszą było ogło-
szenie KPK w 1917 roku i wprowadzenie powszechnie obowiązujących norm 
procesowych21. Normy te zostały uszczegółowione w 1936 roku22. Drugą zmianą 
były normy w KPK ogłoszone w 1983 roku23, a trzecią zmianą wspominane już 
normy ogłoszone 8 września 2015 roku przez papieża Franciszka.

Orzekanie według KPK (1983) i Dignitas connubii (2005); 

Wyjątkowe znaczenie w interpretacji norm Kodeksu z 1983 roku ma podpi-
sana dnia 25 stycznia 2005 roku przez św. Jana Pawła II instrukcja o prowadzeniu 
procesów o nieważność małżeństwa Dignitas connubii (Godność małżeństwa)24, 
która zastąpiła instrukcję Provida Mater z roku 1936. Pierwszoplanowo służy 
ona udoskonaleniu procedury sądowej w sprawach małżeńskich, lecz zawiera 
także szereg norm zaczerpniętych z norm kodeksowych odnoszących się do 
procesu spornego25, lub będących ich interpretacją. Nie zmienia ona przepisów 
kodeksowych, lecz je wyjaśnia, doprecyzowuje i daje oficjalną interpretację 
przepisów nie całkiem jasnych. Stwierdza się w niej wyraźnie: „przepisy pro-
cesowe Kodeksu Prawa Kanonicznego, dotyczące stwierdzenia nieważności 
małżeństwa, pozostają w pełni w mocy i do nich należy zawsze odwoływać się 

21 Codex Iuris Canonici. Pii X Pontificis Maximi iussu digestus. Benedicti Papae XV auctoritate 
promulgatus. P. Gasparri (red.), Romae 1934, can. 1960-1992.

22 Instr. Provida Mater Ecclesia z 15.08.1936, AAS 28:1936 s. 313-362.
23 KPK z 1983 r., kan. 1671-1691; R. Sztychmiler, Sądownictwo kościelne w służbie praw 

człowieka, Olsztyn 2000, s. 113-135; idem, Kanoniczny proces o nieważność małżeństwa, 
„Ateneum Kapłańskie”, t. 148 z 2007, z. 1 (587), s. 38-52. 

24 Pontificium Consilium de Legum Textibus, Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et 
interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii, Città del Vaticano 2005, wersja 
łacińsko-polska, [w:] Komentarz do Instrukcji procesowej «Dignitas connubii», T. Rozkrut 
(red.), Sandomierz 2007, Wprowadzenie, s. 17.

25 R. Sztychmiler, Ochrona praw człowieka w normach kanonicznego procesu spornego, Olsz-
tyn 2003, s. 41-213; idem, Forum właściwe i organizacja trybunałów kościelnych w świetle 
Instrukcji Dignitas Connubii, [w:] Proces małżeński według Instrukcji „Dignitas Connubii”. 
Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad 
Dunajcem w dniach 13-14 czerwca 2005 roku (II Ogólnopolskie Forum Sądowe), T. Rozkrut 
(red.), Tarnów 2006 s. 35-52; R. Sztychmiler, Trybunał właściwy w sprawach o nieważność 
małżeństwa w świetle instrukcji „Dignitas connubii” z 2005 roku, [w:] Prawo – Administracja 
– Policja. Księga pamiątkowa Profesora Wincentego Bednarka, Olsztyn 2006, s. 422-431; 
R. Sztychmiler, Właściwość sądu i trybunały (art. 8-64), [w:] Komentarz do Instrukcji 
procesowej „Dignitas connubii”, T. Rozkrut (red.), Sandomierz 2007, s. 35-121.
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w interpretowaniu Instrukcji”. Czasem jej przepisy są bardziej szczegółowe niż 
kodeksowe. 

Kodeks Prawa Kanonicznego określił zasady i przebieg procesu o nieważ-
ność małżeństwa. Zawiera on normy określające skład trybunału, właściwość 
trybunału w sprawach o nieważność małżeństwa, kto może być stroną w takiej 
sprawie26, kto pełnomocnikiem i adwokatem27. Zawiera on normy dotyczące 
wprowadzenia sprawy przez złożenie odpowiedniej skargi o nieważność mał-
żeństwa, zawiązania sporu28, zgłaszania dowodów i dowodzenia29, publikacji 
akt i zamknięcia postępowania dowodowego, dyskusji przedwyrokowej a także 
sposobu rozstrzygania i redagowania wyroku30. Przepisy te są ogólnie znane, 
sprawdzone w praktyce. Wiadomo, wobec którego ściśle określonego sędziego 

26 R. Sztychmiler, Prawa stron w procesie kanonicznym, [w:] Nauki prawne wobec przemian, 
R. Sztychmiler (red.), Olsztyn 2000, s. 85-95.

27 Idem, Adwokat w procesie o nieważność małżeństwa, [w:] Proces małżeński w świetle Digni-
tas connubii – pierwsze doświadczenia. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników 
sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 11-12 czerwca 2007 roku. III 
Ogólnopolskie Forum Sądowe, T. Rozkrut (red.), Tarnów 2008, s. 103-128; R. Sztychmiler, 
Znaczenie udziału adwokata w kanonicznych procesach małżeńskich, [w:] Problemy z sądową 
ochroną praw człowieka, R. Sztychmiler, J. Krzywkowska (red.), Olsztyn 2012, t. 1, s. 57-69. 

28 R. Sztychmiler, Zawiązanie sporu w procesie kanonicznym, „Jus Matrimoniale” 6/12/:2001, 
s. 101-125.

29 Idem, Dowodzenie nieważności małżeństwa w świetle dyskusji kanonistów w latach 1997-
1998, „Prawo Kanoniczne” 42:1999 nr 1.2 s. 179-190; idem, Oświadczenia stron jako środek 
dowodowy, [w:] Ecclesia et status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej 
profesora Józefa Krukowskiego, A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz (red.), Lublin 2004, 
s. 563-579; idem, Powoływanie świadków w procesie kanonicznym, [w:] Księga Jubileuszowa 
Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, Toruń 2008, s. 833-848; idem, Przesłuchania w procesie 
kanonicznym, „Studia Prawnicze KUL”, 4 (36) 2008, s. 109-130; idem, Przesłuchanie świad-
ków w procesie kanonicznym, [w:] Dowodzenie w procesach kościelnych, J. Krzywkowska, 
R. Sztychmiler (red.), Olsztyn 2014, s. 45-66; idem, Opinie biegłych w procesie o nieważność 
małżeństwa, [w:] Lex tua veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu 
Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, P. Majer, A. Wójcik 
(red.), Kraków 2010, s. 613-627; idem, Udział adwokata w przesłuchaniach stron, [w:] Ars 
boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu 
z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, J. Wroceński, H. Pietrzak (red.), Warszawa 2010, 
s. 543-553; W. Góralski, Dowodzenie podstępnego wprowadzenia w błąd (kan. 1098 KPK) 
w orzecznictwie Roty Rzymskiej, [w:] Dowodzenie w procesach kościelnych, J. Krzywkowska, 
R. Sztychmiler (red.), Olsztyn 2014, s. 69-86; T. Rozkrut, Dowodzenie w małżeńskim procesie 
dokumentalnym, [w:] Dowodzenie w procesach kościelnych, J. Krzywkowska, R. Sztychmiler 
(red.), Olsztyn 2014, s. 87-105.

30 R. Sztychmiler, Ochrona praw człowieka, op. cit., s. 198-213; idem, Kanoniczny proces 
o nieważność małżeństwa, „Ateneum Kapłańskie” 2007, t. 148, z. 1 (587), s. 40-52. 
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należało zgłosić skargę31, że każdą sprawę rozpatrywało kolegium trzech sędziów, 
że do prawomocnego stwierdzenia nieważności wymagane były zgodne wyroki 
dwu instancji32.

Wiadomo, że strony mogą korzystać z pomocy adwokata33. Przy sądach 
działają tzw. adwokaci urzędowi (zwani też sądowymi lub stałymi), będący pra-
cownikami sądu, niepobierający opłat od zainteresowanych, gdyż są opłacani 
przez sąd lub diecezję (zgodnie z kan. 1490), oraz adwokaci prywatni (zwani też 
kontraktowymi), także zatwierdzeni przez biskupa, mogący dokładnie zająć się 
poszczególnymi sprawami, w tym reprezentowaniem strony w procesie, opłacani 
przez zainteresowane strony. Zdecydowanie odradza się korzystanie z porad 
prawników nie-kanonistów (bez studiów prawa kanonicznego i bez zatwier-
dzenia biskupa), którzy często ogłaszają się (m.in. w internecie), ale działają 
jak znachorzy, bez kompetencji, bez wymaganych kwalifikacji, szukając naiw-
nych klientów, wierzących w niemiarodajne zapewnienia o łatwym uzyskaniu 
wyroku o nieważności małżeństwa. Choć znane są mankamenty kościelnego 
wymiaru sprawiedliwości, jak brak odpowiedniej kadry w sądach, brak dobrze 
działającego poradnictwa przedprocesowego34, to obowiązujące do 2015 roku 
normy kodeksowe są już dobrze znane i sprawdzone. Problemem pozostaje 
w wielu przypadkach zbyt długie trwanie sprawy o nieważność małżeństwa.

Orzekanie od 2015 roku zgodnie z motu proprio Mitis Iudex Dominus Jesus 

Dnia 15 sierpnia 2015 roku w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, Ojciec Święty Franciszek podpisał dwa akty prawne, poprzez 
które dokonał zasadniczej reformy kanonicznych procesów o stwierdzenie 
nieważności małżeństwa. Ogłosił je 8 września 2015 roku, a obowiązują one 
od 8 grudnia 2015 roku. Pierwszy z tych dokumentów, motu proprio Mitis Iudex 
Dominus Jesus (Pan Jezus, łagodny Sędzia) – dotyczy zmian w Kodeksie Pra-
wa Kanonicznego obowiązującym w Kościele łacińskim. Paralelny dokument 
wprowadza podobne zmiany w Kodeksie Katolickich Kościołów Wschodnich. 
Do obu dokumentów papieskich dołączone są Zasady postępowania w spra-
wach o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

31 Idem, Problem odrzucenia skargi o nieważność małżeństwa z tytułu wykluczenia potomstwa 
w dekrecie Roty Rzymskiej z 21.06.1985 r. c. Serrano, „Ius matrimoniale” 3:1992 s. 104-119; 
idem, Prawo do skargi powodowej wyrazem praw człowieka w Kościele, „Forum Teologiczne” 
1:2000, s. 131-144. 

32 Kanony 1682-1684 KPK (do 7.12.2015).
33 Na podst. kan. 1483 i 1490 KPK.
34 Pomocą w ostatnich latach okazał się utworzony w 2007 roku Korpus Adwokatów Ko-

ścielnych w Polsce.
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W pierwszym ze wspomnianych dokumentów Papież zmienił treść kano-
nów 1671-1693 (normy specjalne do procesu o nieważność małżeństwa). 
Nie zmienił jednak zasadniczych norm procesowych, czyli norm procesu 
ogólnego i procesu spornego. Zmiany wprowadzone przez papieża Franciszka 
są bardzo poważne. Nowe prawo zmierza do ułatwienia orzekania nieważności 
małżeństwa. Ale w swoim założeniu pojmowane jest jako tylko uproszczenie 
procesu kanonicznego dotyczącego orzekania nieważności małżeństwa, a nie 
jako liberalizacja kościelnej dyscypliny. Ten zamiar papież Franciszek wyraził 
stwierdzając, że normy mają służyć pogłębieniu nauki o nierozerwalności 
i lepszemu dostosowaniu procesu kościelnego do wiary i prawdy: „doctrinam 
sacri connubii vinculi indissolubilitatis profundius intellexit exposuitque, (...) 
processum iudicialem ad rem aptius ordinavit, ita ut ecclesiastica disciplina 
magis magisque cum veritate fidei, quam profitebatur, cohaereret”.

Mają też służyć dobru wiernych, co jest istotnym celem Kościoła. Papież 
zamierza przez te normy chronić jedność wiary i dyscypliny Kościoła dotyczącej 
małżeństwa. 

Czas pokaże, czy te zamierzenia papieża Franciszka uda się zrealizować. 
Wątpliwe, bowiem wygląda na to, że bazują one na idealistycznym założeniu, 
iż ludzie (także ludzie Kościoła) są idealni, wszyscy prawi, bez skutków grzechu 
pierworodnego. Trzeba będzie wiele wysiłków (biskupów, sędziów, adwokatów, 
duszpasterzy i samych zainteresowanych), aby postawione cele dało się zreali-
zować, aby uniknąć niepowodzeń czy nawet zgorszenia.

Podstawy tych wątpliwości są przez niektórych dość szczegółowo wymienia-
ne. Pierwszą podkreślaną zmianą jest rezygnacja z dotychczasowego wymogu, 
by orzeczenie nieważności małżeństwa wydane w sądzie kościelnym zawsze 
było potwierdzone decyzją trybunału apelacyjnego. Można przypomnieć, że 
zasada dwuinstancyjnego wyroku została w 1741 roku wprowadzona przez Be-
nedykta XIV wskutek nadużyć w orzekaniu nieważności małżeństwa. Niektórzy 
zauważają, że nadużycia te dokonywały się w sądach kościelnych w Polsce. 
W myśl obowiązującego do 7 grudnia 2015 roku prawa, do prawomocności 
orzeczenia nieważności zawsze trzeba było zgodnych decyzji dwóch różnych 
trybunałów kościelnych. Od 8 grudnia 2015 dla prawomocnego stwierdzenia 
nieważności małżeństwa nie będzie już zawsze wymagane zgodne orzeczenie 
sądów kościelnych dwóch instancji. Jeśli bowiem żadna ze stron w terminie 
15 dni nie odwoła się od wyroku35, ten stanie się prawomocny, a strony będą 
mogły zawrzeć nowe małżeństwa36. 

35 Nowe prawo (Mitis Iudex) nakazuje sędziemu, by ten odrzucił apelację, gdy będzie oczy-
wiste, iż jej celem ma być jedynie przewlekanie postępowania.

36 Kanon 1679 KPK od 8.12.2015.
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Innym znaczącym ułatwieniem jest możliwość orzekania w sprawach mał-
żeńskich – ale tylko na terenach, gdzie nie ma możliwości utworzenia kolegium 
– tylko przez jednego sędziego37, zamiast trzyosobowego kolegium. Z zezwolenia 
tego mogą więc korzystać tylko diecezje jeszcze nie w pełni ukształtowane. Tyl-
ko tam i to bez zgody Konferencji Episkopatu (co było wymagane dotąd) sam 
biskup będzie mógł powierzyć orzekanie w sprawach o nieważność małżeństwa 
jednemu sędziemu. Jednak apelacja od wydanego w tym trybie wyroku zawsze 
musi być rozpatrywana w II instancji przez trybunał kolegialny, składający się 
z trzech osób38.

Wielką innowacją, jaką wnosi prawo opublikowane 8 września 2015 roku, 
jest ustanowienie tzw. procesu skróconego, czy przed biskupem, dla orzekania 
w sprawach, w których nieważność małżeństwa wydaje się oczywista39. Za-
skakujące jest, iż w tego rodzaju sprawach ma orzekać nie jak zwykle sąd, ale 
sam biskup diecezji. To prawda, że biskup, jako głowa Kościoła partykularnego 
zawsze jest pierwszym sędzią w diecezji. Zazwyczaj jednak wykonuje on władzę 
sędziowską poprzez swojego wikariusza sądowego (oficjała) i sędziów. Dotych-
czasowe przepisy nawet sugerowały wprost, by biskup osobiście nie angażował 
się w sprawowanie władzy sądowniczej. Od 8 grudnia 2015 roku jest inaczej: 
odtąd sam biskup, po przygotowaniu sprawy przez wikariusza sądowego, będzie 
mógł wydać prawomocne orzeczenie o nieważności małżeństwa. Oczywiście 
biskup może to uczynić dopiero po przeprowadzeniu, na zlecenie wikariusza 
sądowego, odpowiedniego procesu skróconego. Jeśli wikariusz sądowy uzna, 
że sprawa jest jednoznacznie wyjaśniona, przekaże akta biskupowi. Jeśli biskup 
taki sposób procedowania uzna za właściwy, wyda wyrok stwierdzający nie-
ważność małżeństwa. Biskup może również zdecydować o przekazaniu sprawy 
z powrotem sądowi do zwykłego procesu40. 

Pierwszym warunkiem wszczęcia takiego procesu skróconego jest wniesienie 
skargi o nieważność przez oboje małżonków, albo przez jednego z nich, ale za 
zgodą drugiego. Drugim warunkiem jest istnienie tak oczywistych okoliczności 
faktycznych i osobowych, iż nieważność małżeństwa jawi się jako ewidentna, 
a przeprowadzanie drobiazgowego postępowania dowodowego wydaje się 
niekonieczne41. 

W procesach skróconych formalności procesowe mają być ograniczone do 
minimum, a dowody – jeśli to możliwe – winny być zebrane w ramach jednego 

37 Kanon 1673 § 3-4 KPK od 8.12.2015.
38 Kanon 1673 § 5 KPK od 8.12.2015.
39 Kanony 1683-1687 KPK od 8.12.2015.
40 Kanony 1685 i 1687 § 1 KPK od 8.12.2015.
41 Kanon 1683 KPK od 8.12.2015 .
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posiedzenia sądu. Oczywiście nie zajmuje się tym osobiście biskup, ale w jego 
imieniu czyni to instruktor sprawy. Po zebraniu dowodów i wypowiedzeniu 
się obrońcy węzła, biskup zapoznaje się z aktami sprawy i jeśli w oparciu o nie 
zyska moralną pewność co do nieważności małżeństwa, po zasięgnięciu opinii 
instruktora oraz doradcy zwanego asesorem, może wydać wyrok stwierdza-
jący nieważność42. Pełny tekst wyroku wraz z motywacją winien zostać jak 
najszybciej notyfikowany stronom. Od tego orzeczenia możliwa jest apelacja 
w normalnym trybie43.

Pewne obawy mogą budzić wymienione w załączonych do motu proprio 
„Zasadach”, oznaki owej „oczywistej” nieważności małżeństwa: brak wiary 
mogący prowadzić do symulacji konsensu lub błędu w odniesieniu do insty-
tucji małżeństwa, bardzo krótki czas pożycia małżeńskiego, aborcja dokonana 
dla uniknięcia zrodzenia potomstwa, pozostawanie w relacji pozamałżeńskiej 
w czasie zawierania małżeństwa lub wkrótce po ślubie, zatajenie poważnych 
okoliczności i faktów sprzed zawarcia małżeństwa (bezpłodności, choroby za-
kaźnej, posiadania potomstwa, dopuszczenia się przestępstwa), powód zawarcia 
małżeństwa całkowicie obcy małżeńskiej wspólnocie, przemoc fizyczna w celu 
wymuszenia zgody na małżeństwo, nieoczekiwana ciąża kobiety, dysfunkcja 
psychiczna potwierdzona dokumentacją lekarską44. 

Z praktyki sądowej wiadomo, że nie zawsze powołanie się nawet na drastycz-
ne okoliczności, dokumenty, prowadzi do wyroku stwierdzającego nieważność 
małżeństwa. Nie można np. z niedostatków wiary małżonka w prosty sposób 
wnioskować o nieważności zawartego przezeń małżeństwa. To samo zastrze-
żenie trzeba wysunąć w odniesieniu do ciąży, w którą kobieta zachodzi przed 
ślubem albo do krótkiego trwania pożycia małżeńskiego. Wymienione przyczyny 
mogą stać się furtką do nadużyć, gdy osoby wnoszące sprawę lub prowadzące 
postępowanie będą działały powierzchownie, bez fachowej wnikliwości czy 
wręcz podstępnie lub niestarannie. Nowe normy wymagają wielkiej rozwagi 
i odpowiedzialności, aby zbyt pochopnie nie orzekać nieważności małżeństwa 
tylko ze względu na obecność przesłanek, które w zewnętrznym odbiorze nie 
specjalisty w zakresie prawa kanonicznego, mogą wydawać się ewidentnym 
symptomem nieważności. Tym większa musi być czujność obrońcy węzła 
w tego rodzaju sprawach. Pośpieszne orzekanie nieważności małżeństwa może 
w dalszej perspektywie przynieść skutki całkowicie odmienne od tych, które 
były zamierzone przy wprowadzaniu instytucji procesu skróconego. Pragnienie 
sprawności postępowania może niekorzystnie odbić się na jakości orzekania 

42 Kanony 1685-1687 § 1 KPK od 8.12.2015.
43 Kanon 1687 § 2-3 KPK od 8.12.2015.
44 Mitis Iudex, Zasady proceduralne, art. 14 § 1.
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w sprawach małżeńskich, i zamiast być pomocą w rozwiązaniu trudnych spraw, 
może stać się powodem zgorszenia, a w rezultacie przyczynić się do pogłębienia 
kryzysu wartości małżeństwa.

Pomoc wiernym małżonkom i rozwiedzionym
„Zasady” załączone do motu proprio papieża Franciszka polecają biskupowi 

podjęcie starań, by otoczono duszpasterską troską wiernych, którzy po rozwo-
dach zawarli nowe związki. Takim osobom należy dać pomoc w postaci zachęty 
i porady prawnej zmierzającej do zwrócenia się do właściwego sądu kościelnego 
w celu uregulowania spraw własnego małżeństwa. Taką pomocą winni służyć 
przede wszystkim proboszczowie, duszpasterze, którzy przygotowywali do 
zawarcia małżeństwa, a także inni duchowni, zakonnicy i odpowiednio przy-
gotowani wierni świeccy, nawet jeśli nie mają specjalistycznego wykształcenia 
kanonistycznego. Diecezja winna zadbać (np. przez opracowanie stosownych 
materiałów) o przygotowanie takich osób do prowadzenia rozmów i przepro-
wadzania wstępnego dochodzenia. 

W tym kontekście rodzi się pytanie, dlaczego takiej pomocy i szczególnej 
opieki duszpasterskiej nie poleca się wobec osób porzuconych przez współmał-
żonka, jak to się zaleca wobec tych, którzy rozbili rodziny i zawarli nowe związki. 
Jestem przekonany, że taką szczególną pomoc duszpasterze i ludzie Kościoła 
winni okazywać nie tylko tym, którzy zawarli ważne małżeństwa i w nich żyją, 
ale także tym opuszczonym45.

Wnioski generalne oraz propozycje na przyszłość

Wnioski generalne

Analiza norm związanych z procesem o nieważność małżeństwa i z jego sa-
kramentalnością, zwłaszcza na etapie zawierania małżeństwa oraz stwierdzenia 
jego nieistnienia lub ustania, wskazuje na dużą ich stałość. Dotyczy to szcze-
gólnie sakramentalności małżeństwa w nauczaniu Kościoła. Sakramentalność 
małżeństwa ma swoje znaczenie także w KPK z 1983 roku oraz w instrukcji 
procesowej Dignitas connubii. Rozwiązywanie małżeństw niesakramentalnych 

45 Szerzej zob. R. Sztychmiler, Ochrona prawna małżeństwa w kontekście ideologii gender, 
[w:] Katolickie zasady relacji państwo-kościół a prawo polskie, Lublin 2015, s. 205-220; 
idem, Współczesne zadania małżonków chrześcijańskich, [w:] Ochrona małżeństwa i rodziny 
w Polsce. Zagadnienia prawne, J. Krzynówek, J. Krzywkowska (red.), Olsztyn 2015, s. 69-
86; R. Sztychmiler, Pomoc rodzinie w dokumentach I Synodu Archidiecezji Warmińskiej 
a współczesne wymagania, [w:] Rodzina we współczesnej Europie – stabilność i zmiana, 
M. Tunkiewicz, H. Tryka (red.), Olsztyn 2015, s. 157-174.
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jest łatwiejsze niż sakramentalnych. Motu proprio Mitis Iudex ułatwia prze-
prowadzanie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, lecz nakazuje 
jednocześnie troskę o jednolitość praktyki Kościoła w tym zakresie.

Zauważyć można, że zmiany nauczania i prawa Kościoła następują w ostat-
nich stuleciach, a zwłaszcza w XX i XXI wieku coraz szybciej. Od reformy pro-
cesu dokonanej przez Benedykta XIV (1740-1758) do reformy przeprowadzonej 
w KPK z 1917 roku, upłynęło ponad 150 lat. Kolejna reforma procesu dokonana 
została w KPK z 1983 roku, czyli po 66 latach. W roku 2005, a więc zaledwie 
po 22 latach dokonano udoskonalenia procesu małżeńskiego w instrukcji Di-
gnitas connubii. Ostatniej reformy procesu o nieważność małżeństwa dokonał 
w 2015 roku w motu proprio Mitis Iudex Dominus Jesus, a więc już tylko po 
10 latach. Wydaje się, że zmiany prawa procesowego są coraz radykalniejsze. 
Jak szybko i jaka może być następna reforma?

Inne są zadania kanonistów, a inne moralistów i dogmatyków. Podkreśla się, 
że w kontekście wydarzeń w Kościele w 2014 i 2015 roku, dogmatycy winni 
dogłębnie przeanalizować, czy bezwarunkowe połączenie umowy małżeńskiej 
i sakramentu jest konieczne? Już z wstępnej analizy wynika bowiem, że z roz-
dzielenia wyniknęłyby tak plusy jak i minusy.

Wnioski szczegółowe

Celem reformy kanonicznego prawa procesowego dokonanej przez papieża 
Franciszka jest usprawnienie procedury w sprawach małżeńskich w trybunałach 
kościelnych. Pojawiają się jednak obawy, czy przyspieszenie procesu nie odbije 
się negatywnie na sprawiedliwym orzekaniu. Sędziowie kościelni nie mogą 
kierować się tylko współczuciem i miłosierdziem, bez docierania do prawdy. 
Szczególnie gdyby tego rodzaju „pomoc” oznaczała odejście od nauki Chrystusa 
o nierozerwalności małżeństwa i o zdolności człowieka do bezwarunkowego 
oddania się umiłowanej osobie i przyjęcia daru, jaki czyni ona z siebie samej. 
Tak o małżeństwie nauczali ostatni papieże – św. Jan Paweł II i Benedykt XVI.

Nowe normy papieża Franciszka wymagają zgodnego z prawem ich stoso-
wania, rzetelności pracowników trybunałów kościelnych, a przede wszystkim 
wielkiej odpowiedzialności biskupów. Tylko wtedy mogą one stać się wielką 
pomocą w rozwiązaniu powikłanych spraw wielu wiernych, którzy boleśnie 
przeżywają małżeńskie niepowodzenia. W ten sposób Kościół realizuje swoją 
zbawczą misję także poprzez instrumenty prawne, w czym uwidacznia się osta-
teczny cel i uzasadnienie prawa kanonicznego: „dobro dusz zawsze winno być 
w Kościele najwyższym prawem” (kan. 1752 KPK).

Wynika stąd konieczność jednolitej troski i dyscypliny Kościoła dotyczącej 
małżeństw, w tym także badania i orzekania nieważności małżeństw. Aby 
ta jednolitość została utrzymana, zachodzi konieczność coraz solidniejszego 
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przygotowania i formacji wszystkich ewentualnych uczestników procesów 
o nieważność małżeństwa. Dotyczy to tak biskupów (aby rozszerzyć ich przy-
gotowanie do posługi biskupiej), sędziów i wszystkich pracowników sądów 
kościelnych, adwokatów kościelnych i biegłych sądowych, a także wszystkich 
wiernych, tak małżonków jak i potencjalnych świadków (potrzebna informacja 
i wezwanie ich do uczciwości). Wielką pomocą mogą tu być uchwały synodów 
biskupów, konferencji biskupów i synodów regionalnych (plenarnych, prowin-
cjalnych i diecezjalnych).

W obliczu skoordynowanych ataków na tradycyjne małżeństwo, tak w zla-
icyzowanych społeczeństwach zachodnich jak i poprzez takie instytucje mię-
dzynarodowe jak ONZ i Unia Europejska, konieczne jest zwiększenie troski 
nie tylko o osoby żyjące w kolejnych (najczęściej nieważnych kanonicznie) 
związkach. Coraz pilniejsze jest zorganizowanie lub podniesienie na wyższy 
poziom duszpasterstwa małżeństw (a nie tylko rodzin), wspieranie małżeństw 
dzielnie pokonujących trudności, tych ulegających osłabieniu przez te trud-
ności, a także małżonków opuszczonych, którzy pomimo pokus światowych 
dochowują wierności małżeńskiej i często z wielkim poświęceniem wychowują 
dzieci.

Słowa kluczowe: małżeństwo, sakramentalność, trwałość małżeństwa, Mitis 
Iudex, zawieranie małżeństwa, nieważność małżeństwa.
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NIESPÓJNOŚCI KATOLICKIEJ DOKTRYNY 
O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA

INCOHERENCES IN THE CATHOLIC DESCRIPTION 
OF THE SACRAMENT OF MATRIMONY

The article considers the main incoherences, which emerge from the meet-
ing of dogmatic theology (theology of sacraments) and the Canon Law, general 
and detailed theology of sacraments (with reference to matrimony), and in the 
very sacramentological systematics of this sacrament. Particular focus is placed 
on the following problems: the significance of faith for the sacramentality of 
matrimony, the relation between natural and sacramental matrimony (Code 
of Canon Law, canon 1055), the relation between celebration of the sacrament 
and indissolubility of matrimony (the problem of unconsummated marriages), 
and the minister of the sacrament of matrimony. The article presents the back-
ground of the listed problems, their historical roots .

Key words: theology of sacraments, sacrament of matrimony, general sacra-
mentology, Canon Law.

Celem niniejszego studium jest wskazanie na niektóre elementy katolickiej 
doktryny o sakramencie małżeństwa – ujawniające pewne niespójności – czy 
to w stosunku do teologiczno-systematycznego opisu pozostałych sakramen-
tów, czy to pomiędzy opisem teologicznym a opisem prawnym sakramentu 
małżeństwa, czy to w ramach samej systematyki teologicznej dotyczącej 
tego sakramentu. Ze względu na szczupłość miejsca postaram się przede 
wszystkim zarysować problemy, wskazać w miarę możliwości ich historyczne 
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źródła i uwarunkowania oraz zasygnalizować niektóre konsekwencje natury 
pastoralnej1. 

W zasadzie od początku refleksji nad sakramentalnością małżeństwa (rozu-
mianą formalnie, czyli zasadniczo od XII wieku) teologowie wskazywali na jego 
specyfikę w stosunku do pozostałych sakramentów, związaną z faktem, iż mał-
żeństwo istnieje jako chciane przez Boga i otoczone Jego błogosławieństwem 
już w porządku stworzenia, zatem nie zostało przez Chrystusa ustanowione jako 
zupełnie nowa rzeczywistość, a raczej „podniesione do godności” sakramentu. 
To zdaje się być także powodem późnego formalnego rozpoznania sakramen-
talnego charakteru małżeństwa. Jedną z głównych konsekwencji takiego stanu 
rzeczy było przejmowanie do prawodawstwa kościelnego elementów świeckich 
praw małżeńskich kultur, w których chrześcijaństwo się rozwijało, nim jeszcze 
rozwinęła się teologiczna doktryna o sakramencie małżeństwa. W efekcie 
w sprawach małżeńskich przez wieki więcej do powiedzenia mieli prawnicy, 
niż teologowie i nie wydaje się, by ta sytuacja uległa współcześnie rzeczywistej 
zmianie (mimo prób podjętych przy redakcji Kodeksu Prawa Kanonicznego 
z 1983 roku). Wystarczy pomyśleć o strukturze studiów teologicznych przy-
szłych duchownych, w których teologiczno-dogmatyczna nauka o małżeństwie 
zmieścić się musi w ramach jednej lub dwóch jednostek dydaktycznych2 (część 
sakramentologii szczegółowej), zaś prawo małżeńskie stanowi osobny przed-
miot3. Obawiam się, że nie jest bezpodstawne twierdzenie, że w wielu kwestiach 
dotyczących sakramentu małżeństwa teologia systematyczna ograniczała się 
do recepcji zastanych opinii prawników, tak jakby prawo kanoniczne było dla 

1 Z częścią z tych problemów związane są mniej lub bardziej szerokie dyskusje, których 
omówienie również przekracza ramy niniejszego studium. Powstrzymam się również od 
zarysów proponowanych rozwiązań. Kwestie pastoralne poruszać będę jedynie marginal-
nie, choć trzeba zwrócić uwagę, że często to właśnie w praktyce pastoralnej najsilniej, 
z największym przełożeniem na doświadczenie wiernych, ujawniają się niespójności 
doktrynalne.

2 Jakkolwiek nie mogę powołać się w tej kwestii na pewne dane statystyczne, z rozmów ze 
studentami i absolwentami różnych polskich uczelni wnoszę, że nierzadko wykładowcy 
w ogóle nie dochodzą do wyłożenia tej problematyki, usprawiedliwiając to także tym, że 
zostanie podjęta (lub już została omówiona, bo i tak się zdarza) w ramach zajęć z prawa 
kanonicznego.

3 Por. Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, Częstochowa 1999, s. 174 i 187-188 Trzeba 
wspomnieć, że w ramach teologii moralnej także dochodzić może do pewnego zaburzenia 
wizji, bowiem wciąż częściej niż moralność życia małżeńskiego i rodzinnego wykłada się 
przedmiot „moralność życia seksualnego” (klasyczny traktat o szóstym przykazaniu de 
sexto), którego efektem może być, niestety, swoista redukcja perspektywy, zwłaszcza że 
kwestie te mają być wykładane przed dogmatycznymi i prawnymi (por. ibidem s. 178).
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tej problematyki decydującym źródłem teologicznym4. Ewidentnie sytuacja 
zaistniała po Soborze Watykańskim II i adhortacji Familiaris consortio Jana 
Pawła II i sygnalizuje pewną zmianę w tym względzie: prawo małżeńskie miało 
się w Kościele pisać bardziej w funkcji pewnej wizji teologicznej. Uważam jed-
nak, że mamy wciąż do czynienia raczej z początkiem pewnego procesu, a nie 
jego kresem. Ton niedawnej adhortacja papieża Franciszka Amoris laetitia 
zdaje się potwierdzać tę intuicję. Także poniższe rozważania należy odczytywać 
jako przyczynek do tego procesu.

Problem roli wiary oraz intencji w sakramencie małżeństwa
Chciałbym zacząć od roli wiary w sakramencie małżeństwa. Niepodważal-

ną wydaje się bowiem teza, iż każdy sakrament domaga się od przyjmującego 
cieszącego się aktualnym „używaniem rozumu” także aktualnej wiary. Pierwszy 
warunek – wobec założenia, że to świadomie wyrażona zgoda małżonków fecit 
nuptiam – w przypadku sakramentu małżeństwa musi być zawsze spełniony (do 
ważności). Można zatem z pewnością zakładać, że ci, którzy są zdolni do wejścia 
w małżeństwo, są zatem ipso facto zdolni do aktualnej, zreflektowanej wiary. 
Intuicja teologiczna podpowiada, że w konsekwencji jej posiadanie powinno 
być – analogicznie do innych sakramentów – warunkiem udzielenia sakra-
mentu. Tymczasem, mimo że Jan Paweł II w Familiaris consortio kilkakrotnie5 
podkreślał rolę wiary w tym sakramencie, to ten sam dokument otworzył drogę 
do faktycznego zignorowania tej teologicznej zasady w Kodeksie Prawa Kano-
nicznego z 1983 roku. W nr 68 adhortacji czytamy bowiem: „Chęć ustalenia 
ostatecznych kryteriów dopuszczania do zawarcia ślubu w Kościele, które by 
brały pod uwagę stopień wiary nowożeńców, zawiera w sobie, niezależnie od 
wszystkiego, wielkie niebezpieczeństwa. Przede wszystkim ryzyko bezpodstaw-
nych i dyskryminujących osądów; następnie ryzyko wywołania wątpliwości co 
do ważności małżeństw już zawartych, z wielką szkodą dla wspólnot chrześci-
jańskich, oraz nowego, bezpodstawnego niepokojenia sumień małżonków (...)”.

Trudno się jednak oprzeć wrażeniu, że próba uniknięcia wymienionych 
niebezpieczeństw doprowadziła de facto do skutków jeszcze bardziej niepożąda-
nych, w postaci wielkiej liczby rozpadających się małżeństw sakramentalnych 
ludzi w praktyce niewierzących. I jeśli nawet udaje się ich pewnego dnia, nieraz 
po latach, przywrócić do żywej wiary, często okazuje się, że żyją już w „sytuacji 
nieregularnej”. Problem pastoralny jest tu nad wyraz realny i bolesny.

4 Pewnych ilustracji tego twierdzenia dostarczą rozważania w dalszej części niniejszego 
artykułu, zwłaszcza w kwestii problemu małżeństwa nieskonsumowanego.

5 Por. zwłaszcza nr 51 i 68. 
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Kanoniczny opis warunków ważności węzła małżeńskiego6 w zasadzie pomija 
kwestię wiary – nawet nie wspominając o niej w rozdziale Pasterska troska 
i czynności poprzedzające zawarcie małżeństwa (kan. 1063nn). Do jakiej 
praktyki to prowadzi? Otóż takiej, że wobec faktycznego zakazu oceniania wiary 
nupturientów, nawet wobec deklaracji niewiary jednej lub nawet obu stron, 
dopuszcza się do celebracji. W obowiązującym obecnie w Polsce formularzu 
tzw. protokołu przedmałżeńskiego, słowo „wiara” w ogóle się nie pojawia, zaś 
w sekcji „Jedność, nierozerwalność, sakramentalność małżeństwa, dobro po-
tomstwa”, w której należałoby się spodziewać jakiegoś odniesienia do intencji 
przyjęcia sakramentu małżeństwa nie pojawia się żadne pytanie tego dotyczące. 
Mimo zatem, iż wykluczenie sakramentalności mogłoby nawet skutkować – 
z kanonicznego punktu widzenia – nieważnością małżeństwa7, nie pytamy o tę 
kwestię nupturientów.

Zwróćmy uwagę, że z zasad sakramentologii ogólnej wynika, iż do zaistnie-
nia sakramentu konieczna jest przynajmniej habitualna intencja szafarza oraz 
przyjmującego. Oczywiście – przypadek chrztu wskazuje, że intencję czynienia 
tego, co czyni Kościół może mieć także osoba niewierząca, zatem na pierwszy 
rzut oka problemu nie ma: niewierzący może być szafarzem sakramentu. Spra-
wa skomplikuje się oczywiście w momencie, w którym zapytamy o intencję 
przyjmującego. Nie wydaje się, by u osoby zdolnej do wyrażenia konsensusu 
małżeńskiego można było bazować na intencji innych osób (jak np. przy chrzcie 
dziecka8), zatem decydująca jest intencja nupturienta9. Rzecz w tym, że specy-
fika sakramentu małżeństwa polega m.in. na tym, iż do godności sakramentu 
wyniesiona została rzeczywistość istniejąca już w planie stworzenia. „Małżeń-
stwo” zatem i „sakrament małżeństwa” mogą, ale nie muszą być synonimami. 
Kwestia intencji komplikuje się więc, gdyż „chcieć małżeństwa” niekoniecznie 
musi oznaczać „chcieć sakramentu małżeństwa”. Obawiam się, że gdybyśmy 

6 Trudno się oprzeć wrażeniu, że kanoniści – z redaktorami kodeksu włącznie – z konse-
kwencją godną lepszej sprawy unikają w ogóle mówienia o sakramencie małżeństwa, co 
samo w sobie jest problematyczne z teologicznego punktu widzenia. 

7 Orzecznictwo Roty Rzymskiej zna takie przypadki. Uznaje się wówczas, iż chodzi o si-
mulatio voluntatis (w odróżnieniu od częściej powoływanego w orzecznictwie przypadku 
voluntas simulandi). 

8 Co ciekawe – małżeństwa zawierane przez rodziców w imieniu dzieci jeszcze w czasie Soboru 
Trydenckiego przez wielu teologów były uznawane za wiążące, lecz niesakramentalne.

9 Pomijam już pytanie o to, czy musi chodzić o intencję aktualną, czy też wystarczy habi-
tualna, choć trzeba przyznać, że w przypadku małżeństwa kwestia intencji habitualnej 
staje się nieco bardziej złożona. Bowiem wydaje się, że nie wystarczy np. w wieku lat 18 
wzbudzić w sobie intencję przyjęcia sakramentu małżeństwa – ze względu na relacyjny 
charakter tego sakramentu konieczna wydaje się intencja zawarcia małżeństwa z daną 
osobą.
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przyjrzeli się bliżej tej kwestii mogłoby się okazać, że wielu ochrzczonych nie-
wierzących lub słabo wierzących proszących o „ślub kościelny”, ma wprawdzie 
intencję zawarcia małżeństwa, natomiast ani śladu intencji udzielenia / przy-
jęcia sakramentu10. Zauważmy, że takiej świadomości nie sprzyja bynajmniej 
formuła wypowiadana w trakcie zawarcia sakramentu, która przypomina raczej 
formułę uroczystego ślubowania, niż formułę sakramentalną11. 

Oczywiście: kanon 1055 Kodeksu Prawa Kanonicznego (1983) stanowi12, 
że między ochrzczonymi nie może być małżeństwa, które by nie było sakra-
mentem, trudno jednak założyć, że normy te rzeczywiście kształtują intencję 
osoby niewierzącej chcącej zawrzeć małżeństwo w Kościele. Niemniej powyższa 
zasada kanoniczna obowiązuje prowadząc – moim zdaniem – do poważnej 
aporii. W dalszej części niniejszego opracowania powrócę do kwestii genezy 
normy kanonu 1055 i pytań, które z tym się wiążą. 

Nie sposób nie postawić w tym miejscu jeszcze jednego pytania. Czy wyni-
kający z zasad sakramentologii ogólnej wymóg intencji szafarza / przyjmującego 
ma adekwatny odpowiednik po stronie prawa kanonicznego? Moim zdaniem 
nie. Nie wydaje się, by była uznawana za konstytutywną część zgody małżeń-
skiej – kanon 1096, § 1 brzmi bowiem następująco: „Do zaistnienia zgody 
małżeńskiej konieczne jest, aby strony wiedziały przynajmniej, że małżeństwo 
jest trwałym związkiem między mężczyzną i kobietą, skierowanym do zrodzenia 
potomstwa przez jakieś seksualne współdziałanie”. 

Takie sformułowanie nie budzi wątpliwości w przypadku małżeństwa na-
turalnego. Co jednak w przypadku małżeństwa sakramentalnego (zwłaszcza 
wobec normy kanonu 1055 stanowiącego, że tylko takie wchodzi w grę między 
ochrzczonymi?). 

Idąc dalej kanon 1101, §2 stanowi: „Jeśli jednak jedna ze stron albo oby-
dwie pozytywnym aktem woli wykluczyłyby samo małżeństwo lub jakiś istotny 
element małżeństwa, albo jakiś istotny przymiot, zawierają je nieważnie”. 
Nawet jeśli uznać, że sakramentalność mieści się w owym kanonie jako jeden 
z „istotnych elementów małżeństwa” to jednak fakt, że ktoś nie wyklucza po-
zytywnym aktem woli, iż małżeństwo jest / może być sakramentem nie oznacza 
10 Fakt, iż celebracja sakramentu małżeństwa może mieć w Polsce także skutek na forum 

prawa państwowego bynajmniej nie ułatwia sprawy: części osób – jak się wydaje – zależy 
na skutku cywilnym oraz uroczystej oprawie, jaką daje ślub kościelny. Uznawanie tego 
automatycznie za zgodną z zamysłem Kościoła intencję przyjęcia sakramentu wydaje się 
ryzykowne. 

11 Por. Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Kato-
wice 20103, s. 31 Ta sytuacja różni się jednak w poszczególnych krajach (dostosowania 
w kompetencji episkopatów krajowych).

12 Dość znamienne, że tego stwierdzenia nie powtarza Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 
1601), choć trudno z tego faktu wyciągać daleko idące wnioski.
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automatycznie, że faktycznie w danym momencie chce udzielić lub przyjąć 
sakrament. Zdecydowanie czymś innym jest chcenie czegoś (akt pozytywny), 
a czym innym niewykluczanie (brak negacji).

W tym miejscu – moim zdaniem – niespójność pomiędzy opisami teolo-
gicznym i kanonicznym sakramentu małżeństwa ujawnia się w sposób istot-
ny: kanoniczne wymagania co do ważności małżeństwa sakramentalnego 
postawione są niejako niżej, niż wymagania wynikające z sakramentologii 
ogólnej. Radykalnie formułując problem: prawnik będzie uznawał za wiążące 
to, co teolog byłby skłonny uznać raczej za symulację celebracji sakramentu. 
Międzynarodowa Komisja Teologiczna, jeszcze pod normami Kodeksu Prawa 
Kanonicznego z 1983 roku, zwracała na ten problem uwagę w dokumencie 
Doktryna katolicka o sakramencie małżeństwa stwierdzając: „brak osobistej 
wiary wystawia na ryzyko ważność sakramentu”13. Nowy kodeks – moim zda-
niem – nie przyniósł rozwiązania tego problemu.

Problem relacji pomiędzy małżeństwem naturalnym 
a małżeństwem sakramentalnym

Wspomniałem już, że problem ewentualnej intencji skierowanej na zawarcie 
przez ochrzczonego małżeństwa naturalnego, a nie sakramentalnego, wydaje 
się być rozwiązany przez kanon 1055 KPK: „§ 1. Małżeńskie przymierze, przez 
które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze 
swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, 
zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności 
sakramentu. § 2. Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna 
umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem”.

Moim zdaniem, jest to, niestety, rozwiązanie wyłącznie formalne, które nie 
jest w stanie zapobiec sytuacjom, w których materialnie taka niepożądana 
intencja u ochrzczonego faktycznie występuje. Warto więc w tym miejscu 
zadać pytanie o źródła tego kanonu. Prócz bowiem wskazanego wyżej pro-
blemu dotyczącego intencji, generuje on jeszcze jedną trudność, ujawniającą 
się w przypadku małżeństwa ochrzczonego z osobą nieochrzczoną. Otóż 
stwierdzenie, iż do sakramentalnej godności zostało podniesione małżeństwo 
„między ochrzczonymi” wyklucza automatycznie możliwość wzmocnienia 
przez sakrament małżeństwa osoby ochrzczonej, która przecież w związku 
z nieochrzczonym ma szczególną misję doprowadzenia małżonka do wiary (por. 
1 Kor 7,14). Więcej jeszcze: jeśli małżeństwo ochrzczonego z nieochrzczonym 
nie jest (jednostronnie) sakramentem, to Kościół dopuszcza de facto sytuacje, 
13 Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996, J. Kró-

likowski (red.), Kraków 2000, s. 95.
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w których osoba ochrzczona żyje godziwie (!) w małżeństwie naturalnym 
(związku niesakramentalnym?). Co więcej – chodzi nie tylko o dopuszczenie, 
ale także o błogosławieństwo – mamy bowiem ryt celebracji małżeństwa ze 
stroną nieochrzczoną14, a więc liturgiczny akt celebracji małżeństwa natural-
nego (związku niesakramentalnego?), który używa identycznych formuł jak ryt 
celebracji sakramentu małżeństwa, jedynie z pominięciem słowa „sakrament”, 
przy czym – co jednak dziwi – ta sama formuła stosowana jest w sytuacji ślu-
bu ochrzczonego z nieochrzczonym niewierzącym, jak i w przypadku ślubu 
osoby ochrzczonej z katechumenem (albo pary katechumenów), czyli pary 
wierzących15.

Przyjrzyjmy się zatem źródłom kanonu 1055 KPK. Obecnie obowiązujący 
Kodeks przejął go z Kodeksu z 1917 roku (kan. 1012) – w interesującej nas 
części właściwie dosłownie. A na czym bazowali autorzy pierwszego Kodeksu? 
Otóż wśród źródeł kanonu wskazywane są w pierwszym rzędzie16 Dekretały 
Grzegorza IX (1294) oraz Dekret o sakramentach (w ogólności) VII sesji Soboru 
Trydenckiego (3 marca 1547). Następne wymieniane źródła to nauczanie no-
wożytnych papieży, poczynając od Piusa IX (1851). W Dekretałach znajdziemy 
fragment ze św. Augustyna mówiący wprawdzie w odniesieniu do małżeństwa 
o sacramentum (co rzecz jasna już ma anachroniczny charakter), ale daleki od 
kodeksowych rozróżnień – można tu mówić raczej o bardzo dalekiej inspiracji, 
niż o „źródle” w ścisłym sensie. 

A jak się rzeczy mają z Soborem Trydenckim? Otóż powołany jako źródło 
kanon 1012 Kodeksu z 1917 roku kanon 1. Dekretu o sakramentach17 tylko 
i wyłącznie stwierdza, iż małżeństwo jest jednym z siedmiu sakramentów 
Kościoła – bez żadnych dalszych rozróżnień czy uszczegółowień. Te znajdują 
się w – niewskazanych jako źródło – dokumentach sesji 24 (Nauka, kanony 
oraz inne sprawy dotyczące sakramentu małżeństwa). Nawet tam jednak nie 
znajdziemy stwierdzeń znanych nam z KPK. Tekst ogranicza się do afirmacji 
sakramentalności małżeństwa „w prawie ewangelicznym”. Nie miałoby to 
14 Por. Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, op. cit., 

s. 54-64.
15 Uważam, że należy postulować zmiany w rytuale – małżeństwo z katechumenem lub pary 

katechumenów powinno mieć swój specyficzny charakter uwypuklający fakt, że kiedyś 
stanie się ono – już przecież bez osobnej celebracji – sakramentem. Rodzi się też pytanie, 
czy Obrzędy chrztu dorosłych nie powinny uwzględniać sytuacji chrztu katechumena, 
którego małżeństwo naturalne staje się sakramentalnym przez sam chrzest – choćby 
przez umieszczenie wewnątrz celebracji odnowienia przysięgi małżeńskiej.

16 Decretales Gregorii IX, IV, 4, cap. 1. Źródła kanonu 1012 wyliczają stosowne przypisy 
w Kodeksie z 1917 roku.

17 Por. Dokumenty soborów powszechnych, A. Baron, H. Pietras (red.) (dalej: DSP), t. IV/1, 
Kraków 2007, s. 356-357.
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większego znaczenia, gdyby nie fakt, iż doprecyzowanie, że chodzi o małżeństwo 
inter christifideles zostało w trakcie prac nad dokumentami zaproponowane 
i w wyniku dyskusji explicite odrzucone18. Dlaczego? Ze względu na rozpowszech-
nioną opinię, iż małżeństwo ochrzczonych niekoniecznie jest automatycznie 
sakramentem – wątpliwości zgłaszano wobec małżeństw zawieranych przez 
pośrednika, kontraktów małżeńskich zawieranych przez rodziców w imieniu 
dzieci oraz małżeństw zawieranych tajnie (czyli w praktyce w odniesieniu do 
przypadków, w których brakowało celebracji liturgicznej). 

W dyskusjach następujących po Soborze Trydenckim sprawa automatycz-
nego uznania małżeństwa między ochrzczonymi była jeszcze przez jakiś czas 
przedmiotem dyskusji. Decydująca okazała się być opinia Roberta Bellarmina 
wyrażona w ramach sporu z Melchiorem Cano, który optował za uznaniem 
kapłana za szafarza, błogosławieństwa za formę, zaś zgody – za materię sakra-
mentu małżeństwa19. Zdaniem Bellarmina omne legitimum matrimonium inter 
christianos contractum esse sacramentum20, przy czym z argumentacji podanej 
przez Kardynała wynika, że raczej nie wiedział on o powodach wstrzemięźliwo-
ści Ojców trydenckich w tej kwestii, a zatem i o tym, że de facto interpretuje 
naukę soborową wbrew ich intencjom.

Recepcja Bellarminiańskiej interpretacji Trydentu miała – jak się wydaje – 
decydujące znaczenie dla przyjęcia aksjomatu o absolutnej tożsamości małżeń-
stwa i sakramentu małżeństwa ochrzczonych. Niemniej trzeba zwrócić uwagę, 
iż scholastyczne i neoscholastyczne systematyki teologiczne nie kwalifikowały 
go jako de fide21. Silne wzmocnienie magisterialne tej doktryny nastąpiło do-
piero od połowy XIX wieku, w kontekście – co nie jest bez znaczenia – obrony 
autorytetu i jurysdykcji Kościoła w sprawach małżeńskich wobec legislacji 
państwowych wprowadzających cywilne małżeństwo i prawo małżeńskie. 
W kontekście, w którym zewnętrzne wobec Kościoła autorytety akcentowały 
rozróżnienie między małżeństwem cywilnym a kościelnym, Pius IX i Leon XIII 
(zwłaszcza) kładli nacisk na ich tożsamość między ochrzczonymi. Trzeba jednak 
– moim zdaniem – stawiać pytanie, czy ów polemiczny kontekst pozwalał na 
zachowanie wrażliwości na wszystkie aspekty normowanego wówczas obszaru? 

Z powyższych powodów skłonny jestem twierdzić, że sprawa relacji pomię-
dzy małżeństwem naturalnym a małżeństwem sakramentalnym chrześcijan 

18 Por. A. Duval, Contrat et sacrement de mariage au Concile de Trente, „La Maison-Dieu” 
127 (1976), s. 49-50.

19 Por. De locis theologicis VIII, 5.
20 To tytuł cap. VII tomu III De controversiis III, II.
21 Por. zestawienie w: J. B. Sequeira, Tout mariage entre baptisés est-il nécessairement sacra-

mental?, Paris 1985, s. 407.
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wymaga poważnego przemyślenia na gruncie teologicznym – normy kodeksowe 
sprawiają bowiem wrażenie koncentrowania się na małżeństwie naturalnym, 
do którego sakramentalność dodawana jest niejako z automatu, nawet przy 
niewiedzy i nieświadomości zawierających małżeństwo. Nie będę w tym miejscu 
rozwijał wątku o warunkach owocności sakramentu22 – nietrudno dostrzec te 
implikacje. 

Problem sakramentalności małżeństw nieskonsumowanych
Kolejny problem, na jaki chciałem zwrócić uwagę, wiąże się z kanonem 1061 

KPK i z zakładanym przez nie rozróżnieniem pomiędzy małżeństwem zawartym 
a skonsumowanym23. Otóż jak to kanoniczne rozwiązanie ma się do kwestii 
sakramentalności małżeństwa? Jeśli zakładamy, że momentem, w którym 
małżonkowie przyjmują sakrament małżeństwa (otrzymują łaskę) jest chwila 
stosownego wyrażenia zgody małżeńskiej24 (celebracja), to pojawia się pytanie, 
jak możliwość rozwiązania małżeństwa nieskonsumowanego ma się do łaski 
sakramentu? Jak ma się do stwierdzenia z Familiaris consortio (nr 13), że „Na 
mocy sakramentalnego charakteru małżeństwa, wzajemny związek małżonków 
staje się tym bardziej nierozerwalny”?

Uprawnione są jeszcze dalsze niepokojące pytania: czy papieska decyzja 
w tym przypadku anihiluje skutki sakramentu nie tylko w porządku prawnym 
(węzeł małżeński), ale też w porządku łaski? Obecny stan prawny de facto 
implikuje takie założenie. Ale czy Kościół ma rzeczywiście taką władzę? Jeśli 
przyjąć, że władza kluczy pozwala na cofnięcie łaski jednego z sakramentów, to 
co z pozostałymi? Ilość pytań – także o eklezjologicznym charakterze – które 
mogą się zrodzić w tym miejscu jest znaczna25. 

Prócz powyższej kwestii trzeba – moim zdaniem – postawić z mocą także 
pytanie o zasadność utrzymywania w doktrynie o sakramencie małżeństwa 
sytuacji, w której nierozerwalność małżeństwa oddzielona jest od celebracji 

22 Choć i tu sformułowania kodeksowe rodzą teologiczne wątpliwości, wiążąc owocność 
celebracji liturgii małżeństwa z odpowiedzialnością wspólnoty kościelnej i duszpasterza 
– por. kan. 1063.

23 Kanon 1061 §1: „Ważne małżeństwo pomiędzy ochrzczonymi nazywa się tylko zawar-
tym, jeśli nie zostało dopełnione; zawartym i dopełnionym, jeśli małżonkowie podjęli 
w sposób ludzki akt małżeński przez się zdolny do zrodzenia potomstwa, do którego to 
aktu małżeństwo jest ze swej natury ukierunkowane i przez który małżonkowie stają się 
jednym ciałem”.

24 Bulla unii z Ormianami Exsultate Deo Soboru Florenckiego mówi o zgodzie wyrażonej 
słowami jako o „przyczynie sprawczej” małżeństwa – por. DSP III, 522.

25 Nie zająłem się np. weryfikacją, czy władzy zastrzeżonej dziś dla Biskupa Rzymu nie 
wykonywali wcześniej także np. biskupi innych kościołów lokalnych.
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sakramentu (nie jest jej bezpośrednim skutkiem), a związana jest z aktem sek-
sualnym26. Historycznie rzecz biorąc konstrukcja ta jest wynikiem kompromisu 
pomiędzy szkołami kanonistycznymi z Bolonii i z Paryża, któremu początek dał 
Aleksander III27. Prawnicy bolońscy, idąc za germańskimi obyczajami (z re-
cepcją w Dekrecie Gracjana), uznawali konstytutywną rolę aktu seksualnego 
dla małżeństwa. Środowisko paryskie szło za prawem rzymskim (z recepcją 
u Piotra Lombarda), zgodnie z którym małżeństwo czyni zgoda małżonków. 
Kompromis miał zachować główne intuicje obu szkół. Trzeba podkreślić, że 
dokonywało się to w okresie, w którym teologiczna nauka o sakramentalności 
małżeństwa była w powijakach, w związku z tym trudno było zauważyć nieko-
niecznie szczęśliwe skutki rzeczonego kompromisu na gruncie sakramentolo-
gicznym i eklezjologicznym. W tym jednak punkcie widać, jak bardzo katolicka 
doktryna o sakramencie małżeństwa uzależniona została u swoich korzeni od 
dwóch pogańskich tradycji obyczajowych. Obawiam się, że do dziś ponosimy 
konsekwencje tego uzależnienia.

Tylko zasygnalizuję tutaj kwestię kanonicznych warunków dopełnienia 
małżeństwa. Otóż chodzić musi o przeprowadzony „w sposób ludzki akt mał-
żeński przez się zdolny do zrodzenia potomstwa” (kan. 1061 §1). Warunki te 
sprawiają, iż małżeństwo może być niedopełnione, a zatem i rozwiązane mimo 
bardzo żywych i długotrwałych kontaktów seksualnych między małżonkami 
(byleby nie spełniały kryterium wymienionego w kanonie). A to rodzi zrozu-
miałe wątpliwości. 

Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, iż ścisłe połączenie nierozerwalności mał-
żeństwa z aktem seksualnym ma jeszcze pewną – może łatwą do przeoczenia 
– konsekwencję natury moralno-pastoralnej. Otóż jeśli małżeństwo sakra-
mentalne nabywa nierozerwalność w wyniku małżeńskiego aktu seksualnego, 
to nietrudno jest – na zasadzie pewnej bezwładności – związać naruszenie 
nierozerwalności (wyłącznie?) z tymże aktem. A zatem także nie uznawać 
za zdradę małżeńską związków, które nie są seksualnie skonsumowane. Naj-
bardziej jaskrawym wyrazem tego problemu jest – moim zdaniem – sytuacja, 
w której osobom żyjącym w ponownym związku po rozpadzie małżeństwa 
sakramentalnego udziela się rozgrzeszenia w przypadku, w którym (zwłaszcza 
po osiągnięciu pewnego wieku) deklarują, iż nie będą współżyć seksualnie (co 
przecież nawet nie oznacza eliminacji komponentu erotycznego ze związku). 
Czy rzeczywiście wymiar seksualny jest jedynym, w którym grzeszy się przeciwko 
26 Co więcej – odbytym w określony sposób. Nie każdy bowiem akt seksualny można uznać 

za copula perfecta w sensie prawno-kanonicznym, do której zdolność umożliwia zawarcie, 
zaś wystąpienie oznacza skonsumowanie małżeństwa. Por. np. P.-J. Viladrich, Konsens 
małżeński, Warszawa 2002, s. 107.

27 Por. J.-P. Revel, Traité des sacrements, t. VIII: Le mariage, Paris 2012, s. 94-96.
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jedności małżeńskiej (nierozerwalności)? Albo radykalniej jeszcze: zdrada leży 
w akcie seksualnym, czy raczej w woli nawiązania z inną osobą „wspólnoty 
życia”, której tenże akt stanowi jedynie pewną część – wcale nie najważniejszą?

Na koniec trzeba jeszcze zapytać o jedną sprawę. Jaki fundament w objawie-
niu ma doktryna o „przesuniętej” nierozerwalności? Jeśli uznajemy dziś dość 
powszechnie, iż wzorcem dla sakramentu małżeństwa jest związek Chrystusa 
z Kościołem, to nie możemy zignorować pytania, gdzie w tym wzorcu jest miej-
sce na takie przesunięcie? Moim zdaniem, wręcz narzuca się tutaj argumentacja 
przez reductio ad absurdum wychodząca od pytania: „czy był taki czas, w którym 
związek Chrystusa z Kościołem był ratum lecz non consumatum, a w związku 
z tym był wtedy rozerwalny?” Nie będę jej jednak rozwijać.

Problem z określeniem materii, formy i szafarza
Dogmatyczny opis sakramentu małżeństwa tym m.in. różni się od opisu po-

zostałych sakramentów, że doktryna hylemorfistyczna, określająca sakrament 
poprzez wskazanie materii, formy, szafarza i skutków, nie została konsekwentnie 
zastosowana do małżeństwa ani przez Sobór Florencki, ani przez Sobór Try-
dencki, zatem nie została zdogmatyzowana. Dopiero wspomniany spór Roberta 
Bellarmina z Melchiorem Cano przeważył, jak się zdaje, szalę Tradycji na stronę 
obecnie dominującej interpretacji. Najlepszym świadectwem niezdecydowa-
nia w tej kwestii może być sam Katechizm Kościoła Katolickiego. W wersji 
z 1992 roku nr 1623 znajdowało się stwierdzenie, iż „W Kościele łacińskim 
uważa się zazwyczaj, że sami małżonkowie jako szafarze łaski Chrystusa udzie-
lają sobie nawzajem sakramentu małżeństwa, wypowiadając wobec Kościoła 
swoją zgodę”. Poprawka z 1998 roku zniosła owe „uważa się”, czyniąc stwier-
dzenie bardziej kategorycznym oraz usunęła sformułowanie, iż „W liturgiach 
wschodnich szafarzem sakramentu (...) jest prezbiter lub biskup”, zastępując 
je stwierdzeniem, że ich obecność jest wymagana do ważności sakramentu28. 
Kwestia formy i materii sakramentu małżeństwa w ogóle się w Katechizmie nie 

28 Dokładne zestawienie wersji (przekreślone są fragmenty usunięte w poprawce, podkreślone 
zaś fragmenty dodane): „W Kościele łacińskim uważa się zazwyczaj, że według tradycji 
łacińskiej sami małżonkowie jako szafarze łaski Chrystusa udzielają sobie nawzajem 
sakramentu małżeństwa, wypowiadając wobec Kościoła swoją zgodę. W liturgiach 
wschodnich szafarzem sakramentu (nazywanego „ukoronowaniem”) jest prezbiter lub 
biskup, który po przyjęciu wzajemnej zgody małżonków koronuje męża i żonę na znak 
przymierza małżeńskiego. W tradycjach Kościołów wschodnich kapłani lub biskupi, 
którzy przewodniczą ceremonii, są świadkami wzajemnej zgody małżonków, ale ich 
błogosławieństwo jest konieczne także dla ważności sakramentu”.
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pojawia – zdaje się, że konsekwentnie odchodzi on od teorii hylemorfistycznej29. 
Słowo „forma” zostaje wprawdzie użyte w nr 1631, ale na określenie „kościelnej 
formy zawierania małżeństwa”, a więc „formy kanonicznej”30. 

Zacznę od kwestii na pierwszy rzut oka drugorzędnej, ale dobrze ujawniającej 
głębszy problem. Otóż jedną z konsekwencji uznania za szafarzy sakramentu 
samych małżonków, zgody za materię, a słów ją wyrażających za formę, jest 
tolerowanie sytuacji (będącej w istocie konsekwencją przejęcia świeckich 
ustawodawstw), w której sakramentu można udzielić / przyjąć na odległość 
przez pełnomocnika31. Jeśli jest to możliwe w tym sakramencie, to czy nie 
staje się usprawiedliwione pytanie o taką możliwość w odniesieniu do innych 
sakramentów? Jaką w istocie rolę pełni tutaj pośrednik – nadzwyczajnego sza-
farza sakramentu małżeństwa? Być może te pytania prowadzą do absurdalnych 
wniosków. Jeśli tak, to nieuchronnie rodzi się pytanie o sensowność sytuacji 
stanowiących ich przesłankę. Pozostawiając na boku reductio ad absurdum 
pozostaje niepokojącym fakt, że dopuszczalna jest celebracja sakramentu 
małżeństwa poza kontekstem liturgicznym. Oczywiście – od czasu Soboru 
Trydenckiego do ważności małżeństwa wymagana jest forma kanoniczna, ale 
przecież można od niej bez trudu dyspensować. Trzeba poza tym dodać, że 
Ojcowie z Trydentu nie byli jednoznacznie przekonani, co do sakramentalności 
małżeństw zawieranych tajnie, mimo że potwierdzili ich ważność32.

Analiza obecnego stanu kanonicznego w świetle sakramentologii ogólnej 
ujawnia tutaj jeszcze jedną wątpliwość. Otóż przyjmujemy, że do ważności 
sakramentu, czyli do wystąpienia jego skutków w porządku łaski, wymagane 
jest równoczesne wystąpienie materii, formy, szafarza (z intencją) i przyjmu-
jącego (z intencją). Ewentualne inne elementy wymagane są do godziwości 
celebracji. Kanoniczne normy dotyczące sakramentu małżeństwa wymagają 
jednak do ważności małżeństwa obecności kwalifikowanego świadka, który nie 
jest ani szafarzem, ani częścią materii, ani częścią formy, zaś ewentualne łącze-
nie go z intencją szafarza/przyjmującego byłoby – moim zdaniem – wyrazem 

29 Jakkolwiek chętnie widziałbym zastąpienie teorii hylemorfistycznej inną, opierającą się na 
kategoriach relacyjnych, to obawiam się, że redaktorzy Katechizmu Kościoła Katolickiego, 
rezygnując z hylemorfizmu, nie zaproponowali takiej uspójniającej teorii. W konsekwen-
cji mamy w Katechizmie do czynienia raczej z opisami poszczególnych sakramentów, 
niż ze spójnym opisem jednej ekonomii sakramentalnej, która realizuje się w siedmiu 
sakramentach.

30 Por. kan. 1108nn KPK.
31 Por. kan. 1105 KPK.
32 Por. J. B. Sequeira, Tout mariage entre baptisés est-il nécessairement sacramental?, op. cit., 

s. 183.
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teologicznej ekwilibrystyki, niebiorącej pod uwagę tego, co nupturienci są 
w stanie realnie obejmować świadomymi aktami. 

Oczywiście można – idąc za Katechizmem Kościoła Katolickiego – odłożyć 
na bok hylemorfistyczną teorię opisu sakramentów. Wtedy powyższe (i wiele 
innych) wątpliwości znikną z horyzontu. Problem jednak w tym, że nie znik-
ną dlatego, że były fikcyjne, ale dlatego, że braknie nam stabilnego układu 
odniesienia pozwalającego na wykrywanie niespójności. Czy mamy bowiem 
w tej chwili jakąś realną alternatywę dla opisu konstytutywnych elementów 
sakramentów na poziomie sakramentologii ogólnej? Mam wrażenie, że nie. 
I obawiam się, że główną ofiarą lekkomyślnego odejścia od hylemorfizmu jest 
właśnie opis sakramentu małżeństwa, który ześlizguje się – także na poziomie 
dokumentów kościelnych – stopniowo w narrację, w której coraz trudniej 
ustalić rzeczywiste znaczenie terminów i zdań33, z których może i promieniuje 
żarliwa troska pastoralna autorów, ale już znacznie gorzej z dyscypliną teolo-
gicznego wywodu. Franciszkowa Amoris laetitia bynajmniej nie zapoczątkowała 
tej sytuacji – stanowi raczej jej już dość dojrzały, poprzedzony długim okresem 
dojrzewania, owoc. Dziś przestrzega się często przed „rozmywaniem prawdy” 
o małżeństwie chrześcijańskim, odnosząc się do kwestii nierozerwalności mał-
żeństwa. Myślę – i to chciałbym uczynić główną konkluzją niniejszego studium 
– że przed dogmatykami stoi nie tylko zadanie apologetyczne co do doktryny 
nierozerwalności, ale przede wszystkim wyzwanie systemowe: przemyślenia 
całości doktryny o sakramencie małżeństwa bardziej w świetle Objawienia, 
niż w oparciu o rzymskie, germańskie czy jakie bądź tradycje obyczajowe czy 
prawne. Oczekiwanie, iż uczyni to za nas Magisterium, podając gotowe rozwią-
zania, jest – moim zdaniem – sprzeniewierzeniem się powołaniu, jakie teolog 
ma do wypełnienia w Kościele.

I ostatnia refleksja. Chciałbym zwrócić uwagę na metateologiczny w zasa-
dzie powód, dla którego kwestia uspójnienia przedstawionych wyżej aspektów 
nauki o sakramencie małżeństwa jawi mi się jako palące wyzwanie. Chodzi 
mianowicie o możliwość stosowania teologicznego argumentu ze spójności 
z pozostałymi, ugruntowanymi elementami systemu (argument z koherencji). 
Po argument ten sięgamy zwłaszcza wtedy, gdy mierzymy się z kwestiami, 
których nie da się w prosty sposób rozwiązać odwołując się do głównych 
źródeł teologicznych – bowiem np. wiążą się z zupełnie nowymi sytuacjami 
społecznymi, uwarunkowaniami technologicznymi i innymi. Rzecz w tym, że 
warunkiem sensowności stosowania argumentu z koherencji jest posiadanie 
spójnego układu odniesienia. Jakakolwiek jego niespójność osłabia siłę i tak 
33 Co bowiem znaczy np. stwierdzenie, że „najgłębszą istotę obrzędu sakramentu małżeń-

stwa” stanowi „głoszenie w Kościele Dobrej Nowiny o miłości małżeńskiej” z Familiaris 
consortio nr 51? Przykłady tego typu zdań można by mnożyć.
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nie najmocniejszego przecież argumentu, a w sytuacjach skrajnych – zwłaszcza 
wobec niedostatecznej świadomości argumentującego co do niespójności sys-
temu odniesienia – może prowadzić do błędnych rozpoznań, ugruntowywania 
wątpliwych hipotez. A przecież nauczanie o małżeństwie i sakramencie mał-
żeństwa ma bardzo poważne przełożenie na sytuację egzystencjalną ogromnej 
rzeszy wiernych – chyba powinno to stymulować poczucie odpowiedzialności 
teologów-systematyków, mimo że ich samych często – ze względu na większo-
ściową obecność celibatariuszy w tym gronie – kwestie te nie dotykają wprost.

Powyższy problem można jeszcze sformułować pod innym kątem. Zadaniem 
teologii dogmatycznej jest także znajdowanie dla tradycyjnych doktryn nowych 
sformułowań, bardziej adekwatnych do kategorii, którymi posługuje się dana 
kultura w danym czasie. Jak jednak oczekiwać spójności narracji w nowych 
kategoriach, w sytuacji, w której nie udało się osiągnąć zadowalającej spójności 
w kategoriach tradycyjnych, w których formułowane były zręby dogmatyczne 
jakiejś doktryny? 

Słowa kluczowe: sakramentologia, sakrament małżeństwa, sakramentologia 
ogólna, prawo kanoniczne.
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MAŁŻEŃSTWO JAKO COINCIDENTIA 
OPPOSITORUM – „A TAK JUŻ NIE SĄ 

DWOJE, LECZ JEDNO” (Mt 19, 6)

MARRIAGE AS COINCIDENTIA OPPOSITORUM – “SO THEY 
ARE NO LONGER TWO, BUT ONE FLESH” (Mt 19, 6)

In contemporary theological debate much attention is devoting to the 
interdisciplinary research. Theology as science based on philosophy. Today a 
special attention is to existential aspects of life. More an experience than the 
theological description or written reflection. However in order not to simplify 
theology, it is worthwhile leading and interpreting what religious studies above 
all widely understood and psychology are offering. The 20th age is not only a 
new look at theology, inspired by the 2nd Vatican Council but also an intense 
development of religious studies sciences, but first of all history of the religion 
with chief with its representative – Mircea Eliade. 

With topic always current in all sciences, but first of all in theology and reli-
gious studies, there are a problem of the connection of the man and women. 
Two beings, two people and at the same time the great gap between them, two 
quite different worlds, and the one physical, bodily, and the one psychological, 
emotional as well as spiritual, religious. These two beings are two opposites 
which are pulling themselves one another, they are searching for themselves 
and they are uniting with themselves, and are becoming something with one 
thing. And so it is possible to look at the connection of the man and women 
in categories similarities of opposites, that is as coincidentia oppositorum. We 
will examine the dissimilarity of the man and the woman at first, next we will 
see what he is coincidentia oppositorum and how this principle is applying to 
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the topic of the marriage as well as androgyne. We will look for justifying the 
principle in the last part coincidentia oppositorum in the biblical theology.

Key words: Mircea Eliade, marriage, coincindentia oppositorum, androgyne.

We współczesnej debacie teologicznej dużo uwagi poświęca się badaniom 
interdyscyplinarnym. Dziś w teologii zwraca się szczególną uwagę na aspekty 
egzystencjalne wynikające z chrześcijańskiego personalizmu. Liczy się coraz 
bardziej przeżycie i świadectwo aniżeli opis teologiczny lub zapisana refleksja. 
Warto w teologii przyjrzeć się temu, co proponuje współczesne religioznaw-
stwo, czy psychologia. Wiek XX to nie tylko nowe spojrzenie na teologię, 
inspirowane przez Sobór Watykański II, ale również intensywny rozwój nauk 
religioznawczych, a przede wszystkim historii i psychologii religii z głównym 
jej reprezentantem – Mirceą Eliade. 

Dla teologii fundamentalnym zadaniem zawsze pozostanie odczytywanie 
Objawienia Bożego, zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji oraz jego dosto-
sowanie do współczesności poprzez subtelną interpretację. Dla religioznawstwa 
najważniejszą kategorią jest sacrum i profanum. Ludzkość od początków swego 
istnienia odczytywała objawiające się sacrum i tą prawdą żyła1. Współcześnie 
jednak stoi przed nowym problemem, profanizacją życia, teologią śmierci 
Boga, znikającym Absolutem, czy wyprowadzaniem religii ze świadomości do 
podświadomości. Ale jak pisze Mircea Eliade, religijność jest nieodłącznym 
elementem struktury świadomości człowieka i próba jej eliminacji może skoń-
czyć się utratą człowieczeństwa2. Analizując mity zauważa on, że w przekonaniu 
uformowanych przez nie ludzi „tylko sacrum jest par excellence rzeczywiste. To, 
co należy do sfery świeckiego, nie ma udziału w bycie, ponieważ nie zostało 
ontologicznie ustanowione przez mit i nie ma wzorcowego modelu”3. Dlatego 
wartość wszelkich poczynań ludzkich, takich jak zawierania małżeństwa czy 
życia małżeńsko-rodzinnego, nie wiąże się z ich czysto fizycznym aspektem, 
ale z tym, że odtwarzają one jakiś mit pierwotny, że są powtórzeniem wzorca 
mitycznego. Człowiek kultury archaicznej odnajduje swoją rzeczywistość i toż-
samość jedynie przez uczestniczenie w rzeczywistości transcendentnej, a to 
dokonuje się przez powtarzanie i naśladowanie archetypu niebiańskiego. Pełną 
rzeczywistość i tożsamość odnajduje on w czasie mitycznym i sakralnym, który 
jest czasem niezniszczalnej i wiecznej teraźniejszości. Właśnie powtarzając i na-
śladując archetyp niebiański – chce żyć w tym sakralnym czasie i w ten sposób 
być jak najbliżej bogów, a nawet uczestniczyć w ich „życiu”. We wszystkich 
1 Por. A. Małachowski, Objawiające się sacrum, Wrocław 1999.
2 M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. I, tł. S. Tokarski, Warszawa 1988, s. 1. 
3 M. Eliade, Sacrum i profanum. O istocie religijności, tł. R. Reszke, Warszawa 1996, s. 78.
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epokach historycznych podstawą instytucjonalizacji małżeństwa i rodziny, któ-
ra dokonuje się przez określone ceremonie i ryty (w chrześcijaństwie poprzez 
sakrament małżeństwa), jest ogólne przeświadczenie o powiązaniu małżeństwa 
i rodziny z czynnikiem nadprzyrodzonym, z sacrum, niezależnie od odmiennych 
w różnych religiach interpretacji tego czynnika, jako Boga osobowego, bóstw 
czy też pewnej siły nadprzyrodzonej, bądź duchów przodków4. 

Tematem zawsze aktualnym we wszystkich naukach, a przede wszystkim 
w teologii i religioznawstwie, jest problem związku mężczyzny i kobiety. Dwie 
istoty, dwoje ludzi, a jednocześnie wielka przepaść między nimi, dwa całkiem 
odmienne światy, i ten fizyczny, cielesny, i ten psychiczny, emocjonalny, a także 
duchowy, religijny. Te dwie istoty to dwa przeciwieństwa, które się przyciągają 
wzajemnie do siebie, szukają siebie i łączą się ze sobą, i stają się czymś jednym. 
A zatem można patrzeć na związek mężczyzny i kobiety w kategoriach zbież-
ności przeciwieństw, czyli jako coincidentia oppositorum. Nie jest to oczywiście 
możliwe w przypadku związku mężczyzny z mężczyzną albo kobiety z kobietą. 
Przyjrzymy się najpierw odmienności mężczyzny i kobiety, następnie zoba-
czymy czym jest coincidentia oppositorum i jak ta zasada stosuje się do tematu 
małżeństwa i androgynii. W ostatniej części poszukamy uzasadnienia zasady 
coincidentia oppositorum w teologii biblijnej.

Mężczyzna i kobieta jako odmienności i przeciwieństwa5

Mężczyźni i kobiety są sobie równi ze względu na wspólną przynależność 
do tego samego gatunku – homo sapiens. Mężczyźni są silni w dziedzinach, 
w których kobiety są słabe, a kobiety silne w tym, w czym słabi są mężczyźni. 
Czy to tylko przewaga mężczyzn pod względem muskulatury i wagi ciała spo-
wodowała, że świat kobiet był przez parę tysięcy lat terytorium okupowanym? 
Czy też fakt, że jeszcze parę wieków temu kobiety przez większą część swego 
życia były w ciąży? 

Pierwsze systematyczne testy badające różnice między płciami przepro-
wadzone zostały w roku 1882 w Londynie. Istnieją znaczące różnice dające 
mężczyznom pierwszeństwo pod względem siły chwytu, wrażliwości na ostre, 
świszczące dźwięki i zdolności do pracy w warunkach stresu, a kobiety są 
bardziej wrażliwe na ból. Kobiety słyszą lepiej niż mężczyźni, mają bardziej 

4 F. Adamski, Rodzina między sacrum a profanum, Poznań 1987, s. 9.
5 Ta część została opracowana na podstawie książki A. Moir, D. Jessel, Płeć mózgu. 

O prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą, tł. N. Kancewicz-Hoffman, Warszawa 
1993, s. 17-33, 140-159, 178-199. E. Głażewska, Androgynia – model człowieka XXI wieku, 
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Lublin – Polonia, t. XXVI, 2, 2001, 
s. 17-28.
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konwencjonalne słownictwo i wolą kolor niebieski od czerwonego. Mężczyźni 
przedkładają czerwony nad niebieski, mają swobodniejsze słownictwo. Prefe-
rują także myślenie bardziej abstrakcyjne i ogólne, podczas gdy kobiety wolą 
problemy praktyczne i konkretne zadania.

Znajdujemy przewagę kobiet nad mężczyznami pod względem pamięci, spry-
tu, umiejętności udawania, zdolności do współczucia, cierpliwości i schludno-
ści. Prace kobiet naukowców są dokładniejsze niż prace mężczyzn, ale czasami 
brakuje im szerokości spojrzenia i samodzielności. Kobiecy geniusz wydawał się 
potrzebować wsparcia mężczyzny6. Kobiety nie lubią intelektualnego w swej 
istocie procesu analizy. Czują instynktownie, że analiza mogłaby zniszczyć 
sferę emocji, która najczęściej powoduje ich czynami i która najbardziej do 
nich przemawia.

Łatwo jest zauważyć, że mężczyźni są wyżsi od kobiet. Oczywiście, niektóre 
kobiety okażą się wyższe niż mężczyźni, ale statystycznie mężczyźni są przecięt-
nie o 7% wyżsi. Statystyczna zmienność różnic między kobietą a mężczyzną, 
różnic w umiejętnościach, uzdolnieniach i możliwościach, jest dużo większa 
niż zróżnicowanie pod względem wzrostu. Zawsze będą wyjątki od przecięt-
nej, ale nie unieważniają one ogólnej, statystycznej zasady. Różnice średnich 
wyników obu płci mierzone za pomocą rozmaitych testów uzdolnień mogą 
osiągać nawet 25%. 

Największe różnice są w tym, co psycholodzy nazywają „wyobraźnią prze-
strzenną”. Jest to zdolność do wizualizowania w wyobraźni przedmiotów, ich 
kształtu, położenia, rozmieszczenia i proporcji – wszystkie te umiejętności 
stanowią podstawę praktycznej zdolności do pracy z przedmiotami trójwymia-
rowymi lub rysunkami. Tylko jedna czwarta kobiet umie wykonać to zadanie 
lepiej niż przeciętny mężczyzna. Na szczycie tej skali zdolności technicznych 
znajduje się dwa razy tyle mężczyzn co kobiet.

Poczynając od wieku szkolnego, chłopcy zazwyczaj prześcigają dziewczęta 
w dziedzinach matematyki wprowadzających takie pojęcia abstrakcyjne jak 
„przestrzeń” „teoria” i „zależności”. Na każdą wyjątkowo uzdolnioną dziew-
czynkę przypada ponad trzynastu równie uzdolnionych chłopców7.

Chłopcy mają także lepszą koordynację ręka – oko, konieczną w grach w pił-
kę. Jednocześnie te właśnie zdolności oznaczają, że mogą oni z większą łatwością 
przedstawić sobie, przekształcić i obrócić przedmiot w wyobraźni. Chłopcom 
łatwiej jest zbudować z klocków budynek na podstawie dwuwymiarowych 
projektów. Większe zdolności przestrzenne mężczyzn mogą z pewnością pomóc 
6 Por. B. Goldsmith, Geniusz i obsesja. Wewnętrzny świat Marii Curie, Wrocław 2006.
7 Na ten temat: A. Małachowski, Kobiety w matematyce, [w:] Żyjemy dla Pana: księga pa-

miątkowa dedykowana S. Profesor Ewie Józefie Jezierskiej OSU w siedemdziesiątą rocznicę 
urodzin, M. Rosik (red.), Wrocław 2005, s. 377-393.
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w wyjaśnieniu przewagi mężczyzn w czytaniu mapy. Chłopcom i dziewczętom 
dawano plan miasta i proszono o określenie – bez obracania planu – czy będą 
skręcać w prawo, czy w lewo na wskazanych skrzyżowaniach podczas przejazdu 
przez miasto w wyobraźni. Chłopcy mieli lepsze wyniki. 

Podczas gdy mózg mężczyzny daje mu przewagę w radzeniu sobie z przed-
miotami i twierdzeniami teoretycznymi, mózg kobiety jest tak zorganizowany, 
że lepiej reaguje na wszystkie bodźce zmysłowe. Kobiety wypadają lepiej we 
wszystkich testach sprawności werbalnej. Są też przystosowane do otrzymy-
wania szerszego zakresu informacji zmysłowych, do łatwiejszego łączenia tych 
informacji ze sobą i dostrzegania relacji między nimi, do kładzenia nacisku na 
relacje między ludźmi i na procesy komunikacji.

Dziewczynki wcześniej niż chłopcy wypowiadają pierwsze słowa i potrafią 
mówić krótkimi zdaniami, z reguły też mówią z większą łatwością. Wcześniej 
zaczynają czytać i lepiej sobie radzą z takimi elementami języka jak gramatyka, 
interpunkcja i ortografia. Później kobiety z większą łatwością uczą się języków 
obcych. Mówią również z większą płynnością – jąkanie i inne wady wymowy 
występują niemal wyłącznie u chłopców.

Kobiety słyszą lepiej niż mężczyźni. Wykazują większą wrażliwość na dźwięk. 
Kapiący kran wyciągnie kobietę z łóżka, zanim mężczyzna zdoła się obudzić. 
Sześć razy więcej dziewcząt niż chłopców umie śpiewać. Lepiej też dostrzegają 
małe zmiany natężenia głosu, co może stanowić częściowe wyjaśnienie niezwy-
kłej wrażliwości kobiet na „ten ton”, o którego używanie tak często oskarżają 
swoich partnerów.

Kobiety i mężczyźni widzą świat inaczej. Kobiety, lepiej od mężczyzn widzą 
w nocy. Są bardziej wrażliwe na czerwony kraniec spektrum barw światła 
i odróżniają więcej odcieni czerwonego niż mężczyźni. Mają lepszą pamięć 
wzrokową. Mężczyźni widzą lepiej niż kobiety w jasnym świetle. Mężczyźni 
mają skłonność do – dosłownie – klapek na oczach: ich pole widzenia jest 
stosunkowo wąskie przy większej koncentracji na głębi widzenia. Mają lepsze 
wyczucie perspektywy niż kobiety. Kobiety natomiast całkiem dosłownie od-
bierają większy obraz. Mają szersze widzenie obwodowe, bo występuje u nich 
więcej światłoczułych pręcików i czopków w siatkówce z tyłu gałki ocznej, co 
powoduje, że otrzymują obraz z szerszego pola widzenia.

Kobiety szybciej i dotkliwiej reagują na ból, choć ich ogólna odporność na 
długotrwałe cierpienia jest większa niż mężczyzn. Kobiety odznaczają się taką 
przewagą pod względem wrażliwości dotykowej nad mężczyznami, najmniej 
wrażliwa kobieta okazuje się wrażliwsza niż najbardziej wrażliwy mężczyzna.

Mężczyźni i kobiety mają odmienne zmysły smaku – kobiety są bardziej wraż-
liwe na smaki gorzkie, a słodycze wolą bardziej skondensowane i w większych 
ilościach. Mężczyźni osiągają lepsze wyniki w rozróżnianiu smaków słonych. 
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Nie tylko podniebienia, ale i nosy kobiet są wrażliwsze niż mężczyzn. Dobrym 
tego przykładem jest reakcja kobiet na woń właściwą mężczyznom, ale dla nich 
samych niemal niezauważalną. 

Tę przewagę kobiet pod względem wrażliwości wielu zmysłów można zmierzyć 
w badaniach klinicznych – i to właśnie ona tłumaczy niemal nadnaturalną 
„intuicję” kobiet. Są one po prostu lepiej wyposażone do spostrzegania zjawisk, 
na które mężczyźni w porównaniu z nimi są ślepi i głusi. W tych niezwykłych 
zdolnościach percepcyjnych są one pozazmysłowe w porównaniu z przytępiony-
mi zmysłami męskimi. Kobiety lepiej wychwytują sygnały społeczne, odbierają 
istotne subtelności znaczeń na podstawie tonu głosu albo intensywności wy-
razu. Mężczyźni są czasem rozgoryczeni reakcją kobiety na to, co powiedzieli. 
Nie zdają sobie sprawy, że kobieta „słyszy” prawdopodobnie o wiele więcej, 
niż mężczyzna w swoim przekonaniu „mówi”. Kobiety lepiej zazwyczaj umieją 
ocenić charakter. Kobiety mają lepszą pamięć do nazwisk i twarzy oraz dat, 
a także większe wyczulenie na preferencje innych ludzi.

Stwierdzono także różnice pod względem pamięci między kobietami i męż-
czyznami. Kobiety mogą zmagazynować, przynajmniej na krótki czas, więcej 
informacji nieistotnych i przypadkowych niż mężczyźni. Mężczyznom udaje 
się to tylko wtedy, gdy informacja tworzy jakąś spójną formę albo ma dla nich 
pewne konkretne znaczenie. 

Mężczyzna i kobieta myślą na różny sposób, różne są ich mocne strony, różne 
skale wartości, różne strategie wobec życia. Kobieta jest z samej swej istoty 
bardziej wrażliwa niż mężczyzna. Reaguje silniej na dotyk, zapach i dźwięk. 
Więcej widzi i bardziej szczegółowo pamięta to, co widzi. Przywiązuje większą 
wagę do tego, co wiąże się z życiem osobistym i z kontaktami między ludźmi. 
Od samego początku bardziej interesuje się ludźmi. Lepsza jest w nadawaniu 
i odbieraniu sygnałów społecznych zapisanych w języku ciała. Częściej niż męż-
czyźni śmieje się, kiedy nie jest szczęśliwa, i częściej od nich jest miła dla ludzi, 
których nie lubi – możliwe, że jest to mechanizm obronny rekompensujący 
jej słabość fizyczną w porównaniu z mężczyznami. Utrzymuje bliższe, dłuższe 
i bardziej regularne kontakty z przyjaciółmi, którym powierza więcej ze swych 
nadziei i lęków. Ma lepszą pamięć do twarzy i charakterów. Lepiej niż mężczyzna 
rozumie, o co chodzi kobiecie lub mężczyźnie, nawet kiedy pozornie ona lub 
on nic nie komunikują. Jej prawa półkula mózgowa, kontrolująca emocje, jest 
lepiej niż u mężczyzn połączona z półkulą lewą, kontrolującą ekspresję słow-
ną. Innymi słowy, intuicja jest u niej w lepszym kontakcie z umiejętnościami 
komunikacyjnymi. 

Mężczyzna oddaje się tymczasem zupełnie innym sprawom. W zakresie 
podstawowych zmysłów mężczyzna słyszy i czuje mniej. Skupia się bar-
dziej na poszczególnych sprawach, bo jego umysł jest w większym stopniu 
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poszufladkowany. Nie dostrzega czynników rozpraszających. Jego świat – to 
świat przedmiotów – czym są, jak działają, jaką zajmują przestrzeń. 

Te dwie obce sobie istoty rzucają się sobie w ramiona za sprawą biologii, która 
powoduje, że są dla siebie pociągający fizycznie, choć jednocześnie przeciwstaw-
ni pod tyloma innymi względami. Gdyby płcie rozumiały się nieco lepiej – drogi 
prawdziwej miłości byłyby nieco mniej wyboiste. Kochamy nasze odmienności 
fizyczne, ale odmienności charakteru, umysłu, wartości i wrażliwości możemy 
pokochać dopiero wówczas, kiedy je rzeczywiście poznamy i zrozumiemy.

Mężczyzna ze złamanym sercem mówi, jak bardzo mu jej braknie i jak jej 
potrzebuje; kobieta, niestety, wie, że brak i potrzeba nie stanowią podstawy do 
związku między ludźmi. W mózgu kobiety ośrodki rozsądku i emocji są fizycznie 
lepiej połączone. Kobieta lepiej jest wyposażona do analizowania i racjonalizo-
wania. Młodzi mężczyźni zakochują się częściej niż kobiety. Ona szczerze chce, 
aby on wyraził swoje uczucia i myśli, podzielił się swoimi nadziejami i obawami. 
On chciałby, aby ona dała mu święty spokój. To znana męska postawa: „Zawsze 
mówi, że z nią nie rozmawiam. Nie rozumiem tego. Jestem pewien, że wie, co 
myślę, ale to jej nie wystarczy”. Podczas gdy z kobiecego punktu widzenia: 
„On czasami słucha, ale rzadko kiedy zdarza się, żeby odpowiedział. Trudno 
rozmawia się z pijakiem, a jednak jest to jedyna sytuacja, w której okazuje mi 
jakiekolwiek prawdziwe uczucia”. Alkohol przełamuje bariery między odręb-
nymi szufladkami męskiego mózgu. Inny mężczyzna, gdy go poproszono, by 
okazał swojej partnerce więcej uczucia, umył jej samochód. I znów ujawnia się 
tutaj nieporadność męskiego języka miłości, który sprowadza się do robienia 
czegoś, do wspólnych zajęć. Mężczyźni okazują swą miłość przez zaproszenie na 
kolację, żaglówkę, narty, a nawet na mecz piłki nożnej. Przyjaźń kobiet opiera 
się na dzieleniu się zwierzeniami. Z kolei mężczyźni powinni w większym stopniu 
zaakceptować potrzebę komunikacji w związku z kobietą. Nie przyjdzie im to 
łatwo, bo język uczuć jest im obcy i wyrażają się nieco niezgrabnie. Ale jako 
sposób wyznania miłości lepsze to niż umycie jej samochodu.

Kobieta wnosi do związku wrażliwość emocjonalną, skłonność do wzajemnej 
współzależności, tęsknotę za bliskością uczuciową i za seksem jako wyrazem 
tej emocjonalnej intymności. Mężczyzna jest w dziedzinie uczuć znacznie 
mniej wymagający, a bywa nawet zupełnie ślepy na ich wagę. Skłonny jest do 
niezależności i swoje obowiązki w ramach kontraktu małżeńskiego postrzega 
przede wszystkim w kategoriach zapewnienia bezpieczeństwa finansowego. 
Mężczyzna prawdopodobnie nie wie, że biologia kobiety spowoduje u niej 
niezrozumiałe i nieracjonalne zmiany nastroju. Ona nie zdaje sobie sprawy, 
że jego biologia niesie z sobą niższy próg gniewu i frustracji. Problem ujawnia 
się w odpowiedziach 95% respondentek twierdzących, że cierpią z powodu 
„emocjonalnego i psychologicznego znęcania się”, 98% sfrustrowanych brakiem 
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„werbalnej bliskości” z partnerem, 79% wątpiących, czy nadal powinny wkładać 
tak wiele energii w związek miłosny i 87% przyznających, że najgłębszy związek 
emocjonalny łączy je z inną kobietą.

Brak porozumienia to jedno z podstawowych zjawisk w życiu. Wydaje się 
absolutnie przewidywalne, że kobiety zadręczać się będą niekomunikatywnością 
mężczyzn – bo przecież mózgi mężczyzn nie są przystosowane do tego celu. Wy-
daje się nam zupełnie naturalne, że najbliższym przyjacielem większości kobiet 
jest inna kobieta, bo biologia kobiety ogromne znaczenie nadaje związkom 
między ludźmi. Mężczyźni chcą w związku objąć rolę „gwiazdy” i najważniejszą 
sprawą jest dla nich „być”, podczas gdy dla kobiety – „dawać”.

Kobiety zaczęły akceptować swoją seksualność, a jeśli chodzi o równość, 
to rozumiały, że władza może mieć rozmaite postacie. Dla mężczyzn wyraża 
się ona tradycyjnie w dominacji i agresji – na tych pojęciach opiera się męska 
definicja pozycji społecznej. Władza kobiet polega na czymś subtelniejszym. To 
siła, która tworzy związki między ludźmi, spaja rodziny i buduje społeczeństwa. 
Kobiety, które to rozumieją, które nie negują wartości i siły tej nieodłącznej, 
nieocenionej, zasadniczej zalety swojej płci, mniej mają niepokojów związa-
nych ze swoją pozycją. Nie należy przez to rozumieć, że kobiety te akceptują 
uprzedzenia, z jakimi często spotykają się w domu czy w pracy, ale zdają one 
sobie sprawę z tego, że mają pewne umiejętności, których brak mężczyznom.

W badaniach poproszono kobiety i mężczyzn o opisanie, „jakim człowiekiem 
najbardziej chciałbym/chciałabym być”. Wśród cech wybieranych najczęściej 
przez mężczyzn były praktyczność, bystrość, pewność siebie, skłonność do 
dominacji i rywalizacji, krytycyzm i samokontrola. Kobiety częściej opisywały 
swój ideał jako osobę kochającą, czułą, impulsywną, współczującą i wielkodusz-
ną. W innych badaniach poproszono o ocenę różnych zainteresowań i zajęć, 
dziewczęta wyżej stawiały wartości społeczne, estetyczne i religijne, podczas gdy 
chłopcy preferowali wartości ekonomiczne, polityczne i teoretyczne. Kobiety 
ceniły „interesujące doświadczenia” albo „służbę społeczeństwu”, natomiast 
mężczyźni najwyżej stawiali władzę, korzyść i niezależność. Mężczyźni cenią 
sobie konkurencję, nowinki naukowe i zasady, prestiż, władzę, dominację 
i wolność, podczas gdy kobiety cenią więzi między ludźmi i bezpieczeństwo.

Kobiety wykazują większą od mężczyzn wrażliwość na bodźce emocjonalne. 
Są też z natury troskliwsze, co przejawiały już jako dziewczynki ciepło witając 
nowego uczestnika zabaw. Wydaje się, że pojmowanie prawości jest u kobiet 
ściśle powiązane z etyką troski, toteż myśląc o sobie jako o kobietach, myślą 
o sobie w związkach z innymi ludźmi. 

Największym poza seksem zagrożeniem małżeństwa jest nierówność kon-
traktu w sferze uczuć. 98% kobiet chce, aby mężczyźni więcej z nimi rozma-
wiali o swoich osobistych przemyśleniach, wrażeniach, planach, emocjach, 
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wątpliwościach – i żeby je pytali o to samo. 81% kobiet twierdzi, że to one 
inicjują większość poważnych rozmów, wkładając wiele wysiłku w skłonienie 
mężczyzn do wyrażania ich najskrytszych myśli i uczuć. Ale większość żon na-
potyka silny opór, kiedy starają się zmusić małżonka do rozmowy o uczuciach. 
Dochodzą one do wniosku, że ich partnerzy obawiają się wyrażania uczuć. 
Blisko trzy czwarte kobiet zrezygnowało w końcu z osiągnięcia bliskich związ-
ków emocjonalnych z partnerem. Większość twierdzi, że mężczyzna często nie 
słucha naprawdę, że często zaleca im nie odczuwać tego, co odczuwają, albo 
przynajmniej tego nie ujawniać.

Kobiety są bardziej emocjonalne, ponieważ specjalnie zostały tak ukształto-
wane, by troszczyły się o ludzi. Odczuwają cierpienie innych jak swoje własne. 
Mężczyźni, nastawieni na działanie, na cierpienie drugiego człowieka odpowia-
dają poszukiwaniem dla niego praktycznego rozwiązania. Płacz dziecka trafia 
wprost do serca matki. Ojciec idzie po książkę o opiece nad niemowlęciem, 
by przeszukać katalog możliwych przyczyn i środków zaradczych. Mężczyźni 
często wyrażają swoją opiekuńczość bawiąc się z dziećmi.

Połączenia nerwowe w męskim mózgu zaprogramowane są bardziej do 
działania niż do zainteresowania ludźmi. Mózg mężczyzny ignoruje całe me-
gabajty informacji o ludziach, zawarte w subtelnych sygnałach wizualnych, na 
które kobiety reagują w rozmowie ze znacznie większą łatwością. Mężczyzna 
musi np. zapytać: „Czy cię nudzę?” Kobieta to wie. Męski sposób postrzegania 
daje mężczyźnie mniej informacji do dalszego działania. Mężczyźni uważają, 
że łatwiej dać sobie radę z rzeczami niż z ludźmi: samochód staje – zatkał się 
gaźnik. Przenosi on tę postawę na sferę spraw międzyludzkich: niemowlę pła-
cze – trzeba mu zmienić pieluchę. Mężczyzna nie może zrozumieć, dlaczego 
kobieta tak wiele czasu spędza zadręczając się ich związkiem. Tak samo jak 
ona nie może pojąć, dlaczego on spędza tyle czasu dłubiąc przy samochodzie.

Kobiety rzadko rozumieją inną jeszcze przyczynę tej ucieczki mężczyzn od 
bliskości. Mężczyźni po prostu potrzebują więcej „przestrzeni” – w każdym 
sensie. To jest jego terytorium, miejsce, o którym wiadomo, że ma tam prawo 
przebywać, rozmyślać, palić lub czynić cokolwiek innego – samotnie. To nie-
przypadkowy zbieg okoliczności, że ulubiona rozrywka mężczyzn – chodzenie na 
ryby – wiąże się z samotnością, przestrzenią i wolnością od wszelkich kontaktów 
z ludźmi. Jedno z wyjaśnień tej męskiej potrzeby większej przestrzeni odwołuje 
się do męskiej potrzeby dominacji – przestrzeń jako symbol statusu. Bardziej 
prawdopodobne jest jednak, że męski mózg nie jest przystosowany do intymno-
ści, przed którą mężczyzna fizycznie się wzdraga. Natomiast mózg kobiety jest 
do tego przystosowany, czego odzwierciedleniem jest jej pragnienie bliskości.

Kobiety widzą, słyszą i odczuwają więcej i to więcej dla nich znaczy. Również 
płaczą częściej niż mężczyźni, może dlatego, że mają więcej powodów do płaczu 
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– dociera do nich więcej sygnałów emocjonalnych, mocniej na nie reagują 
i wyrażają to z większą siłą. Być może mężczyzna nie dlatego płacze mniej, że 
nauczono go nie okazywać w takim stopniu swoich uczuć, tylko dlatego, że 
w gruncie rzeczy nie dostrzega krzywdy czy obrazy tak jak kobieta. Mniej to 
dla niego znaczy.

Jeśli mężczyzna naprawdę płacze, musi mieć po temu jakiś istotny i ważny 
powód, podczas gdy kobiecy wyraz uczuć, czy to fizyczny, czy werbalny, często 
odznacza się pewną przesadą. Kobiety z kolei traktują te męskie odpowiedzi 
jako sarkastyczne „oblanie zimną wodą”, co doprowadza je do szału. W rze-
czywistości jest to nieporadna reakcja na dzielącą ich otchłań percepcji i ko-
munikacji. Dlaczego ona nie sprowadzi rzeczy do właściwej skali? Ponieważ 
jej pojęcie właściwej skali jest inne niż jego. Jego jest dosłowne i obiektywne. 
Jej jest przybliżone i subiektywne.

Ale czy te cechy nie są sprzeczne z ową specyficznie męską irracjonalnością, 
z łatwością popadania w gniew? Podobnie jak łatwiej jest pobudzić seksualnie 
mężczyznę niż kobietę, tak samo łatwiej pobudzić w nim frustrację i złość. 
I, podobnie jak z namiętnością, daje on tej złości szybko upust w formie 
wybuchu. Gniew odzwierciedla też inną jeszcze skłonność męskiego umysłu. 
Przejawianie gniewu wymaga pewnej depersonalizacji obiektu naszej wście-
kłości – w gruncie rzeczy osoba taka staje się „przedmiotem” i wskutek tego 
bardziej odpowiada nastawieniu męskiego umysłu. Gniew i przemoc wymagają 
bardziej abstrakcyjnego, bezosobowego spojrzenia na świat – inni ludzie stają 
się wówczas rzeczami, na które można krzyczeć i wrzeszczeć.

Kobiety są ekspertami w dziedzinie polityki małżeńskiej i więzi społecznych. 
Ich umiejętności dyplomatyczne i społeczne dają im decydującą przewagę 
w dążeniu do utrzymania tej nienaturalnej – dla mężczyzn – instytucji. Większa 
wrażliwość kobiet na niewerbalne sygnały behawioralne sprawia, że uważniej 
obserwują twarze i mają lepszą pamięć do twarzy. Władza, w każdym państwie, 
zależy od posiadania informacji. W państwie małżeńskim kobiety mają jej 
więcej.

Zdradzający żonę mężczyzna jest zaskoczony, jak to się dzieje, że jego żona 
zdaje się „intuicyjnie” wiedzieć, co się z nim dzieje. Kobiety po prostu więcej 
dostrzegają. I nie chodzi tu ani o ów blond włos, ani o to, że mężczyzna zwraca 
więcej niż zwykle uwagi na swoją higienę osobistą, choć mężczyzna nigdy by 
nie odebrał takich sygnałów od kobiety. Kobieta widzi z zachowania mężczyzny, 
z tego, jak on wygląda, mówi i stoi, że coś się dzieje. Mężowie są dla swoich żon 
otwartą księgą dzięki właściwej kobietom większej bystrości w postrzeganiu. 
Mężczyźni często nie zdają sobie sprawy, co kobiety dostrzegają.

Małżeństwa trwają, ponieważ wrodzone uzdolnienia społeczne kobiet – nazy-
wa się je „inteligencją społeczną” – pozwalają im kierować związkiem znacznie 
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lepiej niż mężczyznom. Kobiety lepiej niż mężczyźni potrafią przewidzieć i zro-
zumieć zachowania ludzkie, wyczuć motywy kryjące się za wypowiedzią czy 
zachowaniem. 

Zasada zbieżności przeciwieństw (coincidentia oppositorum)
Pojęcie coincidentia oppositorum zostało po raz pierwszy sformułowane przez 

Mikołaja z Kuzy (1401-1464). Jednak już wcześniej stanowiło problem dla 
filozofów starożytnej Grecji. Wielość bytów nakazywała postawić pytanie: skąd 
pochodzi wielość, dlaczego istnieją przeciwieństwa? Twierdzono, że wyłoniła 
się ona z bezkształtnego, rozmaicie pojmowanego chaosu, z którego powstały, 
gdy jakaś tajemnicza siła czy zasada wywarła nań swój kształtujący wpływ8.

Zagadnienie to było obecne filozofii od Talesa (VII-VI w. przed Chr.), poprzez 
Platona (427-347 p. Chr.) do Plotyna (204-270) i Proklosa (412-485). Znaj-
dujemy je w „bezkresie” Anaksymandra (611-546 przed Chr.), w stwierdzeniu 
Heraklita (550-475 przed Chr.), że Bóg jest dniem i nocą, zimą i latem, wojną 
i pokojem, sytością i głodem, jest wszystkimi tymi przeciwieństwami, w „Jedno-
ści” pitagorejczyków9. Wszędzie ujawniał się problem relacji między „jednością” 
i jej przeciwieństwem – „wielością”. Dla Pseudo-Dionizego Areopagity (V-VI 
w.) zbieżność przeciwieństw w Bogu stanowiła tajemnicę. 

Wyrażenie „zbieżność przeciwieństw”, to współistnienie przeciwieństw, ich 
łączenie, schodzenie się, zespolenie, zjednoczenie, albo ich reintegracja. Uży-
wa się też łacińskich określeń: coincidentia oppositorum, complexio oppositorum, 
misterium coniunctionis. 

Problem zbieżności przeciwieństw podjął Mikołaj z Kuzy, w dziele De docta 
ignorantia. Inspiracją dla stworzenia zasady, którą nazwał coincidentia opposi-
torum, była koncepcja Boga u Pseudo-Dionizego Areopagity, a mianowicie, że 
Absolut jako Jedność łączy w sobie wielość oraz jest doskonałością wszystkich 
istot. Zatem jeżeli świat pochodzi od Boga, to Bóg musi być w jakimś sensie 
zespoleniem wielości rzeczy. Zasadę coincidentia oppositorum przedstawił Mikołaj 
z Kuzy w dziele De docta ignorantia: „Tak tedy widzimy, że ponad wszelkim dys-
kursem rozumu leży w sposób niepojęty absolutne i nieskończone Największe, 
któremu nie przeciwstawia się nic, z którym zbiega się Minimum. «Maksimum» 

8 Por. M. Eliade, Mefistofeles i androgyn, tł. B. Kupis, Warszawa 1994, s. 83-86.
9 Tablica z dziesięciu par przeciwieństw w filozofii pitagorejczyków to: 1. ograniczony – 

nieograniczony, 2. parzysty – nieparzysty, 3. jedność – wielość, 4. prawy – lewy, 5. męski 
– żeński, 6. dobry – zły, 7. światło – ciemność, 8. kwadratowy – podłużny, 9. prosty – krzy-
wy, 10. ruch – spoczynek. Chrześcijaństwo dodało jeszcze trzy nowe pary przeciwieństw: 
1. świat doczesny – świat wieczny, 2. śmierć – życie, 3. poznanie cząstkowe – poznanie 
pełne.
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więc i «Minimum», [...] okazują się transcedentalnymi terminami o absolutnym 
znaczeniu, aby w swej absolutnej prostocie, ponad wszelką redukcją do ilości 
masy czy siły, mieściły w sobie wszystko”10. Ponieważ nie może być proporcji 
między skończonym a nieskończonym (tzw. Aksjomat Kuzańczyka) stąd każde 
ludzkie poznanie jest względne, złożone i skończone nie może uchwycić prawdy, 
która jest prosta i nieskończona. Skoro prawda, absolutne maximum, przewyższa 
rozum niezdolny do rozwikłania sprzeczności, to należy wyjść poza rozum, jak 
również poza wyobraźnię, i ująć maximum za pośrednictwem intuicji. Intelekt 
może przezwyciężyć różnice i różnorodności, ale nie może tego wyrazić w języku 
racjonalnym. Bóg stanowi połączenie tego, co nieskończenie wielkie, z tym, co 
nieskończenie małe. Bóg nie jest ani jednym, ani trójjedynym, lecz jednością, 
która łączy się z Trójcą. Bóg w swej nieskończonej prostocie obejmuje (com-
plicatio) wszystkie rzeczy, ale jednocześnie jest obecny we wszystkich rzeczach 
(explicatio)11. Zjednoczenie wszystkich przeciwieństw dokonuje się w Bogu. 
Oznacza to, iż pojęcie coincidentia oppositorum jest swoistą, prostą i najmniej 
niedoskonałą definicją Boga.

Coincidentia oppositorum jest jednym z najstarszych sposobów wyrażania pa-
radoksu pełni rzeczywistości Boskiej12. Stanowi ona wzór, który można odnaleźć 
w każdej formie doświadczenia religijnego. Nie może być inaczej skoro, jak 
twierdzi Eliade: „Właściwie każda hierofania, nawet najbardziej elementarna, 
ujawnia ową paradoksalną zbieżność sacrum i profanum, bytu i niebytu, tego, 
co absolutne, i tego, co względne, wieczności i stawania się”13. Człowiek, od 
początku swego kulturowego istnienia daje wyraz fascynacji tajemnicą Pełni. 
Od najdawniejszych czasów doświadczamy w niej objawienia tego, co rzeczywi-
ste. Sacrum daje się poznać jedynie „w” i „poprzez” elementy świata profanum, 
bo ono – „ma granice nieskończone”14.

Mircea Eliade przyjmuje ideę zbieżności przeciwieństw od Kuzańczyka i sto-
suje ją do człowieka. Poniekąd ma do tego prawo, bowiem człowiek – mężczy-
zna i kobieta – jest „na obraz i podobieństwo Boże” (Rdz 1,26-27). Co więcej, 
zgodnie z nauką Mikołaja z Kuzy, człowiek jest „mikrotheos”. Nie podejmuje 
tego tematu w teologii, lecz szeroko rozwija na obszarze historii religii. Twierdzi, 

10 Mikołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, Kraków 1997, s. 53.
11 M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych. Od Mahometa do wieku reform, t. III, tł. 

A. Kuryś, Warszawa 2008, s. 188.
12 Por. M. Eliade, Traktat o historii religii, tł. J. Wierusz Kowalski, Warszawa 2000, s. 441.
13 Ibidem, s. 45.
14 A. Rega, Człowiek w świecie symboli. Antropologia filozoficzna Mircei Eliadego, Kraków 

2001, s. 116.
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iż choć realizacja coincidentia oppositorum może przybierać rożne formy15, to 
jednak cel pozostaje ten sam: odtworzyć w sobie jedność pierwotną, taką, jaka 
panowała przed aktem stwórczym. Jedność pierwotną rozumie Eliade jako 
niezróżnicowany byt, który obejmuje wszystkie formy16. W swoim zapiskach 
z 8 stycznia 1979 roku pisze: „Problem zbieżności przeciwieństw będzie mnie 
fascynował po kres moich dni”17.

Rozbicie pierwotnej jedności można postrzegać w dwóch wymiarach, którym 
odpowiadają dwa odmienne typy polaryzacji: 1) polaryzacje kosmiczne – wśród 
kosmicznych przeciwieństw można wyróżnić polaryzacje o strukturze prze-
strzennej (prawa – lewa, wysoki – niski i inne), o strukturze czasowej (dzień – 
noc, pory roku i inne), oraz te, które wyrażają proces życia kosmicznego (życie 
– śmierć, rytmy wegetacji i inne) oraz 2) polaryzacje związane bezpośrednio 
z kondycją człowieka – jest ich więcej niż w przypadku polaryzacji kosmicz-
nych. Najważniejszą jest para mężczyzna-kobieta, stąd tak wielkie znaczenie 
mitu androgynii. Ponadto istnieją dychotomie etniczne (my – obcy), religijne 
(sacrum – profanum), etyczne (dobro – zło), mitologiczne (niebo – piekło).

Mircea Eliade uważa, iż wiele z wymienionych dychotomii przynależących 
do różnych grup implikuje się wzajemnie (góra – dół; niebo – piekło). Tak 
skonstruowane pary przeciwieństw pozwalały człowiekowi odsłonić zarówno 
struktury uniwersum, jak również znaczenie jego własnej egzystencji18. Relacje 
między przeciwieństwami bywają bardzo różnorodne. Mogą się one wzajemnie 
zwalczać, albo łączyć się ze sobą (np. człowiek, który, jak twierdził Pascal, zawie-
szony jest między „tym, co nieskończenie wielkie i dobre” a „tym, co nieskoń-
czenie małe i złe”), bądź też współistnieć ze sobą, połączone w paradoksalnym 
związku określonym przez Kuzańczyka mianem coincidentia oppositorum19.

Niestety nie wszystkie realizacje formuły coincidentia oppositorum prowadzą 
do osiągnięcia tego samego sposobu istnienia. O ile orgia stanowi o powrocie 
do chaosu – stanu pierwotnego niezróżnicowania, o tyle techniki kontempla-
cyjne, choć również prowadzą do początku, to jednak stosujący je człowiek 

15 Coincidentia oppositorum czy też transcendencja wszelkich przymiotów może być zrealizo-
wana przez człowieka na różne sposoby. Na przykład „orgia” przedstawia ją na najniższym, 
najbardziej elementarnym stopniu życia religijnego; czyż nie jest ona symbolem regresji 
do tego, co bezkształtne i niewyraźne, oraz próbą odzyskania stanu, w którym się znoszą 
wszystkie przymioty, a przeciwieństwa się przyciągają? M. Eliade, Traktat o historii religii, 
op. cit., s. 441.

16 Ibidem.
17 Idem, Moje życie. Fragmenty dziennika 1941-1985, tł. I. Kania, Warszawa 2001, s. 1034.
18 Por. M. Eliade, W poszukiwaniu historii i znaczenia religii, tł. A. Grzybek, Warszawa 1997, 

s. 235-236.
19 A. Rega, Człowiek w świecie symboli..., op. cit., s. 117.
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uzyskuje stan określany terminem „wyzwolony za życia” – odzyskuje on 
„sytuację pierwotną” wzbogaconą jednak o element wolności i świadomości 
transcendentnej20.

Według M. Eliadego pojęcie coincidentia oppositorum stało się wzorem dla 
niektórych osób dążących do zdobycia doskonałego (pełnego) sposobu istnie-
nia. Wszelkie mity i symbole, ryty i techniki kontemplacyjne odwołujące się do 
zjednoczenia przeciwieństw, wskazują nade wszystko na niezadowolenie czło-
wieka z sytuacji, w której żyje, z tego, co się nazywa jego uwarunkowaniem21. 
Zjednoczenie przeciwieństw jest wyrazem nostalgii człowieka za pierwotną 
całością poprzedzającą wszelki akt stworzenia.

 Rozważania M. Eliadego poświęcone zbieżności przeciwieństw wskazują, iż 
człowiek współczesny, dzięki docenianiu wartości poznawczej i emocjonalnej 
oraz różnie wyrażanej metafizycznej koncepcji coincidentia oppositorum, może 
lepiej zrozumieć nie tylko swoich przodków, ale także siebie i swoje miejsce 
w Kosmosie22.

Najlepszym dowodem prawdziwości tezy o niesłabnącej atrakcyjności 
formuły coincidentia oppositorum jest potrzeba miłości. „W gruncie rzeczy – za-
uważa Eliade – można mówić o «androgynizacji» człowieka przez miłość, gdyż 
w miłości każda płeć nabiera «cech» płci odmiennej, (np. wdzięk, poddanie 
się i oddanie – cechy, jakich nabiera zakochany mężczyzna)”23. Miłosny wątek 
zagadnienia może stanowić źródło wielu nieporozumień, uproszczeń czy wręcz 
wulgaryzacji formuły coincidentia oppositorum. Postrzeganie wszystkiego jedynie 
w kategoriach zmysłowych, anatomicznych i fizjologicznych, wyłącznie jako 
możliwość całkowitego spełnienia w sferze seksualnej, zarówno jako mężczyzny, 
jak i jako kobiety, nie tylko nie oddaje pełni znaczeń zawartych w omawianej 
formule, ale wręcz wskazuje na chorobliwą sytuację kultury, w ramach której 
takie wulgarne interpretacje się pojawiają. Kiedy umysł nie jest już w stanie 
pojąć głębszego, metafizycznego znaczenia symboli, zaczyna coraz bardziej je 
wulgaryzować24.

20 Por. M. Eliade, Mefistofeles i androgyn, op. cit., s. 125.
21 „Środki mogą być jak najprostsze, niekiedy dziecinne i wręcz dziwaczne; dochodzi się 

wtedy do scalenia przeciwieństw w konkretnym, bezpośrednim znaczeniu tego słowa 
i osiąga sposób istnienia, który nie jest już właściwy kondycji ludzkiej, ale też jeszcze nie 
jest nadludzkim sposobem istnienia”. Ibidem, s. 122.

22 „Jednym z największych odkryć ducha ludzkiego było naiwne przeczucie dnia, w którym 
dzięki pewnym symbolom religijnym człowiek odgadł, że biegunowości i antagonizmy 
mogą być połączone ze sobą i zintegrowane w jedną całość”. Ibidem, s. 217.

23 Ibidem, s. 446.
24 M. Eliade, Mefistofeles i androgyn, op. cit., s. 102-103.
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Mircea Eliade zatytułował jedną ze swoich książek Mefistofeles i androgyn25. 
W angielskim przekładzie tytuł brzmi: The Two and the One, i wprost nawiązu-
je do zagadnienia zbieżności przeciwieństw i androgynii: „Dwa i Jedno”, dwoje 
ludzi w jednym człowieczeństwie. Podobne stwierdzenie znajdujemy w Biblii, 
kiedy Chrystus mówi: „A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało” (Mt 19, 6).

Termin „androgyn” pochodzi z języka greckiego i jest połączeniem dwóch 
słów: andrós – mężczyzna oraz gyné – kobieta. Oznacza dosłownie mężczyzno-
-kobietę. Zjawisko androgynii, jak uważa Eliade, wskazuje na doskonałość stanu 
pierwotnego, nieuwarunkowanego, dlatego nie jest zarezerwowane jedynie 
dla istot najwyższych26. Antyczne społeczności były przekonane, iż ziemska 
kondycja człowieka (męska i żeńska) nie odzwierciedla pierwotnego obrazu 
androgynicznej istoty ludzkiej. Starożytni sądzili, że człowiekiem rządzą te 
same prawą, którym podlega cały Kosmos. Człowiek stanowi część Wszech-
świata, natomiast prarodzica istoty ludzkiej łączono z ubóstwionym elementem 
Kosmosu, głównie Ziemią. Wzorem pierwotnej materii kosmicznej, człowiek 
posiadał kondycję androgyna, lecz utracił ją w wyniku pewnego, szczególnego 
wydarzenia, które spowodowało podzielenie jego osoby na dwa osobniki – męż-
czyznę i kobietę. Mit boski staje się modelem dla religijnych przeżyć człowieka. 
Zgodnie z licznymi tradycjami mityczni przodkowie ludzkości byli obojnakami. 
Motyw „pierwotnych par” pojawia się w mitologii dopiero później. Eliade 
twierdzi wprawdzie, iż występowanie obojga płci u pierwotnego człowieka jest 
kultywowane w tradycji społeczeństw pierwotnych, ale w swych badaniach 
odwołuje się głównie do przykładów zaczerpniętych od Platona i gnostyków27.

Platon w dialogu Uczta przedstawia Arystofanesa jako autora mitu pierw-
szego człowieka, który był istotą dwupłciową: „Obojnakowa płeć istnieje wtedy, 
a imię jej i postać złożone były z obu pierwiastków: męskiego i żeńskiego. (...) 
Otóż cała postać człowieka każdego była krągła, piersi i plecy miała naokoło, 
miała też cztery ręce i nogi w tej samej ilości, i dwie twarze na okrągłej, walco-
watej szyi, twarze zgoła do siebie podobne. Obie patrzyły w strony przeciwne 
z powierzchni jednej głowy. Czworo było uszu, dwie okolice wstydliwe i tam 
dalej, jak sobie to każdy łatwo podług tego sam wyobrazić potrafi”28. Andro-
gyniczne postacie, o których pisze Platon, chciały uzyskać boskie przywileje 
i zaczęły wznosić schody do nieba. Bogowie, karząc ich zuchwałość, przecięli 
25 Praca Mircei Eliadego, Mefistofeles i androgyn, została przetłumaczona na język polski 

na podstawie oryginału w języku francuskim: Méphistophéles et l’androgyne, Gallimard, 
Paris 1981 (wyd. I: 1962). Wydanie angielskie opatrzono innym tytułem: The Two and 
the One, Harvill Press, London 1965.

26 M. Eliade, Mity, sny i misteria, tł. K. Kocjan, Warszawa 1994, s. 214.
27 Zob. M. Eliade, Traktat o historii religii, op. cit., s. 444.
28 Platon, Dialogi, t. II, tł. W. Witwicki, Kęty 1999, s. 53.
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każdego androgyna na połowę, co zdecydowanie osłabiło ich siłę oraz odniosło 
ten pozytywny skutek, że zwiększyło populację ludzi na ziemi. Pomysł bogów 
okazał się nie do końca szczęśliwy, albowiem obie połówki tak bardzo tęskniły 
za pierwotną jednością, że ginęły. Zeus postanowił zainterweniować i przeniósł 
organy płciowe z tylnej na przednią część ciała, umożliwiając ludzkim istotom 
przywracanie pierwotnego stanu całości w miłosnym zespoleniu29. Rozbicie 
androgyna jest więc odpowiedzialne za ciągle podejmowane przez mężczyzn 
i kobiety wysiłki na rzecz odzyskania pierwotnej całości30.

Dwupłciowość pierwszego człowieka byłaby wyrazem doskonałości oraz 
integracji całkowitej, na co wskazują przedstawienia pierwotnego człowieka 
jako postaci kuli. Kula była symbolem doskonałości oraz całkowitości. Eliade 
powołuje się tu na taoistyczną tradycję „tchnienia”, będącą również wcieleniem 
obu płci, które zróżnicowane tworzyły jajo, pojmowane jako ogromną jednię, 
z którego to jaja wyodrębniły się niebo i ziemia31.

Uczony powołuje się na Szkota Eriugenę (810-877), który pod wpływem 
Grzegorza z Nyssy (ok. 335-395) głosił prawdę o podwójnym stworzeniu 
człowieka: „Jedno (stworzenie jest) na obraz Boży i nie pojmuje się tutaj ani 
(płci) męskiej ani żeńskiej, lecz samo powszechne i proste człowieczeństwo, 
najbardziej zbliżone do natury anielskiej, która to natury, zgodnie z tym, cze-
go w sposób niebudzący wątpliwości naucza autorytet i prawdziwe badanie, 
nie posiada wcale płci. Drugie (stworzenie jest) natomiast dodane z powodu 
przewidzianego grzechu natury (ludzkiej) i w tej (właśnie) kreacji została 
ustanowiona płeć”32.

Stan rajski człowieka, na początku stworzenia był dla człowieka źródłem 
szczęścia i racją szczególnej godności bytu ludzkiego, za którego sprawą czło-
wiek przewyższał cały świat zmysłowy33. Natura ludzka odznaczała się wtedy 
wszechwiedzą i wszechmocą, która wynikała z doskonałego zespolenia z Wolą 
Stwórcy: realizowało się wszystko to, czego zapragnęła, gdyż pragnęła tylko 
tego, co jest zgodne z Wolą Bożą. Była wolna od wszelkich ograniczeń i od 
wszelkiej konieczności. Zawsze osiągała to, czego pragnęła, a tym było wyłącz-
nie dobro. Była prosta i niezróżnicowana pod względem płci. Człowiek miał 
wprawdzie ciało, ale było ono niematerialne, duchowe. Człowiek jest czymś 
29 Ibidem, s, 53-55.
30 W. Doniger O’Flaherty, M. Eliade, hasło: Androgynes, [w:] The Encyclopedia of Religion, 

M. Eliade (red.), t. 1, New York – London 1987, s. 277.
31 M. Eliade, Traktat o historii religii, op. cit., s. 444; idem, Mefistofeles i androgyn, op. cit., 

s. 128.
32 Jan Szkot Eriugena, Periphyseon, ks. IV, 817a, s. 107, cyt. za A. Kijewska, Eriugena, War-

szawa 2005, s. 82.
33 Ibidem, s. 82. Por. studium: I. Dec, Transcendencja człowieka w przyrodzie, Wrocław 2011.
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lepszym niż płeć, jako że „mężczyzna” i „kobieta” nie są określeniami natury, 
ale jej rozczłonkowania z racji grzechu34. Eliade, postępując za Eriugeną, uważa, 
że rozdział płci to następstwo grzechu, ale skończy się ponownym scaleniem 
człowieka, po czym nastąpi eschatologiczne połączenie kręgu ziemskiego z Ra-
jem. I dodaje, że w Chrystusie mamy przykład antycypowania tej ostatecznej 
integracji. Powołując się na Eriugenę i Maksyma Wyznawcę (580-662) pisze, 
że Chrystus połączył w swej naturze obie płcie, ponieważ zmartwychwstając 
nie był już „ani mężczyzną, ani kobietą, choć narodził się i zmarł jako osobnik 
płci męskiej”35. To będzie także udziałem człowieka po zmartwychwstaniu, nie 
będzie ani mężczyzny ani kobiety, będzie po prostu człowiek. 

Niektóre komentarze rabinackie wskazują na to, że również Adam był 
stworzony jako obojnak. Tekst midraszu Bereszit rabba stwierdza: „Adam 
i Ewa zostali stworzeni odwróceni plecami do siebie obejmując się ramionami; 
wtedy Bóg rozdzielił ich, rozcinając na dwoje jednym uderzeniem siekiery”36. 

Pojawienie się Ewy oznaczałoby podzielenie pierwotnego obojnaka na istotę 
męską i żeńską37. Pochodzenie Ewy od Adama jest przyczyną tego, że odtąd 
mężczyźni i kobiety będą dążyli, podobnie jak u Platona, do urzeczywistniania 
pierwotnej jedni w fizycznym połączeniu (Rdz 2,24)38. 

Mit androgynii boskiej oraz przodka obojnaka pełni wzorcową rolę dla licz-
nych obrzędów zbiorowych: orgii, androgynizacji inicjacyjnej, technik mistycz-
nych. Obrzędy te łączy chęć periodycznego reaktualizowania początkowego 
stanu, odbieranego jako idealny stan ludzkości39. 

Mircea Eliade uważał, że mit androgynii mógł być wzorcowy także dla mistyki. 
Wschodni mędrcy i asceci, poprzez techniki i metody kontemplacji zmierzają 
do absolutnej transcendencji wszelkich przymiotów każdej natury. Pragną 
usunąć ze swego doświadczenia oraz świadomości wszelką „krańcowość”, czyli 
usiłują dojść do stanu neutralności i doskonałej obojętności, bycia niezależnym, 
nieczułym na przyjemność i ból. Tego rodzaju pokonywanie krańcowości przy 
zastosowaniu ascezy i kontemplacji zmierza także do coincidentia oppositorum. 
Świadomość uwalnia się wówczas od konfliktów, natomiast zespoły przeci-
wieństw, np. cierpienie i radość, zimno i ciepło, stają się nieobecne w jego 
doświadczeniu. Jednocześnie dokonuje się proces totalizacji – analogicznie 
do zjawiska totalizacji przeciwieństw w bóstwie. Doskonałość jest osiągalna 
34 A. Kijewska, Eriugena, op. cit., s. 84.
35 M. Eliade, Mefistofeles i androgyn, op. cit., s. 107.
36 Ibidem; idem, Traktat o historii religii, op. cit., s. 444.
37 Ibidem.
38 W. Doniger O’Flaherty, M. Eliade, Hasło: Androgynes, op. cit., s. 277.
39 M. Eliade, Traktat o historii religii, op. cit., s. 445.
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jedynie na drodze totalizacji przeciwieństw. Neofita na wstępie zmierza do 
„kosmizacji” swojego doświadczenia, aby upodobnić je do rytmów obecnych 
we wszechświecie. Po osiągnięciu „kosmizacji” podejmuje wysiłek odtwarzania 
w sobie pierwotnej jedności. Jedność nie oznacza chaosu poprzedzającego 
stworzenie, lecz niezróżnicowany, wszystko pochłaniający byt40.

Świat archaiczny traktuje „zaczynanie” czegoś jako stwarzanie, czyli wykorzy-
stanie świętych mocy. Wynika z tego podobieństwo strukturalne, jakie można 
dostrzec w odniesieniu do mitu pierwotnego androgyna, protoplasty ludzkości 
oraz mitów kosmogonicznych. Obydwa mity wskazują na początkową, jednolitą 
pełnię, która w trakcie stworzenia została podzielona dając początek światu 
i ludzkości41. Androgyn był jako pierwszy i będzie na końcu czasów. To dzięki 
Chrystusowi człowiek na powrót stanie się androgynem, podobnym do aniołów. 
Według wielu historyków religii i teologów sakrament małżeństwa jest próbą 
przywrócenia człowiekowi anielskiego obrazu: „A tak już nie są dwoje, lecz 
jedno” (Mt 19, 6).

Próba adaptacji zasady coincidentia oppositorum do teologii biblijnej
Teologia to odczytywanie rzeczywistości w świetle Objawienia, czyli Pisma 

Świętego i Tradycji Kościoła. Właściwie nie ma tu miejsca dla mitycznej 
interpretacji rzeczywistości, ale można zawsze szukać pewnych analogii 
i podobieństw. 

W teologii małżeństwa kluczowym tekstem jest opis stworzenie człowie-
ka zamieszczony w Księdze Rodzaju: „Potem Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, 
żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc». 
Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta ziemne i wszelkie ptaki powietrzne, Bóg 
przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde 
jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę «istota żywa». I tak 
mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu 
zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. 
Wtedy to Bóg sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, 
wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Bóg z żebra, które 
wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, 
mężczyzna powiedział: «Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego 
ciała! Ta będzie się zwała niewiastą (iszsza), bo ta z mężczyzny (isz) została 

40 Idem, Traktat o historii religii, op. cit., s. 441; idem, Mefistofeles i androgyn, op. cit., s. 138. 
Por. A. Lelito, Człowiek – animal mythicum w ujęciu Mircei Eliadego, Tarnów 2008, 
s. 175-179.

41 M. Eliade, Mefistofeles i androgyn, op. cit., s. 138.
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wzięta». Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się 
ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 18-24).

Faktem znanym z doświadczenia jest niezwykle silne dążenie („jak śmierć 
potężna jest miłość” – Pnp 8, 6), skłaniające dwie osoby odmiennej płci do 
tworzenia, w związku małżeńskim, jednej istoty („jednego ciała”), dążenie tak 
silne, że odsuwa na drugi plan, albo wprost każe zapominać, związki na pozór 
o wiele bardziej głębokie, te, które istnieją między dzieckiem a rodzicami. Męż-
czyzna i kobieta są od zarania swego stworzenia wprost czymś jednym z natury. 

Zwierzęta, nasi starsi bracia o ontologicznym porządku stworzenia, odgry-
wają służebną rolę w stosunku do człowieka. Człowiek włącza je w całokształt 
swojego życia i ma nad nimi władzę. Jednakże zwierzę nie może stać się istotą, 
która powie do człowieka „ty”, nie może stać się jego drugim „ja”. Kobieta 
jest tej samej natury, co mężczyzna, a więc jest mu równa w godności. Trudno 
przetłumaczyć pokrewieństwo dwóch słów hebrajskich – isz i iszsza. Instynkt, 
który popycha mężczyznę i kobietę do zespolenia się w jedności, wypływa 
z najgłębszych pokładów istoty ludzkiej. Szczególnie godne uwagi jest pełne 
zachwytu uniesienie, zawarte w słowach wypowiedzianych przez mężczyznę: 
powtarza on trzy razy zaimek „ta”: „ta jest kością...”, „ta będzie się zwała...”, 
„bo ta z mężczyzny, isz, została wzięta”. Akcent położony jest na ich wzajemne 
dopełnianie się, na przeznaczenie jednego dla drugiego. To wyjątkowa podwój-
ności składników „jednego ciała”: tylko w parze, bez zewnętrznych ingerencji, 
człowiek rozwija się w pełni. Chrystus w polemice z faryzeuszami przedstawił 
tę pierwszą parę ludzką jako wciąż aktualny ideał, ponieważ właśnie jako para 
złożona z mężczyzny i kobiety i do tego nierozerwalna – była ona zamierzona 
i stworzona przez Boga (Mk 10, 2-12).

Udręka, jaka ogarnia człowieka z powodu samotności, kiedy nie jest on 
w stanie urzeczywistnić związku z drugą osobą, jest jedną z przyczyn powsta-
wania nienormalnych miłości, nienaturalnych zachowań seksualnych, bun-
tów przeciw zasadom życia społecznego, skłonności do narkotyków, wzrostu 
przestępstw kryminalnych i politycznego terroru. Patologia umysłowa rodzi się 
z braku zdolności do nawiązywania stosunków społecznych: strach, nieufność, 
brak szacunku dla siebie i dla innych są źródłem wyizolowania się i cierpienia. 
A cierpieniem jest utrata drogiej osoby, zerwaniem więzi uczuciowej, opusz-
czeniem przez kogoś, kto wydawał się niezastąpiony.

Siłą, która łączy mężczyznę i kobietę jest miłość: ta miłość z początku mniej 
jest zdolna do dawania i raczej nastawiona jest na przyjmowanie. Stopniowo 
staje się bardziej stateczna i ze wzajemnością w dawaniu i przyjmowaniu. Gdy 
osiąga pełną dojrzałość nastawiona jest na dawanie bez przyjmowania wyna-
grodzenia, a jeśli już, to na zasadzie wzajemności. 
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W obrębie miłości małżeńskiej szczególnie ważne jest poznanie podświado-
mych bodźców, leżących u podstaw jedności, która tworzy się między dwiema 
osobami odmiennej płci. Dwie osoby, które nigdy się przedtem nie znały, 
„rozpoznają się” jako przeznaczone jedna dla drugiej, nie mogąc sobie wprost 
uświadomić powodów, które nakłaniają je do połączenia swoich dróg życia 
na zawsze.

Zatem szczególną cechą charakterystyczną miłości małżeńskiej jest jej 
„specyficzność”, w takim sensie, że w parze małżeńskiej są zaspokajane pewne 
potrzeby, które są właściwe obu osobom i które, ze względu na swą wyjątko-
wość, nie mogą zostać zaspokojone przez inne osoby. Tym, co łączy małżonków, 
jest możliwość wzajemnego „dopełniania się”, w takim sensie, że jedna osoba 
dopełnia drugą i że udziela jej tego rodzaju właściwej pomocy, której konkret-
nie ona potrzebuje. Warunek powodzenia małżeństwa leży w uświadomieniu 
sobie i określeniu potrzeb, które łączą dwie osoby, oraz w dążeniu, by każda 
z nich zaspokajała je mając na względzie korzyść drugiej strony. Trudność 
polega jednak na tym, że takie potrzeby nie ujawniają się same nigdy albo 
prawie nigdy na poziomie świadomości, ale tętnią w głębiach nieświadome-
go życia psychicznego. Dlatego wzajemny pociąg odmiennych płci ku sobie 
jest „niepowstrzymalny”, niewytłumaczalny, niepojęty. Działa on w sposób 
tajemniczy i tylko obserwacja specjalisty może częściowo rzucić światło na 
niektóre jego aspekty i przedłożyć je świadomej refleksji tej pary ludzi. Prawdą 
jest natomiast, że oboje małżonkowie „czują” lub „wiedzą”, nie mogąc sobie 
tego wytłumaczyć, że nie potrafią już żyć jedno bez drugiego i że tylko w ten 
sposób będą mogli prawdziwie urzeczywistnić swoje osobowości i tym samym 
spełnić swoje marzenia rodzinne. To spostrzeżenie dodaje pewności i nadziei 
na przyszłość, chociaż brak jest tutaj jakiegokolwiek elementu obiektywnego 
wartościowania. Wzajemne zainteresowanie, rodzące się z tego spostrzeżenia, 
przeistacza się w fizyczny pociąg i umożliwia, w związku małżeńskim również 
i intymne zjednoczenie, w którym także i ciała wspólnie dostrajają się do siebie, 
dostarczając sobie nawzajem zmysłowych doznań i ustanawiając tę „wspólnotę” 
wzajemnych odczuć, leżących u podstaw małżeńskiej harmonii.

„Dwoje, którzy stają się jednym” jest prawem miłości małżeńskiej. Chodzi 
tu jednakże o jedność, w której żadna z dwu osób nie zatraca swej tożsamości, 
ale spaja ją z tożsamością drugiej osoby, „daje siebie, nic nie tracąc”. Jest to 
dawanie siebie i jednoczenie się bez zatracania osobowości, pozostawanie razem 
z sobą nie tracąc możliwości, by być samym.

U podstaw miłości małżeńskiej, jeszcze bardziej niż w stosunkach społecz-
nych, leży uznanie osoby jako istoty samodzielnej i autonomicznej, zdolnej 
do nawiązania pogłębionych relacji psychicznych, będącej źródłem i sprawcą 



140 SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

czynów wolnych i odpowiedzialnych. Takie uznanie osoby zakłada wolność, 
odpowiedzialność, równość.

Wzajemny szacunek jest warunkiem trwałego istnienia związku zawartego 
z miłości: szacunek, który rodzi się z dostrzegania „wartości” obecnych w dru-
giej osobie, nie jako osobie abstrakcyjnej, ale jako osobie „szczególnej”, jako 
„tej właśnie osobie, a nie innej”, a zatem niezastąpionej. Taki jest oto pod-
stawowy warunek wierności: być związanym z nim, czy z nią, umieć podążać 
razem ku pełniejszemu urzeczywistnianiu jedności pary, jako pary małżeńskiej, 
we wspólnocie wymiany nie tylko emocjonalnej, ale także i wymiany myśli, 
wspólnocie społecznego otwarcia się, rzeczywistego i twórczego wchodzenia 
w społeczeństwo.

Pismo Święte i psychologia są zgodne w poglądzie, że kobieta nie jest 
„przedmiotem uzupełniającym” mężczyznę w związkach z Bogiem i w stosun-
kach społecznych. Kobieta jest przecież stworzeniem pod licznymi względami 
(fizycznymi, biologicznymi, psychologicznymi, umysłowymi, funkcjonalnymi 
i zwyczajowymi) różniącym się od mężczyzny (na co zwraca nam uwagę Pismo 
Święte w słowach: „Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę”, Rdz 1, 27). Mężczyzna 
różni się od kobiety. Oboje – on i ona – stanowią odrębne osobowości i pod 
wieloma względami są samowystarczalne. Ta pełnia osobowości jest wyraźna 
w stosunkach z Bogiem. Ani mężczyzna nie będzie zbawiony za sprawą kobiety, 
ani kobieta za sprawą mężczyzny, ale oboje będą zbawieni za sprawą Chrystusa. 
Nie istnieje jedna religia dla mężczyzny, a inna dla kobiety; nie jest możliwy, 
w stosunkach z Bogiem, jeden związek typu męskiego i drugi typu żeńskiego. 
To stwierdzenie zostało podkreślone w takich oto słowach przez św. Pawła: 
„Nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani ko-
biety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie” (Ga 3, 28). 
Mężczyzna i kobieta są w rzeczywistości obdarzeni takimi samymi wartościami 
etycznymi.

Równowaga życia utrzymuje się dzięki związkowi mężczyzny i kobiety, i to 
bardziej niż dzięki rodzinie i społeczności. Nie do pomyślenia byłby bowiem 
świat złożony z samych kobiet, tak samo jak nie do pomyślenia byłby świat 
zamieszkiwany jedynie przez mężczyzn. Nie istnieje jednak zależność kobiety 
w stosunku do mężczyzny. Mężczyzna i kobieta są – jak to się mówi w języku 
geometrycznym – częściami „stycznymi”, to jest składnikami jednej całości. 
Należy zatem podkreślić, że związki między mężczyzną – mężem a kobietą – żoną 
są związkami styczności, i to o charakterze dynamicznym, a nie statycznym. 
Na przestrzeni ludzkiego życia lub, na mniejszą skalę, na przestrzeni krótszego 
czasu wartości tego rodzaju „styczności” przemieszczają się ustawicznie, i bez 
dyskryminacji którejkolwiek ze stron, na korzyść raz mężczyzny, raz kobiety, 
przy ciągłej zmienności zależnie od tej wymiany dóbr, jaka się dokonuje między 
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mężczyzną, a kobietą. Ta zmienność może być uważana za „napędową siłę życia” 
istniejącą między dwojgiem ludzi i utworzoną z wzajemnej wymiany dóbr, która 
będzie przyczyniać się do rozwoju życia w takim stopniu, w jakim, zwiększy ona 
w czasie swoją częstotliwość.

Tajemnica pary małżeńskiej jest bardzo złożona, ponieważ stanowi ją pełnia 
odrębnych osób, a zarazem ich potrzeba wzajemnego dopełniania się, ich po-
dobieństwo i równocześnie ich odmienność. W perspektywie biblijnej kobieta 
ukazuje się jako odpowiednia pomoc dla mężczyzny, podobna do niego i równa 
mu; ale także i mężczyzna, według współczesnych poglądów, jawi się nam jako 
odpowiednia pomoc dla kobiety, podobny do niej i równy jej. Kobieta zacho-
wuje przeto swoją osobowość całkowicie niezależną od osobowości mężczyzny, 
co oznacza, że nie może ona być uważana za „część” równą, dopełniającą albo 
podporządkowaną mężczyźnie, a tym bardziej nie może być „odbiciem”, obra-
zem lustrzanym mężczyzny. Mężczyzna nigdy nie będzie mógł, w dosłownym 
tego słowa znaczeniu, rozpoznać siebie samego – ani w całości, ani w części 
– w osobie zupełnie różniącej się od niego, jaką jest właśnie kobieta w swojej 
naturze. 

Ponieważ wobec Boga na kobiecie spoczywają takie same odpowiedzialności 
i obowiązki, jak na mężczyźnie, powinna być ona oceniana przez mężczyznę 
dokładnie tak samo, jak on ocenia siebie samego. Nie będzie zatem prawdą, że 
mąż rozpoznaje siebie w swojej żonie lub odwrotnie, że żona rozpoznaje siebie 
w swoim mężu. Osobowości odróżniające się od siebie w wyraźnie odmienny 
sposób, tym mocniej czują się przyciągane jedna przez drugą, im bardziej jedna 
nie jest identyczna z drugą, lub raczej, im mniej jedna upodabnia się do drugiej. 
Powtarza się tu ta sama znana reakcja, jaka zachodzi między dwoma biegunami 
(dodatnim i ujemnym biegunem pola magnetycznego), przyciągającymi się 
tym mocniej, im różnica między nimi (w tym przypadku napięcie) jest większa 
ilościowo i w konkretnych wartościach. Różnica uwidacznia się między sumą 
cech męskich i sumą cech kobiecych. Te wartości (natury psychicznej, ducho-
wej, fizycznej) – jeżeli tylko wzbudzają wzajemne zainteresowanie – ułatwiają 
przeskok iskry miłości między dwiema osobami. Miłość jest zatem czymś tak 
nowym i nieprzewidzianym, może być uznana za cud, który nie przypadek, ale 
jedynie Bóg może sprawić. Tylko On mógł stworzyć i doprowadzić do spotkania 
dwie istoty pełne, a równocześnie dopełniające się, które – razem – zapoczątko-
wują niezwykły i niepowtarzalny związek. Kiedy przychodzi miłość, to tak jakby 
przyszedł sam Bóg. Tylko w Bogu człowiek rozpoznaje siebie samego, ponieważ 
tylko w Nim odkrywa motywy, które sprawiły, iż został stworzony, i cele, ku 
którym został skierowany. Człowiek, który ma problem z wiarą w Boga nie 
może do końca wiedzieć czym jest miłość, bo „Bóg jest miłością” (1 J 4, 8.16). 
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W KONTEKŚCIE PRZEMIAN RODZINY

THE SACRAMENT OF MARRIAGE IN THE CONSCIOUSNESS 
OF POLISH CATHOLICS IN THE CONTEXT OF 

THE TRANSFORMATION OF THE FAMILY

The paper presents the view of Polish Catholics on Sacrament of Marriage by 
focusing mostly on its social and cultural rather than theological aspects. We 
discuss believers understanding of sacramental marriage at the background of 
changes that took place in Polish society at the beginning of the 21th century 
and affected marriage and family. Our discussion is developed in three stages: 
the value of church wedding, the sacramental nature of marriage and the 
family, and admitting too Holy Communion people living in non-sacramental 
union.

As expected, the understanding of the sacramental character of marriage 
situates at a low level. Sociological studies on this subject are few, and they 
indicate that only minority of the young people give the correct answer to the 
question of sacramental character of Catholic marriage. Still, most respondents 
choose the answer that the sacrament of marriage is indissoluble. Others point 
to certain aspects of the sacramental marriage, which are like a side effect of 
the sacramental character of marriage. Finally, from 10% to 15% of respondents 
admit state that they do not know what the Sacrament of Marriage is.

There is a significant gap between the moral and religious teaching of the 
Catholic Church regarding people living in non-sacramental union, and atti-
tudes of Catholics to this issue. Sociological studies show quite divergent views 
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regarding the question whether a person not living in a sacramental union 
should be admitted to Holy Communion, and ranged from 44.0% to 81.7%. 
According to Centre for Public Opinion Research (CBOS) survey this indicator 
covered nearly four fifths of adult Poles on a national scale.

From a sociological point of view, there are three possible solutions to the ex-
isting conflicts and tensions: First, change of the moral teaching of the Church, 
second, reorientation of moral attitudes of believers, and third, drifting away 
from the Church, and acceleration of secularization of society.

Key words: sacrament of marriage, the collective consciousness, youth, social 
and cultural transformation of the family.

Joseph kard. Ratzinger w jednym ze swoich wywiadów zauważył, że „w kultu-
rze świata uprzemysłowionego zerwane zostały przede wszystkim związki między 
sferą seksualną a małżeństwem. Oderwany od małżeństwa seks, nieuporząd-
kowany i pozbawiony odniesienia, stał się na podobieństwo «pozostawionej 
miny» problemem i zarazem siłą wszechobecną. Zerwanie tego podstawowego 
związku prowadzi konsekwentnie do następnego pęknięcia: Skoro już dokonało 
się oddzielenie sfery seksualnej od małżeństwa, nastąpił również rozdział między 
seksem a prokreacją i tu także dokonało się odwrócenie porządku – zupełne 
oderwanie prokreacji od seksu. Stąd właśnie wzięły się owe straszliwe ekspe-
rymenty, których tak wiele w naszych czasach, eksperymenty technologiczne, 
inżynieria medyczna, które usiłują uniezależnić prokreację od sfery doznań 
seksualnych. Manipulacje biologiczne prowadzą prostą drogą do wyrzucenia 
człowieka poza granice właściwej mu natury (przez co zanegowano nawet jej 
koncepcję). Usiłuje się przekształcić człowieka manipulując nim, jak gdyby 
chodziło tu o jakąś «rzecz», o nic więcej niż produkt zaplanowany według 
upodobania”1. 

Socjologowie podkreślają, że moralność prorodzinna w społeczeństwach 
współczesnych staje się coraz bardziej autonomiczna, niezależna od religijno-
ści. Można mówić o swoistej dysharmonii między doktryną moralną Kościoła 
a rzeczywistymi postawami katolików w zakresie moralności małżeńskiej i ro-
dzinnej. W warunkach istnienia alternatywnych uniwersów symbolicznych, 
przyjmowane przez jednostkę uniwersum moralne jest jednym z wielu. Może 
ono podlegać stopniowemu rozpadowi, kształtować się jako nieuporządkowana 
struktura złożona z wielu niespójnych elementów wywodzących się z różnych 
źródeł, może wzmacniać się i zyskiwać nowe kształty kompatybilne z nowymi 
warunkami społeczno-kulturowymi lub kształtować się jako moralność prywat-
na. O ile dystansowanie się w sferze moralnej od nauki Kościoła katolickiego 
1 Raport o stanie wiary. Z Ks. Kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori, 

Kraków – Warszawa-Struga 1986 s. 72. 
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uznamy za specyficzny wskaźnik sekularyzacji, to z pewnością można mówić 
o procesach sekularyzacyjnych, także w Polsce, już od dłuższego czasu.

Kościół katolicki broni rodziny opartej na małżeństwie, w której panuje 
miłość i prawdziwa solidarność, przeciwstawiając się stawianiu na tej samej 
płaszczyźnie rodziny opartej na małżeństwie oraz innego rodzaju związkach 
emocjonalnych (tzw. wolne związki, małżeństwa „na etapy”, ad experimentum, 
konkubinat nienastawiony na przyjęcie formy więzi instytucjonalnej i inne). 
Sprzeciwia się on różnym eksperymentom nad rodziną. Zwraca uwagę na to, 
że środki społecznego przekazu, zwłaszcza telewizja i internet, lansują błędne 
koncepcje życia małżeńskiego i rodzinnego, a także sprzeczne z chrześcijań-
stwem systemy wartości. Tylko rodzina – powstała dzięki małżeństwu, pod-
stawowemu związkowi między mężczyzną i kobietą – może stać się stabilnym 
i zrównoważonym środowiskiem rozwoju dziecka, zbudowanym na więziach 
uczuciowych i wzorach osobowościowych matki i ojca (przemówienie Jana 
Pawła II do nowego ambasadora Belgii w dniu 31 października 2002 roku)2. 

Kościół katolicki bardzo silnie akcentuje sakramentalny charakter małżeń-
stwa i wynikające z niego konsekwencje dla życia małżeńskiego i rodzinnego. 
Chrystus przywrócił małżeństwu pierwotny porządek zamierzony przez Boga, 
daje łaskę do przeżywania małżeństwa w nowym sakramentalnym wymiarze, 
który jest znakiem Jego oblubieńczej miłości do Kościoła. W Kompendium 
Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy: „Sakrament małżeństwa rodzi 
między małżonkami węzeł wieczysty i wyłączny. Zgoda, przez którą małżonkowie 
oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego 
Boga. Dlatego zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może 
być nigdy rozwiązane. Ponadto sakrament ten udziela małżonkom koniecznej 
łaski do osiągnięcia w życiu małżeńskim świętości oraz odpowiedzialnego 
przyjęcia dzieci i ich wychowania” (nr 346)3.

W naszych rozważaniach pomijamy aspekty teologiczne sakramentu mał-
żeństwa i koncentrujemy się wyłącznie na kontekście społeczno-kulturowym 
odnoszącym się do świadomości religijno-moralnej ludzi wierzących. Zagad-
nienie świadomości sakramentalnego małżeństwa ukazujemy na tle przemian 
małżeństwa i rodziny w społeczeństwie polskim XXI wieku, w którym także 
dokonuje się antropologiczno-kulturowa zmiana wpływająca na wszystkie 
aspekty życia ludzkiego. Całość niniejszych rozważań zawiera się w trzech 
punktach: wartość ślubu kościelnego, sakramentalny charakter małżeństwa 
i rodziny, dopuszczenie do komunii eucharystycznej osób żyjących w związkach 
niesakramentalnych.

2 „L’Osservatore Romano”, 24(2003) nr 1 s. 41.
3 Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kielce 2005 s. 113.
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Wartość ślubu kościelnego w świadomości Polaków
Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla sakramentalny charakter 

małżeństwa katolickiego. To sami małżonkowie udzielają sobie nawzajem 
sakramentu małżeństwa, wypowiadając w asyście Kościoła swoją zgodę4. Dwa 
aspekty małżeństwa – wymiar naturalny i nadprzyrodzony – nie są od siebie 
niezależne, lecz spotykają się wzajemnie tak, jak prawda o Bogu i człowieku. 
Rzeczywistość ludzka splata się w przedziwny sposób z rzeczywistością Boską. 
Papież Paweł VI w encyklice Humanae vitae podkreślał, że dla ludzi ochrzczo-
nych „małżeństwo nabiera godności sakramentalnego znaku, ponieważ wyraża 
związek Chrystusa z Kościołem”5. Małżeństwo sakramentalne jest związkiem 
nierozerwalnym, czyli związkiem mężczyzny i kobiety na całe życie. Nieroze-
rwalność związku małżeńskiego jest stałym punktem kontrowersji między etyką 
katolicką i różnymi odmianami etyk laickich.

Według stanowiska Kościoła katolickiego małżeństwo jest pojmowane jako 
sakrament, czyli znak widzialny niewidzialnej łaski, udzielanej małżonkom 
do wypełniania podjętych zadań rodzicielskich. Związkowi małżeńskiemu 
uświęconemu przez Boga przysługuje atrybut nierozerwalności. Według Kate-
chizmu Kościoła Katolickiego: „Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna 
i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na 
dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między 
ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”6.

„Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela 
on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umi-
łował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, 
umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecz-
nego”7. Istotne przymioty małżeństwa: jedność i nierozerwalność, nabierają 
w małżeństwie chrześcijańskim szczególnej mocy z racji sakramentu8.

Papież Jan Paweł II wielokrotnie akcentował znaczenie religijnego wymiaru 
małżeństwa. W przemówieniu do członków Trybunału Roty Rzymskiej w dniu 
30 stycznia 2003 roku podkreślił, że współcześnie można zaobserwować pewne 
istotne zjawisko, jakim jest u osób zawierających związek małżeński zatarcie 

4 Katechizm Kościoła Katolickiego (dalej: KKK) 1623.
5 Paweł VI, encyklika Humanae vitae 8.
6 KKK 1601.
7 KKK 1661.
8 C. Rychlicki, Sakramentalny charakter przymierza chrześcijańskiego. Studium teologicznodo-

gamtyczne, Płock 1997; M. Marczewski, Sakramentalność małżeństwa w ujęciu Jana Pawła 
II, [w:] Ku prawdzie we wspólnocie człowieka i Boga. Studia dedykowane Ks. Stanisławowi 
Kowalczykowi, E. Balawajder, P. Nitecki, A. Jabłoński (red.), Sandomierz 1997 s. 479-484.
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się świadomości tego wszystkiego, co wynika z sakramentalności małżeństwa, 
a nawet jest to lekceważone. „Związek między laicyzacją, a kryzysem małżeń-
stwa i rodziny jest aż nazbyt oczywisty. Kryzys wrażliwości na Boga oraz na 
dobro i zło moralne sprawia, że zanika wiedza o najgłębszych fundamentach 
małżeństwa i rodziny na nim opartej. Aby rzeczywiście ocalić świadomość 
prawdy w tej materii, należy na nowo odkryć wymiar transcendentny, stano-
wiący nieodłączny aspekt pełnej prawdy o małżeństwie i rodzinie, odrzucając 
wszelkie dychotomie, które prowadzą do oddzielenia aspektów świeckich od 
religijnych, jak gdyby istniały dwa odrębne małżeństwa: świeckie i sakralne”9.

Współczesna mentalność, w dużej mierze zlaicyzowana, skłonna jest afir-
mować ludzkie wartości rodziny, odrywając je od wartości religijnych. Podczas 
audiencji generalnej w dniu 29 kwietnia 2015 roku papież Franciszek postawił 
pytanie, dlaczego młodzi ludzie nie zawierają małżeństwa, dlaczego wolą tylko 
mieszkać razem i to niejednokrotnie z ograniczoną odpowiedzialnością, dla-
czego nie pokładają ufności w rodzinie? 

„W rzeczywistości prawie wszyscy mężczyźni i kobiety chcieliby mieć stałe 
poczucie bezpieczeństwa uczuciowego, trwałe małżeństwo i szczęśliwą rodzi-
nę. Rodzina jest na pierwszym miejscu na wszystkich listach aspiracji ludzi 
młodych; lecz z obawy przed popełnieniem błędu wielu z nich nie chce nawet 
o niej myśleć; choć są chrześcijanami, nie myślą o małżeństwie sakramental-
nym, jedynym i niepowtarzalnym znaku przymierza, który staje się świadec-
twem wiary. Być może właśnie ten lęk przed niepowodzeniem jest największą 
przeszkodą w przyjęciu słowa Chrystusa, który obiecuje swoją łaskę związkowi 
małżeńskiemu i rodzinie”10.

We współczesnym świecie zachodnim, ale częściowo i w społeczeństwie 
polskim, zaznaczają się coraz wyraźniej procesy desakralizacji małżeństwa 
i rodziny. W świadomości wielu katolików zaciera się sakramentalny charakter 
małżeństwa, co jest nawet widoczne u wielu nupturientów niedoceniających 
religijnego wymiaru swojego przyszłego małżeństwa. W społeczeństwach współ-
czesnych rozwód jest nie tylko prawnie dopuszczalny, ale i społecznie akcep-
towany. Po rozwodzie poszukuje się na ogół nowego partnera, większość osób 
rozwiedzionych zawiera po raz wtóry formalny związek małżeński (cywilny). 

Innym zjawiskiem jest odkładanie decyzji o zawarciu małżeństwa. W społe-
czeństwie polskim – jak wynika to z sondaży CBOS przeprowadzonych w latach 
1996-2008 – zmieniły się przyczyny takich decyzji. Obecnie nie tyle trudności 
materialne czy problemy mieszkaniowe stanowią podstawowy powód przedłu-
żającego się panieństwa czy kawalerstwa, ale raczej czynniki psychologiczne 

9 „L ‘Osservatore Romano 24: 2003 nr 4 s. 48.
10 „L ‘Osservatore Romano 36: 2015 nr 5 s. 48.
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oraz prowadzony tryb życia związany m.in. z pracą zawodową11. W ostatnim 
dwudziestoleciu podwyższył się przeciętny wiek nowożeńców o około 3 lata, do 
26 lat u kobiet i 28 lat u mężczyzn, a także średni wiek urodzenia pierwszego 
dziecka o około 4 lata (do 27 lat)12.

W tym kontekście należy postawić pytanie o sakramentalny charakter 
małżeństwa w świadomości katolików polskich. Czy zgodnie z nauczaniem 
Kościoła katolickiego wierni rozumieją sakralny charakter małżeństwa? Czy 
rozumieją oni wystarczająco różnicę między religijnym i świeckim charakterem 
małżeństwa? Jakie planują zawrzeć małżeństwo: świeckie czy też w formie 
konkordatowej? Zarówno sondaże opinii publicznej, jak i badania socjolo-
giczne w odniesieniu do tych kwestii są tylko nieliczne i prowadzone z reguły 
w kontekście szerszej problematyki dotyczącej małżeństwa i rodziny.

Ogólna ocena ślubu kościelnego jest w społeczeństwie polskim bardzo 
wysoka. W międzynarodowym sondażu z 2008 roku aż 91,9% badanych doro-
słych Polaków deklarowało pogląd, że ważne jest religijne uświęcenie takiego 
wydarzenia jak małżeństwo, 92,8% – narodziny dziecka i 94,2% – śmierć 
i pogrzeb13. Bardzo wysoki poziom aprobaty ślubu kościelnego skonstatowano 
w sondażach ogólnopolskich, zrealizowanych przez Instytut Statystyki Kościoła 
Katolickiego SAC. W 1991 roku 2,9% badanych deklarowało pogląd, że na-
prawdę ważny jest tylko ślub cywilny, 20,5% – że ślub cywilny nie wystarcza, 
trzeba mieć także ślub kościelny, 45,2% – że obydwa śluby są jednakowo ważne, 
23,7% – że naprawdę ważny jest tylko ślub kościelny, 2,7% – że żaden ślub nie 
jest potrzebny, 5,0% – trudno powiedzieć lub brak odpowiedzi; w 2012 roku 
(odpowiednio) – 3,2%, 18,3%, 37,9%, 29,2%, 8,8%, 2,6%. W latach 1991-
2012 wskaźnik tych, którzy aprobowali wyłącznie ślub cywilny, lub odrzucali 
wszelką zinstytucjonalizowaną formę małżeństwa, zwiększył się od 5,6% do 
12,0% (różnica 6,4%)14.

W sondażu CBOS z lutego 2015 roku, przeprowadzonym na reprezenta-
tywnej próbie losowej dorosłej ludności Polski, badani oceniali m.in. ważność 
niektórych praktyk religijnych, według skali od 1 – w ogóle nie jest ważna, do 

11 R. Boguszewski, Kontrowersje wokół różnych zjawisk dotyczących życia małżeńskiego i ro-
dzinnego, „Komunikat z badań CBOS” 2008 nr 54 s. 1-6.

12 N. Hipsz, Społeczne oceny alternatyw życia małżeńskiego, „Komunikat z badań CBOS” 2013 
nr 32 s. 1; A. Kwak, Współczesny świat zmian – alternatywy dla małżeństwa, [w:] Kobiety 
i mężczyźni w „postrodzinnym” świecie, E. Paprzycka, J. Czernecka (red.), Łódź 2014 s. 5-19.

13 Kwestionariusz wywiadu EVS 2008 (Research International Pentor), [w:] Wartości i zmiany. 
Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, A. Jasińska-Kania (red.), Warszawa 
2012 s. 351.

14 W.  Zdaniewicz, Model katolickiej religijności, [w:] Postawy społeczno-religijne Polaków 
1991-2012, L. Adamczuk, E. Firlit, W. Zdaniewicz (red.), Warszawa 2013 s. 121.
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7 – jest bardzo ważna. Według trzech stopni skali ceremonia chrztu została oce-
niona jako ważna przez 83,4% badanych, ceremonia ślubu kościelnego – przez 
81,1%, ceremonia pogrzebu religijnego – przez 85,4% („nie jest ważna” według 
trzech stopni skali odpowiednio: 9,4%, 11,4%, 9,1%). Pozostali respondenci 
wybierali wartość „4” (pośrednia między ważnością lub nieważnością lub byli 
niezdecydowani). W latach 2006-2015 nastąpiły niewielkie zmiany w aprobacie 
tzw. praktyk jednorazowych (chrzty, śluby, pogrzeby). Jako bardzo ważne lub 
raczej ważne w 2015 roku uznało o 4% mniej w porównaniu z 2006 rokiem 
ceremonię chrztu, o 3% – ceremonię ślubu i o 4% – ceremonię pogrzebu. 
Znaczenie przypisywane tym ceremoniom spadało wraz z wielkością miejsca 
zamieszkania badanych osób, poziomem ich wykształcenia, dochodami per 
capita, a rosło wraz z częstością praktyk religijnych. Osoby w ogóle nieprak-
tykujące przywiązywały zdecydowanie mniejszą wagę do ceremonii chrztu, 
ślubu, pogrzebu15.

Na nieco niższą rangę ślubu kościelnego wskazują wyniki badań dotyczących 
osób żyjących bez ślubu kościelnego. Według sondażu CBOS z lutego 2008 
roku 19% badanych dorosłych Polaków prezentowało pogląd, że osoby żyjące 
razem bez ślubu bezwzględnie powinny zawrzeć małżeństwo, 41% – dobrze by 
było, gdyby osoby żyjące ze sobą bez ślubu zdecydowały się na małżeństwo, 
33% – jeśli ludzie się kochają i ufają sobie, to nie ma znaczenia, czy żyją ze sobą 
w małżeństwie czy bez ślubu, 5% – nawet jeśli ludzie się kochają i ufają sobie, to 
lepiej żeby nie zawierali małżeństwa, bo nigdy nie wiadomo, co może wydarzyć 
się w przyszłości i 2% – trudno powiedzieć. Przekonanie o konieczności zawar-
cia małżeństwa przez osoby żyjące ze sobą bez ślubu wzrastało wyraźnie wraz 
z wiekiem badanych oraz częstotliwością uczestnictwa w praktykach religijnych. 
Najbardziej liberalne w swoich opiniach były osoby będące w wieku 25-34 lat, 
mieszkające w największych miastach, legitymujące się wyższym wykształce-
niem, kadra kierownicza i inteligencja, osoby nieuczestniczące w praktykach 
religijnych, deklarujące lewicowe poglądy polityczne16.

Ponad połowa badanych przez CBOS dorosłych Polaków w lutym 2013 roku 
opowiadała się za formalizacją związków kohabitacyjnych (54%), w tym 15% 
było zdania, że osoby żyjące razem bez ślubu powinny bezwzględnie zawrzeć 
małżeństwo, a 39% badanych uważało, że jest ono dobrym rozwiązaniem, 
jednak nie należy do niego nikogo zmuszać. Prawie dwie piąte ankietowanych 
wyrażało przekonanie, że jeśli ludzie się kochają i darzą zaufaniem, to status ich 
15 Wyniki badania „Aktualne problemy i wydarzenia” (nr 297). Komunikat z badań CBOS 

(do użytku wewnętrznego), Warszawa 2015 s. 16; K. Kowalczuk, Sfery sacrum i profanum 
w życiu społecznym, „Komunikat z badań CBOS” 2015 nr 31 s. 8-9.

16 R. Boguszewski, Kontrowersje wokół różnych zjawisk dotyczących życia małżeńskiego i ro-
dzinnego, „Komunikat z badań CBOS” 2008 nr 54 s. 7-8.
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związku nie ma większego znaczenia (37%). Nieliczni respondenci byli przeciw-
ni legalizacji związków (5%), bądź nie mieli zdania na ten temat (4%). W latach 
2008-2013 zmniejszył się nieznacznie od 60% do 54% wskaźnik optujących za 
formalizacją związków kohabitatycjnych oraz zwiększył się mających odmienne 
zdanie. Preferowaniu związków małżeńskich sprzyjało niższe wykształcenie, 
częstszy udział w praktykach religijnych i prawicowe poglądy polityczne, 
a w mniejszym stopniu starszy wiek i zamieszkiwanie w małej miejscowości17.

Polacy są podzieleni w swoich opiniach na temat ważności ślubu kościelnego 
i cywilnego. Według sondażu CBOS z lutego 2008 roku 5% badanych doro-
słych Polaków deklarowało, że ślub cywilny jest najważniejszy, ślub kościelny 
nie ma większego znaczenia, 27% – wprawdzie ślub cywilny jest wystarczający, 
ale małżonkowie powinni zawrzeć również ślub kościelny, 33% – najważniejszy 
jest ślub kościelny, który niesie ze sobą skutki prawne (tzw. konkordatowy), 
32% – rodzaj ślubu jest bez znaczenia, decyzja o nim powinna należeć do osób 
pobierających się, 0% – mający inne zdanie na ten temat, 3% – trudno powie-
dzieć (w lutym 2013 roku odpowiednio: 9%, 27%, 28%, 33%, 1%, 2%). Wśród 
zwolenników ślubu kościelnego były przede wszystkim osoby starsze, o niższym 
wykształceniu, mieszkańcy wsi (zwłaszcza rolnicy) oraz osoby regularnie prak-
tykujące18. W latach 2008-2013 zmniejszył się nieco odsetek zwolenników ce-
remonii nadających małżeństwu wyznaniową moc prawną (o 5 punktów) oraz 
przybyło osób uważających, że ślub cywilny jest najważniejszy (o 4 punkty)19.

Zróżnicowany jest poziom aprobaty ślubu kościelnego i cywilnego w środo-
wiskach młodzieżowych. W badaniach młodzieży szkół średnich w Lublinie 
w 1997 roku ustalono dość wysoki poziom aprobaty ślubu kościelnego. W całej 
zbiorowości młodzieży szkolnej 64,3% badanych wyraziło przekonanie, że mał-
żeństwo wymaga zawarcia zarówno ślubu kościelnego jak i cywilnego, 13,3% 
– że wystarczy tylko ślub kościelny, 13,6% – że wystarczy tylko ślub cywilny, 
8,3% – że nie potrzeba żadnego ślubu i 0,6% – to nieudzielający odpowiedzi. 
Pierwszą odpowiedź wybrało 69,5% badanych kobiet i 51,4% – mężczyzn; 
62,2% – urodzonych w wielkim mieście i 69,2% – w mniejszych miastach lub 
na wsi; 72,9% – legitymujących się pochodzeniem chłopskim, 72,4% – pocho-
dzeniem robotniczym i 55,4% – pochodzeniem inteligenckim20. 
17 N. Hipsz, Społeczne oceny alternatyw życia małżeńskiego, „Komunikat z badań CBOS” 

2013 nr 32 s. 6-7.
18 R. Boguszewski, Kontrowersje wokół różnych zjawisk dotyczących życia małżeńskiego i ro-

dzinnego, „Komunikat z badań CBOS” 2008 nr 54 s. 9.
19 N. Hipsz, Społeczne oceny alternatyw życia małżeńskiego, „Komunikat z badań CBOS” 

2013 nr 32 s. 8.
20 P. Brożek, Tradycja religijna w środowisku pluralistycznym. Studium socjologiczne, Lublin 

2000 s. 97.
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Młodzież będąca w wieku 18-26 lat z woj. mazowieckiego i lubelskiego 
badana w latach 2004-2005 deklarowała pogląd, ze małżeństwo w nowocze-
snym społeczeństwie ma i będzie mieć duże znaczenie (78,6%), 6,8% – że jest 
instytucją przestarzałą i 14,6% – trudno powiedzieć. Zdecydowana większość 
młodzieży polskiej opowiadała się za małżeństwem od samego początku ze 
ślubem (43,37%) lub za ślubem po jakimś czasie wspólnego mieszkania z part-
nerką/partnerem (37,45%). Pozostali badani wyrażali następujące opinie: tego 
jeszcze nie wiem – 3,07%; już jestem w związku – 0,67%; nie chcę brać ślubu, 
ale chcę żyć i mieszkać razem z partnerką/partnerem – 8,99%; chcę żyć sam/
sama bez partnera/partnerki – 4,72%; brak odpowiedzi – 1,72%. Kobiety czę-
ściej niż mężczyźni, osoby pochodzące z rodzin, w których matka legitymuje się 
niższym wykształceniem, częściej niż wykształceniem wyższym, osoby zdecydo-
wanie religijne częściej niż raczej religijne lub niereligijne, osoby zdecydowanie 
pozytywnie oceniające związek małżeński rodziców częściej niż osoby mniej 
pozytywnie oceniające ten związek. W całej zbiorowości młodzieży 34,08% 
badanych było za tym, aby małżeństwa i pary bez śluby miały te same prawa, 
42,92% – było przeciw takiemu rozwiązaniu, 22,70% – to niezdecydowani 
i 0,30% – nieudzielający odpowiedzi21.

Zdecydowana większość badanej młodzieży doceniała ważność ślubu kościel-
nego dla zawarcia małżeństwa: 51,99% – dla mnie ślub kościelny ze względów 
religijnych jest ważniejszy niż ślub cywilny; 34,23% – dla mnie ślub kościelny 
jest ważny, chociaż nie mam silnego związku z Kościołem; 10,71% – dla mnie 
ślub kościelny/religijny jest niepotrzebny; 2,62% – żadna z tych możliwości, nie 
chcę brać ślubu; 0,45% – brak odpowiedzi. Ślub kościelny był o wiele ważniej-
szy dla kobiet niż mężczyzn, ważniejszy dla osób zdecydowanie religijnych niż 
raczej religijnych, tym mniej dla niereligijnych22. Można przypuszczać, że część 
młodego pokolenia młodych Polaków będzie zawierać ślub kościelny, kierując 
się motywami niereligijnymi (społeczno-kulturowymi). 

Młodzież z województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, małopol-
skiego i dolnośląskiego deklarowała w następujący sposób stosunek do ślubu: 
w przyszłości chcę żyć z partnerem tylko w związku małżeńskim – 33,88%; 
najpierw chcę żyć i mieszkać z partnerką/partnerem, aby sprawdzić, czy ją/jego 
poślubić – 50,23%; nie chcę brać ślubu, ale chcę żyć i mieszkać z partnerką/
partnerem – 4,38%; chcę żyć sam/sama bez partnera/partnerki – 0,87%; tego 
jeszcze nie wiem – 9,00%; już jestem w związku małżeńskim – 1,64%. Zdecy-
dowana większość ankietowanej młodzieży pozytywnie oceniła znaczenie ślubu 

21 L. Dyczewski, Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie. Pomiędzy tradycją i nowo-
czesnością, Lublin 2009 s. 77 i 101-110.

22 Ibidem, s. 79-80.
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kościelnego (dla mnie ślub kościelny ze względów religijnych jest ważniejszy 
niż ślub cywilny – 50,36%; dla mnie ślub kościelny jest ważny, chociaż nie 
mam silnego związku z Kościołem – 35,13%; dla mnie ślub kościelny/religijny 
jest niepotrzebny – 10,69%; żadna z tych możliwości, nie chcę w ogóle brać 
ślubu – 3,82%)23.

Wśród studentów polskich w 2012 roku (próba ogólnopolska) tylko 6% ba-
danych uważało, że osoby żyjące ze sobą razem bezwzględnie powinny zawrzeć 
związek małżeński, 41% – że dobrze byłoby, gdyby takie osoby zalegalizowały 
swój związek, 45% – że jeżeli ludzie się kochają, to formalny związek jest kwestią 
drugorzędną, 2% – że małżeństwo to spore ryzyko, więc lepiej go nie zawierać, 
5% – nie miało zdania na ten temat24.

Studenci pięciu uczelni lubelskich w latach 2011-2012 w rozmaity sposób 
oceniali wybrane katolickie normy moralne odnoszące się do małżeństwa i ro-
dziny. W całej zbiorowości studentów lubelskich 66,9% badanych postrzegało 
swoją przyszłość życiową w związku małżeńskim, 7,9% – w związku cywilnym 
(bez ślubu kościelnego), 4,8% – w związku nieformalnym (bez ślubu kościelnego 
i cywilnego), 2,2% – w luźnych spotkaniach z różnymi partnerami, 4,7% – jako 
osoba samotna, 12,6% – trudno powiedzieć, 0,9% – brak odpowiedzi; 61,0% 
badanych deklarowało, że zakładając rodzinę dwoje ludzi powinno zawrzeć tzw. 
ślub konkordatowy, 9,8% – wystarczy ślub cywilny, 7,0% – wystarczy ślub ko-
ścielny, 14,6% – żaden ślub nie jest potrzebny, 6,7% – trudno powiedzieć i 0,8% 
– brak odpowiedzi; według 63,7% badanych wspólne mieszkanie z partnerem 
przed ślubem kościelnym jest dozwolone, 19,4% – to zależy od okoliczności, 
10,8% – niedozwolone, 5,4% – trudno powiedzieć, 0,7% – brak odpowiedzi25.

Wśród gimnazjalistów z Kalisza i okolicznych miejscowości w latach 
2001-2004 około dwie piąte badanych (38,0%) akceptowało bez zastrzeżeń 
nierozerwalność i trwałość małżeństwa sakramentalnego, 18,1% – częściowo 
akceptowało, 34,1% – uznawało to za zbędne, 6,1% – brak oceny (niezdecydo-
wani), 3,7% – brak odpowiedzi. Pogląd o nierozerwalności i dozgonnej trwałości 
związku małżeńskiego częściej prezentowali gimnazjaliści uczący się na wsi niż 
w mieście (44,7% wobec 33,8%) oraz częściej dziewczęta niż chłopcy (40,6% 
wobec 33,0%)26. W całej zbiorowości gimnazjalistów 41,1% badanych uznawało 
23 T. Biernat, P. Sobierajski, Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Raport z badań, Toruń 

2007 s. 64-65.
24 A. Guzik, R. Marzęcki, Ł. Stach, Pokolenie ’89. Aksjologia i aktywność młodych Polaków, 

Kraków 2015 s. 150. 
25 J. Kozak, Dzieci postmoderny? Studium socjologiczne nad religijnością studentów, Sandomierz 

2014 s. 435-440.
26 J. Baniak, Między buntem i sprzeciwem a potrzebą akceptacji i zrozumienia. Kryzys tożsamości 

osobowej a świadomość religijna i moralna młodzieży gimnazjalnej. Studium socjologiczne, 
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rozwody za dozwolone, 30,0% – za niedozwolone, 15,2% – to zależy, 9,6% – 
brak oceny i 4,1% brak odpowiedzi; 23,8% ankietowanych gimnazjalistów 
twierdziło, że koniecznym warunkiem ważności zawarcia małżeństwa jest przede 
wszystkim ślub cywilny, 57,7% – ślub konkordatowy, 8,2% – małżeństwo jest 
wyłącznie sprawą prywatną pary osób, które się kochają i chcą żyć wspólnie ze 
sobą, 6,8% – brak oceny, 3,5% – odpowiedzi; 24,8% badanych zamierza zawrzeć 
tylko ślub cywilny, 49,7% – ślub konkordatowy, 10,7% – w ogóle nie zamierza 
zwierać ślubu, 11,3% – brak oceny, 3,5% – brak odpowiedzi27. 

W świetle omówionych badań socjologicznych i sondaży opinii publicznej 
tylko około 15% dorosłych Polaków uważało religijne uświęcenie związku 
małżeńskiego za sprawę nieważną (i być może tylko 10% katolików), nieco 
więcej niż połowa badanych deklarowała pogląd, że osoby żyjące razem bez 
ślubu kościelnego powinny zawrzeć związek małżeński, trzecia część w tych 
sprawach pozostawiała decyzję osobom pobierającym się i tylko nieliczni prefe-
rowali wyłącznie ślub cywilny. W latach 2008-2013 zmniejszył się o około 5% 
wskaźnik zwolenników ceremonii nadających małżeństwu wyznaniową moc 
prawną. W środowiskach młodzieżowych popularny jest pogląd aprobujący 
wspólne zamieszkanie partnerów przed ślubem (około 50%). Pomimo stosun-
kowo wysokiej aprobaty ślubu kościelnego, w kwestiach szczegółowych jest 
wiele niekonsekwencji, a nawet niespójności w poglądach katolików polskich 
na temat małżeństwa i rodziny. Dotyczy to także rozumienia sakramentalnego 
charakteru małżeństwa. 

Sakramentalny charakter małżeństwa
Mimo wysokich ocen dotyczących małżeństw zawieranych według formu-

ły religijnej, coraz mniej nowożeńców decyduje się na ślub konkordatowy, 
a w niektórych wielkich miastach ceremonie świeckie odbywają się częściej 
niż wyznaniowe. W kwestiach szczegółowych związanych z zawarciem związku 
małżeńskiego poglądy Polaków są już bardziej zróżnicowane, a nawet do pew-
nego stopnia niespójne. Może to – przynajmniej pośrednio – wskazywać na 
fakt niezrozumienia tego, czym jest małżeństwo katolickie, a zwłaszcza tego, 
co oznacza sakramentalny charakter małżeństwa. Badania socjologiczne nad 
świadomością sakramentalną małżeństwa są nieliczne, a ich wyniki nie są 
w pełni konkluzyjne. Poniżej omawiamy je w skrótowej formie.

Młodzieży ze szkół ogólnokształcących, techników i liceów zawodowych, 
z różnych regionów Polski, postawiono w ankiecie pytanie, jak rozumieją oni 

Kraków 2008 s. 408.
27 Ibidem s. 410 i 421-422.
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twierdzenie, że małżeństwo jest sakramentem. W kafeterii pytania zamieszczo-
no różne religijne aspekty sakramentalności związku małżeńskiego. Badanej 
w latach 1997-2000 młodzieży szkolnej z sakramentalnością związku małżeń-
skiego kojarzyła się przede wszystkim jego nierozerwalność, czyli coś, co jest 
przede wszystkim konsekwencją sakramentalności małżeństwa (od 46,3% do 
67,2% w poszczególnych środowiskach młodzieżowych w różnych miastach). 
Około piąta część ankietowanych wybrała odpowiedź: „oznacza zaproszenie 
Pana Boga do małżeństwa i rodziny” (od 16,0% do 28,2%), „mężczyzna i kobieta 
tworzą razem część Kościoła” (od 14,7% do 31,0%), „Chrystus daje małżon-
kom specjalną łaskę” (od 10,8% do 32,8%). Przynajmniej co dziesiąty badany 
nie rozumiał tego wyrażenia lub nie miało ono dla niego żadnego znaczenia 
(od 5,8% do 16,2%). Jeżeli uznać za właściwą odpowiedź, że sakramentalność 
małżeństwa oznacza specjalną łaskę daną małżonkom przez Boga, to jedynie 
zdecydowana mniejszość ankietowanej młodzieży szkolnej prawidłowo interpre-
towała zdanie, że małżeństwo jest sakramentem. Ponad połowa respondentów 
utożsamiała sakramentalność małżeństwa z jego nierozerwalnością, znaczna 
część wybierała ogólnikowe i mgliste określenia, wskazujące na jakąś „sakral-
ność” małżeństwa, ale nie na jego sakramentalność. 

Kobiety nieco częściej niż mężczyźni rozpoznawały prawidłowo sakramen-
talny związku małżeńskiego (23,8% wobec 18,7%), młodzież szkół ogólno-
kształcących częściej niż szkół technicznych (24,5% wobec 17,9%), uczniowie 
klas pierwszych rzadziej niż klas maturalnych (17,7% wobec 25,4%), młodzież 
mieszkająca na wsi nieco częściej niż mieszkająca w wielkich miastach (23,7% 
wobec 20,4%), osoby głęboko wierzące częściej niż niewierzące (23,5% wobec 
7,0%), osoby bardzo regularnie praktykujące częściej niż w ogóle niepraktyku-
jące (27,6% wobec 10,8%)28.

Maturzyści z diecezji siedleckiej na postawione w ankiecie pytanie: czym jest 
dla ciebie sakrament małżeństwa, udzielili następujących odpowiedzi: trwały 
związek – 47,78% ogółu badanych, połączenie dwóch osób w jedną – 19,66%, 
odpowiedzialna decyzja – 14,32%, początek rodziny – 5,08%, nie uznaję tego 
sakramentu – 1,76%, związek mało istotny – 4,39%, inna odpowiedź – 6,58%, 
brak odpowiedzi – 0,43%. Sakramentalna instytucja małżeństwa wydaje się 
w świadomości maturzystów diecezji siedleckiej czymś ważnym i odpowie-
dzialnym w kontekście planowania osobistego życia. Równocześnie jednak 
tylko 26,56% badanych maturzystów nie akceptuje antykoncepcji i 47,93% 
– związków małżeńskich pozasakramentalnych29. 
28 J. Mariański, Sekularyzacja i ewangelizacja. Wartości prorodzinne w świadomości młodzieży 

szkół średnich, Lublin 2003 s. 390-391.
29 M. Z. Stepulak, Postawy młodzieży wobec miłości, małżeństwa i rodziny. Badania empiryczne 

maturzystów z diecezji siedleckiej, „Teologia Praktyczna” 8: 2007 s. 142-144.
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W zbiorowości studentów dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego (UKSW) i Uniwersytetu Warszawskiego (UW) 26,69% bada-
nych deklarowało, że do ważności małżeństwa konieczny jest ślub kościelny, 
tak naprawdę tylko on jest ważny; według 32,02% – zawarcie ślubu kościelnego 
i cywilnego; według 20,22% – wystarczy tylko ślub cywilny; według 15,17% – 
żaden ślub nie jest potrzebny; według 5,62% – trudno powiedzieć (0,28% – brak 
odpowiedzi). Zróżnicowane były wypowiedzi studentów na temat znaczenia 
małżeństwa jako sakramentu. W całej zbiorowości studentów 8,43% badanych 
deklarowało, że sakrament małżeństwa znaczy to, iż mąż i żona są włączeni 
do Kościoła, 23,31% – że oznacza nierozerwalność małżeństwa, 44,94% – że 
małżonkowie otrzymują od Chrystusa specjalną łaskę, 13,76% – nic dla mnie 
nie znaczy, 3,37% – w ogóle nie rozumiem tego zdania, 5,63% – inne określenia 
(np. dar Ducha Świętego, małżeństwo jest objawieniem się Boga, małżonkowie 
stają się jednym ciałem i duszą), 0,50% – brak odpowiedzi. Studenci UKSW 
znacznie częściej niż studenci UW deklarowali, że w sakramencie małżeństwa 
zawierający małżeństwo otrzymują od Chrystusa specjalną łaskę (54,35% wo-
bec 38,99%). Z kolei dla 21,56% studentów UW i 1,45% studentów UKSW 
twierdzenie, że małżeństwo jest sakramentem, nic nie znaczy30. 

Wśród uczestników kursów przedmałżeńskich w 2013 roku w Białymstoku 
47,9% badanych wybrało odpowiedź, że małżeństwo to sakrament, który umac-
nia wiarę i zbliża do Boga. Częściej wybierano odpowiedź: jestem katolikiem – 
69,5%, nie wyobrażam sobie inaczej, to wewnętrzna potrzeba – 56,8%, rzadziej 
zaś deklarowano: chęć katolickiego wychowania dzieci – 28,9%, gwarancja 
trwałości związku – 14,3%, tradycja i nacisk rodziny – 9,9%, nacisk partnera 
lub otoczenia – 1,6%, podoba mi się zewnętrzna forma ceremonii w kościele 
– 4,0%, strach przed skandalem z powodu ciąży – 0,5%31. W zbiorowości nup-
turientów w 2014 roku 57,5% badanych w Polsce (Lublin) i 36,7% – w Anglii 
i Walii deklarowało, że chce zawrzeć ślub kościelny, bo jest to sakrament, który 
umacnia wiarę i zbliża do Boga. Ten motyw zawarcia kościelnego związku 
małżeńskiego częściej deklarowały kobiety, osoby praktykujące, pochodzące 
z małych miejscowości i osoby o niższym poziomie wykształcenia32. 

Zebrane dane empiryczne wskazują, że część młodzieży polskiej zawiera ślub 
kościelny, nie w pełni rozumiejąc jego naturę sakramentalną, a nawet kierując 

30 B. Więckiewicz, Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży akademickiej. Stacjonarni 
studenci dziennikarstwa UKSW i UW (w druku).

31 K. Kamiński, Małżeństwo i rodzina w świadomości nupturientów. Studium socjologiczne, 
Lublin 2015 (mps pracy doktorskiej) s. 171.

32 J. Kozak, Rodzina w kryzysie? Esej socjologiczny z racji 120-lecia istnienia Polskiej Misji 
Katolickiej w Anglii i Walii nad modelami małżeństwa i rodziny w świadomości nupturientów, 
Lublin 2015.
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się motywami pozareligijnymi. Kościół katolicki w Polsce stawia dość wyso-
kie wymagania osobom chcącym zawrzeć religijny związek małżeński: kursy 
przygotowawcze do małżeństwa, odbycie spowiedzi przed ślubem kościelnym 
i przyjęcie Komunii św. podczas ceremonii ślubnej. Zapewne część osób za-
wierających ślub kościelny nie respektuje wewnętrznie tych wymogów, a nie 
mając odpowiednich dyspozycji do przyjęcia sakramentu małżeństwa, naruszają 
oni nie tylko dyscyplinę kościelną, ale i narażają się na niebezpieczeństwo 
znieważenia swojej wiary.

Niedostatki w rozumieniu sakramentalności związku małżeńskiego nie mu-
szą rzutować na ogólną ocenę związku małżeńskiego zawieranego w Kościele. 
Nawet osoby nierozumiejące do końca, czym jest małżeństwo sakramentalne, 
mogą cenić bardzo wysoko ślub kościelny i uważać go za nieodzowny do zaist-
nienia właściwego związku małżeńskiego. Także uznanie rozwodu, choć jest 
naruszeniem rygoryzmu kościelnego w zakresie bezwarunkowej nierozerwal-
ności sakramentalnego małżeństwa, nie oznacza ipso facto uznania małżeństwa 
cywilnego za normalne małżeństwo, kwalifikowane na równi z małżeństwem 
kościelnym. Dla części ludzi współczesnych ani instytucje kościelne, ani 
państwowe nie powinny mieć wpływu na życie małżeńskie. Kwestionowanie 
oficjalnego zawarcia związku małżeńskiego w kościele, czy jego społeczne 
usankcjonowanie „zmienia się jednak najczęściej, kiedy w związku dwojga osób 
narodziło się, czy ma się narodzić dziecko. Ślub jest wtedy nie tylko obrzędem 
zawarcia małżeństwa, co jednocześnie obrzędem założenia rodziny”33. 

Na tle dość daleko posuniętej w społeczeństwie polskim aprobaty rozwo-
dów ponad 60% badanych Polaków zareagowało aprobatą ślubu kościelnego 
jako elementu koniecznego do zawarcia małżeństwa, ale wyłączność ślubu 
kościelnego dla zaistnienia związku małżeńskiego akceptuje już tylko mniej-
szość ankietowanych. Aprobata w jakiejś formie ślubu kościelnego nie zawsze 
musi oznaczać uznanie modelu rodziny opartego na nierozerwalnym związku 
małżeńskim, i to sakramentalnym. Dla pewnej części ludzi młodych, określa-
jących się jako wierzący, zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego ma 
powierzchowny charakter, niezakotwiczony w sacrum. W tym punkcie nasuwa 
się pytanie o poziom kursów przedmałżeńskich i ich skuteczność oddziaływania 
na nupturientów. Przytoczone powyżej fragmentaryczne wyniki z badań socjo-
logicznych sugerują, że poziom wiedzy na temat sakramentalnego charakteru 
małżeństwa, zarówno wśród nupturientów jak i wśród samych małżonków, nie 
jest zbyt wysoki34 .

33 M. Polak, Społeczno-kulturowe uwarunkowania duszpasterstwa narzeczonych, „Teologia 
Praktyczna” 2(2001), s. 113.

34 ORRK: jak pomagać parom niesakramentalnym? „Wiadomości KAI” 2015 nr 17 s. 10-11.
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Dopuszczanie do Komunii eucharystycznej osób 
żyjących w związkach niesakramentalnych

Problem dopuszczenia do Komunii św. osób żyjących w związkach niesa-
kramentalnych jest niezwykle delikatny i złożony, do pewnego stopnia palący, 
ze względu na wzrastającą liczbę rozwodów w dzisiejszych społeczeństwach, 
także w kręgach katolickich. W adhortacji apostolskiej Sacramentum caritatis 
z 2007 roku papież Benedykt XVI potwierdził praktykę Kościoła „niedopusz-
czania do sakramentów osób rozwiedzionych, które zawarły nowe związki, 
ponieważ swoim stanem i sytuacją życiową obiektywnie sprzeciwiają się tej 
jedności w miłości pomiędzy Chrystusem i Kościołem, która jest oznaczona 
i realizowana w Eucharystii. Niemniej jednak osoby rozwiedzione, które zawarły 
ponowne związki, nadal – pomimo ich sytuacji – przynależą do Kościoła, który 
ze szczególną troską im towarzyszy w ich pragnieniu kultywowania, na tyle na 
ile to jest możliwe, chrześcijańskiego stylu życia”35, poprzez uczestnictwo we 
Mszy św., choć bez przyjmowania Komunii św., słuchanie słowa Bożego, ado-
rację eucharystyczną, modlitwę, uczestnictwo w życiu wspólnotowym, szczerą 
rozmowę z kapłanem czy ojcem duchownym, oddawanie się czynnej miłości, 
dziełom pokuty oraz zaangażowaniu w wychowanie dzieci36. 

Kościół katolicki w urzędowych dokumentach potwierdzał wielokrotnie 
swoją praktykę, opartą na Piśmie Świętym i Tradycji, niedopuszczania do 
Komunii eucharystycznej rozwiedzionych, którzy zawarli ponowny związek 
małżeński. Dopuszczenie ich do Eucharystii wprowadzałoby wiernych w błąd 
i powodowałoby zamęt co do nauki Kościoła o nierozerwalności małżeństwa. 
Zakaz ten dotyczy zarówno tych, którzy usiłowali ocalić pierwsze małżeństwo 
lub zostali całkowicie niesprawiedliwie porzuceni, jak i tych, którzy z własnej 
ciężkiej winy zniszczyli ważne kanonicznie zawarte małżeństwo. Według 
Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Nie mogą one jednak otrzymać sakra-
mentalnego rozgrzeszenia ani przystępować do Komunii eucharystycznej, ani 
też pełnić pewnych funkcji kościelnych tak długo, jak długo trwa ta sytuacja, 
która obiektywnie wykracza przeciw prawu Bożemu”37.

Gdy mężczyzna i kobieta, którzy dla ważnych powodów (np. wychowania 
dzieci) nie mogą się rozstać, ale postanawiają żyć w pełnej wstrzemięźliwości, 
czyli powstrzymywać się od aktów, które przysługują jedynie małżonkom, wów-
czas mogą przystąpić do sakramentu pokuty, bowiem są gotowi na taką formę 
życia, która nie stoi w sprzeczności z nierozerwalnością małżeństwa. Kościół 

35 Benedykt XVI, adhortacja apostolska Sacramentum caritatis 29.
36 Ibidem.
37 KKK 349.
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nie potępia osób żyjących w związkach niesakramentalnych, nie wyłącza ich ze 
swojej wspólnoty, zachęca nawet do życia w wierze i miłości chrześcijańskiej, 
ale podtrzymuje swój sprzeciw wobec ich ewentualnego udziału w Komunii św. 
Z jednej strony mamy więc dobro wspólnoty i sakramentu, które Kościół chce 
uszanować, z drugiej strony dostrzega cierpienie osób, którym chce pomóc. 
Takie stanowisko jest swoistym balansowaniem między „rygoryzmem” prawa 
kanonicznego i miłosierdziem wobec grzesznego człowieka.

W niektórych krajach zachodnioeuropejskich, być może częściowo i w Pol-
sce, osoby rozwiedzione żyjące w nowych związkach małżeńskich, przystępują 
do Komunii św., nie licząc się z przykazaniami Boskimi i kościelnymi. Być 
może towarzyszy temu ciche przyzwolenie osób duchownych, które chcą 
praktykować chrześcijaństwo z łagodniejszą, życzliwą i bardziej tolerancyjną 
twarzą, a nawet dążą do wprowadzenia w Kościele zmian doktrynalnych. 
Także niektórzy teologowie stawiają pytanie, czy słowa Jezusa na temat nie-
rozerwalności małżeństwa stanowią precyzyjną normę moralną absolutnie 
wiążącą (węzeł małżeński nie może być nigdy rozwiązany i nowe małżeństwo 
jest wykluczone), czy też należy je traktować jako wezwanie do pełni ideału 
etycznego, bez utożsamienia z prawem uniezdalniającym38. Z ideału nie można 
czynić – twierdzi się – absolutnego prawa.

W społeczeństwie polskim obserwujemy znaczne zmiany w świadomości spo-
łecznej dotyczącej trwałości małżeństwa. Nie dysponujemy danymi statystycz-
nymi, które w sposób precyzyjny określałyby liczbę osób żyjących w powtórnych 
związkach małżeńskich (bez ślubu kościelnego). Według niektórych szacun-
ków ponad 540 tys. polskich par żyje w konkubinatach39. Z sondażu CBOS 
z 2008 roku wynika, że spośród ogółu dorosłych Polaków co jedenasty (9%) 
przyznawał, że niezależnie od swojego stanu cywilnego żyje z kimś w związku 
nieformalnym (partnerskim), częściej młodsi wiekiem respondenci, mieszkańcy 
wielkich miast, uczniowie i studenci, osoby z wyższym wykształceniem, lepiej 
usytuowani materialnie, nieuczestniczący w praktykach religijnych40.

W świetle danych empirycznych wskazujących na znaczną gotowość 
aprobowania zmiany dotychczasowego ustawodawstwa kościelnego wobec 
rozwodów (szeroka społeczna aprobata rozwodów) można spodziewać się da-
leko idącej aprobaty zmian ustawodawstwa kościelnego, zabraniającego przy-
stępowania do sakramentów osobom pozostającym w związkach małżeńskich 
38 S. Pławecki, Rozwiedzeni żyjący w powtórnych związkach jako problem moralno-duszpasterski, 

[w:] Nadzieje i zagrożenia współczesnej rodziny. Międzynarodowe sympozjum moralno-pa-
storalne Kraków 1994, W. Kawecki (red.), Warszawa 1995 s. 104 i 122.

39 P. Drąg, Należy troszczyć się o zwykłe małżeństwa, „Wiadomości KAI” 2015 nr 16 s. 6.
40 R. Boguszewski, Kontrowersje wokół różnych zjawisk dotyczących życia małżeńskiego i ro-

dzinnego, „Komunikat z badań CBOS” 2008 nr 54 s. 6. 
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niesakramentalnych. Badania socjologiczne dotyczące kwestii dopuszczenia 
do Komunii św. osób żyjących w związkach niesakramentalnych są nieliczne 
i były realizowane głównie w środowiskach młodzieżowych.

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku znaczna część badanych 
mieszkańców wielkich i małych miast deklarowała opinie, według których 
Kościół katolicki powinien przyznać prawo przystępowania do Komunii św. 
rozwiedzionym katolikom, którzy zawarli powtórne małżeństwo. W badaniach 
realizowanych przez Katedrę Socjologii Rodziny i Wychowania KUL 81,7% 
badanych z Warszawy, 77,5% – z Leżajska, 72,5% – z Iłży, 63,5% – z Ostrowa 
Lubelskiego i 59,2% – studentów lubelskich opowiadało się za prawem osób 
żyjących w powtórnych związkach małżeńskich do przystępowania do Komunii 
św. Tylko 9,4% badanych z Warszawy i po dwadzieścia kilka procent badanych 
z innych zbiorowości wyraźnie odmawiało im tego prawa. Można przypuszczać, 
że większość z tych badanych osób uważała także, że Kościół katolicki powinien 
dopuścić rozwody, a także przyznać prawo do zawarcia powtórnego małżeństwa 
po rozpadzie pierwszego związku małżeńskiego41. 

Wśród młodzieży szkolnej w latach 1997-2000, w siedmiu miastach polskich 
(Jastrzębie Zdrój, Chełm, Rzeszów, Lublin, Gdańsk, Poniatowa, Ryki), od 
13,1% do 23,8% badanych poparło zdecydowanie postulat dopuszczenia osób 
pozostających w związkach małżeńskich bez ślubu kościelnego do sakramentów, 
od 19,7% do 26,6% – raczej tak, od 9,6% do 19,5% – raczej nie, od 10,3% 
do 12,9% – zdecydowanie nie, od 21,1% do 34,5% – brak zdania i od 3,0% 
do 6,9% – brak odpowiedzi. Około dwóch piątych badanych we wszystkich 
miastach prezentowało pogląd, że Kościół w swoich rozwiązaniach pastoral-
nych powinien być bardziej elastyczny. Za liberalizacją stanowiska Kościoła 
w podobny sposób opowiadali się mężczyźni i kobiety, młodzież z różnych typów 
szkół, z klas pierwszych i maturalnych, nieco częściej młodzież z wielkich miast 
niż z mniejszych miejscowości. Cechy religijne wyraźniej różnicowały opinie 
badanej młodzieży niż cechy demograficzne i społeczne42. 

Zbliżone wyniki empiryczne uzyskano w innych badaniach socjologicznych. 
W Lublinie w 1994 roku 21,4% respondentów zdecydowanie zgadzało się 
z twierdzeniem, że Kościół katolicki powinien dopuścić do sakramentów osoby 
pozostające w związkach małżeńskich bez ślubu kościelnego, 26,9% – raczej 
tak, 14,0% – raczej nie, 10,3% – zdecydowanie nie, 24,7% – trudno powie-
dzieć, 2,6% – brak odpowiedzi; w 2005 roku (odpowiednio): 21,8%, 22,2%, 
17,5%, 9,2%, 26,2%, 3,1%. W latach 1994-2005 opinie i poglądy badanych 

41 P. Kryczka, Rozwód w opinii społecznej, „Studia Socjologiczne” 1999 nr 1 s. 53. 
42 J. Mariański, Sekularyzacja i ewangelizacja. Wartości prorodzinne w świadomości młodzieży 

szkół średnich, Lublin 2003 s. 308-310.
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maturzystów na temat dopuszczenia do sakramentów osób żyjących w związ-
kach małżeńskich niesakramentalnych nie uległy zmianie (badania Emilii 
Żerel). Wśród maturzystów z Lublina w roku szkolnym 2009/2010 odpowiedzi 
kształtowały się następująco: 18,3%, 28,2%, 19,7%, 10,9%, 21,4%, 1,5% (ba-
dania Marcina Roli). W Lublinie w 2005 roku 44,0% badanych maturzystów 
i w 2010 roku – 46,5% wysuwało postulaty sprzeczne z nauczaniem moralnym 
Kościoła katolickiego. 

Maturzyści z pięciu miast (Szprotawa, Puławy, Kraśnik, Dęblin, Gdańsk) 
w 2009 roku oceniali twierdzenie, że Kościół powinien dopuszczać do sakra-
mentów osoby pozostające w związkach małżeńskich bez ślubu kościelnego. 
W całej zbiorowości młodzieży 21,1% odpowiedziało, że zdecydowanie zgadza 
się, 27,3% – raczej zgadza się, 17,0% – raczej nie zgadza się, 9,8% – zdecydo-
wanie nie zgadza się, 23,8% – trudno powiedzieć i 1,0% – brak odpowiedzi; 
w 1994 roku odpowiednio 20,4%, 30,5%, 12,7%, 7,3%, 27,3%, 1,9%. W latach 
1994-2009 nie nastąpiły zmiany w poglądach maturzystów, utrzymywały się 
one w omawianej sprawie na względnie stabilnym poziomie. 

W 2009 roku 48,4% badanych maturzystów prezentowało pogląd, że Kościół 
katolicki w swoich rozwiązaniach pastoralnych powinien być bardziej wyrozu-
miały i elastyczny, zdecydowanie mniej spośród nich deklarowało stanowisko 
odmienne. Postulaty złagodzenia dyscypliny kościelnej w omawianej sprawie 
nieco częściej zgłaszały kobiety, młodzież z liceów ogólnokształcących, osoby 
mieszkające w wielkich miastach i luźno związane z religią. Warto jeszcze dodać, 
że tylko 19,9% badanych maturzystów akceptowało twierdzenie, że Kościół 
powinien zdecydowanie przeciwstawiać się stosowaniu środków antykoncep-
cyjnych, 49,6% – że Kościół nie powinien ustępować w swoim potępianiu 
przerywania ciąży i 48,4% – że Kościół powinien zliberalizować swoją postawę 
wobec rozwodów43. 

Wielu Polaków oczekuje zmian w nauczaniu i dyscyplinie Kościoła katolic-
kiego. W całej zbiorowości dorosłych Polaków w lutym 2005 roku – według 
sondażu CBOS – 79,6% badanych deklarowało pogląd, że Kościół katolicki 
powinien umożliwić osobom rozwiedzionym, które wstąpiły w ponowny związek 
małżeński, przystępowanie do Komunii św. (odpowiedzi „zdecydowanie tak” 
i „raczej tak”); 68,9% – że powinien uprościć procedury uznawania związku 
małżeńskiego za nieważny (ułatwić tzw. rozwody kościelne); 32,1% – umoż-
liwić osobom będącym w związkach homoseksualnych przystępowanie do 
Komunii św.; 15,9% – dopuścić osoby będące w związkach homoseksualnych 

43 Idem, Oczekiwania maturzystów polskich wobec Kościoła katolickiego, [w:] Rodzina w prawie. 
Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Ryszardowi Sztychmilerowi z okazji 65. 
rocznicy urodzin i 30-lecia pracy naukowej, M. Różański, J. Krzywkowska (red.), Olsztyn 
2013 s. 243-244.
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do sakramentu małżeństwa; 71,6% – przyzwolić na stosowanie środków anty-
koncepcyjnych; 72,8% – dopuścić możliwość przerywania ciąży w niektórych 
sytuacjach; 78,9% – dopuścić możliwość korzystania z zapłodnienia pozaustro-
jowego in vitro przez niepłodne małżeństwa; 58,3% – znieść celibat; 60,0% – 
zastąpić spowiedź indywidualną spowiedzią powszechną (zbiorową) podczas 
Mszy św.; 37,0% – dopuścić kobiety do sakramentu kapłaństwa44. Zgłaszane 
przez znaczną część Polaków, w tym i katolików, postulaty czy oczekiwania stoją 
w sprzeczności z nauczaniem i praktyką Kościoła katolickiego. 

Cechy demograficzne i społeczne różnicują tylko nieznacznie deklarowane 
postulaty zgłaszane przez badanych Polaków, dotyczące zmian w Kościele 
katolickim. Cechą najbardziej różnicującą te opinie są realizowane praktyki 
religijne, ale i wśród praktykujących mniej lub bardziej regularnie zgłaszane 
są postulaty zmian w nauczaniu i praktyce Kościoła. Wśród uczestniczących 
raz w tygodniu w praktykach religijnych 77% badanych uważało, że Kościół 
powinien umożliwić osobom rozwiedzionym, które ponownie wstąpiły w zwią-
zek małżeński, przystępowanie do Komunii św.; 72% – dopuścić możliwość 
korzystania z procedur in vitro; 64% – dopuścić możliwość przerywania ciąży 
w niektórych sytuacjach; 61% – przyzwolić na stosowanie środków antykon-
cepcyjnych; 63% – uprościć procedurę uznawania związku małżeńskiego za 
nieważny; 57% – zastąpić spowiedź indywidualną spowiedzią powszechną; 49% 
– znieść celibat; 27% – dopuścić kobiety do sakramentu kapłaństwa; 21% – 
umożliwić osobom będącym w związkach homoseksualnych przystępowanie do 
Komunii św.; 8% – dopuścić osoby będące w związkach homoseksualnych do 
sakramentu małżeństwa; wśród tych, którzy deklarowali się jako głęboko wie-
rzący, odpowiednio: 52%, 54%, 45%, 32%, 44%, 37%, 38%, 16%, 15%, 7%45.

„Badania socjologiczne nie dają odpowiedzi na pytanie, czy i w jakiej mierze 
Kościół wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wiernych powinien się zmieniać. 
Niemniej jednak dostarczają danych do diagnozy sytuacji Kościoła rozumia-
nego jako wspólnota wiernych i stanowią dobry punkt wyjścia do ewentualnej 
dyskusji na ten temat. Badania CBOS wskazują na postępujący rozdźwięk 
między nauczaniem Kościoła a postawami ludzi [...]. Nic zatem dziwnego, że 
większość Polaków, wśród nich także znaczna część najbardziej zaangażowanych 
religijnie, opowiada się za zmianami w nauczaniu Kościoła dotyczącymi rodziny. 
Wypowiedzi i konkretne inicjatywy papieża Franciszka, w tym przede wszystkim 
synody (ubiegłoroczny i planowany na ten rok) poświęcone wyzwaniom duszpa-
sterskim dla rodzin, skłaniają wiele osób do przekonania, że podczas obecnego 
44 Wyniki badania „Aktualne problemy i wydarzenia” (nr 297). Komunikat z badań CBOS 

(do użytku wewnętrznego). Warszawa 2015 s. 14-16.
45 B. Roguska, Oczekiwane zmiany w nauczaniu Kościoła, „Komunikat z badań CBOS” 2015 

nr 32 s. 8-9.
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pontyfikatu rzeczywiście zostaną wprowadzone istotne zmiany w nauczaniu 
Kościoła. Sam papież jest dobrze odbierany przez zdecydowaną większość Po-
laków, dla znacznej ich liczby, w tym także osób, które słabo identyfikują się 
z Kościołem, stanowi ważny autorytet moralny”46.

Uzyskane wyniki empiryczne świadczą o tym, że znaczna część młodzieży 
i ludzi dorosłych sądzi, iż z Kościołem jako instytucją można dyskutować na 
temat jego nakazów i zakazów, zwłaszcza tych, które bezpośrednio ingerują 
w życie osobiste człowieka. Te tendencje „demokratyzacyjne” i „modernizacyj-
ne” mogą tworzyć pole konfliktu w zderzeniu się z instytucją, która z założenia 
jest hierarchiczna, a przynajmniej do zwiększania się postaw krytycznych, se-
lektywnych czy wybiórczych wobec doktryny Kościoła katolickiego. Niektórzy 
twierdzą, że ze względu na współczucie i miłosierdzie, a także ze względu na 
niebezpieczeństwo odpływu wiernych z Kościoła, należy zmodyfikować rygory-
styczną doktrynę moralną Kościoła w odniesieniu do osób żyjących w związkach 
niesakramentalnych47.

Dane socjologiczne nie rozstrzygają kwestii dogmatycznych czy moralnych 
Kościoła katolickiego, jedynie sygnalizują problemy i ukazują ich społeczne 
rozmiary. Dowodzą także, że wiele osób żyjących w zrekonstruowanych związ-
kach małżeńskich oddala się od Kościoła, a w konsekwencji przestaje na co 
dzień praktykować wiarę. Dla Kościoła jest to poważny problem pastoralny, 
gdyż z jednej strony uznaje on, że dla ludzi ochrzczonych istnieje jedynie mał-
żeństwo sakramentalne, a każde jego naruszenie jest niezgodne z wolą Boga, 
ale z drugiej strony ma świadomość słabości wielu swoich członków, którzy 
z trudem podążają drogą przykazań wiary. Wierni ci należą w dalszym ciągu 
do Kościoła, potrzebują miłosiernego i dodającego otuchy zainteresowania 
duszpasterskiego48.

Według niektórych badaczy, np. psychologa Józefa Kozieleckiego, jeżeli Ko-
ściół katolicki w Polsce nie przystosuje się do wymogów współczesnej cywilizacji 
i do preferencji młodego pokolenia i będzie obstawał przy zbyt rygorystycznych 
rozwiązaniach dotyczących m.in. życia seksualnego, zapłodnienia in vitro, abor-
cji, wówczas wielu młodych ludzi w naszym kraju będzie poszukiwać celowości 
życia i samorealizacji w innych wyznaniach i religiach, bardziej liberalnych 

46 Ibidem s. 10.
47 Zdrowe małżeństwa trzeba umacniać. Rozmowa z księdzem arcybiskupem Stanisławem 

Gądeckim, metropolitą poznańskim, przewodniczącym KEP. „Nasz Dziennik” 2015 nr 101 
s. 13.

48 M. Kawińska, Rodzina i związki niesakramentalne we wspólnocie parafialnej – kierunki 
przemian, [w:] Socjologia życia parafialnego: wspólnota i instytucja. Archidiecezja Warszaw-
ska w badaniach Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości, S. H. Zaręba, A. Wysocki (red.), 
Warszawa 2015, s. 18.
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i permisywnych, jak np. buddyzm czy hinduizm. Powstaną nowe ruchy kulto-
we, nowe religie, które już obecnie stymulują wyobraźnię młodzieży polskiej, 
albowiem odgrywają one znaczną rolę osobowościowo-twórczą49.

Leszek Kołakowski z kolei wskazuje na nieumiejętność znalezienia przez 
Kościół języka, który trafiałby do ludzi wykształconych i młodych. „Jeśli proces 
ten będzie się pogłębiał, możemy stać się świadkami odchodzenia rzesz ludzi 
od Kościoła oraz chrześcijaństwa i angażowania się ich w inne formy życia 
religijnego, już istniejące albo nowe”50. Jeżeli nawet przytoczone prognozy 
i przestrogi są nieco wyolbrzymione, to nie należy ich całkowicie lekceważyć. 
Są one zachętą do refleksji nad sposobami i formami upowszechniania doktryny 
moralnej Kościoła. 

Kościół katolicki w Polsce jest postrzegany przez większość jako wspólnota 
ludu Bożego, ale znaczna część katolików doświadcza go przede wszystkim jako 
instytucję zaspokajającą potrzeby religijne wiernych. Postawy wielu polskich 
katolików wobec Kościoła są nacechowane swoistą ambiwalencją. Większość 
z nich, co prawda, odznacza się pewną życzliwością wobec Kościoła, inni 
nastawieni są sceptycznie, jeszcze inni reagują obojętnością i brakiem zain-
teresowania. Wydaje się, że w ostatnich latach przybywa tych, którzy mniej 
lub bardziej wyraźnie dystansują się od jego doktryny społecznej i moralnej, 
aż po rosnącą liczbę tych, którzy formalnie opuszczają Kościół. Coraz rzadziej 
słychać głosy o nadciągającej epoce fundamentalizmu katolickiego, że zbliżają 
się czasy totalnej klerykalizacji życia publicznego, że grozi nam widmo państwa 
wyznaniowego. Wbrew protestom hierarchii kościelnej i wielu środowisk kato-
lickich do życia publicznego i do ustawodawstwa są wprowadzane rozwiązania 
całkowicie sprzeczne z doktryną Kościoła katolickiego (np. tzw. ustawa anty-
przemocowa, nowe środki antykoncepcyjne „po”, dopuszczalność zapłodnienia 
pozaustrojowego in vitro). 

Uwagi końcowe
Dla wielu Polaków nauczanie Kościoła katolickiego na temat moralności 

małżeńsko-rodzinnej, a zwłaszcza moralności seksualnej, to zwykły system re-
toryki, niebrany na poważnie. Sfera seksu rządzi się odmienną logiką i zasadami 
niż ta, które sugeruje religia chrześcijańska, a zwłaszcza Kościół katolicki. Seks 
jest oceniany według satysfakcji lub jej braku, a nie według reguł moralności 
katolickiej. Znaczna część młodzieży polskiej nie podtrzymuje stanowiska 
Kościoła w sprawie nierozerwalności małżeństwa. Obserwuje ona, że niemała 
49 J. Kozielecki, Koniec wieku nieodpowiedzialności, Warszawa 1995 s. 179.
50 Ze wszystkiego można wykuć pałkę. Rozmowa z Leszkiem Kołakowskim, [w:] B. Wildstein, 

Profile wieku, Warszawa 2000 s. 196.
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część zawartych małżeństw kończy się rozwodem. W społeczeństwach o cha-
rakterze pluralistycznym, będących społeczeństwami doznań i przyjemności, 
w których organizacja życia społecznego dokonuje się wokół konsumpcyjnego 
rynku, kształtują się odmienne niż dawniej więzi między ludźmi. Nabierają 
one charakteru tymczasowości i krótkotrwałości. Dyssatysfakcja czerpana ze 
związku małżeńskiego jest – według wielu – wystarczającą przyczyną rozwią-
zania małżeństwa. Można przypuszczać, że w warunkach narastającej „spirali 
rozwodów” przyzwolenie społeczne na tego typu zachowania będzie wzrastać. 
Rozwodu nie traktuje się już jako nieszczęścia, lecz jako osobisty, autonomiczny 
wybór, który wyzwala jednostkę z niekorzystnych sytuacji życiowych. „Istnieje 
tendencja, by widzieć małżeństwo jako czystą formę uczuciowej gratyfikacji, 
którą można ustanawiać w jakikolwiek sposób oraz zmienić zależnie od wraż-
liwości każdego”51.

Przeprowadzone analizy socjologiczne pozwalają na koniec na wypunkto-
wanie kilku uwag syntetycznych:

a)  przemiany społeczne i kulturowe w Polsce nie zniszczyły i nie wykorze-
niły z ludzkiej świadomości sakralnego wymiaru małżeństwa i rodziny. 
Ujawnia się on – w jakiejś formie – co najwyżej u połowy katolików 
zawierających sakramentalny związek małżeński. Rodzina jest w Polsce 
w dalszym ciągu lokowana na pierwszym miejscu w hierarchii wartości 
uznawanych za najważniejsze w życiu. Większość społeczeństwa pol-
skiego akceptuje model rodziny złożonej z rodziców i dzieci, opowiada 
się za małżeństwem usankcjonowanym religijnie. Nie sposób jednak nie 
skonstatować, że wzrasta aprobata rozwodów, związków kohabitacyjnych, 
stosowania środków antykoncepcyjnych i w znacznie mniejszym stopniu 
aprobata aborcji. Istnieją silne prądy polityczne i kulturowe usiłujące 
zmienić definicję małżeństwa. Dzieci nie traktuje się jako dar, lecz jako 
zaplanowany wybór (techniki reprodukcyjne), a odmawianie prawa pa-
rom homoseksualnym do bycia uznanym za małżeństwo i rodzinę uznaje 
się za przejaw dyskryminacji52.

b)  Religia tylko w ograniczonym zakresie wpływa na postawy Polaków, w tym 
i katolików, wobec małżeństwa i rodziny. Nawet wśród deklarujących się 
jako głęboko wierzący nie brakuje zwolenników współżycia seksualne-
go przed zawarciem małżeństwa, akceptujących rozwody i stosowanie 
środków antykoncepcyjnych, a niekiedy nawet i aborcji. Przynależność 
wyznaniowa i religijna nie zobowiązuje – w przekonaniu wielu wierzących 

51 Franciszek, adhortacja apostolska Evangelii Gaudium 66.
52 A. Kwak, Refleksje nad współczesną rodziną – kontrowersje, pytania, wartości, [w:] Współcze-

sna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania, A. Jabłoński, M. Szyszka, D. Gizicka 
(red.), Lublin 2014, s. 17-31.
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– do tego, by wszystkie treści czy normy danej religii przyjmować w ca-
łości. Istnieje tendencja, by wartości i normy religijno-moralne wybie-
rać selektywnie, według własnego uznania. Ten swoisty eklektyzm czy 
synkretyzm religijno-moralny w wielu przypadkach nie pociąga za sobą 
dysonansu afektywno-poznawczego u wierzących, którzy uznając się za 
wierzących akceptują konkubinat czy seks przed małżeństwem53.

c)  Zgodnie z przewidywaniami rozumienie sakramentalnego charakteru 
małżeństwa sytuuje się na niskim poziomie. Badania socjologiczne 
dotyczące tej kwestii są nieliczne, ale wskazują one przynajmniej tyle, 
że zdecydowana mniejszość badanej młodzieży udziela w miarę prawi-
dłowych odpowiedzi na pytanie o sakramentalny charakter małżeństwa 
katolickiego. Najwięcej badanych wybiera odpowiedź, że sakrament mał-
żeństwa oznacza jego nierozerwalność. Inni wskazują na pewne aspekty 
sakralności tego związku, które są jakby ubocznym skutkiem sakramen-
talnego charakteru małżeństwa. Wreszcie od 10% do 15% ankietowanych 
przyznaje, że w ogóle nie wie, co to jest sakrament małżeństwa.

d)  Znaczący jest rozdźwięk pomiędzy moralno-religijnym nauczaniem 
Kościoła katolickiego na temat osób żyjących w związkach małżeńskich 
nieuregulowanych wobec Kościoła a postawami katolików. Wyniki badań 
socjologicznych w kwestii dopuszczenia tych osób do Komunii św. były 
dość rozbieżne i wahały się od 44,0% do 81,7% w poszczególnych środo-
wiskach społecznych. Według sondażu CBOS wskaźnik ten w skali ogól-
nopolskiej obejmował niemal cztery piąte badanych dorosłych Polaków. 

e)  W społeczeństwie polskim zmieniają się postawy wobec tych zasad życia 
rodzinnego, które nakazują, aby było ono oparte na sakramentalnym 
związku małżeńskim. „Życie rodzinne oparte na sakramentalnym związku 
kobiety i mężczyzny było modelem obowiązującym w polskim społeczeń-
stwie przez całe wieki i do niedawna jeszcze powszechnie upragnionym. 
Rodziny bez sakramentalnego związku małżeńskiego nie miały aprobaty 
rodzinnej ani sąsiedzkiej. [...]. Dzisiaj sprawa ta wygląda już inaczej. 
Można powiedzieć, że opinia sąsiedzka i rodzinna zaaprobowały rodzinę 
bez sakramentalnego związku małżeńskiego. Coraz mniej zdziwienia 
budzi nawet wspólne życie kobiety i mężczyzny z ich dziećmi bez żadnego 
związku małżeńskiego”54.

f)  Na ogół w społeczeństwach pluralistycznych, zwanych ponowoczesnymi, 
spada znaczenie (wartość) ślubu kościelnego. Ponieważ jednak zawarcie 

53 K. Kamiński, Wpływ religijności narzeczonych na poglądy dotyczące regulacji poczęć i prze-
rywania ciąży, „Rocznik Teologii Katolickiej” 13(2014) nr 2, s. 101-114.

54 L. Dyczewski, Rodzina, społeczeństwo, państwo, Lublin 1994 s. 130.
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małżeństwa jest ważnym i przełomowym momentem w życiu jednostki, 
dąży się na ogół do usankcjonowania go jakimś „rytem przejścia”. Zapo-
trzebowanie na religijne rytuały przy zawieraniu małżeństwa ujawnia się 
także – raczej z pobudek społecznych i kulturowych – u osób uznających 
się za niezdecydowane w sprawach wiary czy nawet niereligijne. Współ-
cześnie decyzja zawarcia związku małżeńskiego, także sakramentalnego, 
częściej niż dawniej ma znaczenie osobiste, wolne od zewnętrznych 
nacisków.

Uwarunkowania historyczne i współczesne polskiego katolicyzmu sprawiają, 
że religijność katolików – w porównaniu z krajami Europy Zachodniej – jest 
bardziej zewnętrzno-kultowa, patriotyczno-narodowa, kościelna i emocjonal-
no-przeżyciowa, mniej zaś refleksyjna z podbudową intelektualną, mało kon-
sekwentna w sferze postaw i zachowań moralnych (szczególnie w odniesieniu 
do małżeństwa i rodziny), w mniejszym stopniu stymuluje do samodzielnego 
i indywidualnego doświadczenia wiary. Wychowanie do wartości moralnych, 
a zwłaszcza prorodzinnych, jest ważnym zadaniem Kościoła katolickiego w Pol-
sce, bowiem rodzina jest bardzo trwałym środowiskiem wychowania religijnego 
i moralnego.

Katolicyzm nie jest serią zakazów i nakazów, sprzeciwiających się szczęściu 
człowieka, ale jest planem życia, który może fascynować i przynieść zaspo-
kojenie najgłębszych pragnień, z odnalezieniem sensu życia włącznie. Jeżeli 
Kościół katolicki w Polsce niezbyt dobrze sobie radzi z problemami moralnymi 
swoich wyznawców, to dzieje się tak m.in. dlatego, że zbyt wiele tych proble-
mów pojawiło się do pewnego stopnia jednocześnie i z wielką intensywnością. 
Kościół przyszłości będzie mniej akcentował nakazy i zakazy, bardziej będzie 
pomagał swoim członkom w podejmowaniu właściwych decyzji moralnych. 
Z socjologicznego punktu widzenia są możliwe trzy rozwiązania istniejących 
konfliktów i napięć: albo modernizacja doktryny moralnej Kościoła, albo 
reorientacja postaw moralnych ludzi wierzących, albo dalsze nasilanie się 
postaw zdystansowanych wobec Kościoła, a nawet przyspieszenie procesów 
laicyzacyjnych w społeczeństwie.

Kościół katolicki w Polsce powinien w swojej działalności być postrzegany, 
że nie jest on przede wszystkim „przeciw” człowiekowi, lecz „dla” człowieka, 
rodziny i całego społeczeństwa. Z socjologicznego punktu widzenia nie może 
być jednak rozważany niezależnie od zmian społecznych i od kontekstu histo-
rycznego55. On także powinien dostrzegać całą złożoną rzeczywistość, w której 
żyją i działają jednostki oraz rodziny. Socjolog nie może oceniać wypowiedzi 
z zakresu doktryny moralnej Kościoła, może jednak stwierdzić, że Kościół 
55 F.-X. Kaufmann, Kirche angesichts der Ambivalenzen der Moderne, [w:] „Nicht ausserhalb 

der Welt”. Theologie und Soziologie, M. Striet (red.), Freiburg im Breisgau 2014, s. 93-119.
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instytucjonalny i wierni w sprawach etyki małżeńskiej i rodzinnej mówią 
odmiennym głosem i do pewnego stopnia przestały siebie wzajemnie słuchać. 
Nawet regularne praktyki religijne tylko częściowo sprzyjają przyjmowaniu 
katolickiej moralności małżeńskiej i rodzinnej. Nie jest wykluczone, że dystans 
wobec doktryny moralnej Kościoła negatywnie oddziałuje zarówno na poziom 
praktyk religijnych, jak i na inne wymiary religijności. 

Znany socjolog amerykański Peter L. Berger twierdzi, że w życiu społecznym 
człowiek „tworzy wartości i odkrywa, że ma poczucie winy, gdy je narusza”56. 
Wiele faktów wskazuje na to, że wartości prorodzinne, których katolicy nie 
tworzą, lecz przejmują w warunkach socjalizacji i wychowania w rodzinach 
i we wspólnotach kościelnych, nie są do końca podzielane i aprobowane. 
Część katolików polskich kwestionuje niektóre treści religijno-moralnego 
nauczania Kościoła, zwłaszcza odnoszące się do wartości i norm moralności 
małżeńsko-rodzinnej. W jakiej mierze odczuwają oni poczucie winy, to pozo-
staje socjologiczną tajemnicą.

Słowa kluczowe: sakrament małżeństwa, świadomość zbiorowa, młodzież, 
społeczno-kulturowe przemiany rodziny.
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THEOLOGIAN’S LOOK 
ON MARRIAGE AND FAMILY

SPOJRZENIE TEOLOGA NA MAŁŻEŃSTWO I RODZINĘ

W obecnym czasie małżeństwo przeżywa kryzys. Można mu zapobiec 
zachowując wskazania Kościoła oparte na Słowie Bożym Starego i Nowego 
Testamentu. Ważna jest rola Kościoła ukazująca wartości zarówno w sensie 
antropologicznym jak i kościelno-religijnym mogące przezwyciężyć obecny 
kryzys małżeństwa i rodziny.

Słowa kluczowe: małżeństwo, rodzina, nauczanie papieży, encyklika Pawła VI 
Humanae vitae, ludzkie wartości małżeństwa, odpowiedzialne duszpasterstwo.

Introduction
We are now witnessing a laxity of marriage and family life. Liberal streams 

impose wanton lifestyle that is not compatible with the Word of God and the 
teaching of the Church. Hence the question of whether married and family life 
according to the Word of God and the teaching of the Church is still possible 
today? Theologians’ considerations suggest such possibilities, giving spouses 
arguments for compatibility of life with the Word of God, and at the same 
time bringing happiness to spouses and their families. In this paper, taking 
into account the fact that marriage and family are one of the most important 
departments of general pastoral care, they will be presented both the human 
values of marriage and family, as well as there will be reflected contemporary 
crisis of marriage and the understanding of marriage and the family especially 
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in accordance with the teaching of Pope Paul VI1 and the subsequent popes: 
St. Pope John Paul II2 and Francis3. 

Concern for marriage and family is one of the basic tasks of the Church, and 
implemented especially in the smallest particle – the parish – as one of the most 
important areas of pastoral associate and it is also firmly integrated into the or-
dinary pastoral care. That is why we treat it in a special way. We can at the same 
time say that probably there are not any other areas of human life, from which 
so much would depend happiness of modern humans as the love between man 
and woman, that marriage and family takes its permanent shape4. There are 
not also any other areas of life in which that faith and life went so inextricably 
together as in marriage, because marriage should belong both to the order of 
creation and the order of redemption. God created man as male and female 
and the Bible adds that it was very good (Gen 1, 27. 31). Union of a man and a 
woman is both the image and making present the relationship between God and 
man contained in Jesus Christ, the likeness of God’s love and fidelity to man  
(cf. Eph 5, 21-23). In this way, the reality of creation in Christian marriage 
becomes the reality of salvation.

In light of this understanding of marriage there is a disturbing fact that – as 
in any other area of human life – there is such a huge discrepancy between 
the official teaching of the Church and experiencing beliefs and even practice, 
as in marriage. Because in reality the creation of marriage and the reality of 
salvation are so closely linked together, understanding of marriage and family 
must be deepened in the field of contemporary crisis of marriage. It is not just 
about such pressing issues as premarital sex, abortion, in vitro, homosexuality 
or gender. It’s about a comprehensive and renewed look at the man entering 
into wedlock, and integrating him with the faith of the Church. Only in this 
way the moral precepts of the Church will be able to be accepted as a Chris-
tian and your own.

1 Paul VI, Encyclical Humanae vitae, Citta del Vaticano, 1968.
2 John Paul II, Apostolic exhortation on the tasks of the Christian family in the modern 

world Familiaris Consortio, Rome, 1981.
3 Francis, Post-synodal apostolic exhortation Amoris laetitia about love in the family, Rome, 

2016.
4 Cf. G. Schmidtchen, Zwischen Kirche und Gesellschaft. Forschungsbericht ueber die Umfra-

gen zur Gemeinsamen Synode der Bistuemer in der Bundesrepublik Deutschland, Freiburg, 
Vienna, Graz, 1972, p. 123-129.
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The human value of marriage
What is the essence of marriage? In the history of humanity it was deter-

mined very differently. The ethnological study stressed two options. Thesis 
by Wilhelm Schmidt (1868-1954) – SVD, who was engaged in linguistics, 
anthropology and ethnology says that at the beginning of human develop-
ment was monogamy, and the subsequent collapse of polygamy was a form 
of monogamous marriage, is not entirely historically proven. In turn, the 
hypothesis of J. J. Bachofen (1815-1887) – a Swiss lawyer, ethnologist and 
researcher of antiquity – claims that at the beginning there was polygamy, 
group marriage, promiscuity – is derived from the principles of liberalism and 
does not correspond to the reality of the original condition of marriage and 
family5. Engels based on the Bachofen’s hypotheses, introducing to the Marxist 
ideology liberalism of marriage, which had and still has an impact today in 
many countries in the understanding of marriage, moreover, contrary to God’s 
revelation, which keeps the Catholic Church.

Given the diversity of views you can ask whether there is permanent nature 
of marriage. St. Thomas gives the following reply. On the question of whether 
a marriage is natural, he accounts that although there is a natural human ten-
dency to marriage, but its concrete implementation is done through human 
freedom. According to St. Thomas there is the task of the historical-redemp-
tive revelation to support submissive for the sin nature of human mistake in 
recognizing the deeper meaning of human nature and its realization also in 
marriage. It was St. Thomas6 who managed in the Middle Ages to create a 
great synthesis, which fully comes to the fore classical Christian view of the 
human value of marriage. St. Thomas was to integrate the marriage in the 
overall concept of man. Referring to the teaching of St. Augustine’s three 
goods of marriage: proles, fides, sacramentum – offspring, fidelity and love and 
sakramentality – he expresses through them the human dignity of marriage. 
Purely sensual love is – according to him – a tendency to breaking out of the 
holistic approach of man, and to become independent threatening by this same 
human dignity. Through these three values – goods of marriage, love is part of 
an overall concept of man. And so through the good of proles, or offspring by 
giving life, human sexuality is included in the service of humanity as a natural 
good. Through mutual love and fidelity of the spouses – fides – sensual human 
love is turned into love and sacrifice, and thus ensure that first of all a woman 
will not be treated only as a sexual being, but as a person. It is the sociological 
element of marriage. Finally, in the religious sense by the sacramental nature of 
5 See W. Kasper, Zur Theologie der christlichen Ehe, Mainz, 1977, p. 13-14 .
6 Ibidem, p. 15 and passim.
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marriage – sacramentum – human loyalty becomes a sign of God’s faithfulness 
in Jesus Christ, and the marriage directs to God as the final cause and the 
purpose of existence. Thomas’ concept squeezed a mark on Western culture 
dealing with marriage and family life. 

The crisis within the meaning of marriage
The crisis within the meaning of marriage and the family, which is today 

more and more intensified, has many causes. First, the separation between 
public and private. Large family was shattered, starting especially from the 
nineteenth-century industrialization, and is dominated by small family. In turn, 
the professional work of men and women in the majority takes place outside the 
house. This separation of reduced welfare and economic solidarity and social 
functions of the spouses to a minimum7. Family crisis deepens off the natural 
conditions of fertility of offspring. Married life is heading today, in many cases, 
just to satisfy emotions, and not to accept offspring. Satisfying the lust goes 
towards unimaginable perversions. For some couples desire to have children 
it is not their conjugal love but mere in vitro insemination. Such attitudes 
are often the reason for the treatment of marriage as a short-term and casual 
adventure, hence the growing number of divorces. Thinking only how to earn, 
excessive desire to earn extra money to acquire wealth of prestige, leading to 
discontent in the event of failures influencing the durability of marriage, sup-
posedly it was the cause of these failures, and hence the treatment of marriage 
as an article of consumption like many others. Trips abroad for bread are often 
the cause of breakdown of marriage, what most children suffer. 

Meanwhile, the Church shows profound values   in order to preserve the 
stability of marriage and to make the family a place of joy and satisfaction. 
Popes Pius XI in his encyclical Casti connubii8, many statements on marriage 
and the family of Pope Pius XII, after the Second Vatican Council, Pope Paul 
VI in the encyclical Humanae vitae and St. John Paul II (Familiaris consor-
tio, Wednesday speeches: Man and Woman He created them, Charter of the 
rights of the family and many other statements) point the way to a new look 
at marriage, to treat it fully personal, not as subjects. The point is that in the 
concept of marriage to maintain internal unity of the three values, goods of 
marriage and family and see them in their natural, social, personal and the-
ological relationships.

7 Ibidem, p. 18 ff.
8 Pius XI, Encyclical on Christian marriage among existing relationship, the needs, mistakes 

and misconduct in the family and society Casti connubii, Rome, 1930.
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The possibilities of a new understanding of marriage in 
the light of the encyclical of Paul VI’s Humanae vitae

Conjugal love should be understood primarily as a personal love. If we start 
in determining the essence of marriage from mutual love of the spouses, the 
word “love” cannot be understood superficially and sentimental. It is about 
the integrated meaning, when a person is accepted as a human being. Human 
fullness implemented in personal love says, “I want you to be”, “it is great 
that you are.” In such a personal understanding of love it is connected the 
physicality of man and becomes a means of personal communication between 
spouses. And only when the corporeality of man is integrated with the person 
can be humanly done, and only in permanent relation – in marriage with all 
its consequences, so the life in the community, joint economic and financial 
decision-making, acceptance of offspring, complementarity and development. 
The church meets here formidable task preparing well young people for 
marriage, for their good start in marriage and family, to selfless life, because 
whoever loses his life, he will recover it.

Another characteristic of conjugal love, according to the encyclical Hu-
manae vitae is a fully human love: “This love is above all fully human, a 
compound of sense and spirit. It is not, then, merely a question of natural 
instinct or emotional drive. It is also, and above all, an act of the free will, 
whose trust is such that it is meant not only to survive the joys and sorrows 
of daily life, but also to grow, so that husband and wife become in a way one 
heart and one soul, and together attain their human fulfillment.”9

Paul VI also talks about another trait of conjugal love, that it is full, when 
the spouses generously share everything with each other, without unjust ex-
ception and selfish question. Whoever really loves his partner loves not only 
for what he receives, but loves that partner for the partner’s own sake, content 
to be able to enrich the other with the gift of himself10. 

Moreover, as Paul VI notes, conjugal love is faithful and exclusive until the 
end of life11. It should also be noted that true love is one of the strongest argu-
ments in favor of the indissolubility of marriage. The very nature of love says 
about it, because the man does not exist the way his instinct is matching him 
biologically to the environment. Its culture helps him to control and regulate 
their sexuality. Fidelity is a sign of freedom and responsibility for decisions. 
For every promise tends to sustainability. The final bound of two people by the 

9 Paul VI, Encyclical Humanae vitae, 9.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
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promise of marital fidelity bears the essentially religious dimension. Fidelity 
is not only a symbol of reaching beyond itself, but is also a participation in 
God’s faithfulness. Hence it is no accident that the conclusion of marriage in 
all known human cultures happened with religious symbols. A church on the 
basis of the teaching of the Lord Jesus recommends include him in sacramental 
marriage, as Saint Paul says: “only in the Lord” (1 Cor 7, 39).

You can introduce a lot of arguments in favor of the indissolubility of mar-
riage. First, from the anthropological point of view: the very essence of endur-
ing love, which can be seen most in fear of losing her, losing a partner; for the 
inseparable speaks well being of children, when they grow and flourish in good 
atmosphere of loving their parents; durability and safety of all family members 
(regardless of momentary feelings and emotions); protection of women.

Important is the meaning of freedom and the acceptance of the dignity of 
the person; love as a mutual, free and sincere gift of self. The essence of this 
gift is to remission yourself to another person and being at his disposal.

Arguments from the Christian point of view. In the Old Testament, the unity 
and indissolubility of marriage is grounded in the order of creation “That is 
why a man leaves his father and mother and clings to his wife, and the two of 
them become one body.” (Gn 2, 24). What on the basis of the order of creation 
was given to people for their marriage, its ultimate grounding receives in the 
saving order donated to the people through Jesus Christ. With this absolute 
faithfulness of God to His people is a constant theme of the Old Testament, for 
example. “For the Lord is good and his love endures forever; his faithfulness 
continues through all generations” (Ps 100, 5). Marital fidelity is the image 
of God’s faithfulness in the covenant and marital infidelity becomes a symbol 
of infidelity to God (cf. Ez 23).

There is still need to point out the contemporary problems that are causing 
people to break marital fidelity. They are: non-sacramental relations of Chris-
tians; relaxation of customs in the name of misunderstood freedom: free trade, 
pornography, homosexuality, in vitro, gender; lack of family ties, the result of 
which is the lack of time for loved ones, for your spouse and children (work, 
small income, foreign trips for bread); The contraceptive mentality, trampling 
all human values, lack of respect for human dignity, egotism. The teaching of 
the Church in the wider pastoral care of families is trying to remedy all these 
problems.

Fruitful love, of which the Second Vatican Council12, has extensive ties. 
First, it is an expression of the love of spouses, bringing them joy, but it is also 
self-sacrificing love. The encyclical Humanae vitae states that fruitful love is 

12 Cf. Pastoral Constitution on the Church, 49.
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not exhausted in the community of spouses, but also tends to his extension 
and giving new life. And here he quotes Paul VI Pastoral Constitution on the 
Church (50): “Marriage and conjugal love are by their nature ordained toward 
the begetting and educating of children. Children are really the supreme gift 
of marriage and contribute very substantially to the welfare of their parents.” 
(GS 48)13

This understanding of fruitful conjugal love requires responsible parenthood. 
Fruitful love expressed in the children goes beyond himself and also serves 
society and humanity. Culture and tradition are also transmitted through 
the generation and education. But you cannot put neither offspring nor love 
against each other. Not every married life has to end up conceiving a new life. 
Therefore, responsible parenthood requires from spouses getting knowledge of 
the principles of natural birth control in order to protect in their lives the law 
of God. So the well-understood fertile conjugal love derive four criteria to make 
moral decisions to conceive a child: 1) respect for the dignity and the partner 
responsible for the life and the deepening of mutual love; 2) responsibility for 
born and still born children; 3) the responsibility for the future of society and 
mankind and 4) respect for nature created by God, which for him has been 
entrusted to man for the development of cultural coexistence14.

Deciding on fertile love is for a Christian a matter of his conscience and 
responsibility for yourself, for your spouse, for society, for humanity and for 
the deeply religious Catholics responsibility for the Church.

Sacramental dignity and indissolubility of marriage
Scriptures, both Old and New Testament, are about love between a man 

and a woman, about human sexuality, marriage and fertility, natural and pos-
itive attitude: there is not any Manichean condemnation of marriage, or has 
nothing to do with naive euphoria of sex, which today threatens the world. 
But the Scriptures is also about human weakness, the pain of childbirth, 
human innocence and guilt in this area of life. At the same time the relation 
of man to woman is so basic that it is included in the determination of the 
essence of human similarities to God in Genesis: “So God created mankind 
in his own image, in the image of God he created them; male and female he 
created them.” (Gen 1, 27). The sex difference should therefore be to creative 
determination of the man. There is no man as a philosophical abstraction – a 
man existed only as a man and a woman. Meanwhile, the relationship between 

13 Cf. Catechism of the Catholic Church, Poznan, 1994, no 1652.
14 W. Kasper, Zur Theologie, op. cit., pp. 29.
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man and woman is so deep that it is the image of God’s love, His faithfulness 
and creative power. Thus, Scriptures gives marriage so great dignity, which 
excludes any hostility to sex. Despite such great respect for marriage in the 
Bible it never reaches the deification of sex either in the Old Testament or 
the New Testament, as it did in the pagan, although religious environment 
of Israel. On the contrary: sacralisation and mythisation of sexuality is in the 
Scriptures typically rejected as pagan. Today sexualised world clearly goes 
back to paganism.

So we ask, what is based on the sacramental nature of marriage? Already 
in Old Testament mutual acceptance and union between a man and a woman 
become “image and likeness” of God’s covenant with man (cf. Os 1, 3, Jere-
miah 2-3; 31; Ez 16, 23; Isaiah 54; 62). It is God’s covenant with His people 
finds its ultimate and unattainable fulfillment in the person of Jesus Christ: 
He is the bridegroom of the People of God in the new covenant (cf. Mk 2, 
19) and from Him comes the ultimate invitation to the marriage of the Lamb 
in the Kingdom of God (Mt 22: 2 ff.). So the ultimate understanding of the 
sacramental dignity of marriage lies in understanding God’s covenant with 
the people.

Jesus’ position on this issue is reflected in the pericope Mk 10: 2-9. On the 
controversial question of the Pharisees, whether it lawful to divorce the wom-
an, Jesus cannot be provoked into casuistic dispute, but he brings a discussion 
into an original plan of God and the order of creation ending with the words: 
“Therefore what God has joined together, let no one separate.” When the 
Lord Jesus indicates the hardness of the human heart. If God give to man “a 
new heart” (cf. Jer 31, 33), he will be able to keep God’s will. Jesus’ preaching 
fulfilled in messianic expectation, and marriage is a sign of the eschatological 
reign of God. The early Christians understood the preaching of Jesus in such 
a way what can be proved by St. Paul who wrote to the Corinthians, to get 
married in the Lord. Marriage is therefore incorporated by baptism into Christ 
and in Him becomes a „new creation” (2 Cor 5, 17). Relations between the 
spouses are directed at obedience, love, loyalty and devotion to Christ Church 
and vice versa Church of Christ (cf. Col 3: 18 ff .; 1 Peter 3: 1-7). However, 
Ephesians 5, 21-33 most eloquently shows the relationship of the spouses 
with Christ, where the relationship between man and woman in marriage 
is treated as a picture of the relationship between Christ and the Church. 
Pericopes that ends with the words: „ This is a profound mystery – but I am 
talking about Christ and the church. „ Marriage, therefore, in its form of being, 
through which reveals the divine eternal love and fidelity to man, is being 
realized historically. Thanks to the love and faithfulness between Christ and 
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the Church is not only the image of marriage, but it is also a sign of existing 
Christ and God’s love.

The unity and indissolubility of marriage confirmed by its sacramentality is 
built on the anthropological nature of marriage. Love and fidelity of marriage 
is essentially focused on exclusivity and finality. The unity and indissolubility 
of marriage is already established in the order of creation, and ultimately re-
inforces the inclusion of marriage in the order of salvation through the sacra-
ments of baptism and marriage. This is done by entering into God’s covenant 
with the people, in which God’s faithfulness to this covenant is irrevocable 
and unquestionable.

The Catechism of the Catholic Church, referring to the CIC (c. 1055 par. 
1) says: “The marriage covenant, by which a man and a woman establish 
between themselves a partnership of their whole life, is directed by its nature 
to the good of the spouses and the procreation and education of offspring, It 
was among the baptized, raised by Christ the Lord to the dignity of a sacra-
ment.”15 These theological reflections on marriage and family are necessary 
for the proper conduct of the pastoral care of families.

This study was intended to capturing the theological understanding of 
marriage and family. On this background, broad family ministry can be build. 
Its development would require an in-depth presentation of this important 
field of pastoral ministry, especially parish ministry.

Key words: marriage, family, the teaching of the popes, Paul VI’s encyclical 
Humanae vitae, the human value of marriage, the responsible ministry
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MARITAL PARENTHOOD PLANNING

MAŁŻEŃSKIE PLANOWANIE RODZICIELSTWA

Sakramentalny związek małżeński w swojej istocie ukierunkowany jest na 
prokreację. Jest ona owocem miłości dwojga małżonków. Odpowiedzialne 
rodzicielstwo jest zakorzenione w integralnej wizji małżeństwa, w której 
seksualność nie jest tylko źródłem przyjemności ale jest włączona w służbę 
miłości i życia. Podjęta w artykule problematyka ukazuje potrzebę planowa-
nia rodzicielstwa, stąd jego logiczna struktura zawiera takie zagadnienia jak: 
semantyka pojęcia planowane rodzicielstwo (1), ewolucja działań podejmo-
wanych w Kościele na rzecz planowanego rodzicielstwa (2), ukazanie podstaw 
teologiczno-antropologicznych (3), potrzeba odpowiedzialności małżonków 
w związku sakramentalnym (4) i rodzicielstwo w miłości (5).

Słowa kluczowe: sakramentalne małżeństwo, miłość małżeńska, planowanie 
rodzicielstwa, odpowiedzialne rodzicielstwo.

Planning is a dynamic concept that is mobilizing to create the particular 
circumstances of the human person life. The woman and the man before the 
conclusion of the sacramental relationship plan their marriage. Planned activ-
ities are thought-out initiatives. Issues concerning planning are shaped on the 
basis of the predisposed person. Some are able to plan and mobilize themselves 
to implement plans, for others it is with greater difficulty. You act without 
planning, and suffer the consequences of a situation created spontaneously. 
The planned marriage is a better way for planned parenthood than the one 
that makes the affianced couple to be parents first and then inspires them to 
marry. Such an approach, especially in the long-term actions do not always 
produce the appropriate results. It is better, therefore, when both women and 
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men learn creative engagement and planning of their activities, not only in 
the economic or political life but also emotional, sexual or procreative.

Meaning of the concept
Planning as a characteristic of positive thinking applies not only to the 

creation of structures of ordering various fields of human life. It covers the 
operation of the basic cell of society, the original social microstructure, which 
is the family.1

Planning parenthood and, consequently, the family is a vividly interpreted 
issue in modern societies for the family as a dynamic and developmental insti-
tution is the basis of their existence. However, there are big differences in the 
interpretation of the nature and functioning of the family, due to ideological 
assumptions, new opportunities resulting from advances in biology and med-
icine, as well as personal attitudes relating to the phenomenon of life which 
affect the understanding of family planning.

In the Dictionary of marriage and the family, the concept of family planning 
is defined as “desired number of children and the spacing between pregnancies 
(ie. conceiving another child) in the family, and the number of children in all 
families of the society”2. The author explains that “spouses as people gifted 
with free will and reason, according to the task, arising from the nature of 
marriage, have the right to engage in sexual relations both in the fertile and 
infertile periods, as well as the right to periodically resign from sex [... ] – 
depending on the planning or postponing the moment of conception.”3 The 
author continues, “this attitude is the most correct, provided that there is the 
attitude of openness to every unborn child and the potential of parenthood, 
implemented in a responsible and generous way.”4 The above argument is 
reduced to taking into account the possibility of conception of children in 
the family in the context of their rational planning of maintaining an open 
attitude towards every conceived life. This action is based on the personalistic 
vision of man, which refers to the person as a corporeal and spiritual being, 
endowed with the ability to make free decision and a choice.

Action in freedom as in the case of selecting a spouse, care for the de-
velopment and maturation in love, as well as the creation of a seed, brings 
1 H. Podedworna, Analiza struktur społecznych. Wybrane przykłady, [in:] J. Polakowska-

-Kujawa (ed.), Socjologia ogólna. Wybrane problemy, Warszawa 1999, p. 105-119.
2 Z. Szymański, Planowanie rodziny, [in:] E. Ozorowski (ed.), Słownik małżeństwa i rodziny, 

Warszawa – Łomianki 1999, p.334.
3 Z. Szymański, Planowanie rodziny, op. cit., p. 335.
4 Ibidem.
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the consequences of the individual and social nature. Personal, because two 
spouses shapes their attitude of responsible parents through proper education 
of children, which allows to develop educational predispositions, potentially 
encoded in spouses. Social, because through the family is made the correct, 
natural development of society.

Mature decision on parenting and responsible conception cannot be un-
derstood without taking into account properly interpreted the term of family 
planning.5 It should therefore be noted that family planning is a concept, the 
scope of which relates to the foresight and determination of the intended 
number of children and the time of their conception, however, does not apply 
to methods of implementation of the plan. Therefore, the determination of the 
total, so morally proper fertility planning, and the choice morally legitimate 
planning methods, adopted a different term natural family planning6. Natural 
family planning means acting, eliminating from family planning, contraception 
and abortion. The cause of this confusion is treating contraceptive methods 
as well as natural family planning methods as morally equivalent, as aiming 
for the same purpose.7 It is common to use a convertible term responsible 
parenthood. Also, the term birth control is wrong, because this name does not 
exclude abortion and contraception. It would be better to use the term plan-
ning conception.8 Proponents of such a recognition of the case as contraceptive 

5 Application of the term family planning made in the context of utilitarianism these move-
ments and organizations that included methods contraception, abortion and sterilization 
of people to family planning. Family planning based on the use of contraceptive methods 
has been called by the International Planned Parenthood Federation – IPPF International 
Planned Parenthood Federation, as planned parenthood. Cf. W. B. Skrzydlewski, Planowanie 
rodziny – wyzwanie moralne, Kraków 1998, p. 12-18.

6 Natural family planning is based on the natural rhythm of fertility. It indicates a married 
couple fertile and infertile days in a woman’s cycle, based on indicators of fertility, so those 
that each woman is able to observe at home. In measuring core body temperature, or 
observation of mucous and examination of the cervix. The behavior of such a procedure 
should contribute to avoid speaking colloquially, unwanted pregnancy, or planning a 
desired child. The second aspect – the planned conception – there are very few accepted 
this notion, and yet it is particularly important. In the natural family planning in terms 
of awareness of their own fertility and the possibility of its management, increasing the 
time interval between children and application of knowledge about the states increased 
fertility purpose of conceiving a child. Cf. M. Szczawińska, Naturalne planowanie rodziny 
a antykoncepcja, [in:] E. Burzyk (ed.), Odpowiedzialni za życie i miłość, Bielsko-Biała 1996, 
p. 87.

7 Such an approach to the problem suggested Bernhard Haring, famous Catholic moralist. 
But this is the wrong concept.

8 Cf. W. B. Skrzydlewski, Planowanie rodziny – wyzwanie moralne, op. cit., p.16.
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methods include the natural family planning, which causes quite a stir among 
people and organizations dealing with issues of family planning. 

Contraception is the attitude and consequent behavior, precluding the 
creation of a new human life through sexual relations, and so negatively 
oriented to human life. In contrast, natural family planning is the attitude 
and behavior, positively geared to a new life in the family, because their job is 
mainly to set a deadline of conception. It does not preclude the adoption of a 
new human life, when it appears as a result of a sexual relationship, which was 
not intended by spouses to appear in the family. Contraceptive methods and 
methods of natural family planning9 are not so equivalent methods, leading 
to the same goal, because some are geared to the new human life negatively 
and one positively, some rule out new life, and the other admit it. 

Evolution of activities
Spouses living in the sacramental relationship, in planning parenthood apply 

the alternative of two currents regulating procreation: natural and ecological 
mainstream, based on respect for the biological rhythm of fertility and infer-
tility of human pair and contraceptive current – nonecological, destroying the 
same procreative ability or its fruits in the form of already conceived child. 
Thus, methods or agents belonging to one or the other mainstream control 
procreative functions, but are fundamentally different in the way of achieving 
the goal. 

The Church has consistently rejected all abortions and contraceptives as a 
source for planning parenthood. For a period of time the whole of Christianity 
in this respect was uniform. Only conference of Anglican bishops in Lam-
beth in 1930 announced a declaration in which they said that under certain 
conditions it is justified to use contraceptives. In the wake of the Anglican 
episcopate declared the Protestant churches, which appealed to the difficul-
ties experienced by many families in view of the rapidly increasing population 
density around the globe.

In response to this declaration, Pius XI issued the encyclical about christian 
marriage Castii connubi (December 31, 1930)10. In this document, the Pope 

9 Natural family planning is focused on explaining natural methods based on regular intervals 
of fertility so-called “diary” in Ogino-Knaus method and natural symptomatic methods: 
Billings’ ovulatory, dr. Kramarek’s thermal, Krömer’s sympto-thermal or dr. Massalska’s 
multisignal. Cf. W. B. Skrzydlewski, Planowanie rodziny – wyzwanie moralne, op. cit., 
p. 151-153.

10 Cf. P. Barbieri, D. Tettamanzi (ed.), Matrimonio e famiglia nel magistero della Chiesa, 
Milano 1986.
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made it clear that all marital intercourse, which is deliberately deprived by a 
man of its natural reproductive power, breaks the law of God and the natural 
and stains those who commit such a thing with grave fault. The position taken 
by the Holy See in this important case coincided with the publication of new 
scientific achievements solving the problem of birth control in the natural 
way. The author of this research was Kyusaku Ogino, and they concerned the 
regularity of periods of fertility commonly called “diary”. In the wake of these 
developments in the late 40s introduced the thermal test, which was a new 
stage in the development of natural methods of birth control. 

Pope John XXIII in his encyclical Mater et Magistra (May 15, 1961) pointed 
the rules to solve the demographic problem. It is located in economic devel-
opment and social progress, respecting the true human values, individual and 
social, implemented in accordance with morality, in a manner worthy of man 
and the value that is human life11. “We must solemnly proclaim that human 
life is transmitted by means of the family, and the family is based upon a mar-
riage which is one and indissoluble and, with respect to Christians, raised to 
the dignity of a sacrament. The transmission of human life is the result of a 
personal and conscious act, and, as such, is subject to the all-holy, inviolable 
and immutable laws of God, which no man may ignore or disobey. He is not 
therefore permitted to use certain ways and means which are allowable in the 
propagation of plant and animal life.

Human life is sacred – all men must recognize that fact. From its very incep-
tion it reveals the creating hand of God. Those who violate His laws not only 
offend the divine majesty and degrade themselves and humanity, they also sap 
the vitality of the political community of which they are members.”(MEM 3).

In the sixties technological revolution increasingly decoupled human from 
necessity to subject to natural mechanisms. This independence, in itself pos-
itive, has created the temptation of disregarding the order of nature, with its 
natural aims. The impact of scientific and technological revolution marked 
also in the field of sexuality, bringing new solutions of hormonal contraceptive 
tablet (pills) and intrauterine device (spiral)12. In the face of new signs of the 
times, Pope Paul VI signed the encyclical Humanae vitae (July 25, 1968). 

In the encyclical, Paul VI outlined an integral vision of man and charac-
terized conjugal love as a feeling involving sensual and the spiritual realm of 
experience of the human person. He stressed at the same time, it is faithful, 
11 Cf. E. Ryszka, A. L. Szafrański, Teologiczne i personalistyczne zasady planowania rodziny i 

regulacji poczęć, [in:] A. L. Szafrański (ed.), Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła 
i współczesnej teologii, Lublin 1985, p. 309.

12 Cf. W. Fijałkowski, Wpływ encykliki Humanae vitae na rozwój naturalnego planowania 
rodziny, „Życie katolickie” 7 (1988), p. 37-38.
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exclusive and fruitful love13. It is not exhausted, therefore, in the community 
of spouses, but tends toward its extension and giving new life. The encyclical 
mentioned about the interior order and characterized the dual function of 
the sign in the sexual act in marriage14.

At the congress in Cali they accepted formula for determining what is 
natural family planning: “These are methods based on the observing in the 
intercourse the cyclically occurring periods of fertility and infertility. To avoid 
pregnancy do not come into the picture hormonal, chemical or mechanical 
methods, or surgery, but only periodical refraining from sexual intercourse 
during cyclic fertility. Intercourse, if any, remains an intact act15. “Eight years 
later R. Cremins gave the definition: “Natural family planning is the freedom 
of choice a way of life by marrying deciding on granting or not granting in-
tention of conceiving a child by periodically making intercourse according to 
the cyclic phases of fertility or infertility, while the act of sex remains intact. It 
does not apply to anything which would render that act from natural fertility 
or unable implantation of the embryo. Spouses determine time of fertility on 
the basis of symptoms appearing from time to time in the cycle”16.

Conciliar teaching on marriage and family promotion is contained primarily 
in the Dogmatic Constitution on the Church Lumen Gentium and the Pas-
toral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium et Spes. 
Lumen gentium requires from all secular an honorable duty to contribute to 
the development of the plan of salvation. At the same time it remains in this 
document emphasized that in the proclamation of the faith and in the witness 
of love for the laity especially valuable is the state of life, which is sacred with 
a separate sacrament, namely, married and family life (LG 33, 35).

Gaudium et Spes defines issues of marriage and the family as that which 
should be the subject of universal concern (GS 46). In this document, the 
understanding of happiness of the human person and the whole of human 

13 Cf. J. Bajda, Humanae Vitae: Encyklika na nowo odczytana, „Studia nad Rodziną UKSW 
2 (2002)”, p. 69-115; A. Derdziuk, Człowiek – miłość – rodzina. „Humanae Vitae” po 30 
latach, „Ethos” 12 (1999), p. 439-445; L. Gormally, „Humanae Vitae” po 25 latach: w 
jakim miejscu zastał nas czas obecny?, „Znak” 8 (1995), p. 53-69.

14 Cf. P. P. Ogórek, Refleksja teologiczno-moralna z okazji 30-lecia encykliki Humanae Vitae, 
„Studia Theologhiae Varsoviensis” 2 (1998), p. 51-69.

15 W. Fijałkowski, Sprawozdanie z I Światowego Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa 
Rozwoju Życia w Rodzinie (International Federation for Family Life Promotion – IFFLP, 
22-29 VI Cali – Columbia), „Ginekologia Polska” 49 (1978), p. 153.

16 W. Fijałkowski, Wpływ encykliki Humanae vitae na rozwój naturalnego planowania rodzi-
ny, op. cit., p. 42. Also E. Skowrońska, Naturalne planowanie rodziny jako alternatywa 
antykoncepcji, „Ełckie Studia Teologiczne” 1 (2000), p. 287-296.
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society is linked closely to the prosperity of conjugal and family. Attention is 
paid to the fact that today there are many factors diminishing the dignity of 
marriage and the family. These include polygamy, the plague of divorce, free 
love and other forms of distortion. Conjugal love, and thus the family, within 
the meaning of the conciliar teaching is reduced by selfishness, hedonism and 
illegal procedures against conception (GS 47). 

Gaudium et spes provides the justification of great dignity of marriage and 
the family, its vocation and holiness. Marriage and the family, as an intimate 
communion of life and love, is established by the Creator and governed ac-
cording to his rights. Hence this relationship, both for the sake of marriage 
and offspring, and society cannot be dependent on human judgment or condi-
tioned by only human rights. Multiform love realizing in the marriage and the 
family was, as highlights the document, generously blessed by the Redeemer 
Jesus Christ (GS 48). This subordination of marriage and the family to the 
plan of the Creator and his law is manifested above all in the delicate issue of 
marital fertility and respect for life. Christian couples cannot act in this mat-
ter according to their own whim, but should always be guided by conscience 
adapted to the law of God, which is interpreted by the Magisterium of the 
Church (GS 50, 51).

Then there is the document of exhortation Familiaris consortio, which was 
based on the Synod of Bishops dealing with the problems of the family. It took 
place in Rome in the autumn 1980 (September 26 to November 25). As John 
Paul II stated at the beginning of the exhortation, the synod has become a sign 
of profound interest of the Church about family in the contemporary era17. 

The analyzed texts of Familiaris consortio reveal marriage issues in the 
deeply human context. The problem of interpersonal relationships, under-
standing of human sexuality, faithful love, are not after all only theological 
problems, but above all deeply human. Therefore, in consideration of the 
marriage and family we should enter the entire anthropological issues, or 
issues concerning the understanding of the nature and vocation of man – 
the person as a substantially-spiritual being. In this way Familiaris consortio 
fits firmly in the consolidation of the traditional and consistent with human 
nature family model. The beginning of the family is marriage between a man 
and a woman. Thus there is a profound justification for the faithful love of 

17 Cf. R. Sztychmiler, Obowiązki małżeńskie według adhortacji apostolskiej Familiaris Con-
sortio i innych okołokodeksowych dokumentów kościoła, „Studia Warmińskie” 34 (1997), 
p. 329-337.
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the spouses becomes a foundation for understanding of the proper vocation 
of the family. It is important to prepare spouses for marriage18.

Responsibilities of spouses in the context of family planning have also been 
expressed in the Charter of Rights of the Family published by the Holy See 
on 22 October 198319.

The problem of life is at the heart of what we call together with John Paul II 
civilization of love. In the Letter to the families Gratissimam sanae, published 
on the occasion of Year of the Family, John Paul II insisted that the family is 
the basis of what Pope Paul VI called the civilization of love. According to 
the mind of the Holy Father civilization of love20 is opposed to the mentality 
of the usage, consumption, as well as the associated pro abortion trends and 
inadequate birth control. “The civilization of love means joy – among other 
things, that a man is born into the world” (LDR 13).

Pope Francis in the apostolic exhortation Amoris laetitia supports this 
interpretation of life and explains, he wrote: “Every child growing within the 
mother’s womb is part of the eternal loving plan of God the Father […] Each 
child has a place in God’s heart from all eternity; once he or she is conceived, 
the Creator’s eternal dream comes true. Let us pause to think of the great 
value of that embryo from the moment of conception. We need to see it with 
the eyes of God, who always looks beyond mere appearances.”21

Theological and anthropological fundamentals
The man realizes that he is called to a dynamic, individual development. 

Conceived by a man and a woman develops, and upon reaching maturity he is 
planning a new family community. The environment in which man lives and 
develops in a family, based on the sexual differentiation of men and women 
who joining in marriage are planning a family.

John Paul II formulated two arguments concerning the foundation of fam-
ily planning: theological and anthropological one. In theological he pointed 
out that deciding on the use of contraception, married couples want to have 
procreative power alone, although given the power of God to perform it only 
with God as his co-workers. Using contraception, spouses deprive themselves 
18 Cf. M. Szymonik, Dwadzieścia lat adhortacji Jana Pawła II o zadaniach rodziny chrześci-

jańskiej w świecie współczesnym „Familiaris Consortio”, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 
6 (2003), p. 259-271.

19 Holy See, Charter of Family Rights, „Communicationes” 15 (1983), p. 140-152.
20 The first chapter of Letter to Families was entitled Civilisation of love. Cf. John Paul II, 

Letter to Families, Città del Vaticano 1994, 12-68.
21 Francis, Apostolic exhortation Amoris laetitia, Wrocław 2016, 136.
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of this power and invade the powers of God, pretending to obtain belonging 
exclusively to him the right to decide about human life. As a result, they are 
no longer cooperate with God, but self-proclaimed masters of human life.

The anthropological argument recalled that the sex act of married expresses 
the total reciprocal gift of themselves by spouses. Who use contraception is 
deprived of the procreative power, and therefore does not give fully her femi-
ninity or his masculinity to the spouse.22 She refuses him something of herself. 
This is contrary to one’s total gift of self and the overall character of love. Who 
uses contraception, deprive yourself and your spouse of specific possibilities of 
being a father or mother and the opportunities for personal development by 
experienced while being a parent. The denial of this possibility is contrary to 
conjugal love and with the requirements of the sacrament of marriage, which 
requires spouses to help each other in achieving salvation as much as possible 
in the personal development. 

In the modern world distorts or entirely misinterprets the true meaning of 
sexuality, depriving it of a reference to the person. In this, so the social and 
cultural reality the Church presents sexuality as a value and at the same time 
the task of the whole person, created by God in his image and likeness. Pope 
John Paul II in Familiaris consortio, also uses the personalistic argument 
“Couples, by means of contraception act as “arbiters” of the divine plan and 
they “manipulate” and degrade human sexuality-and with it themselves and 
their married partner-by altering its value of “total” self-giving. Thus the innate 
language that expresses the total reciprocal self-giving of husband and wife 
is overlaid, through contraception, by an objectively contradictory language, 
namely, that of not giving oneself totally to the other. This leads not only to a 
positive refusal to be open to life but also to a falsification of the inner truth of 
conjugal love, which is called upon to give itself in personal totality.”(FC 32).

All contraceptives change human nature, directly affecting physiological 
processes occurring in the body. Artificially caused infertility is an abnormal 
state, having a negative impact on the health and well-being. Fertility is a 
symptom and the medium maintaining mental balance of man and woman. 

John Paul II very accurately showed the anthropological and moral dif-
ference between contraception and the rhythm of the cycle in Familiaris 
consortio: “The choice of the natural rhythms involves accepting the cycle 
of the person, that is the woman, and thereby accepting dialogue, reciprocal 
respect, shared responsibility and self- control. To accept the cycle and to enter 
into dialogue means to recognize both the spiritual and corporal character of 
conjugal communion and to live personal love with its requirement of fidelity. 
22 Cf. A. Pryba, Planowanie rodziny jako wewnętrzny aspekt odpowiedzialnego rodzicielstwa. 

„Teologiczne Studia Pelplińskie” 33 (2002), p. 525-538.
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In this context the couple comes to experience how conjugal communion is 
enriched with those values of tenderness and affection which constitute the 
inner soul of human sexuality, in its physical dimension also. In this way sex-
uality is respected and promoted in its truly and fully human dimension, and 
is never “used” as an “object” that, by breaking the personal unity of soul and 
body, strikes at God’s creation itself at the level of the deepest interaction of 
nature and person.”(FC 32).

Sexual intercourse strenghtens love23, but it does not exhaust it; It can be a 
source of joy, but also a common and voluntary resignation from it is a factor 
supporting the mutual love and giving much higher joy. This also applies to 
the resignation of the period of fertility, if voluntarily and generously made24. 
Spouses must learn so much needed abstinence25.

The attitude in defense of man, his sexuality, freedom and marriage is built 
on the basis of the theological and anthropological principles such as faith in 
God, faithfulness to the covenant and the dignity of life. 

Faith in God and in his revelation and presence on the ground reinforces 
in man the belief of God’s guidance the life of every human being. Marriage 
is a covenant, “a communion between God and men” (FC12), a community 
of love and as such is expressed, among others, respecting the dignity of the 
spouses, who never should treat each other as a means to achieve a unilateral 
advantage, and therefore as an object26. Hence conjugal life, expressing mutual 
love, is conditioned by common accord with the right of each party to fully 
experience combined with the awareness of the gift of folding the other side, 
and which is realized in full satisfaction of sensual and spiritual; selfish attitude 
is a sin against love and fidelity sworn at the altar.

Human life is a being whose ontological property is dignity, recognized in 
relation to God and the world. It is entitled to a man in a sustainable, essential 
and obligatory way. Man is a person that makes he has the highest perfection 
of living among the other creatures. This is due to the human dignity of the 
spouses they take lifestyle based on naturally planned parenthood, in which 
each child and other people are the best for each other. The basic human 
right is the right to life, which is sacred because from its beginning it involves 
the creative action of God and it remains forever in a special relationship 

23 Pontificio Consiglio per la Famiglia, Sessualità umana: verità e significato, Milano 1996.
24 A. Cappella, Corso di anatomia e fisiologia della riproduzione umana, Roma 2000.
25 Cf. C. Caffarra, La castità coniugale, [in:] S. Oddi (ed.), La procreazione responsabile. 

Fondamenti filosofici, scientifici, teologici, Roma 1992, p. 173-184
26 Description concerning the analysis of marriage as a covenant with God we find [in:] 

Cz. Rychlicki, Sakramentalny charakter przymierza małżeńskiego, Płock 1997.
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with the Creator, who is its sole end. “God alone is the Lord of life from its 
beginning until its end” (EV 53). Sanctity of life, the dignity of the human 
person is a part of the order of creation27. This applies to all of life, including 
the handicapped. The parents, who live according to the principles of natural 
family planning, that is, the principles of the Gospel, take each child and also 
that handicapped; They do not think about the destruction of him – precisely 
because of his dignity.

The dignity of human life is its superiority over animals and its proximity 
to life of God. God has given man “in him only competent spiritual powers, 
such as reason, discernment between good and evil, free will. (...) Among 
all visible creatures only man is capable of knowing and loving his Creator. 
Only the man is able to know himself, his body, only a person can see and 
read the laws of nature governing human fertility in the spirit of responsible 
parenthood. Natural family planning is a reading plan of the Creator inherent 
in the natural order of human fertility.

A conceived new life, “a living reflection of their love, a permanent sign of 
conjugal unity and a living and inseparable synthesis of their being a father 
and a mother.” (FC 14) As an “event” in the history of salvation provided by 
God before the foundation of the world and called from nothingness by the 
interaction of parents for glory of the Creator, should be accepted and adopted 
with love, even the one in this case against the plans for a family. Every child 
has the right to integral development and education.

Responsibility of spouses
The right approach to family planning depends on an adequate and ma-

ture attitude of spouses28. Their attitudes vary in this area widely, depending 
largely on information on family planning, information is often partial or even 
erroneous. There are primitive attitude when the spouses do not want to take 
care of family planning and aim in advance to accept any number of children 
that occur as a result of their sex life. This is often religiously motivated, when 
spouses want to accept “what God gives.” Sometimes, however, this attitude 
stems from laziness or irresponsibility. The consequence of such attitudes is 
sometimes the most excessive fertility of spouses actualizing in too frequent 
pregnancies and births, which reflected negatively on the health of a mother 
and children and cause serious economic and educational difficulties. 

27 Cf. A. Scola, Implicazioni antropologiche di una catechesi matrimoniale e prematrimoniale, 
[in:] S. Oddi (ed.), La procreazione..., op. cit., p. 197-213.

28 Cf. A. R. Luño, Spontaneità, amore e castità coniugale, in: S. Oddi (ed.), La procreazione..., 
op. cit., p. 185-196.
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The most common phenomenon today are attitudes theoretically accepting 
the idea of family planning, but rejecting the principles of natural planning 
and reduced to the use of contraception, as seemingly easier and giving any 
freedom to take your sex life. The result of such attitudes is disappearance of 
the spirit of generosity in spouses and spreading the atmosphere of selfishness, 
and sometimes also resort to abortion when used contraceptive methods fail.

The ideal attitude takes place when the spouses generously and responsibly 
take and implement the principles of natural family planning, taking into ac-
count the requirements of his parental vocation and social development and 
taking into account the consequent health, housing, economic, demographic 
and educational conditions29. 

Theology of conjugal love is based on the model viewed in God and con-
crete in Christ’s love for the Church. Responsible parenthood is rooted in the 
integral vision of marriage, in which sexuality is not only a source of pleasure, 
but it is always turned on in the service of love and life. Spouses guided by this 
principle should know the natural method of birth control and in accordance 
with their conscience, formed on the basis of the doctrine of the Church, 
must make decisions about the time and the number of children. Adjusting 
the conception consistent with the ethical principles concerns not only the 
methods of making. It is based on rational mastery over impulses and openness 
to the will of the Creator. The use of natural methods is not about the same 
technique and obedience to the law, but about personal expression of dialogue 
with God, through which a man turns his obedience to Him.

Responsible parenthood is associated with the objective moral order estab-
lished by God, which fine interpreter is true conscience. Spouses should be 
aware of their duties toward God, themselves, their families and the society 
to which they belong, while maintaining the objective hierarchy of values. In 
giving life they cannot act on their own and independently, but must adapt 
to and known by faith the plan of the Creator, contained in the very nature 
of marriage and its features, and commented in the ordinary teaching of the 
Church, which Christ promised and constantly sends his Spirit of Truth (HV 
10).

Responsible parenthood combines organically with the purity of marriage, 
flowing from God’s love and transforming the natural forces in the sacrificial 
ability to serve the family. Purity brings harmony, peace, upholds respect for 
the spouse, it helps to overcome selfishness, the opposite of genuine love, 
strengthens the sense of mutual responsibility and underpins the educational 

29 Cf. E. Skowrońska, Naturalne planowanie rodziny..., op. cit., p. 290.
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influence on children strenghten in them respect for the true human values 
(HV 21).

Family planning is the responsibility of every married couple. The complexity 
of the problem, however, and its numerous conditions require psychological, 
religious, moral and social maturity of spouses. The most important factor is 
properly formed conscience, and constantly developing on the basis of the 
teachings of the gospel and the Church. Indispensable is also full confidence 
to the Creator, who demands people, sometimes very highly, serves them his 
help to enable them to overcome all the difficulties piled on their way of life.

Planning parenthood in love
Very important, though usually unexpected, result of natural family planning 

is to increase the love between spouses. Conjugal love is to be human, full, 
faithful, exclusive and fruitful. This excludes the violation of the separation 
of the intercourse from marriage and the separation of the conjugal act from 
openness to the children. Intercourse should be a sign of union of persons 
intended by God30.

Even the most spontaneous and genuine love need to develop. Love, the 
spiritual dynamic efficiency increases by the respective acts that are updating 
it31. These actions express love through the gift of myself, the one who loves 
to the loved one, to be happy. Generosity expressing the gift of self, makes 
love grows and moves loving to increasing the availability and personal effort.

Natural family planning is based on the generosity implemented in love 
with love – for sacrificial behavior of periodic abstinence resulting from the 
knowledge of variable periods of women fertility. This requires renouncing sex 
life at a time when it could lead to unwanted pregnancy, so it requires a certain 
sacrifice. This generosity comes from love, and at the same time it increases, 
because love is growing just by generosity. Therefore, in the couple using NFP 
parenting and behaving in this periodic abstinence show an increase of love, 
which makes their relationship has increasingly deeper mutual respect and 
increasing delicacy and care that the marital sex life would give them as much 
satisfaction. Only in such an atmosphere of love, respect, understanding and 
satisfaction growing between spouses, you can grow personally, living respon-
sible parenthood, targeting on mature education of children.

30 Every act of conjugal love is integral to bestow on the part of the spouses to each other, 
not only on the physical but also mental and spiritual basis. Cf. Congregation for Catho-
lic Education, Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości. Zasadnicze cechy 
wychowania seksualnego, Wrocław 1994.

31 Cf. A. Derdziuk, Człowiek – Miłość – Rodzina..., op. cit., p. 442.
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MARRIAGE AS A WAY TO HOLINESS

MAŁŻEŃSTWO DROGĄ DO ŚWIĘTOŚCI

Istotą świętości jest miłość Boga i bliźniego. Uświęcenie dokonuje się więc na 
płaszczyźnie wertykalnej i horyzontalnej i obejmuje wszystkich chrześcijan. To 
właśnie w perspektywie powołania wszystkich chrześcijan do świętości można 
mówić o drodze do świętości małżonków chrześcijańskich, pytając, jakie jest 
ich miejsce w powołaniu powszechnym oraz jak w ich szczególnym powołaniu 
mają się stać świętymi. Łaska sakramentu małżeństwa daje nową moc mał-
żonkom dla przekazywania wiary, dla uświęcania i przemiany współczesnego 
społeczeństwa wedle zamysłu Bożego. Zasadnicza problematyka artykułu 
została ujęta w trzech punktach: źródła świętości małżeństwa, sposób rozu-
mienia świętości małżeńskiej, współczesne rozumienie świętości małżeńskiej.

Słowa kluczowe: małżeństwo, sakrament, rodzina, świętość, Kościół.

It is very difficult for modern man to think of marriage as a sacred reality or 
the way to holiness. And yet, every true marriage, even this of pagan couple, is 
somehow sacred. Bronisław Malinowski an ethnographer, in his work entitled: 
“Magic, science, religion” notes that among all peoples marriage apart from 
the birth of man and his death is one of those special moments in life that 
has a social dimension and is surrounded by rites of a religious nature. Thus 
the sacredness of marriage is available experience of many people. This does 
not happen, at least for now in our Atlantic civilization, as some call it, and 
that’s because a few people allowed this civilization to be reduced to a single 
dimension, which in the religious language is called a worldly dimension. 
In this civilization, a man allows so easy to be flatten, does not develop his 
spiritual life, settles at the impressions, renounces freedom. Judging by the 
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ever-growing amount of divorces it happens – and probably often does – that 
even marriage is not the result of a conscious choice, binding for life. Modern 
man allowes to be trapped by convention, trapped in a gray life. And that’s 
why is difficult for this man to understand that this gray life is a or may be a 
place of encounter with God.

All Christians are called to holiness. The essence of holiness is love of 
God and the other one. The sanctification of the man is done on two levels; 
vertical and horizontal, the first is a permanent communication with God. 
But you cannot achieve full excellence without establishing a community of 
people – and this is the second dimension of our sanctification. Spouses should 
bother about their personal holiness, but they also have the responsibility for 
the salvation of the spouse. This obligation derives from the marriage vow. By 
the grace of the sacrament of marriage they get new strength to transmit the 
faith, to sanctify and transform our present society according to God’s plan. 
The grace of the sacrament transforms human love of the spouses and makes 
it a sign and a living image of the mystery of Christ and the Church. This 
means that true love, by which the spouses mutually engage one another and 
give themselves like Christ and the Church, presents a concrete and visible 
way, by which they reveal and realize the profound reality of their sacramental 
relationship “in the Lord”.

For a long time lay people living in marriage and family were conceived as 
a passive part of the Church, not having their own place in the community of 
the People of God and not having, as we speak today, the possibilities of ex-
pression of their style of Christian life. Only in the perspective of the vocation 
of all Christians to holiness some began to talk about the path to holiness of 
Christian spouses, asking, what is their place in the universal vocation and 
how they become saints in their particular vocation1.

Sources of the sanctity of marriage
Let us first question from where flows the sanctity of Christian marriage? 

There are threefold source of that holiness.

1 Vaticanum Secundum, „Lumen gentium” Dogmatic constitution on the church, chapter V: 
The universal call to holiness in the Church. A. Sarmiento, Powołanie do świętości i małżeń-
stwa, [in:] J. Misiurek, W. Słomka (ed.), Małżeństwo – przymierze miłości, Lublin 1995, 
p. 71-83.
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The first source of the sanctity of marriage 
– the establishment of God

It is the object of our faith, that marriage was established by God. It is not 
the result of some event or the result of the evolution of the blind power of 
nature. The Creator has established it wisely and providentially in order to 
make people realize his plan of love. Marriage is not a purely human institution, 
but over the centuries it could be a subject for various changes in different 
cultures2. The establishment of God is therefore the primary source of the 
sanctity of marriage. The establishment of a marriage must be regarded as a 
reality distinct from the act of creation of man and not related to the consti-
tution of the human person.

The source of life of the holy spouses, families, is the sacrament of mar-
riage. This sacrament gives supernatural spiritual unity, which ennobles the 
natural relationship of husband and wife and their relationship turns into a 
divine institution. This grace is able to snatch the spouses of the deep-rooted 
selfishness and call to the generous service for their children, nation, society 
and Church3.

The second source of the sanctity of marriage 
– participation in the laws of God.

The second source of the sanctity of marriage is the mystery of man, which 
includes marriage. Man is really a great mystery. St. Paul says about marriage: 
“This mystery has great significance, but I am applying it to Christ and the 
Church.” (Eph 5: 32). Spouses are aware of belonging to each other. Husband 
says about his wife, my wife and wife says about her husband, my husband4.

The question is: Where does this awareness belong to each other? Can a 
man give another person the right to himself? If so, on what basis? Though, 
there are statements: my husband, my wife which are the sign of husband’s 
certain privileges to his wife and vice versa. Marriage is formed as a result of 
mutual gift and accept it. Where does the right to the gift of himself come 
form? The man does not have the power, so that he could give himself to 
someone. If he cannot cut a hand, how can he give himself to someone? The 

2 Cf. A. Skreczko, Kultura życia rodzinnego i małżeńskiego we współczesnym kontekście spo-
łecznym, [in:] Rada Naukowa Konferencji Episkopatu Polski, Kościół w życiu publicznym. 
Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, v. 2, Lublin 2004, p. 293-305.

3 Cf. A. Scola, Il Mistero niziale. Matrimonio-Famiglia, Roma 2000.
4 Cf. L. Negri, Il Matrimonio, Casale Monferrato 2003.
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human person does not have such power. No one can claim the right to the 
person (cf. Eph 1:2-14).

The statement that the Creator instituted marriage, means that he allows 
in this way a man and a woman to participate in their right to human persons 
and at the same time to participate in His supreme right to initiate human life. 
God the Father gives us in his Son right to Himself. The Psalmist confesses: 
I belong to you (Ps 119:94 – in Latin translation: I am yours ...) And God for 
centuries declares: I am the Lord your God (Deuteronomy 5: 8). God gives us 
the right for each other, he really is our God, God for us, God with us.

In this light the mystery of marriage reveals all its depth. People belonging 
to each other – possible only in marriage – is the image of mutual belonging 
of God and man. We touch the mystery of the sanctity of marriage because of 
the sanctity of a person. Namely, indeed God instituted marriage, ie: he gives 
a human being the rights, which are entitled to him alone. The Lord Jesus 
says, “They are no longer two, therefore, but one flesh. So then, what God 
has united, human beings must not divide” (Mt 19:6). 

A third source of the sanctity of marriage – tasks
The third reality of marriage sanctity is the sanctity of tasks.
The first task, flows from the nature of their mutual relationship. Husband 

and wife are a community of people: a profound communion of life and love 
(Gen 2:23). Marriage is one. Spouses create this unity despite all the difficulties 
that may arise in their lives. What’s more, the foundation of this unity is the 
vows that they will love each other. Strange reality of love, which was founded 
with the divine source of love ... and turns into love of God. The Lord Jesus 
gives the commandment of love, a new commandment to love one another as 
He loved them (cf. Jn 13, 34 and 15, 12). Loving husband to his wife and the 
wife to the husband can exist only as much as their own imaginations. In this 
perspective, you only need to see the reality of sex and sex life. How much the 
reality of the body, that is the reality of sex, should become a spiritual reality 
and go beyond the temporal order? 

Sexuality is intimately linked with the ability to give life. How very necessary 
it is for a man to understand the mystery of the beginning of the relationship 
of human life with the mystery of what spouses links and respect the mystery 
of the beginning. But to this life, with this life that parents give a child, God 
creates an immortal soul. The task of giving life is thus also a source of the 
sanctity of marriage, unites all the spouses in a special way with God the Cre-
ator. Misery of man today is the scarcity, if not disappearance, of reverence 
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for the mystery of sexuality, and therefore for the mystery of life, human and 
ultimately to God.

There is also one more task for marriage, and which is also a sacred task. It 
is the work of raising a child. Parents are children’s first messengers, the first 
witnesses of faith (Gen 2:16-17). Parents give children life not just to make 
them alive, but because that they will be saved. Upbringing leads on this way 
to salvation5.

Methods for understanding the sanctity of marriage
In general, it can be assumed, that there are three ways of Christian living 

the events of everyday, and also three kinds of Christian reflection on every-
day life. The first one is an escape from everyday life, the goal then becomes 
holiness in spite of everyday life. The second is the sacralization of everyday 
life; the aim is then holiness in everyday life. The third approach is the ac-
ceptance of everyday life; the goal becomes a sanctification through everyday 
life, which is full of grace. These distinctions can be helpful to reflect on the 
problem of the sanctity of marriage.

The first of these ways of the Christian thinking and living assumed that the 
daily (and more broadly earthly things) are bad. The conclusion was that you 
need to run away from them – the further, the better. Everyday was only an 
obstacle in the Christian life and in no way could become a path to holiness6. 

The second style also assumes that everyday life belongs to the realm of 
the profane, and therefore requires a transfiguration, a kind of connection to 
the sacred. Representatives of this way of thinking is no longer believed that 
everyday life is and must remain evil, they did not want to escape from everyday 
life, they wanted make it so holy. Under the slogan “the sanctification of daily 
life” they wrote, however, and spoke mainly about prayer and mortification, 
only casually mention the secular duties.

The third spirituality – the acceptance of everyday life and finding in it the 
same dimension of spiritual depth – is based on overcoming the division of the 
sacred-profane. The world is no longer divided (or even torn) between what is 
sacred and what is profane. Everything can be sacred. Furthermore, everything 
5 „Children and indeed everyone gathered around the family hearth will find a readier 

path to human maturity, salvation and holiness. Graced with the dignity and office of 
fatherhood and motherhood, parents will energetically acquit themselves of a duty which 
devolves primarily on them, namely education and especially religious education”. Vat-
icanum Secundum, „Gaudium et spes” Pastoral constitution on the Church in the modern 
world, no. 48.

6 Cf. J. Kłys, Małżeństwo drogą do świętości, [in:] F. Adamski (ed.), Miłość. Małżeństwo. 
Rodzina, Kraków 1981, p. 139-182.



199ks. Adam Skreczko, Marriage as a way to holiness

that makes a believer, should be sacred – precisely because of the fact that he 
(or she) does it. Therefore it is said here about the mysticism of everyday life7.

This typology also allows you to describe three models of the marriage 
feature on the path to holiness. Firstly, it would be the sanctity of marriage 
in spite of the marriage. The examples are blessed and the saints who treat 
their marriage as a burden, and found their true spiritual joy when – whether 
during the spouse’s lifetime or after his death – can indulge in practices of 
penance and prayer. The ideal became resignation in marriage with sexual 
intercourse, which was regarded as something unworthy for people devoted 
to God. St. Catherine of Siena clearly expressed such a model of holiness, 
who – in response to the request of a lawyer from the Florence to direct his 
inner life – also reduced her consent to two conditions: he would first have 
to abandon his marriage and his career.

Second, we can talk about the sanctity of married life. It is essential to 
indicate in particular those who knowingly accept the marriage at all costs 
– also patiently enduring unbearable spouses – trying to live in it “like God”. 
They were sanctified through various spiritual practices. Resistance of spouses 
made, however, that the way to holiness here was not marriage as such, but a 
way of living it by one of the couple. The grace of the sacrament of marriage 
gave power to the heroic fidelity to spouse. Intercourse was the fulfillment of, 
more or less unpleasant marital obligation.

The third way of experiencing marriage on the way of faith springs from 
a deep awareness of the great grace of this sacrament that the ministers are 
after all the spouses. Marriage vow is here at the same time a profession of 
faith in the grace of Christ, which will enable to endure in fidelity for the 
good and the bad. The sacrament of marriage is the mystery of the covenant, 
in which a married couple is included to reconstitute it in everyday life. The 
entire married life becomes permeated with dimension of holiness, and not 
just its selected parts. There is no better test than the sanctity of everyday 
life with the closest person. Nothing more exposes yet human weakness and 
faults. Everything that does a believer should be sacred, especially when they 
do it together – bound by sacramental marriage. The special role here is a 
physical proximity of spouses. The sacrament of marriage makes the spouses 
intercourse also a sign of their holiness. God’s grace makes reciprocal gift of 
the body a sign of sacred conjugal love.

7 Cf. F. Adamski, Duchowość życia małżeńsko-rodzinnego, [in:] F. Adamski (ed.), Miłość. 
Małżeństwo. Rodzina, Kraków 1981, p. 183-199.
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Today’s understanding of the sanctity of marriage
The salvation of man consists of: sanctification of him by God (everyday 

holiness) and cooperation of man (moral holiness). Spouses receive help from 
God for salvation, but it does not exempt them from caring for their own 
sanctification, holiness as bestowed by God, as a down payment demands from 
every baptized sanctity of life, that moral sanctity, to which the Holy Spirit 
encourages and helps.

Everyday holiness is rooted in the sacrament of Baptism and Confirmation 
(as sacrament), and then in the sacrament of marriage.

Moral holiness consists of two elements: negative one and positive one, 
where the first requires a from a Christian duty to fight evil and to avoid sin, 
and the second “following Christ.” Internal and supernatural conformity to 
Christ is a Christian norm of his way of being and action, and should therefore 
care of Christ feelings and penetrate the whole deeds with this similarity. As 
a consequence, there arises the deepest and most personal communion of life 
with Christ, which consists of reconstructing within himself a spirituality and 
discipleship of Jesus’ actions8.

Marriage derives holiness from the relationship of Christ with the Church, 
because it participates in this union. Marriage “yes” and his self-sacrifice of 
Christ on the cross unite in celebration. Since the sacrifice of Christ is made 
in the Holy Spirit, He is also the soul of Christian marriage. As the Father and 
the Son, Christ and the Church, so man and woman in their love are united 
with the Holy Spirit, and through him to the Church of Christ and the life 
of the Trinity. Therefore, love and marriage is holy. Marriage is sanctified by 
sacrament and the spouses grow into the marriage of Christ and the Church, 
this is why they should together, through them and near them more and more 
embody their being “in Christ and in the Church” (Eph 5:32). For this pur-
pose, they receive multiplication of the grace of the state, which makes their 
human, good and meaningful actions as sacred and saving .

Spouses have the duty to promote everything that develops, fulfills and 
unites their love and overcome anything that inhibits or destroys it9. Besides, 
each of them is obliged to confirm a partner in his masculinity or femininity, 
and this is because today there is sometimes a lack of acceptance of gender, 
especially in women. Spouses should educate each other in their diversity and 

8 Cf. C. Colombo, Spiritualità della vita familiare, [in:] T. Goffi (ed.), Enciclopedia del ma-
trimonio, Brescia 1968, p. 683-770.

9 Cf. B. Hudziak, Współczesne zagrożenia duchowości rodziny, [in:] T. B. Kulik (ed.), Współ-
czesne zagrożenia zdrowia rodziny, Stalowa Wola 2002, p. 73-86.
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thus help them in finding their specificity. It will be a starting point in creating 
harmony in their marriage, and thus the spirituality of their community.

Holiness comes from God, who instituted marriage to be the cause of bless-
ings and have an effect on the sanctity of the Christian family, and the rebirth 
of man is the work of the Holy Spirit, who activates and sanctifies the family 
as well as knows what today most need the Church.

God sanctified marriage and the family by the fact that the Son of God 
assumed a human body and became a child in marriage.

The Christian family built on the Christ sacrament of marriage, draws from 
this source strength and help and the grace of the sacrament of marriage in-
creases, enhances and strengthens sanctifying grace. These supernatural forces 
flowing from the sacrament are needed to faithfully fulfill the obligations of 
marriage and family. By this grace spouses can achieve holiness in their state, 
and by supernatural communication and love imagines a close connection of 
Christ with Church.

Holy Family of Nazareth is posed as an ideal of every human family10. In 
addition to Jesus as a role model and help on the path to holiness, Christian 
spouses have the Blessed Mother and St. Joseph. Christ, the Holy One of God 
(cf. Acts 3:14), he not only was the source of the sanctification of Mary and 
Joseph, but remaining in the Church is an inexhaustible source of sanctifi-
cation of all human generations: “It is by him that you exist in Christ Jesus, 
who for us was made wisdom from God, and saving justice and holiness and 
redemption.”(1 Cor 1:30)11.

The relationship between Mary and Jesus, and between Joseph and Jesus em-
phasizes the aspect of the humanity of Christ, as God’s tool effectively serving 
for sanctification of man. Thus, if the humanity of Christ is an effective tool 
in the Divine order of sanctification, that those who were with him in daily 
contact, what is more, in a communion of life, the first became partakers of 
His nature, and so the same holiness of God. This “mystery of daily contact» 
Mary and Joseph with Jesus was “full of grace”.

Since the source of holiness of the first Christian family – Mary and Joseph, 
was the presence of Christ, as an effective source of sanctification to families 
today is the sacramental presence of Christ. Through the sacraments of the 
Church of Christ is present in families, which constitute an inexhaustible 
source of sanctification. With sanctifying grace of family in a real participation 

10 Cf. J. Bajda, Święta Rodzina – wiecznie aktualnym wzorem dla chrześcijańskich rodzin, 
Warszawa 2000.

11 Cf. A. Skreczko, Józef i Maryja wzorem świętości małżeńskiej, „Salvatoris Mater” 5(2003) 
no 1, p. 125-138.
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in the holiness of Christ, and at the same time grace is the presence of Jesus 
in their lives.

Perfection of Christian spouses or “satisfying oneself” in a marriage depends 
on the development of the grace of the sacrament of marriage, by participating 
in the prophetic mission of the Church. 

The Christian family participates in the prophetic mission of Christ and 
the Church by adopting and proclaiming the Word of God. This requires from 
Christian spouses and parents above all the obedience of faith, ie. the com-
patibility between faith and life. Faith, which operates as the virtue of love, 
is called to grow and embody through the events, problems and difficulties in 
the daily affairs of life, through which God comes to spouses, revealing and 
presenting them to the specific requirements relating to their participation in 
the love of Christ to Church.

In the Church, the family also meets the priestly function, because by 
baptism belongs to the People of God through the sacrament of marriage is 
constantly nourished by Christ the Lord and through him summoned and 
committed to a dialogue with God through the sacramental life, the sacrifice 
of life and prayer. The priestly task of the family meets in intimate communion 
with the whole Church, through the daily realities of married life and fam-
ily: in this way the Christian family is called to be sanctified and to sanctify 
the ecclesial community and the world. Spouses learn how to submit a daily 
spiritual sacrifice through personal and common prayer, participation in the 
Eucharist and the sacrament of reconciliation. 

Another feature of family is completing the royal function. It is a service to 
the people in accordance with what Jesus did and commanded his disciples 
to do. Inspired and sustained by the new commandment of love, family lives 
according to hospitality, respect and service to everyone in his or her dignity 
as a person and child of God. It should be so especially inside and for the good 
of marriage and the family, through a daily effort to promote a truly personal 
community, initiated and fostered by an inner communion of love.

Conclusion
For a long time lay people living in marriage and family were conceived as 

a passive part of the Church, not having their own place in the community 
of the People of God and not having, as we speak today, the possibilities of 
expression of the style of Christian life. Only in the perspective of the voca-
tion of all Christians to holiness began to talk about the path to holiness of 
Christian spouses, asking, what is their place in the universal vocation and 
how can they become saints in their particular vocation. The Christian family 
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built on sacramental marriage should be the first school of love and holiness, 
the first school of all human and Christian virtues.

Key words: marriage, sacrament, family, holiness, Church.
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MAŁŻEŃSTWO W TEOLOGII 
ORTODOKSYJNEGO KOŚCIOŁA 

KOPTYJSKIEGO

MATRIMONY IN THEOLOGY OF THE COPTIC ORTHODOX CHURCH

The Coptic Orthodox Church relates the mystery of trinity unity not only to 
science about the Church but also to perception of matrimony. The matrimony 
is for Copts one of seven sacraments. People were appointed to live in image 
and likeness of the Holy Trinity and will of God is, so as they, with exception of 
special cases, do not live in loneliness but in family. Like God gave first family 
his blessing and said to Adam and Eve to be fertile and have increase (Gen 
1,28), so the Coptic Church gives its blessing relationship of man and woman. 
The matrimony is not for Orthodoxy only a state of nature but also a state of 
grace. Life in marriage, like monastic life is a vocation, requiring specific gift 
or charisma of the Holy Spirit and just this gift is being given in the sacrament 
of matrimony.

Key words: matrimony, sacrament, the Coptic Church.

Teologia sakramentu małżeństwa w Ortodoksyjnym Kościele Koptyjskim 
jest na gruncie polskiej literatury teologicznej swoistego rodzaju terra incognita. 
Opracowania na ten temat są nieliczne. Być może spowodowane jest to brakiem 
kodyfikacji kanonicznej tego sakramentu w samym Kościele koptyjskim oraz 
trudnościami wynikającymi z dotarciem do jego teologicznych źródeł. 

Ortodoksyjny Kościół Koptyjski należy do grupy Kościołów orientalnych 
zwanych Kościołami przedchalcedońskimi. Według Tradycji, Kościół w Egipcie 
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został założony przez św. Marka1. Tamtejsza wspólnota chrześcijańska rozwijała 
się pod rządem patriarchów Aleksandrii, których zwano również papieżami2. 
Kościół w Egipcie wytworzył własny obrządek, odmienny zarówno od rzymskie-
go, jak i od bizantyjskiego. Kościół egipski wydał wielu wybitnych teologów, 
zasłużonych zwłaszcza w walce z herezją nestorianizmu. Do najwybitniejszych 
z nich należą Klemens Aleksandryjski i Orygenes. To właśnie w Egipcie narodził 
się chrześcijański monastycyzm, na początku w formie pustelnictwa. Z tym 
wiążą się imiona egipskich Świętych Antoniego i Pachomiusza3.

Rozłam w Kościele egipskim nastąpił po Soborze w Chalcedonie (451). 
Ówczesny patriarcha aleksandryjski Dioskur odrzucił wyznanie wiary uzna-
jące istnienie dwóch natur w Jezusie Chrystusie. Swego patriarchę poparła 
przeważająca większość wiernych Egiptu. Jego zwolennicy nazwali się „pra-
wowiernymi” (gr. orthodoxos, co akurat w tym przypadku nie znaczy, jak 
zazwyczaj, „prawosławni”), natomiast przeciwnicy – melchitami (aram.-gr. 
melchitoi „ludzie króla”), a później „katolikami” (gr. katholikos „powszechny”). 
W pierwszym okresie rozłamu nie pojawiła się druga linia patriarchów alek-
sandryjskich – patriarchowie pozostali głową zarówno jednego, jak i drugiego 
odłamu Kościoła egipskiego, usiłując godzić zwaśnione strony4. Godność tę 
sprawowali zarówno Koptowie, jak i melchici. Z biegiem czasu coraz częściej 
zdarzało się jednak, że panowało dwóch patriarchów jednocześnie – koptyjski 
i melchicki. W następnych wiekach rozdział obu Kościołów koptyjskich jesz-
cze się pogłębił. Zaczęto uważać się nawzajem za heretyków i wzajemnie się 
zwalczać. Powstały dwie linie patriarchów Aleksandrii5.

Wierni, którzy uznali Sobór Chalcedoński, przez kolejne wieki zachowywali 
łączność i z Rzymem i z Konstantynopolem, mimo że kulturowo należeli do 
kręgu bizantyjskiego. Po Wielkiej Schizmie Wschodniej w roku 1054 egipscy 
melchici stopniowo odchodzili od jedności ze Stolicą Apostolską, stając się 
częścią Cerkwi prawosławnej6. 

1 Iris Habib el Masri, The story of the Copts: The true story of Christianity in Egypt, St. 
Anthony Coptic Orthodox Monastery 1982.

2 E. L. Butcher, اهتسينكو ةيطبقلا ةمألا خيرات, London 1897.
3 Uznawani za Świętych przez Kościół katolicki, Kościół anglikański, Kościoły prawosławne 

i Koptyjski Kościół Ortodoksyjny. Niektóre Kościoły protestanckie uważają ich za boha-
terów wiary. Kościół luterański zalicza ich do odnowicieli Kościoła.

4 Y. N. Youssef, Severus of Antioch in the „History of the Patriarchs”, „ Parole de l’Orient” 
28 (2003), s. 435-458.

5 J. M. Lipniak, The Catholic Church in the Middle East, Jerusalem 2014, s. 43n.
6 Idem, Sakrament małżeństwa w teologii Ortodoksyjnego Kościoła Koptyjskiego, [w:] Ekume-

niczna wizja małżeństwa i rodziny. Szansa i życiowe problemy, J. M. Lipniak (red.), Wrocław 
2015, s. 147.
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Małżeństwo sakramentem 
Tajemnica trynitarnej jedności w odmienności odnosi się w teologii Or-

todoksyjnego Kościoła Koptyjskiego nie tylko do eklezjologii, ale również do 
pojmowania sakramentu małżeństwa. Małżeństwo jest dla Koptów jednym 
z siedmiu sakramentów7. Sakrament ten jest nie tylko umową prawną, lecz ma 
głęboki wymiar duchowy i jest niezbędny dla Kościoła8. Mężczyzna i kobieta 
zostali stworzeni na obraz Trójcy Świętej i wolą Stwórcy jest, aby, z wyjątkiem 
szczególnych przypadków, żyli nie w samotności, lecz w rodzinie9. Dlatego Bóg 
im pobłogosławił w słowach: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zalud-
nili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1, 28). Podobnie Kościół koptyjski 
błogosławi swoich wiernych zawierających sakrament małżeństwa podkreślając, 
że nie jest on jedynie stanem natury, ale dzięki Chrystusowi stanem łaski. Życie 
w małżeństwie, podobnie jak życie monastyczne, jest szczególnym powołaniem, 
dlatego wstępujący na tę drogę życia otrzymują specjalną łaskę. 

Sakramentalne małżeństwo w swoim wymiarze duchowym wskazuje, że 
mężczyzna i kobieta, którzy noszą w sobie Ducha Świętego, tworzą od tej chwili 
jedną świątynię10. Jest to realizacja tego, o czym pisał św. Mateusz: „Dlatego 
mężczyzna opuści ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym 
ciałem. Tak więc już nie są dwoje, lecz stanowią jedno” (Mt 19, 5-6). Stąd 
w Kościele koptyjskim nupturienci muszą być tej samej wiary, bo tylko w ten 
sposób mogą zbudować prawdziwy domowy Kościół. Nie powinno się zawierać 
związków z przedstawicielami innych wyznań, bo straciłoby się poprzez połą-
czenie dwóch sprzecznych poglądów doskonałość własnej wiary11.

Cele małżeństwa
Ortodoksyjny Kościół Koptyjski stawia przed małżeństwem trzy cele12: 

Pierwszym z nich jest współpraca między mężczyzną a kobietą. Małżonkowie 
są równi, mają sobie pomagać i wspierać we wszystkim. Kobieta i mężczyzna 
zostali stworzeni jako jednakowo ważni13. W życiu i powołaniu do świętości 
jest równość kobiety i mężczyzny. Dlatego na pierwszym miejscu w teologii 

7 Bishop Mettaous, Sacramental Rites in the Coptic Orthodox Church, s. 119.
8 Shenouda III, So Many Years With People’s Questions, t. IV, Cairo 1992, s. 65.
9 Ibidem, s. 83.
10 Ibidem, s. 65.
11 Ibidem, s. 83.
12 Bishop Mettaous, Sacramental Rites..., op. cit., s. 119.
13 Ibidem.
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koptyjskiej jest współpraca małżonków, wzajemne pomaganie sobie, wspólne 
podejmowanie obowiązków rodzicielskich i wychowawczych oraz wspólne 
dorastanie do świętości. Zgodnie z zamierzeniem Stwórcy, mężczyzna i kobieta 
zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Na pierwszym miejscu jest więc 
miłość i rozwój małżonków. Uzupełnianie się w dążeniu do Królestwa Bożego14.

Drugim celem małżeństwa koptyjskiego jest prokreacja. Dzieci też są celem 
małżeństwa, ale nie najważniejszym. Kościół koptyjski podkreśla, że prokreacja 
ma za zadanie zachowanie ludzkości przed zagładą oraz jest nagrodą od Boga15. 
Małżonkowie są wezwani do szczególnej współpracy z Bogiem w stwarzaniu 
nowego życia. Bóg, który dał płodność człowiekowi, zaprosił go do współpracy 
w stwarzaniu nowego człowieka. Kobieta „zostanie zaś zbawiona przez rodzenie 
dzieci” (1 Tm 2, 15). Pan Bóg stwarza, a rodzice przekazują życie swojemu 
dziecku, dlatego ojcostwo jest obowiązkiem mężczyzny, a macierzyństwo od-
powiedzialnością kobiety16.

Miłość małżonków nigdy nie powinna zamykać się na nowe życie. Dzieci 
powinny być radością i szczęściem oraz wzmacniać związek małżeński zgodnie 
z tym, co czytamy w Psalmach: „Oto synowie są darem Pana, a owoc łona 
nagrodą. Jak strzały w ręku wojownika, tak synowie za młodu zrodzeni. Szczę-
śliwy mąż, który napełnił nimi swój kołczan” (Ps 127, 3-5) oraz „Małżonka 
twoja jak płodny szczep winny we wnętrzu twojego domu. Synowie twoi jak 
sadzonki oliwki dokoła twojego stołu. Oto takie błogosławieństwo dla męża, 
który boi się Pana. Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, oglądaj pomyślność 
Jeruzalem przez całe swe życie” (Ps 128, 3-5)17. Posiadanie potomstwa jest 
więc wielkim darem otrzymanym od Boga, nagrodą za małżeństwo. Niemniej 
jednak zdarzają się przypadki, że małżonkowie nie mogą doczekać się dzieci, 
wówczas Kościół koptyjski prosi swoich wiernych, aby się nie smucili ani nie 
popadali w rozpacz, lecz z pokorą przyjęli wolę Pana w postawie całkowitego 
zaufania i zawierzenia Jego miłości. Małżonkowie powinni uświadamiać sobie, 
że posiadanie potomstwa nie jest najważniejszym celem zawartego przez nich 
sakramentu18. Niepłodność nie jest więc powodem do rozwodu czy stwierdzenia 
nieważności małżeństwa.

W odniesieniu do możliwości stosowania środków antykoncepcyjnych i in-
nych sposobów kontroli urodzin w Kościele koptyjskim istnieją różne opinie. 
W przeszłości kontrola urodzin była zdecydowanie potępiana, ale obecnie 

14 J. M. Lipniak, Sakrament małżeństwa..., op. cit., s. 148-149.
15 Bishop Mettaous, Sacramental Rites..., op. cit., s. 119.
16 Shenouda III, Words of Spiritual Benefit, t. III, Cairo, 1991, s. 31
17 Bishop Mettaous, Sacramental Rites..., op. cit., s. 119.
18 Ibidem, s. 119-120.
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mniej rygorystyczny pogląd zaczyna przeważać. Wielu koptyjskich teologów 
i ojców duchowych uważa, że rozsądne użycie środków antykoncepcyjnych 
w małżeństwie nie jest samo w sobie grzeszne. Ich zdaniem o ilości dzieci 
i o odstępach, w jakich powinny przychodzić na świat, najlepiej rozstrzygają 
sami rodzice, kierując się głosem swego sumienia.

Przerywanie ciąży natomiast, jest przez koptyjską teologię moralną jedno-
znacznie potępiane. Nie mamy prawa niszczyć ludzkiego życia19.

Trzecim celem jest ochrona przed cudzołóstwem i rozpustą. Kościół koptyj-
ski traktuje małżeństwo jako swoistego rodzaju lekarstwo na ludzkie słabości. 
Kierując się nauczaniem św. Pawła z siódmego rozdziału Pierwszego Listu do 
Koryntian zauważa, że ze względu na niebezpieczeństwo rozpusty mężczyzna 
powinien posiadać żonę, a kobieta męża. Małżeństwo traktowane jest więc jak 
lekarstwo na ludzkie słabości20. Stosunek płciowy jest darem od Boga, jednak 
dar ten udzielony został jedynie mężczyźnie i kobiecie, którzy pozostają w sa-
kramentalnym związku małżeńskim21. Z tego właśnie powodu Kościół koptyjski 
nie akceptuje stosunków płciowych poza małżeństwem, nawet w przypadku, 
gdy partnerzy mają zamiar się pobrać22. Teologia koptyjska podkreśla jedność 
sakramentu małżeństwa przejawiającą się w monogamii. 

Ortodoksyjny Kościół Koptyjski nie dopuszcza, rzecz jasna, możliwości bło-
gosławienia związków między osobami tej samej płci.

Zaręczyny
Ortodoksyjny Kościół Koptyjski praktykuje zaręczyny czyli dobrowolne 

przyrzeczenie małżeństwa. Poprzedzają one małżeństwo, ale same sakramentem 
nie są. Bez tej dobrowolnej zgody nie może dojść do sakramentu małżeństwa. 
Narzeczony udaje się do narzeczonej i składa oświadczyny. W tym czasie 
narzeczeni i ich rodziny powinny ustalić kwestie dotyczące zaręczyn, ślubu, 
posagu i obowiązków każdej ze stron. Same zaręczyny odbywają się w kościele. 
Zaręczyny mają swoją liturgię, w czasie której kobieta stoi po prawej stronie 
mężczyzny (symbol pochodzenia Ewy z prawego boku Adama) oraz śpiewany 
jest Psalm 45. W czasie liturgii narzeczeni nakładają na palec prawej ręki 
pobłogosławione pierścionki zaręczynowe. Nakładanie pierścionka na prawą 
rękę ma symbolizować, że kobieta w niedalekiej przyszłości stanie się prawą 

19 J. M. Lipniak, Sakrament małżeństwa..., op. cit., s. 148-149.
20 Bishop Mettaous, Sacramental Rites..., op. cit., s. 120.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
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ręką mężczyzny oraz będzie go uczciwie i szczerze wspierała po ślubie23. Na-
rzeczony nosi pierścionek z imieniem narzeczonej, a narzeczona pierścionek 
z imieniem narzeczonego. Pierścionki powinny być ze złota lub innego szla-
chetnego kruszcu. Zaręczeni, po zakończonej liturgii, otrzymują od kapłana 
stosowny certyfikat, na którym zapisane zostają: imiona i nazwiska zaręczonych, 
ich wiek oraz proponowany termin ślubu24. Certyfikat zostaje podpisany przez 
narzeczonych i świadków oraz zatwierdzony przez kapłana. 

Zaręczyny w Kościele koptyjskim są niezbędne do zawarcia sakramentalnego 
małżeństwa. W tym czasie narzeczeni mogą lepiej poznać siebie nawzajem, 
swoje myśli, motywacje, charaktery, osobowości, duchowość. Dla rodzin za-
ręczonych okres ten ma być czasem do współpracy i dobrego przygotowania 
się do ślubu. Narzeczeństwo nie może trwać dłużej niż rok. Jeśli okazałoby się, 
że zaręczeni nie znajdują wspólnego języka wówczas zaręczyny mogą zostać 
zerwane. W tym celu zaręczeni udają się do kapłana i podpisują w obecności 
świadków stosowny certyfikat. Zwracają pierścionki zaręczynowe, ewentualne 
prezenty i pieniądze25.

Miejsce i obrzęd zawarcia małżeństwa
Sakrament małżeństwa udzielany jest w kościele. Wyjątkowo ze względu na 

prześladowania można go udzielić w domach. Ceremonia ślubna połączona jest 
z Eucharystią. Msza zaczyna się około godz. 17.00 albo 19.0026. 

Trzeba zwrócić uwagę, że Koptowie poszczą blisko 210 dni w roku i w tych 
dniach nie odbywa się żadne wesele. Na przykład przed Narodzeniem Pańskim 
post zaczyna się 43 dni przed, czyli około 25 listopada i trwa aż do 7 stycznia 
– do Wigilii, później mamy Wielkanoc i także żadnych wesel nie ma (post 55 
dni), w sierpniu obchodzimy post dla Matki Boskiej – 17 dni (od 6 sierpnia do 
22 sierpnia), święto Zesłania Ducha Świętego – post 35 dni (początek czerwca 
do początku lipca), są jeszcze inne posty Kościoła koptyjskiego, np. Post św. 
Apostołów i Post Niniwy. Według prawa koptyjskiego nie można zawierać 
małżeństwa również w niedzielę poprzedzającą Wielki Post. Wynika to z dusz-
pasterskiej troski i faktu, że wierni koptyjscy zobowiązani są przez pierwsze trzy 
dni po ślubie do modlitwy, postu i wstrzemięźliwości seksualnej27. Gdyby więc 
23 Ibidem, s. 124.
24 Bishop Mettaous, Sacramental Rites..., op. cit., s. 128.
25 Ibidem.
26 J. M. Lipniak, Sakrament małżeństwa..., op. cit., s. 149.
27 Ta tradycja zachowywania postu, trwania na modlitwie i wstrzemięźliwości seksualnej 

wywodzi się z Księgi Tobiasza. Czytamy w niej o młodej kobiecie Sarze, która siedmio-
krotnie wychodziła za mąż, ale nie mogła cieszyć się małżeństwem, gdyż w noc poślubną 
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małżeństwo było udzielane w niedzielę poprzedzającą Wielki Post, wówczas 
ich abstynencja seksualna dochodziłaby do blisko dwóch miesięcy28.

Wstąpienie w związek małżeński jest bardzo ważnym momentem w życiu 
człowieka. Moment ten w praktyce Ortodoksyjnego Kościoła Koptyjskiego po-
winien nastąpić po odpowiednim przygotowaniu i głębokim namyśle. Dlatego 
Kościół koptyjski stawia warunek minimalnego wieku dla nupturientów: 18 
lat dla mężczyzny i 16 lat dla kobiety. Warunek ten jest wynikiem troski, aby 
małżeńska przysięga została zrealizowana z pełną świadomością i odpowiedzial-
nością przez osoby dojrzałe zarówno fizycznie jak i psychicznie.

Istotnym elementem małżeństwa koptyjskiego jest obrzęd namaszczenia. 
Namaszczenia dokonuje kapłan po wymówieniu specjalnej modlitwy. Namasz-
cza najpierw oblubieńca, potem oblubienicę. Olej ma strzec przed demonami. 
Namaszczając głowę narzeczonego kapłan mówi: „Niech ten olej zniszczy 
demony. Olej ten jest przeciwko złym duchom, jest to olej świętych duchów. 
Niech zniszczy on duchy nieczyste. Przez Jezusa Chrystusa Króla Chwały”. 
Namaszczając narzeczoną mówi: „Namaszczam Twoją głowę olejem abyś była 
jak kielich czystego wina”. Olej używany w czasie ślubu jest traktowany jako 
pomoc do uwalniania ludzi od złych duchów i pokus, które czyhają na nuptu-
rientów w małżeństwie. Olej ma zniszczyć mocą Chrystusa demony i złe duchy. 
Wylanie oleju jest oznaką szacunku i ma na celu ukazanie obfitości Bożych 
dobrodziejstw. „Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych przeciwników; na-
maszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity” (Ps 23,5; por 92, 11). 
Namaszczenie nowożeńców jest symbolem czystości i niezniszczalności, ma być 
bronią do walki z drapieżnymi myślami. Namaszczenie jest w końcu znakiem 
radości i wesela (Ps 45,7; Prz 27, 9). Olej w czasach Starego Testamentu był 
używany do namaszczenia królów, a częścią sakramentu małżeństwa w Kościele 
koptyjskim jest ukoronowanie małżonków, którzy stają się poprzez sakrament 
królem i królową domu29. 

Po namaszczeniu następuje moment koronacji. Korony ślubne są wieńcami 
radości, podkreślają duchowy wymiar sakramentu, ale jednocześnie symbo-
lizują korony męczeństwa. Małżeństwo bowiem oznacza także nieustanne 

mężowie nagle umierali. Sprawcą ich śmierci był demon Asmodeusz. Tobiasz, który 
zakochał się we wdowie i poślubił ją, w noc poślubną posłuszny archaniołowi Rafałowi 
wraz ze swoją żoną trwa na modlitwie, pali serce i wątrobę ryby. Asmodeusz ucieka do 
Górnego Egiptu, a rankiem młoda para, ku zaskoczeniu wielu, pojawiła się żywa. Wspólna 
modlitwa małżeńska oraz zaproszenie Boga w czas współżycia seksualnego, pogłębiło 
u Tobiasza i Sary znaczenie aktu małżeńskiego. Dlatego w Kościele koptyjskim jest on 
rozumiany nie tylko jako znak wzajemnej miłości małżonków, ale przede wszystkim jako 
czas i miejsce obecności Boga. 

28 Shenouda III, So Many Years..., op. cit., s. 131-132.
29 J. M. Lipniak, Sakrament małżeństwa..., op. cit., s. 150.
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poświęcanie się sobie nawzajem. Nałożenie koron oznacza, że para staje się 
chwałą dla siebie. Doskonała żona jest koroną męża, a mężczyzna jest głową 
kobiety (por. 1 Kor 11,3). Nad ukoronowanymi głowami kapłan trzyma krzyż 
udzielając nowożeńcom błogosławieństwa. Następnie nakłada pięć łyżeczek 
kadzidła do kadzielnicy i okadza młodych. 

Po koronacji następuje obrzęd nałożenia obrączek, które przewiązane są 
czerwoną wstążką symbolizującą więzi miłości, możliwej dzięki Krwi Chrystusa. 
Obrączki położone są na jedwabnej chusteczce, symbolizującej bezcenność 
małżeństwa. Obrączki noszone są na lewej ręce. 

W czasie ślubu kapłan odmawia pięć modlitw, wykonywane są radosne pie-
śni, w tym hymn ku czci Najświętszej Maryi Panny, którą panna młoda powinna 
naśladować w czystości małżeńskiej, skromności, duchowości i w cnotach.

Pan młody ubierany jest następnie w kapę, która symbolizuje, że staje się 
panem domu. To do niego od tej chwili należeć będzie prawo i obowiązek pro-
wadzenia modlitw przy domowym ołtarzu. Ma on też być żołnierzem Chrystusa, 
gotowym do walki o wiarę i życie wieczne (por. 1 Tm 6, 12).

Nowo poślubieni otrzymują do rąk egzemplarz Pisma Świętego – znak 
przysięgi i obietnicy30. Rytuał ten ma przypominać, że mają przestrzegać prawa 
Bożego i żyć według Ewangelii31.

Kolejnym elementem ślubu koptyjskiego jest okadzenie nowożeńców. Oka-
dzenie ma swoje ważne znaczenie w liturgii koptyjskiego małżeństwa. W Starym 
Testamencie w woni kadzidła Izrael widział wyraz uwielbienia, dla Boga (Mdr 
18, 21; Ps 141, 20). Spalanie kadzidła było równoznaczne z kultem uwielbie-
nia Boga, jak również modlitwą przebłagania (1 Krl 22, 44; 1 Mch 1, 55). 
Małżonkowie należą do Chrystusa i wraz z Nim tworzą jedno Ciało, w którym 
On jest Głową. Kadzidło, którym okadza się nowo zaślubionych spalając się, 
wydaje przyjemną woń jest także symbolem modlitwy. Psalmista, zwracając 
się do Boga w niebezpieczeństwie, prosił „Niech moja modlitwa jak kadzidło 
wznosi się przed Tobą” (Ps 140, 2), a św. Jan w Apokalipsie tak przedstawia 
swoje widzenie: „Ujrzałem... jak przyszedł anioł i stanął przy ołtarzu, mając złote 
naczynie na żar, i dano mu wiele kadzideł, aby dał je w ofierze jako modlitwy 
wszystkich świętych, na złoty ołtarz, który jest przed tronem. I wzniósł się dym 
kadzideł jako modlitwy świętych, z ręki anioła przed Bogiem” (Ap 8, 2-4). 

Ortodoksyjny Kościół Koptyjski zaleca nowym małżonkom samodzielne 
życie poza domem rodziców czy teściów. Konieczność samodzielnego życia 
wynika z nakazu ewangelicznego: „Dlatego mężczyzna opuści ojca i matkę 
i połączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem” (Mt 19, 5). Przypomina 

30 Bishop Mettaous, Sacramental Rites..., op. cit., s. 129.
31 T. Y. Malaty, Introduction to the Coptic Orthodox Church, Alexandria 1993, s. 239.



212 SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

równocześnie o obowiązku troski o rodziców, którym należy się zawsze głęboki 
szacunek.

Przymioty małżeństwa
Podobnie jak w Kościele katolickim, Kościół koptyjski za przymioty małżeń-

stwa uznaje jedność32 i nierozerwalność33. 
Jedność małżeństwa oznacza związek jednego mężczyzny z jedną kobietą. 

Jedność w teologii Kościoła koptyjskiego sprzeciwia się wielożeństwu, poligamii 
czy homoseksualizmowi. Monogamiczne małżeństwo jest właściwe naturze 
ludzkiej i wynika z równości mężczyzny i kobiety. Miłość mężczyzny i kobiety 
dąży do jedności w osobowej wspólnocie „A tak już nie są dwoje, lecz jedno” 
(Mt 19, 6) i powołani są jako małżonkowie do wzrastania w tej jedności. Tworzą 
oni wspólnotę całego życia, dzielą cały program życia, to, co mają, i to, kim są. 
Jedność małżeńska powinna być pogłębiana wspólną modlitwą i uczestnictwem 
w Eucharystii. Małżonkowie oddają się sobie w miłości całkowitej, a przez to 
jedynej i wyłącznej. Ortodoksyjny Kościół koptyjski podkreśla, że sakrament 
małżeństwa to dar Boga i nie można tego daru niszczyć. Małżonkowie mają 
się wzajemnie wspomagać, nie tylko w życiu codziennym, ale też na drodze 
do Zbawienia oraz coraz bardziej przybliżać się do Boga, który jest źródłem 
miłości. Mimo różnych przeciwności, trwając w jedności małżeństwa, coraz 
bardziej zdążają do świętości34. 

Do istoty małżeństwa koptyjskiego należy jego nierozerwalność. Prawdziwa 
miłość jest zawsze nieodwołalna, nie może być „miłością” na próbę. Nieroze-
rwalność jest wolą samego Boga: „Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech 
nie rozdziela!” (Mk 10, 9). Nierozerwalność powodowana jest również dobrem 
dzieci i stabilnością rodziny35. 

Małżeństwa między krewnymi
Kościół koptyjski stanowczo zakazuje małżeństw z osobami blisko spokrew-

nionymi. Zastosowanie w tej materii ma Księga Kapłańska, która szczegółowo 
zabrania takich związków. „Nikt z was nie będzie się zbliżał do ciała swojego 
krewnego, aby odsłonić jego nagość. Ja jestem Pan! Nie będziesz odsłaniać 
nagości swojego ojca lub nagości swojej matki. Jest ona twoją matką – nie 

32 Bishop Mettaous, Sacramental Rites..., op. cit., s. 120.
33 Ibidem, s. 121.
34 J. M. Lipniak, Sakrament małżeństwa..., op. cit., s. 151.
35 Bishop Mettaous, Sacramental Rites..., op. cit., s. 130.
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będziesz odsłaniać jej nagości. Nie będziesz odsłaniać nagości swojej macochy, 
bo to jest nagość twojego ojca. Nie będziesz odsłaniać nagości swojej siostry, 
córki twojego ojca lub córki twojej matki, bez względu na to, czy urodziła się 
w domu, czy na zewnątrz. Nie będziesz odsłaniać nagości córki twojego syna 
lub córki twojej córki, bo są one twoją nagością. Nie będziesz odsłaniać nagości 
córki żony twojego ojca, bo jest ona dzieckiem twojego ojca, jest twoją siostrą. 
Nie będziesz odsłaniać nagości siostry swojego ojca, bo ona jest krewną twojego 
ojca. Nie będziesz odsłaniać nagości siostry swojej matki, bo jest ona krewną 
twojej matki. Nie będziesz odsłaniać nagości brata swojego ojca: nie będziesz 
się zbliżał do jego żony, bo jest ona twoją ciotką. Nie będziesz odsłaniać nago-
ści swojej synowej, bo jest ona żoną twojego syna, nie będziesz odsłaniać jej 
nagości. Nie będziesz odsłaniać nagości swojej bratowej, jest to nagość twojego 
brata. Nie będziesz odsłaniać nagości kobiety i jej córki. Nie będziesz brał córki 
jej syna ani córki jej córki, aby odsłonić jej nagość, bo są one jej ciałem. By-
łaby to rozpusta! Nie będziesz brał kobiety razem z jej siostrą, aby odsłonić jej 
nagość za życia tamtej, byłoby to sposobnością do niezgody” (Kpł 18, 6-18)36.

Rozwód
Ortodoksyjny Kościół Koptyjski nie zezwala na rozwody. Niemniej jednak, 

powołując się na autorytet tekstu Ewangelii według św. Mateusza 19, 9, gdzie 
Pan Jezus stwierdza: „Każdy, kto rozwodzi się z żoną z wyjątkiem przypadku 
rozpusty, a żeni się z inną, cudzołoży”, Kościół koptyjski dopuszcza możliwość 
rozwodu i powtórnego małżeństwa w dwóch przypadkach. Pierwszym jest wspo-
mniane już cudzołóstwo czyli zdrada małżeńska37. Drugim zaś wyjątkiem jest 
apostazja, którą chrześcijanie z Egiptu traktują jako duchową niemoralność38. 
Teologia koptyjska zauważa, że skoro Chrystus, zgodnie z relacją Mateusza, 
dopuścił wyjątek od swego ogólnego orzeczenia o nierozerwalności małżeństwa, 
Kościół koptyjski również gotów jest dopuszczać odstępstwa od tej zasady39. 

Małżeństwo, będące w Kościele koptyjskim sakramentem, jest darem łaski. 
Kościół dopuszcza jednak, że mężczyzna i kobieta mogli popełnić błąd, prosząc 

36 Shenouda III, Contemplations on the Ten Commandments, t. IV, Cairo 1993, s. 32.
37 W V-VI wieku toczyły się w chrześcijaństwie spory o definicję małżeństwa. Dla katoli-

cyzmu istotną rolę odegrała definicja rzymskiego prawnika Modestyna, podkreślająca 
zobowiązujący charakter przysięgi, która miała dbać o majątek małżonków. Ta forma 
przysięgi jest niemal taka sama jak w pogańskim Cesarstwie Rzymskim. Natomiast 
definicja, według której to miłość czyni sakrament małżeństwa, jest autorstwa wcale nie 
duchownego czy teologa, ale wschodniorzymskiego cesarza Justyniana.

38 J. M. Lipniak, Sakrament małżeństwa..., op. cit., s. 151.
39 Bishop Mettaous, Sacramental Rites..., op. cit., s. 127.
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o ten sakrament. Mogli wykluczać jego jedność i nierozerwalność. W takich 
wypadkach Kościół koptyjski dopuszcza, lecz nie zachęca, do powtórnego 
małżeństwa. 

Papież koptyjski Szenuda III40 uwrażliwiał podległe mu duchowieństwo przed 
niebezpieczeństwem łatwego udzielania rozwodów kościelnych. Zwłaszcza, że 
niektóre osoby uciekają się do różnego rodzaju nadużyć, aby ów rozwód uzy-
skać. Fikcyjnie zmieniają np. wyznanie przechodząc na islam tak, aby w świetle 
prawa kościelnego i państwowego można było zalegalizować rozwód. Patriar-
cha Aleksandrii zauważa, że tylko autentyczna apostazja może być powodem 
rozwodu41. Dlatego też nie można błogosławić małżeństw osób rozwiedzionych 
z innych powodów niż te, które zatwierdził Kościół. Poślubienie takiej osoby 
łączy się z cudzołóstwem42. 

Związek małżeński uważa za dozgonny i nierozerwalny. Jego zerwanie po-
strzega jako tragedię spowodowaną przez ludzką słabość i grzech. Potępiając ten 
grzech, Kościół ciągle jednak pragnie okazać pomoc cierpiącym z jego powodu 
ludziom i umożliwić im powtórną szansę. Tak więc w przypadku, gdy małżeń-
stwo całkowicie przestało być rzeczywistością, Kościół koptyjski nie nalega 
na zachowanie formalnej fikcji. Rozwód postrzegany jest jako wyjątkowe, ale 
nieuniknione ustępstwo wobec naszej ludzkiej słabości spowodowanej życiem 
w upadłym świecie. Jednakże, pomagając mężczyznom i kobietom podnieść się 
z upadku, Kościół koptyjski zdaje sobie sprawę z tego, że powtórne małżeństwo 
nie może już mieć takiego samego charakteru jak pierwsze. Z tego też względu 
w nabożeństwie powtórnych zaślubin niektóre radosne ceremonie są całkowicie 
pomijane i zastępowane modlitwami pokutnymi43. 

Słowa kluczowe: małżeństwo, sakrament, Kościół koptyjski.
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NAUKA O MAŁŻEŃSTWIE 
W EWANGELICKIM KATECHIZMIE 

DLA DOROSŁYCH

THE SCIENCE OF MARRIAGE  
IN THE PROTESTANT CATECHISM FOR ADULTS

Marriage is an institution known in all communities, both cultural and 
religious. The existing similarities and differences in the understanding of its 
meaning in diverse social, spiritual and religious environments, is an important 
reference point in the wide debate about marriage as well as it can help main-
tain an appropriate reference to each other people joining in the association 
and representing different views.

Presented in the article, the science of marriage in the Protestant Catechism 
for Adults is an approximation of understanding of the issue of marriage in 
Protestantism. The principal topics were presented in four points: civil marriage 
and religious marriage with regard to issues about the nature of marriage and 
its existing form. And also the issues of marriage and family circumstances 
especially divorce marriage and intermarriage. These issues are the subject 
of the analyzes.

Key words: conjugal love, evangelical marriage, divorce, mixed marriage, 
catechism.

Doniosłe znaczenie nauczania katechetycznego wynika z nakazu Zmar-
twychwstałego Pana: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu 
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co 
wam przykazałem” (Mt 28,19-20). Kościół wypełnia ten nakaz Chrystusowy 
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poprzez ewangelizację, która prowadzi do wiary, i poprzez katechizację, która 
zapoczątkowaną wiarę umacnia i czyni dojrzałą, prowadząc uczniów Chrystusa 
do głębszego wniknięcia w tajemnicę Jego osoby i Jego orędzia. Wielce pomocne 
są w tym względzie katechizmy dostosowane do wieku i dojrzałości religijnej 
wiernych. Może dziwić fakt, że w tym czasie, kiedy w Kościele katolickim 
prowadzono dyskusje na temat potrzeby nowych katechizmów, ewangelicy na 
Zachodzie opublikowali Ewangelicki katechizm dla dorosłych1, który prezen-
tował aktualne trendy w życiu Kościołów ewangelickich i w ich teologii, w tym 
rozwiązania dotyczące małżeństwa.

W Zjednoczonym Ewangelicko-Luterańskim Kościele Niemiec (VELKD) 
powołano w 1969 roku komisję do spraw opracowania katechizmu. Po pię-
ciu latach prac komisji ukazał się Evangelischer Erwachsener Katechismus 
(Ewangelicki katechizm dla dorosłych). Ta bardzo obszerna księga poświęcona 
ewangelickiej wierze, licząca 1356 stron, została napisana głównie przez pa-
storów. Współpracowało z nimi wielu specjalistów od uniwersyteckiej teologii, 
pedagogiki, socjologii, prawa, nauk przyrodniczych, medycyny i psychologii. 
W sumie 17 członków komisji miało możliwość konsultacji swoich myśli z po-
nad 200 specjalistami z różnych dziedzin wiedzy. Także wielu zwykłych poje-
dynczych wiernych przed publikacją przejrzało tekst i wniosło do niego swoje 
doświadczenia i sugestie. Według redaktorów, Katechizm wyrósł z praktycznych 
rozwiązań duszpasterskich i im też ma służyć. Unika się w nim ujęć dalekich 
od życia – jak piszą redaktorzy: „wymyślonych” czy „skonstruowanych”2. Jest to 
również tom będący „w drodze” – wskazujący na rozwojowy charakter Kościoła 
i teologii. Jak Kościół jest ustawicznie „w drodze”, tak też i katechizmowe ujęcia 
nie muszą i nie mogą być traktowane jako ostateczne3. 

Ewangelicki katechizm dla dorosłych jakby z góry zakłada, że nie posiada on 
tak normatywnego i wiążącego charakteru, jak to mają katechizmy katolickie. 
Z pewnością jednak są to ujęcia reprezentatywne dla ewangelicyzmu – i to nie 
tylko niemieckiego, ale także dla Kościołów ewangelickich w innych krajach. 

Ewangelicki katechizm dla dorosłych w swej strukturze został podzielony 
na sześć części. Część pierwsza to pytania otwarte stanowiące wprowadzenie 
metodyczne do korzystania z Katechizmu (s. 15-43), część druga omawia 
problematykę Boga (s. 45-250), część trzecia koncentruje się na człowieku 
(s. 251-337), część czwarta uczy o Jezusie (s. 339-454), część piąta mówi o życiu 
1 Evangelischer Erwachsener Katechismus. Kursbuch des Glaubens. Im Auftrag der Kate-

chismuskommission der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, 
W. Jentsch, H. Jetter, M. Kiessig, H. Reller (red.), Gütersloh 1975. Dalej skrót: EEK. 
Dotychczas brak polskiego tłumaczenia, brak też polskiego odpowiednika tego katechizmu.

2 EEK 13.
3 Dowodem na to są też wciąż poprawiane nowe nakłady Katechizmu.
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w świecie (s. 455-895), część szósta dotyczy życia z Kościołem (s. 897-1290). 
Interesująca nas problematyka małżeństwa mieści się w części piątej w rozdziale 
poświęconym „przestrzeni życia prywatnego” (s. 457-691)4.

Wprowadzeniem do problematyki małżeńskiej jest paragraf poświęcony 
rozumieniu miłości: Miłować – co to jest?5 Oprócz wielu odniesień tematyki 
miłości do treści o charakterze biologicznym i psychologicznym Katechizm 
przytacza podstawowe biblijne teksty i obrazy, które prezentują rozumienie 
chrześcijańskiej miłości6. Za wprowadzenie do problematyki małżeńskiej moż-
na też uznać kolejny paragraf, charakteryzujący okres przedmałżeński, gdzie 
prezentowane są informacje i refleksje na temat procesów dojrzewania i odnaj-
dywania się młodych ludzi jako przyszłych partnerów w małżeństwie. Dopiero 
paragraf trzeci Mężczyzna i kobieta – czas w małżeństwie wprost dotyczy 
problematyki małżeństwa7. Zasadnicze tematy zostały w nim przedstawione 
w czterech punktach: Cywilne zawarcie małżeństwa a ślub kościelny. Czym 
jest małżeństwo? Co należy do małżeństwa? Jakie istnieją formy małżeństwa? 
Już w następnym paragrafie, poruszającym tematykę małżeństwa i rodziny, 
mieszczą się dwa kolejne punkty: Rozwód małżeński i Małżeństwa mieszane. 
Wymienione problemy staną się przedmiotem poniższych analiz.

Małżeństwo cywilne a ślub kościelny
Katechizm, chcąc prawdopodobnie podkreślić inne niż katolickie nie tylko 

rozumienie, ale i samo podejście do problematyki małżeństwa, już w pierw-
szym zdaniu wyraźnie stwierdza fakt ważności ślubu zawieranego w urzędach 
cywilnych8. Gdzie bowiem dwoje ludzi jest zgodnych na zawsze żyć ze sobą 
i swoją decyzję potwierdzają publicznie, tam zawierane jest pełnoprawne mał-
żeństwo. Od momentu zawarcia małżeństwa, małżonkowie nie są już związani 
samym tylko pragnieniem bycia razem, czy nawet wspólnym życiem, ale także 
prawnie ich wiążącym słowem. Ta nowa więź ma swoją moc: czyni ich nie-
zależnymi od chwilowych nastrojów, służy zachowaniu trwałości małżeństwa 
a dzieciom stwarza poczucie bezpieczeństwa. Równocześnie cywilne zawarcie 
ślubu potwierdza włączenie danego małżeństwa w życie wspólnoty społecznej. 
Na pomoc i ochronę ze strony tej wspólnoty małżonkowie będą mogli liczyć.
4 Pozostałe trzy rozdziały dotyczą przestrzeni życia zawodowego (s. 692-747), życia publicz-

nego (s. 748-870) i eschatologicznej przyszłości (s. 871-895).
5 Lieben – was ist das? EEK 551-562. 
6 W paragrafie tym przypomina się również, że uwarunkowane czasem przemiany społeczne 

wpływają na zmianę ocen moralnych.
7 Mann und Frau – die Zeit in der Ehe. EEK 572-583.
8 Por. EEK 572.
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Kościelna forma zawarcia ślubu, o której mowa jest w kolejnym punkcie, 
widziana jest w kategoriach uroczystości. Katechizm na samym początku wy-
raża zrozumienie dla tych, którym wszelkie uroczyste formy mogą wydawać się 
obce, zawstydzające, nieszczere, bądź którym atmosfera związana z kościelnym 
ślubem tchnie jedynie sentymentalizmem. Redaktorzy Katechizmu próbują 
pytaniami łagodzić ewentualne aprioryczne zastrzeżenia: Czy rzeczywiście at-
mosferę ślubu tworzą tylko elementy zewnętrzne – uroczyste stroje, gra organów 
i zapalone świece? Czy nie należałoby spojrzeć także z drugiej strony – to formy 
zewnętrzne próbują się dopasować, podkreślić i wzmocnić głębię wewnętrznej 
decyzji, kiedy dwoje ludzi powierza się sobie na zawsze9. Uroczysta forma ma 
wyrażać wartość i znaczenie obietnicy dozgonnej miłości i wierności, którą 
nowożeńcy sobie ślubują.

Katechizm przypomina, że chrześcijaninowi zawsze we wszystkich ważnych 
momentach życia towarzyszy modlitwa i słowo Boże. To odnosi się do początku 
ludzkiego życia i do jego końca, jak i do początku życia we dwoje. Najgłębszym 
uzasadnieniem dla kościelnego ślubu jest jednak to, że przyrzeczenia małżeńskie 
składane są całkiem świadomie w odpowiedzialności przed Bogiem i z ufnością 
w Jego pomoc10. Symptomatycznie Katechizm odwołuje się w tym kontekście 
także do elementów chrystologicznych, mimo że ewangelicka opcja daleka jest 
od ujmowania małżeństwa w porządku Odkupienia11.

W Katechizmie zaprezentowano schemat nabożeństwa związanego z za-
warciem ślubu. Zwrócono uwagę, że nabożeństwo takie składa się z czterech 
części: zwiastowania słowa Bożego, przyrzeczeń małżeńskich, modlitwy wier-
nych i błogosławieństwa12. 

Redaktorzy Katechizmu są przekonani, że ślub kościelny wyraźnie poka-
zuje, iż małżeństwo ochrzczonych ma związek z całą wspólnotą chrześcijan, 
z Kościołem13. Według Nowego Testamentu małżeństwo jest przecież obrazem 
miłości Chrystusa do Kościoła. Katechizm przytacza Ef 5,21nn, a komentując 
słowa tego tekstu mówiące o potrzebie „poddania się” kobiet swoim mężom, 

9 Poza tym uroczyste formy związane z zawieraniem małżeństwa w Kościołach ewangelic-
kich nie są „na sztywno” z góry ustalone i ściśle wiążące, one mogą być przed ślubem co 
do szczegółów zaplanowane w rozmowie pastora z nowożeńcami.

10 Por. EEK 573.
11 „Die kirchliche Trauung spricht den Brautleuten die Kraft Christi zu, ohne die einer 

christlichen Ehe der tragfähige Grund fehlte”. EEK 575.
12 Por. ibidem.
13 „Die kirchliche Trauung macht deutlich, daß Ehe nicht «Egoismus zu zweit», sondern auf 

Christus und die Gemeinschaft der Christen, die Kirche, bezogen ist. In der Weitergabe 
des Glaubens an die Kinder leisten die Eheleute einen Beitrag zur Verkündigung der 
Kirche”. EEK 575. Por. EEK 908nn.
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wskazuje, że należy je odczytywać ze zrozumieniem kontekstu czasowego i pa-
nowania innego porządku społecznego. Nie mogą one być odczytywane jako 
dzisiejsza religijna aprobata ówczesnego porządku. O tym, że „poddanie się” 
kobiety mężowi nie oznacza ustanowienia „panowania” nad nią mężczyzny, 
wskazują słowa, które w tym tekście skierowane są do mężczyzn. Właśnie oni 
nie powinni „panować”, ale być na wzór Chrystusa, który powiedział: „kto by 
między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą” (Mt 20,26). 
Tym samym tekst uczy, że jeden drugiemu winien służyć darami, którymi czy 
to jako mężczyzna, czy to jako kobieta zostali obdarowani. Do jednej i drugiej 
strony małżeństwa odnoszą się słowa: „bądźcie sobie wzajemnie poddani w bo-
jaźni Chrystusowej” (Ef 5,21).

Wzajemne „poddanie” nie może być rozumiane jako forma podporządkowa-
nia sobie drugiej strony małżeństwa, ale jako wzajemna gotowość pomocy. Bycie 
poddanym realizuje się w różnych rolach, które małżonkowie muszą wypełniać 
w swoim związku. Mężczyzna i kobieta są bowiem w małżeństwie nawzajem 
na siebie zdani. Każde z nich ma do spełnienia jemu właściwą rolę i zadania14. 

Kiedy małżeństwo porównywane jest do relacji Chrystusa do Kościoła, to 
nie chodzi tylko o pewien obraz. Małżeństwo jest w pewnym stopniu realiza-
cją (Nachvollzug) i odwzorowaniem stosunku, który ma Chrystus do swojego 
ciała – Kościoła. Redaktorzy Katechizmu zdają sobie sprawę z tego, że zasto-
sowane porównania mogą się wydawać przesadne. Któż bowiem może kochać 
tak, jak kocha Chrystus? Sam z siebie nikt nie ma siły do takiej miłości. Ale 
właśnie w tym obrazie Katechizm dostrzega najgłębszy sens i uzasadnienie dla 
kościelnego ślubu. Miłość, którą małżonkowie mają siebie wzajemnie darzyć, 
zostaje im dana przez Chrystusa. W ewangelickim duchu redaktorzy dodają, że 
„przebaczenie, bez którego niemożliwe jest małżeństwo, zostaje im obiecane”15. 
Tym samym ślub w kościele jest formą umocnienia małżeństwa. Ponieważ zaś 
ten, kto miłość otrzymuje, może się nią z innymi dzielić, stąd kto pozwala 
się kochać przez Chrystusa – Głowę, ten tę miłość potrafi też realizować czy 
odwzorowywać w swoim małżeństwie. 

Według Katechizmu, „Słowo, sakrament i modlitwa są środkami, poprzez 
które Chrystus i Jego Kościół wzajemnie się porozumiewają, poprzez nie wy-
rażają wzajemną miłość”16. Kto chce prowadzić chrześcijańskie życie nie może 
nie korzystać z tych środków. Katechizm wyraźnie mówi także o Wieczerzy 
Pańskiej, która sprawowana przy zawieraniu ślubu może wskazywać na nośny 

14 Por. EEK 574; zob. EEK 558nn.
15 EEK 574.
16 EEK 574; por. EEK 1044nn, 1059nn., 1245nn.
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grunt chrześcijańskiego małżeństwa, jako że „Chrystus umiłował Kościół i wydał 
za niego samego siebie” (Ef 5,25)17.

Powody dla zawarcia ślubu kościelnego Katechizm streszcza w dwóch 
punktach: „ślub kościelny przyrzeka małżonkom miłość Chrystusa, bez której 
chrześcijańskie małżeństwo pozbawione jest nośnego gruntu”; „ślub kościelny 
pokazuje wyraźnie, że małżeństwo nie jest «egoizmem we dwoje», ale ma swoje 
odniesienia do Chrystusa, do wspólnoty chrześcijan, do Kościoła. Przekazu-
jąc wiarę swoim dzieciom, małżonkowie mają udział w misji przepowiadania 
Kościoła”18.

Istota małżeństwa
Ewangelicki katechizm dla dorosłych zasadniczo mówi o małżeństwie jako 

instytucji, przymierzu i partnerstwie19. Wychodzi od obserwacji i stwierdzenia, 
że instytucja małżeństwa rozpowszechniona jest we wszystkich narodach i reli-
giach. Od strony prawnej kieruje się różnymi zasadami i porządkiem. Według 
biblijnych relacji małżeństwo ma swoje ugruntowanie już w akcie i porządku 
stworzenia20. Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Zakotwiczony 
w naturze wzajemny pociąg mężczyzny i kobiety pozwala odkryć, że sam Bóg 
stworzył małżeństwo i nadał mu zobowiązujący charakter. Z ust Jezusa pochodzą 
słowa: „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę 
i kobietę?” (Mt 19,4). Kolejne wiersze tej perykopy pokazują, że małżeństwo 
musi być rozumiane jako zadanie tworzenia trwałej i nierozdzielnej wspólnoty 
między mężczyzną a kobietą.

Katechizm określa też małżeństwo pojęciem „przestrzeń życia mężczyzny 
i kobiety”21. Wyraźnie przez Boga chciana „przestrzeń życia” jest w tym kontek-
ście synonimem pojęcia „porządek”, które pozwala pojąć „porządek stwórczy”. 
Porządek małżeństwa nie tworzy w prosty sposób sama miłość między mężczyzną 
i kobietą. On jest o wiele bardziej przez Boga darowaną możliwością rozwinięcia 
się naturalnej miłości i jej dojrzewania. Ten porządek jest ochronnym ramie-
niem dla osobowej miłości. Istocie małżeństwa rozumianej „jako przez Boga 

17 Por. EEK 574.
18 EEK 575.
19 Por. EEK 575. Zob. S. Hell, Die Konfessionsverschiedene Ehe, Vom Problemfall zum verbin-

denden Modell, Freiburg – Basel – Wien 1998, s. 143-147.
20 Por. EEK 177,556.
21 „Die Ehe ist ein durch Gottes Willen vorgegebener Lebensraum, in den Mann und Frau 

eintreten; eine Lebensform, die dem gemeinsamen Leben und der Liebe Halt und Gestalt 
gibt, aber auch in lebendiger Übernahme immer wieder neu gewonnen werden muß, 
damit sie nicht zur starren Hülse wird”. EEK 575.
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chcianej przestrzeni życia dla mężczyzny i kobiety” sprzeciwiają się zarówno 
model małżeństwa „na pewien czas”, jak i rozwód małżeński. Małżeństwo na-
leży bowiem rozumieć jako związek obejmujący całego człowieka – jego ciało 
i ducha, i związek nastawiony na całość ludzkiego życia22. 

Boskie pochodzenie małżeństwa nie ogranicza się tylko do początków historii 
ludzkości, do stworzenia ludzkiej natury. Ono uzasadnia o wiele bardziej pewną 
„wewnętrzną rzeczywistość” (innere Wirklichkeit), którą Katechizm widzi jako 
relację przymierza. Mężczyzna i kobieta, którzy wiążą się ze sobą z zamiarem 
tworzenia wspólnoty całego życia, odwzorowują w pewnym stopniu wierność 
Boga wobec Wybranego Narodu. Katechizm wykorzystuje w tym kontekście 
biblijne obrazy, przy czym nowotestamentalny opis istoty chrześcijańskiego 
małżeństwa wyrażony w obrazie miłości Chrystusa do swojej wspólnoty na-
wiązuje do starotestamentalnej wypowiedzi o Przymierzu, które Bóg zawarł ze 
swoim ludem (por. Iz 2,21n).

Porównanie małżeństwa do relacji Chrystus – Kościół, które przekazuje św. 
Paweł w Liście do Efezjan, wyraża więcej niż tylko pewne porównanie. Hell, 
komentując naukę Ewangelickiego katechizmu dla dorosłych, stwierdza: 
„kiedy małżeństwo porównywane jest ze stosunkiem Chrystusa do Kościoła, 
to nie jest to tylko pewien obraz. Małżeństwo jest realizacją (Nachvollzug) 
i odwzorowaniem (Abbild) tej relacji, którą Chrystus ma do swojego ciała, do 
Kościoła. Jeżeli małżeństwo jest relacją i odwzorowaniem tej relacji, to trzeba 
z pewnością także przyjąć, że małżonkowie w tej swojej specyficznej formie 
życia partycypują w Boskiej relacji przymierza”23. Także odpowiedzi na kolejne 
pytania zgłębiają katechizmową naukę.

Na krótkie pytanie Katechizmu – „Co należy do małżeństwa?”, pada od 
razu krótka odpowiedź – „wiele”24. Wyliczone zostają: miłość, seksualność, 
pragnienie potomstwa, wierność, wspólne zadania, wzajemność, relacje do 
innych ludzi, stosunek do Kościoła. Już nie w tej samej kolejności niektóre 
z tych elementów omawiane źródło komentuje szerzej. 

Katechizm w kategoriach filozoficzno-psychologicznych stwierdza, że mał-
żeństwa nie można widzieć tylko w kategoriach otwarcia „ja” na „ty”. Postawa 

22 Por. EEK 575. Niemiecki Ewangelicki katechizm parafialny (Evangelischer Gemeinde-
katechismus) rozwija wspomnianą tylko myśl Ewangelickiego katechizmu dla dorosłych 
o małżeństwie jako przez Boga chcianej „przestrzeni życiowej”: „Małżeństwo jest przez 
Boga chcianą przestrzenią życia dla mężczyzny i kobiety, formą, która wspólnemu życiu 
i miłości nadaje pozycję i kształt”. Evangelischer Gemeindekatechismus. Im Auftrag der 
Katechismuskommission der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, 
H. Reller i in (red.), Gütersloh 1979, 247.

23 S. Hell, Die Konfessionsverschiedene..., op. cit., s. 144.
24 EEK 576.
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oczekiwania „ja” w stosunku do „ty” jest również przez Boga chcianą postawą. 
„Ja” nie może ciągle tylko dawać, ale ono ma także prawo oczekiwać szczęścia 
i poczucia bezpieczeństwa. Absolutne zaparcie się samego siebie, ustawiczna 
rezygnacja z własnych potrzeb może być „duchową akrobatyką” (seelische Akro-
batik) doprowadzającą męża czy żonę do psychicznego załamania. Szczególnie 
tragiczne i nagłe kryzysy powstają często właśnie tam, gdzie jedna strona jest 
zbytnio uwrażliwiona na „ty”. Katechizm przypomina, że chrześcijaństwo nie 
sprzeciwia się prawu do własnego szczęścia. Wolą Chrystusa nie było nigdy 
czynienie wielkim drugiego „ty”, gdyby miało to szkodzić „ja”. „Kiedy bowiem 
odrzucamy własne indywidualne dążenie do szczęścia, to niejako odbieramy 
sens samemu dążeniu do szczęścia i jego realizacji”25.

Małżeństwo jest sprawą pewnej wzajemności (Gegenseitigkeit). Ono jest róż-
norodnym wzajemnym dawaniem i braniem, ono żyje wzajemnością. Widoczne 
jest to zwłaszcza na płaszczyźnie życia seksualnego. Bycie zdanym na drugą płeć 
podnosi znaczenie i wartość partnera. W takiej mierze, w jakiej jedna strona 
małżeństwa jest zdolna oddać się drugiej, w takiej też sama będzie odczuwała 
własną wartość. Warunkiem udanych relacji seksualnych jest różnorodna wza-
jemność. Szukanie tylko własnego zadowolenia niszczy te relacje. Właśnie ta 
wzajemność sprawia, że w małżeństwie każdy staje się bardziej mężczyzną lub 
bardziej kobietą. To biegunowe napięcie jest źródłem siły służącej dojrzewaniu 
człowieka. Miłość jest możliwa tylko pomiędzy indywidualnościami. Każdy 
człowiek jest pewną indywidualnością i powołaniem człowieka jest ustawiczne 
kreowanie własnej indywidualności, dojrzewanie w niej. Napięcie związane 
z miłością dodatkowo pomaga człowiekowi w stawaniu się tym, kim on jest26.

Rozwijając temat miłości, Katechizm wskazuje na dzieci. Kiedy rodzice 
przekazują życie, ich miłość staje się stwórcza. Biorą wówczas udział w dzia-
łaniu Tego, od Którego wszelkie życie pochodzi. Proces stwarzania trwa 
wtedy nadal. Bóg stwarza także dziś, kiedy człowiekowi pozwala mieć udział 
w stwórczej tajemnicy, kiedy czyni człowieka swoim współpracownikiem. Stąd 
też małżeństwo, które z góry odrzucałoby możliwość przyjęcia dziecka, sprzeci-
wiałoby się woli Boga. Obydwoje małżonkowie otrzymali od Boga to zadanie, 
by świat stwórczo przekształcać. Obydwoje otrzymali od Boga zadanie zlecone 
człowiekowi w biblijnej prehistorii: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście 
zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1,28)27.

Kolejny podpunkt jeszcze raz krótko wspomina o seksualności w małżeń-
stwie. Według Katechizmu, seksualne obcowanie w małżeństwie może być tym 

25 Ibidem.
26 Por. ibidem.
27 EEK 576n; zob. EEK 176, 206.
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większym źródłem radości, im mniej zaniedbywane są inne elementy tworzące 
strukturę małżeństwa. Seksualność jest bowiem jednym z wymiarów szeroko 
rozumianej miłości28. 

Znacznie więcej miejsca poświęcono w Katechizmie wierności małżeńskiej. 
O tym elemencie strukturalnym małżeństwa redaktorzy Katechizmu piszą, że 
jest darem wzajemnych przyrzeczeń. Wierność jest postawą, która wyraża się 
w miłości wyłącznej. Ona jakby samorzutnie wyrasta z postawy osoby kocha-
jącej, która wymaga jej od siebie samej i ufa, że znajdzie ją również u drugiej 
strony. Bycie wiernym może być synonimem postawy miłości. Wierność jest 
tak ściśle i naturalnie złączona z miłością, że nie można jej od drugiej strony 
żądać – podobnie jak nie można żądać miłości. Miłość małżeńska i złączona 
z nią wierność są darami, które się daje i które się otrzymuje29.

Często wierność małżeńska wiązana jest tylko z zachowaniem o charakterze 
seksualnym, a zdradę małżeńską rozumie się jedynie w kategoriach uczynków 
cielesnych. Według Katechizmu jest to jednak pewne zawężenie problemu, 
które wprawdzie w określonych sytuacjach ułatwia rozwiązania prawne, ale 
generalnie nie musi odpowiadać rzeczywistości. Seksualna forma zdrady mał-
żeńskiej jest już efektem rozluźnienia innych więzi wzajemnej miłości. Wierność 
zakłada bowiem, że każda strona małżeństwa otwarta jest na całe bogactwo 
ludzkich potrzeb drugiej strony30. Katechizm zwraca też uwagę na to, że w wielu 
wypadkach rezygnacja z zaspokojenia indywidualnych potrzeb pozostaje warto-
ścią, która chroni wartość większą, jaką jest np. trwanie związku małżeńskiego. 
Katechizm przypomina, że idealnym obrazem wierności małżeńskiej pozostaje 
przedstawiona na kartach Starego Testamentu wierność Boga w stosunku do 
Izraela. Prawdziwy związek małżeński powstaje tylko tam, gdzie jedna strona 
akceptuje drugą ze wszystkim, co w niej wielkie i słabe, gdzie przyjmuje się ją 
całkowicie i w pełni jako jedynego partnera, gdzie tworzy się dla niej należną 
przestrzeń życia dającą poczucie wewnętrznej radości31.

Objętościowo sporo miejsca zajmuje kolejny podpunkt prezentujący zależ-
ność udanego związku małżeńskiego i pracy zawodowej. Katechizm zauważa, 
że od kiedy własny dom przestał być miejscem pracy zawodowej, zmieniła się 
bardzo rola kobiety w związku małżeńskim. Przez stulecia bowiem kobieta 
28 EEK 577.
29 Por. ibidem.
30 Często jednak realizacja takiego ideału wierności jest niemożliwa nawet przy najlepszej 

woli każdej ze stron Katechizm przyznaje, że konieczna jest akceptacja inności drugiej 
strony. Często nie można oczekiwać w małżeństwie zrozumienia drugiej strony w spra-
wach zawodowych. Inne też są uzdolnienia małżonków, nabyta wrażliwość czy posiadane 
zdrowie.

31 Por. EEK 578.
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towarzyszyła mężowi w jego pracy w gospodarstwie rolnym czy w rodzinnym 
zakładzie rzemieślniczym. Dziś często w życiu zawodowym małżonków nic nie 
łączy.

Katechizm docenia „zawód matki” (Beruf der Mutter), jako że nawet w cza-
sach równouprawnienia rola matki w rodzinie jest nie do zastąpienia. Z drugiej 
strony, kierując się względami potrzeb psychicznych kobiety i matki, redakto-
rzy Katechizmu skłaniają się w kierunku zachowania pewnego parytetu. Ten 
parytet ma jednak jedno „ale”: „Macierzyństwo i praca zawodowa mają swoje 
prawo w życiu, ale jedno i drugie winno mieć swój czas”32. To „ale” zachowuje 
wartość modelu tradycyjnego i otwiera się na prądy emancypacyjne. Katechizm 
dostrzega wiele zalet pracy zawodowej kobiet. W praktykowaniu zawodu przez 
żony i matki nie widzi tylko czasu zabieranego rodzinie, ale także różnorodne 
ubogacające doświadczenia kontaktu z ludźmi, które pracująca zawodowo żona 
i matka wnosi do swojego małżeństwa i rodziny. Ostatni z punktów paragrafu 
trzeciego poświęcony został ogólnym informacjom na temat form małżeństwa.

Formy małżeństwa
Rozważania wychodzą od powszechnego przekonania, że małżeństwo w na-

szej kulturze kojarzone jest z małżeństwem monogamicznym. Kiedy dawniej 
bardzo często dopiero od kościelnie lub cywilnie zawartego małżeństwa zaczy-
nała się formalnie tworzyć pewna osobowa wspólnota, tak dziś, przynajmniej 
w kulturze chrześcijańskiej Europy, więź łącząca dwoje osób jeszcze przed ofi-
cjalnym zawarciem małżeństwa, staje się wstępnym warunkiem, by po formal-
nym akcie zawarcia małżeństwa wspólnotę tę prawnie chronić odpowiednimi 
ustawami i przepisami – zarówno państwowymi, jak i kościelnymi.

Katechizm zauważa, że zwłaszcza w czasach historycznych przełomów 
pojawiały się krytyczne głosy pod adresem instytucji małżeństwa. Politycznie 
motywowana była krytyka, która „w imię interesów społecznych” zarzucała 
rodzinie rodzaj „rodzinnego egoizmu”. Inny rodzaj krytyki wychodzi czasami 
ze środowisk emancypacyjnych, które w imię haseł wolnościowych odrzucają 
dozgonne małżeństwo monogamiczne jako sprzeciwiające się wolności seksu-
alnej. Dla redaktorów Katechizmu uspokajające są jednak dane socjologiczne, 
według których, mimo rosnącej liczby rozwodów, rodziny są najbardziej stabil-
nymi instytucjami naszego społeczeństwa33.

Informacyjnie, z licznymi elementami krytyki, Katechizm prezentuje też 
model „wielkiej rodziny”, której jednak nie tworzą więzy pokrewieństwa, 

32 Por. EEK 578.
33 Por. EEK 580n.
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ale szeroko rozumiana „wspólnota interesów”. W tego rodzaju wspólnotach 
mieszkaniowych, związkach „rodzinnych”, komunach czy kibucach celowo 
dąży się do zatarcia tradycyjnego modelu męża i żony, czy ojca i matki, jak też 
tradycyjnych relacji seksualnych w małżeństwie. Katechizm wyraźnie stwier-
dza, ze chrześcijańska moralność odrzuca taki model małżeństwa i rodziny34.

Nie do zaakceptowania jest też model „małżeństwa na pewien czas” czy 
„małżeństwa luźnego”. Zwłaszcza dzieci zostają ofiarami takich związków. 
Katechizm przypomina, że jedynie małżeństwo monogamiczne, którego ideał 
przedstawia nam Biblia, jest tym związkiem, który prowadzi każdą ze stron 
małżeństwa do wewnętrznego rozwoju, pozwala przetrwać nawet głębokie 
kryzysy, dobrze służy wychowaniu potomstwa i może być źródłem szczęścia 
małżeńskiego i rodzinnego35.

Rozwód małżeński
W paragrafie poświęconym małżeństwu i rodzinie jeden z podpunktów po-

święcony jest problemowi rozwodów w małżeństwie36. Według Katechizmu, 
z biblijnego obrazu małżeństwa jako przez Boga ustanowionej, ekskluzywnej, 
na trwałe założonej wspólnoty życia wynika, że rozwód sprzeciwia się woli 
Boga. „Jeżeli mimo to dochodzi do rozpadu małżeństwa, to uwidacznia się 
zatwardziałość ludzkiego serca, które sprzeciwia się woli Boga i zaciąga wi-
nę”37. Katechizm wyraźnie rozróżnia wolę Bożą, w której ugruntowana jest 
nierozdzielność małżeństwa, od zatwardziałości ludzkich serc, która może 
prowadzić do rozwodu. 

Analizując teksty Katechizmu, nie sposób nie zauważyć, że w ewangelickim 
rozumieniu małżeństwa istnieje pewna dwutorowość. Z jednej strony przyjmuje 
się biblijną zasadę, że małżeństwo w swej istocie jest nierozdzielne, z drugiej 
jednak – zasada ta nie obowiązuje w każdym przypadku. Człowiek może bowiem 
nie dojrzeć do tego, by w pełni zrealizować wolę Boga odnośnie do zawartego 
małżeństwa. Ten brak „dojrzałości” nie oznacza jednak, że można lekceważyć 
wolę Boga i w dowolnym czasie zrezygnować z małżeńskich więzi. „Małżeń-
stwo stanowi dobry Boży początek, ale jest ono przeżywane w niedoskonałości 
ziemskiego życia. Chociaż więc rozwód z zasady jest przeciwny woli Boga, to 
w pojedynczych przypadkach może okazać się wielką szkodą dla ciała i duszy 
małżonków trwanie we wszystkich uwarunkowaniach ich niedobrego związku. 

34 Por. EEK 581; zob. EEK 566nn.
35 Por. EEK 582n.
36 EEK 593-598.
37 Por. EEK 598.
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Jak szabat, tak też i małżeństwo ma służyć człowiekowi”38. Katechizm przyzna-
je, że Kościoły ewangelickie nie wykluczają możliwości ponownego zawarcia 
małżeństwa przez osoby rozwiedzione. Ufają bowiem, że Bóg daje przebaczenie 
i dar nowego początku. 

Małżeństwa mieszane
Z katolickiego punktu widzenia interesujące muszą wydawać się informacje, 

które Ewangelicki katechizm dla dorosłych przekazuje o tzw. małżeństwach 
mieszanych39. Jak już wspomniano, problematyka ta omawiana jest w paragrafie 
poświęconym małżeństwu i rodzinie40. Redaktorzy wychodzą od psychologicz-
no-socjologicznej diagnozy sytuacji międzywyznaniowej w Niemczech, choć 
z pewnością jest ona jednak charakterystyczna dla całej Europy Zachodniej, dla 
Polski – chyba mniej. Według nich, w dzisiejszych czasach młodzi zakochani 
ludzie w planowaniu swojej małżeńskiej przyszłości nie uwzględniają różnic 
międzywyznaniowych. Ważniejsze są już dla nich pytania np. o zawód czy pracę, 
różnice konfesyjne traktują jako mało znaczące dla ich przyszłego związku41. 

Sprawy wyznaniowe przybierają zupełnie inny obrót, gdy dochodzi do decyzji 
o zawarciu małżeństwa. Wtedy pojawia się ważne pytanie – jak to zrobimy? 
Nawet, jeśli wcześniej religijne pytania wyłączone były ze znajomości przyszłych 
nupturientów, tak na etapie konkretnego planowania zawarcia małżeństwa 
pytań o kwestie religijne nie sposób uniknąć. U niektórych pojawia się wów-
czas myśl o rezygnacji ze ślubu kościelnego – zwłaszcza wtedy, gdy obydwie 
strony daleko są od własnego Kościoła, są osobami niepraktykującymi lub 
praktykującymi okazyjnie. Głębsza refleksja uświadamia im jednak, że spraw 

38 „Evangelisches Verständnis der Ehe hat dieser Doppelheit Rechnung zu tragen. Das 
heißt erstens: Ehe ist ihrem Wesen nach unauflösbar, aber dies bedeutet nicht, daß sie in 
keinem Fall geschieden werden kann. Das heißt zweitens: Menschen können den Willen 
Gottes in Bezug auf die Ehe nicht verfehlen aber das bedeutet nicht, daß wir den Willen 
Gottes nicht mehr ernst zu nehmen brauchen und die Ehe für eine jederzeit kündbare 
Bindung halten dürften”. Ibidem.

39 W języku polskim nie ma zbyt wiele obszerniejszych opracowań na temat małżeństw 
mieszanych autorstwa teologów ewangelickich. Do tych nielicznych zaliczyć należy: 
P. Mendroch, Chrześcijańskie małżeństwo w świetle nauki Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego, „Kalendarz Ewangelicki” 103(1989), s. 129-138; W. Nast, Spojrzenie na małżeństwa 
mieszane z perspektywy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, [w:] Małżeństwa mieszane, 
Z. Kijas (red.), Kraków 2000, s. 49-54; Z. Tranda, Małżeństwa mieszane. Punkt widzenia 
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, [w:] Małżeństwa mieszane, op. cit., s. 55-67; A. Klesz-
czyński, Małżeństwa mieszane z punktu widzenia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, 
[w:] Małżeństwa mieszane, op. cit., s. 69-74. 

40 W tym paragrafie ustosunkowuje się też do planowania rodziny i przerywania ciąży.
41 Por. EEK 584.
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związanych z wiarą nie da się w prosty sposób wyrugować z życia. Do całości 
ludzkiej egzystencji należą także pytania i odpowiedzi dotyczące wiary.

Katechizm przyznaje, że fakt odrębnej przynależności wyznaniowej małżon-
ków może utrudniać pielęgnowanie jedności w małżeństwie, chociaż odmien-
ność wyznaniowa może też być elementem ubogacającym małżonków. Jest to 
możliwe zwłaszcza wtedy, gdy sprawy religijne mają dla nich znaczenie i wartość. 
Poznając elementy wiary drugiej strony, łatwiej sobie uświadomić własną wyzna-
niową tożsamość. Dotychczasowe poglądy religijne stają się bardziej pogłębione 
i ekumenicznie otwarte. Człowiek poznaje specyfikę własnego Kościoła – jego 
duchowe bogactwo i ubóstwo, kiedy poznaje wyznanie współmałżonka. Uczy 
się też wtedy, co stanowi wspólne dziedzictwo obydwu Kościołów42. 

Proces „uczenia się” w małżeństwie konfesyjnie zróżnicowanym może, we-
dług Katechizmu, przynosić dobre owoce również w dzieciach wychowywanych 
w takich małżeństwach. Dzieciom można bowiem ukazać duchowe bogactwo 
jednego i drugiego Kościoła. Oczywiście, Katechizm w sprawach wycho-
wawczych dostrzega też i trudności: wychowanie potrzebuje bowiem pewnej 
jednoznaczności, nie można być równocześnie członkiem jednego i drugiego 
Kościoła, nie sposób dzielić swojej kościelnej przynależności po połowie. Dzieci 
potrzebują zadomowienia w jednym Kościele, domagają się też jasnych odpo-
wiedzi w sprawach wiary. Wychowanie ekumeniczne jest wprawdzie wysoko 
cenionym celem w małżeństwach mieszanych, ale niewłaściwie realizowane 
może nieść ze sobą niebezpieczeństwo relatywizmu i obojętności. 

Katechizm całkowicie opowiada się za ekumenizmem duchowym. W or-
ganizowaniu nabożeństw ekumenicznych widzi przyszłość intensywniejszej 
współpracy ekumenicznej między katolikami a ewangelikami i pomocny śro-
dek dla małżeństw mieszanych w wychowaniu dzieci. We współpracy na polu 
liturgicznym zdaje się widzieć przyszłość nowej drogi ekumenizmu43. 

Końcowa część punktu poświęconego małżeństwom mieszanym zawiera 
informacje o charakterze dyscyplinarno-prawnym. Katechizm stwierdza, że 
„Kościół ewangelicki nie wywiera na swoich członków żadnego nacisku: lu-
teranin może zawrzeć związek małżeński w rycie katolickim. Winien jednak 
dobra swojego Kościoła pielęgnować w małżeństwie i w wychowaniu dzieci”44. 
Katechizm ocenia również, że praktyka małżeństw mieszanych w Kościele kato-
lickim w ostatnich latach stała się bardziej ekumeniczna. Od papieskiego motu 
proprio Matrimonia mixta z 1970 roku także katolicki partner ma możliwość 

42 Por. EEK 585, 914nn, 948n.
43 Ibidem.
44 EEK 585. Por. Niemiecka Konferencja Biskupów, Katolicki katechizm dorosłych: Wyznanie 

wiary Kościoła, Poznań 1987, s. 382n.
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zawarcia małżeństwa w rycie ewangelickim, nie odrzucając prawnych roz-
wiązań swojego Kościoła. Redaktorzy Katechizmu uczą swoich wiernych, że 
małżeństwo mieszane zawierane „po ewangelicku” musi liczyć się z pewnymi 
konsekwencjami45. 

* * *
W Ewangelickim katechizmie dla dorosłych rozumienie małżeństwa zasadni-

czo opiera się na tradycyjnym nauczaniu Kościołów ewangelickich. Małżeństwo 
w pierwszym rzędzie wyprowadzone zostaje z aktu stwórczego i jest częścią 
rzeczywistości stworzonej. Ta stwórcza rzeczywistość jest również „realizacją” 
(Nachvollzug) i „odwzorowaniem” (Abbild) relacji, jaką Chrystus ma w sto-
sunku do swego Kościoła. Jeżeli małżonkowie przyjmują tę prawdę w wierze, 
a w formie kościelnego ślubu zostaje im przekazana obietnica łaski i Bożego 
błogosławieństwa, to bardziej wyraźnie ujawnia się istota małżeństwa, jego „we-
wnętrzna rzeczywistość” jako ekskluzywna wspólnota życia mężczyzny i kobiety 
ustanowiona przez Boga. Charakterystycznymi dla Ewangelickiego katechizmu 
są liczne psychologiczne i socjologiczne odniesienia do współczesności.

Słowa kluczowe: miłość małżeńska, małżeństwo ewangelickie, rozwód, mał-
żeństwo mieszane, katechizm.

Bibliografia:
1. Evangelischer Erwachsener Katechismus. Kursbuch des Glaubens. Im Auftrag der 

Katechismuskommission der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands, W. Jentsch, H. Jetter, M. Kiessig, H. Reller (red.), Gütersloh 1975.

2. Evangelischer Gemeindekatechismus. Im Auftrag der Katechismuskommission der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, H. Reller i in. (red.), 
Gütersloh 1979.

3. Hell S., Die Konfessionsverschiedene Ehe, Vom Problemfall zum verbindenden Modell, 
Freiburg – Basel – Wien 1998.

4. Kleszczyński A., Małżeństwa mieszane z punktu widzenia Kościoła Ewangelicko-Me-
todystycznego, [w:] Małżeństwa mieszane, Z. Kijas (red.), Kraków 2000, s. 69-74. 

5. Mendroch P., Chrześcijańskie małżeństwo w świetle nauki Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego, „Kalendarz Ewangelicki” 103(1989), s. 129-138.

45 Wspomina się m.in., że strona katolicka będzie potrzebowała biskupiej dyspensy od za-
wieranej formy, będzie musiała potwierdzić, że w małżeństwie będzie dawała świadectwo 
swojej wiary, że ochrzci i po katolicku wychowa dzieci. Niemniej małżeństwo mieszane 
zawierane z biskupią dyspensą – niezależnie czy było zawarte tylko w urzędzie cywilnym, 
czy w Kościele ewangelickim – z punktu widzenia katolickiego prawa kanonicznego jest 
tak samo ważne, jak przy ślubie w rycie katolickim.



230 SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

6. Nast W., Spojrzenie na małżeństwa mieszane z perspektywy Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego, [w:] Małżeństwa mieszane, Z. Kijas (red.), Kraków 2000, s. 49-54.

7. Niemiecka Konferencja Biskupów, Katolicki katechizm dorosłych: Wyznanie wiary 
Kościoła, Poznań 1987.

8. Tranda Z., Małżeństwa mieszane. Punkt widzenia Kościoła Ewangelicko-Reformowa-
nego, [w:] Małżeństwa mieszane, Z. Kijas (red.), Kraków 2000, s. 55-67.



NOTY O AUTORACH

ks. dr hab. GRZEGORZ BARTH – adiunkt w Katedrze Chrystologii i Personalizmu 
Chrześcijańskiego w Instytucie Teologii Dogmatycznej, członek Zarządu Towarzystwa 
Teologów Dogmatyków. Zainteresowania naukowe: metodologia teologii, problema-
tyka osoby, hermeneutyka filozoficzna i teologiczna, filozofia edukacji.

ks. dr hab. MAREK JAGODZIŃSKI – teolog dogmatyk, adiunkt w Katedrze Teo-
logii Prawosławnej w Instytucie Ekumenicznym na Wydziale Teologii KUL, wykłada 
w WSD w Radomiu. Specjalizuje się w teologii komunikacji i komunii. Nowsze 
publikacje: Eklezjalne kształty komunii, Radom 2012; Węzłowe zagadnienia chrystologii 
komunijnej, Radom 2013; Misje: teologia – historia – rzeczywistość, Radom 2013; An-
tropologia komunijna, Lublin 2015.

ks. prof. dr hab. PIOTR JASKÓŁA – ksiądz diecezji opolskiej Kościoła rzymsko-
katolickiego; dyrektor Instytutu Ekumenizmu i Badań nad Integracją na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego; członek „Societas Oecumenica”, członek 
Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.

ks. dr hab. JANUSZ KRÓLIKOWSKI, prof. UPJPII – kapłan diecezji tarnowskiej; 
od 2014 r. dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie (UPJPII). W latach 
1991-1996 studiował teologię na uczelniach rzymskich: Papieskim Uniwersytecie 
Świętego Krzyża (doktorat – 1995), Papieskim Instytucie Wschodnim, Instytucie św. 
Tomasza przy Uniwersytecie „Angelicum”. W 2003 roku habilitował się w zakresie 
teologii dogmatycznej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 
1996–2009 wykładał teologię w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, 
a od 1997 roku wykłada teologię dogmatyczną na Wydziale Teologicznym Sekcja 
w Tarnowie. Od 2010 roku wykładowca mariologii w Instytucie Maryjno-Kolbiańskim 
„Kolbianum” w Niepokalanowie. Członek Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, 
Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Polskiego Towarzystwa Teologicznego Oddział 
w Tarnowie, członek zwyczajny Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej 
w Rzymie.

ks. dr hab. JAROSŁAW M. LIPNIAK – prezbiter diecezji świdnickiej, kierownik 
Katedry Ekumenizmu i Dialogu Międzykulturowego Papieskiego Wydziału Teolo-
gicznego we Wrocławiu, przedstawiciel Biskupa Świdnickiego do spraw Ekumenizmu 
i Dialogu Międzyreligijnego, wiceprezes Dolnośląskiego Instytutu Dialogu i Tolerancji.

ks. dr hab. ANDRZEJ MAŁACHOWSKI – ur. 1962 we Wrocławiu, mgr mate-
matyki Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorat i habilitacja na Papieskim Wydziale 
Teologicznym we Wrocławiu. Członek Towarzystwa Kuzańskiego Uniwersytetu w Trier.

ks. prof. dr hab. JANUSZ MARIAŃSKI – emerytowany profesor socjologii re-
ligii i socjologii moralności Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II, wykładowca 



232 SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie i w Wyższej Szkole Społeczno-Ekono-
micznej w Gdańsku, członek Komitetu Socjologii PAN i Zespołu ds. Dobrych Praktyk 
Akademickich przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w latach 2011-2014); 
współpracuje z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego SAC w Warszawie; przed-
miotem jego zainteresowań badawczych są: socjologia moralności, socjologia religii 
i katolicka nauka społeczna; w 1997 roku otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów 
za wybitne osiągnięcia naukowe; jest autorem około 1000 artykułów naukowych i po-
pularnonaukowych oraz 50 książek, m.in. Młodzież między tradycją i ponowoczesnością. 
Wartości moralne w świadomości maturzystów (Lublin 1995), Kościół katolicki w społeczeń-
stwie obywatelskim (Lublin 1998), Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium 
socjologiczne (Lublin 2001), Kościół katolicki w Polsce w przestrzeni życia publicznego. 
Studium socjologiczne (Toruń 2013), Sens życia, wartości, religia. Studium socjologiczne 
(Lublin 2013), Sekularyzacja, desekularyzacja i nowa duchowość. Studium socjologiczne 
(Kraków 2013), Podstawowe pojęcia socjologii religii w eksplikacji ks. Janusza Mariańskie-
go. Opracował i wyboru dokonał Marek Marczewski (Lublin 2013), Kontrowersje wokół 
relacji religii i moralności. Tożsamość czy rozbieżność? Studium socjologiczne (Toruń 2014). 
W 2015 roku ukazał się w Wydawnictwie Nomos pod jego redakcją Leksykon Socjologii 
Moralności. Podstawy – teorie – badania – perspektywy (Kraków 2015).

ks. dr hab. MIECZYSŁAW OLSZEWSKI – ur. 1943, dr habilitowany z zakresu 
teologii pastoralnej, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie 
oraz w Studium Teologii w Białymstoku, członek Rady Wydziału PWTW. Autor licz-
nych publikacji z dziedziny teologii pastoralnej oraz teologii pastoralnej Kościołów 
Wschodnich i publikacji z dziedziny bibliotekarstwa.

ks. dr hab. ANDRZEJ PRONIEWSKI – doktorat z nauk teologicznych w zakresie 
teologii dogmatycznej (2000 – Uniwersytet Gregoriański w Rzymie). Habilitował się 
w zakresie teologii fundamentalnej (2013 – Wydział Teologiczny w Lugano) i w za-
kresie teologii dogmatycznej (2015 – Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego). Rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego 
w Białymstoku. Kierownik Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku. 
Konsultor Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. Członek Zarządu Towarzy-
stwa Teologów Dogmatyków i Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych. Autor 
licznych publikacji z zakresu teologii, hermeneutyki i antropologii, m.in. Kim on jest? 
Hermeneutyka demonologii (2011), Ermeneutica teologica di Joseph Ratzinger (2014).

ks. dr hab. EDWARD SIENKIEWICZ, prof. US – kapłan diecezji koszalińsko-
-kołobrzeskiej. Zatrudniony na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, 
kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej i wykładowca teologii dogmatycznej 
w Wyższym Seminarium Duchownym oraz w Instytucie Teologicznym w Koszalinie. 
Autor wielu monografii i artykułów naukowych.

ks. prof. zw. dr hab. ADAM SKRECZKO  – kapłan Archidiecezji Białostockiej, pro-
fesor doktor habilitowany nauk teologicznych. Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej 
Małżeństwa i Rodziny na Wydziale Studiów nad Rodzin (UKSW w Warszawie). Autor 



233Noty o Autorach

licznych publikacji dotyczących małżeństwa i rodziny z zakresu teologii pastoralnej 
oraz pedagogiki.

ks. dr GRZEGORZ STRZELCZYK – ur. 1971 w Piekarach Śląskich; prezbiter Ar-
chidiecezji Katowickiej, chrystolog. W latach 1991-1995 studia w Wyższym Śląskim 
Seminarium Duchownym w Katowicach kontynuowane w latach 1995-1999 na 
Papieskim Wydziale Teologicznym w Lugano (Szwajcaria) i zakończone licencjatem 
kanonicznym (L’esperienza mistica come locus theologicus. Status quaestionis). W latach 
2000-2004 studia doktoranckie na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie zakończo-
ne obroną rozprawy Communicatio idiomatum. Lo scambio delle proprietà. Storia, status 
quaestionis e prospettive (2004). W latach 2004-2012 adiunkt i kierownik Pracowni 
Komputerowej w Zakładzie Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwer-
sytetu Śląskiego. W latach 2008-2012 prodziekan ds. nauki tegoż Wydziału. W latach 
2007-2011 redaktor prowadzący czasopisma „Teologia w Polsce”. Obecnie sekretarz II 
Synodu Archidiecezji Katowickiej. Główne zainteresowania badawcze: chrystologia, 
a zwłaszcza problemy współczesnych reinterpretacji klasycznej chrystologii dogmatycz-
nej; historia teologii (metody teologicznej); kwestia związku teologii z doświadczeniem; 
wykorzystanie nowych technologii do wsparcia „warsztatu” teologicznego. Członek 
Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Laboratorium Więzi.

ks. prof. dr hab. JULIUSZ RYSZARD SZTYCHMILER – od 2002 roku profesor 
zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji UWM, kierownik Katedry Prawa Ka-
nonicznego i Wyznaniowego, od 2007 roku przewodniczący Korpusu Adwokatów 
Kościelnych w Polsce. W latach 1983-1986 wykładał prawo kanoniczne w Warmińskim 
Instytucie Teologicznym, w latach 1986-1994 był pracownikiem naukowym na Wydzia-
le Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL. Po zatwierdzeniu habilitacji w 1994 roku 
pracował na stanowisku profesora nadzw. WSP w Olsztynie, gdzie w latach 1997-1999 
był zastępcą i dyrektorem Instytutu Prawa i Administracji. Jest autorem 5 monografii: 
Doktryna Soboru Watykańskiego II o celach małżeństwa i jej recepcja w Kodeksie Prawa 
Kanonicznego z roku 1983 (Lublin 1993), Istotne obowiązki małżeńskie (Warszawa 1997), 
Obowiązki małżeńskie (Warszawa 1999), Sądownictwo kościelne w służbie praw człowieka 
(Olsztyn 2000), Ochrona praw człowieka w normach kanonicznego procesu spornego 
(Olsztyn, Wyd. UWM, 2003), a ponadto redaktorem kilkunastu prac zbiorowych. 
Jest autorem ok. 320 artykułów, recenzji i sprawozdań naukowych, opublikowanych 
w pracach zbiorowych oraz czasopismach krajowych i zagranicznych. Przez 11 lat był 
oficjałem Sądu Metropolitalnego Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, a od 2006 
roku jest adwokatem przy tym sądzie. Jest członkiem korespondentem Towarzystwa 
Naukowego KUL, członkiem Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Pro-
movendo (od 1988), członkiem założycielem kilku stowarzyszeń prawniczych: Stowa-
rzyszenia Kanonistów Polskich (1990-), Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego 
(2008-). W latach 2004-2006 był przewodniczącym Konwentu Oficjałów Polskich.



INDEKS TEMATYCZNY

A
androgyn  130, 133, 134, 135, 136, 137, 

142

C
coincidentia oppositorum  120, 121, 122, 

130, 131, 132, 133, 136, 137, 142

E
Eucharystia  7, 23, 35, 50, 61, 64, 66, 67, 

68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 82, 
83, 84, 85, 91, 105, 157, 209, 212

H
Humanae vitae  146, 170, 171, 173, 174, 

175, 178, 183

J
Jezus Chrystus  8, 9, 22, 24, 26, 31, 32, 

33, 34, 36, 40, 41, 42, 44, 49, 73, 
80, 84, 210

K
komunia  21, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 40, 

41, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 
56, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 71, 72, 
83, 84, 85, 145, 160

komunikacja  19, 49, 50, 52, 54, 57, 58, 
61, 62, 63, 65, 124, 126, 129

Kościół  7, 8, 9, 10, 16, 24, 25, 31, 32, 33, 
34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 
76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 
99, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 
117, 118, 137, 144, 145, 146, 148, 
151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 
167, 168, 169, 170, 179, 183, 192, 

194, 196, 203, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 
222, 227, 228, 229, 230

Kościół koptyjski  204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 
215

L
ludzkie wartości małżeństwa  170

M
małżeństwo  7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 
119, 120, 121, 122, 127, 129, 137, 
139, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 
170, 179, 194, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 
229, 230

miłość  8, 9, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 51, 52, 
53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 
84, 85, 118, 126, 133, 138, 139, 
140, 141, 145, 146, 154, 157, 
158, 169, 179, 207, 210, 211, 



235Indeks tematyczny

212, 213, 218, 219, 220, 221, 
222, 223, 224

miłość małżeńska  8, 24, 25, 32, 59, 60, 
63, 118, 139, 179, 224, 229

misterium paschalne  31, 32, 36, 40, 41, 
42, 45

Mitis Iudex  87, 88, 97, 98, 100, 102, 103
młodzież  150, 151, 152, 153, 154, 155, 

159, 160, 162, 163, 165, 167, 168, 
169

N
nauczanie papieży  17, 170
nieważność małżeństwa  9, 95, 96, 97, 98, 

99, 100, 102, 103, 104, 207

O
odkupienie  38, 42, 43, 45, 46, 52, 65, 80, 

81, 219
odpowiedzialne duszpasterstwo  170
odpowiedzialne rodzicielstwo  179, 187, 

192
osoba  17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 

29, 31, 34, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
59, 60, 61, 62, 65, 67, 70, 72, 73, 
90, 91, 92, 93, 100, 102, 103, 109, 
110, 111, 112, 116, 127, 129, 134, 
138, 139, 140, 141, 149, 150, 151, 
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 160, 161, 210, 214, 217, 224, 
227

P
personalizm  26, 44, 45, 54, 55, 63, 66, 

121
planowanie rodzicielstwa  179, 181, 183, 

190, 192, 227
płodność  23, 24, 25, 26, 59, 60, 207
prawo kanoniczne  8, 10, 17, 29, 34, 45, 

92, 94, 97, 100, 102, 107, 108, 
110, 119, 158, 229

przymierze  9, 20, 24, 30, 31, 32, 33, 37, 
38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 60, 
62, 64, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 

87, 90, 91, 111, 116, 146, 147, 
169, 221, 222

R
rodzina  8, 9, 10, 17, 18, 31, 32, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 69, 73, 
88, 89, 101, 104, 105, 122, 127, 
140, 142, 143, 145, 147, 148, 151, 
152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 
160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 
168, 169, 170, 194, 205, 206, 208, 
212, 215, 218, 225, 226, 227

S
sakrament  7, 8, 9, 10, 18, 23, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 43, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 
75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 87, 90, 91, 102, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 122, 137, 143, 
145, 146, 154, 155, 156, 157, 158, 
161, 165, 167, 194, 204, 205, 206, 
207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 
215, 220

sakramentalne małżeństwo  84, 145, 156, 
179, 206, 209

sakramentalność  9, 10, 24, 29, 30, 31, 
33, 34, 42, 45, 46, 52, 61, 63, 65, 
68, 69, 72, 77, 78, 79, 81, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 101, 103, 107, 
109, 110, 112, 114, 115, 117, 146, 
147, 154, 156, 168

sakrament małżeństwa  7, 8, 9, 10, 18, 30, 
31, 33, 36, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 
69, 70, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 
91, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 
119, 122, 137, 143, 145, 146, 154, 
155, 156, 161, 165, 167, 204, 205, 
206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 
214, 215



236 SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

sakramentologia  29, 30, 33, 35, 46, 47, 
49, 50, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 
69, 78, 88, 107, 109, 110, 111, 
117, 118, 119

sakramentologia ogólna  109, 110, 111, 
117, 118, 119

sakramentologia personalistyczna  65
społeczno-kulturowe przemiany rodziny  

143, 167
stworzenie  16, 18, 21, 26, 31, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 40, 43, 45, 51, 52, 56, 
59, 60, 69, 80, 81, 83, 91, 107, 
109, 130, 133, 135, 137, 138, 140, 
221, 222

Synod  9, 10, 17, 48, 68, 69, 70, 71, 72, 
84, 85, 86, 88, 89, 90, 101, 103, 
104

Ś
świadomość zbiorowa  167
świętość  41, 145, 194, 195, 198, 201, 

203, 206, 207, 212

T
Trójca Święta  16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 

26, 27, 36, 42, 47, 52, 79, 131, 206
trwałość małżeństwa  103, 152, 155, 158, 

218

W
Wcielenie  22, 31, 36, 40, 41, 45, 135
wspólnota  17, 22, 24, 30, 32, 35, 38, 40, 

42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 74, 
76, 77, 80, 82, 90, 94, 100, 111, 
114, 116, 139, 140, 146, 158, 161, 
162, 163, 168, 205, 212, 218, 219, 
221, 222, 225, 226, 229

Z
zawieranie małżeństwa  63, 87, 90, 91, 92, 

94, 100, 101, 103, 109, 110, 147, 
149, 151, 153, 156, 165, 209, 218, 
225, 227, 229



INDEKS OSOBOWY

A
Adamczuk Lucjan  148, 169
Adamski Franciszek  122, 142, 198, 199, 

203
Aleksander III  115
Anaksymander  130
Antoni Egipski  205
Arnold Bill T.  39, 45
Arystofanes  134
Auer Johann  41, 45, 49, 64, 65
Augustyn  16, 112

B
Bachofen Johann Jakob  172
Bajda Jerzy  184, 192, 201, 203
Balawajder Edward  146, 168
Balter Lucjan  34, 47
Balthasar Hans Urs von  21, 27
Baniak Józef  152, 167
Barbieri Piero  182, 192
Baron Arkadiusz  112, 119
Barth Grzegorz  55, 56, 65, 68
Bartnicki Roman  37, 40, 45, 46, 80, 84
Bartnik Czesław Stanisław  34, 45, 49, 54, 

63, 65, 72, 84
Bednarek Wincenty  95, 105
Beinert Wolfgang  29, 46
Benedykt XIV  98, 102
Benedykt XV  95, 103
Benedykt XVI  48, 51, 54, 55, 65, 66, 67, 

102, 157
Berger Peter L.  167
Bieda Ignacy  16, 27
Biernat Tomasz  152, 167
Billings John  182
Bishop Mettaous  206, 207, 208, 209, 

211, 212, 213, 214
Bode Franz-Josef  49, 66
Boguszewski Rafał  148, 149, 150, 158, 

167
Bokwa Ignacy  10, 14

Botterweck G. Johannes  38, 47
Brichto Herbert Chanan  39, 45
Brożek Piotr  150, 167
Buber Martin  18
Burzyk Eugeniusz  181, 193
Butcher Edith L.  205, 214
Buttiglione Rocco  44, 45

C
Caffarra Carlo  58, 65, 72, 85, 188, 192
Cano Melchior  113, 116
Cappella Anna  188, 192
Carlotti Paolo  17, 26
Chapelle Albert  24, 26
Choi John H.  39, 45
Clines David J. A.  37, 47
Colombo Carlo  200, 203
Cremins Richard  184
Curie-Skłodowska Maria  122, 123, 142
Czernecka Julita  148, 168

D
Dec Ignacy  135, 142
Demel Sabine  48, 65
Derdziuk Andrzej  184, 191, 192
Dębiński Antoni  96, 104
Dioskur  205
Dodaro Roberto  58, 65, 72, 85
Doniger O’Flaherty Wendy  135, 136, 

142
Drąg Przemysław  158, 167
Duval André  113, 119
Dyczewski Leon  151, 165, 167
Dyduch Jan Maciej  96, 104

E
Ebner Ferdinand  18
Eicher Peter  50
Eliade Mircea  120, 121, 130, 131, 132, 

133, 134, 135, 136, 137, 142
Engels Friedrich  172
Eriugena  135, 136, 142



238 SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

F
Fabry Heinz Josef  38, 47
Fenrychowa Janina  19, 26
Fijałkowski Włodzimierz  183, 184, 192
Firlit Elżbieta  148, 169
Franciszek  7, 11, 17, 25, 42, 46, 68, 69, 

70, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 
84, 86, 88, 95, 97, 98, 101, 102, 
103, 108, 118, 119, 147, 161, 164, 
171, 178, 186, 192

G
Gacka Bogumił  55, 65
Ganoczy Alexandre  63, 65
Garcia López Félix  37, 46
Gasparri Petrus  95, 103
Gądecki Stanisław  162, 169
Gendron Lionel  16, 26
Gerhards Albert  49, 65
Gerhartz Johannes Günter  48, 65
Gigilewicz Edward  55, 66
Gizicka Dorota  164, 168
Glade Winfried  49, 65
Głażewska Ewa  122, 142
Goffi Tullo  200, 203
Goldsmith Barbara  123, 142
Gormally Luke  184, 192
Góralski Wojciech  96, 103
Góźdź Krzysztof  34, 45
Gracjan  115
Greshake Gisbert  55, 56, 65
Grygiel Stanisław  18, 26
Grzegorz IX  112
Grzegorz z Nyssy  135
Grześkowiak Jerzy  31, 33, 34, 42, 46
Grzybek Agnieszka  132, 142
Guzik Aldona  152, 167

H
Haring Bernhard  181
Healy Mary  79, 85
Hell Silvia  221, 222, 229
Heraklit  130
Hildebrandt Dietrich von  18, 26
Hipsz Natalia  148, 150, 167

Höhn Hans-Joachim  57, 58, 60, 61, 65
Hryniewicz Wacław  50, 51, 65, 74, 85
Hudziak B.  200, 203
Hünermann Peter  57, 66

I
Iris Habib el Masri  205, 214

J
Jabłoński Arkadiusz  146, 164, 168
Jacob Benno  37, 46
Jagodziński Marek  41, 46, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65

Jan Apostoł  211
Jan Paweł II  9, 13, 15, 17, 20, 38, 40, 

41, 42, 44, 45, 46, 52, 53, 60, 62, 
64, 65, 66, 68, 80, 82, 83, 85, 89, 
90, 91, 93, 95, 102, 103, 104, 105, 
108, 119, 143, 145, 146, 168, 171, 
173, 178, 185, 186, 187, 192

Jan XXIII  183
Jasińska-Kania Aleksandra  148, 168
Jaskóła Piotr  216
Jasudowicz Tadeusz  89, 104
Jaworska Joanna  79, 85
Jentsch Werner  217, 229
Jessel David  122, 142
Jetter Hartmut  217, 229
Jezierska Ewa Józefa  123, 142
Jüngel Eberhardt  54, 66

K
Kamiński Krzysztof  155, 165, 167, 168
Kancewicz-Hoffman Nina  122, 142
Kania Ireneusz  132, 142
Kasper Walter  74, 85, 172, 176, 178
Katarzyna ze Sieny  199
Kaufmann Franz-Xaver  166, 168
Kawecki Witold  158, 168
Kawińska Martyna  162, 168
Kiessig Manfred  217, 229
Kijas Zdzisław  227, 229, 230
Kijewska Agnieszka  135, 136, 142
Klemens Aleksandryjski  205



239Indeks osobowy

Kleszczyński Adam  227, 229
Klöckner Martin  49, 65
Kłys Jan  44, 46, 198, 203
Knauer Peter  49, 66
Knaus Hermann  182
Koch Günter  29, 46
Kocjan Krzysztof  134, 142
Kołakowski Leszek  163, 169
Kowalczuk Katarzyna  149, 168
Kowalczyk Stanisław  146, 168
Kozak Jarosław  152, 155, 168
Kozielecki Józef  162, 163, 168
Krajewski Kazimierz  25, 26
Kramarek Teresa  182
Królikowski Janusz  15, 18, 27, 111, 119
Krukowski Józef  96, 104
Kryczka Piotr  159, 168
Krzynówek Jerzy  101, 105
Krzywkowska Justyna  96, 101, 103, 104, 

105, 160, 168
Kulik Teresa Bernadetta  200, 203
Kunka Sławomir  42, 46, 52, 66
Kupczak Jarosław  38, 46
Kupis Bogdan  130, 142
Kuryś Agnieszka  131, 142
Kwak Anna  148, 164, 168

L
Lachner Raimund  49, 50, 66
Lelito Adam  137, 142
Lemański Janusz  37, 38, 39, 46
Leon XIII  113
Lies Lothar  63, 66
Lipniak Jarosław M.  204, 205, 207, 208, 

209, 210, 212, 213, 214, 215
Lubowicki Kazimierz  41, 46
Lüdicke Klaus  49, 66
Luhmann Niklas  53
Luño Angel Rodríguez  189, 192

Ł
Łyczkowska Krystyna  37, 46

M
Mader Johann  18, 26

Majer Piotr  96, 104
Majkowski Władysław  44, 46
Makowski Tadeusz  73, 85
Maksym Wyznawca  136
Malaty Tadrous Y.  211, 214, 215
Malinowski Bronisław  194
Małachowski Andrzej  120, 121, 123, 142
Marczewski Marek  146, 168
Margerie Bertrand de  16, 26
Mariański Janusz  143, 154, 159, 168
Maritain Jacques  19, 26, 27
Maritain Raïssa  19, 27
Martini Nicola de  23, 27
Martin Norbert  82, 85
Martin Renata  82, 85
Marzęcki Radosław  152, 167
Massalska Jolanta  182
Mateusz Ewangelista  206, 213
Mendroch Piotr  227, 229
Messori Vittorio  144, 169
Meuffels Hans O.  49, 60, 61, 63, 64, 66
Mikołaj z Kuzy  130, 131, 142
Misiurek Jerzy  195, 203
Modestyn  213
Moir Anne  122, 142
Moran Luis R.  43, 46
Müller Gerhard Ludwig  71, 73, 85
Murray Gerald E.  72, 85

N
Nagórny Janusz  83, 85
Napiórkowski Andrzej A.  41, 46, 60, 61, 

66
Nast Włodzimierz  227, 230
Necel Wojciech  31, 38, 39, 40, 41, 46
Negri Luigi  196, 203
Neuner Peter  49, 66
Nitecki Piotr  146, 168
Nocke Franz-Josef  61, 66
Norwid Cyprian Kamil  55, 66
Nowacki Wojciech  40, 45
Nowakowski Bartosz  94, 103

O
Oddi Silvio  188, 189, 192



240 SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

O’Donnell John J.  21, 27
Ogino Kyusaku  182, 183
Ogórek Paweł Placyd  184, 192
Orygenes  205
Orzeszyna Krzysztof  96, 104
Ouellet Marc  19, 27
Ozorowski Edward  32, 40, 46, 47, 180, 

193
Ozorowski Mieczysław  40, 42, 45, 47

P
Pachomiusz  205
Paciorek Antoni  37, 46
Paciuszkiewicz Mirosław  90
Paprocki Henryk  20, 27
Paprzycka Emilia  148, 168
Paradiso Marcello  21, 27
Paweł Apostoł  23, 31, 42, 57, 59, 80, 

140, 175, 196, 208, 222
Paweł VI  17, 19, 93, 146, 170, 171, 173, 

174, 176, 178, 183, 186
Pawłowski Zdzisław  39, 47
Perzyński Andrzej  50, 66
Pietras Henryk  112, 119
Pietrzak Helena  96, 105
Piotr Lombard  115
Pius IX  112, 113
Pius X  95, 103
Pius XI  64, 66, 173, 178, 182
Pius XII  17, 173
Platon  130, 134, 136, 142
Plotyn  130
Pławecki Stanisław  158, 168
Podedworna Hanna  180, 192
Polak Mieczysław  156, 168
Polakowska-Kujawa Jolanta  180, 192
Połowianiuk Jacek  50, 65
Proklos  130
Pryba Andrzej  187, 192
Pseudo-Dionizy Areopagita  130

R
Rahner Karl  7, 11, 33, 47, 50, 64, 76, 85
Ratzinger Joseph  30, 41, 47, 48, 51, 55, 

56, 65, 66, 67, 144, 169

Rega Artur  131, 132, 142
Reller Horst  217, 222, 229
Resing Volker  49, 66
Reszke Robert  121, 142
Revel Jean-Philippe  115, 119
Ricoeur Paul  81
Ringgren Helmer  38, 47
Robert Bellarmin  25, 113, 116, 119
Roguska Beata  161, 169
Rola Marcin  160
Romaniuk Kazimierz  40, 43, 47, 57, 58, 

59, 66
Rosenzweig Franz  18
Rosik Mariusz  123, 142
Rostworowski Jan  16, 27
Rozkrut Tomasz  95, 96, 104
Różański Mieczysław  160, 168
Rusecki Marian  55, 66
Rychlicki Czesław  79, 85, 146, 169, 188, 

192
Ryszka Elżbieta  183, 192

S
Salij Jacek  61, 66
Sarmiento Augusto  37, 40, 43, 47, 195, 

203
Sautermeister Jochen  49, 66
Schaeffler Richard  57, 66
Scheeben Matthias J.  16, 27
Schilson Arno  49, 66
Schmälzle Udo Friedrich  48, 67
Schmidtchen Gerhard  171, 178
Schmidt Wilhelm  172
Schneider Theodor  30, 33, 35, 37, 42, 

45, 47, 50, 63, 67
Schockenhoff Eberhard  48, 53, 54, 67
Schökel Luis Alonso  24, 27
Schüle Andreas  39, 47
Scola Angelo  19, 27, 52, 67, 189, 192, 

196, 203
Sequeira John Baptist  113, 117, 119
Shaham Ron  214, 215
Sienkiewicz Edward  28, 34, 45
Sitarz Mirosław  96, 104
Ska Jean Louis  37, 47



241Indeks osobowy

Składanowski Marcin  50, 65
Skowronek Alfons  61, 62, 63, 64, 67
Skowrońska Ewa  184, 190, 192
Skreczko Adam  194, 196, 201, 203
Skrzydlewski Władysław B.  181, 182, 192
Skrzypczak Robert  42, 47
Słomka Walerian  195, 203
Smyczyński Tadeusz  96, 104
Sobański Remigiusz  96, 105
Sobierajski Paweł  152, 167
Sołowjow Władimir  20, 27
Spiegel Egon  49, 66
Splett Jörg  48, 67
Stach Łukasz  152, 167
Stefanek Stanisław  40, 42, 45
Stepulak Marian Z.  154, 169
Sternberg Meir  39, 47
Striet Magnus  166, 168
Styczeń Tadeusz  42, 44, 46, 47, 52, 65, 

80, 82, 85
Sukiennicka Wanda  16, 27
Syczewski Tadeusz  50, 65
Szafrański Adam Ludwik  31, 46, 183, 

192
Szczawińska Maria  181, 193
Szczurek Jan D.  42, 47
Szenuda III  206, 207, 210, 213, 214, 215
Sztychmiler Ryszard  86, 89, 91, 95, 96, 

101, 103, 104, 105, 160, 168, 185, 
193

Szymański Zbigniew  180
Szymczak Jarosław Szymon  42, 47
Szymik Jerzy  51, 67
Szymona Wiesław  29, 46
Szymonik Marian  186, 193
Szyszka Małgorzata  164, 168

Ś
Ślęczka Piotr  25, 26

T
Tales  130
Tazbir Mieczysław  16, 27

Teilhard de Chardin Pierre  16, 27
Tertulian  60
Testa Benedetto  33, 34, 47
Tettamanzi Dionigi  182, 192
Tokarski Stanisław  121, 142
Tomasz z Akwinu  172, 173
Tranda Zdzisław  227, 230
Tronina Antoni  37, 46
Tryk Hubert  101, 104
Tunkiewicz Michał  101, 104
Tyrawa Jan  30, 47, 55, 65

V
Valverde Carlos  41, 47, 50, 67
Viladrich Pedro-Juan  115
Vorgrimler Herbert  7, 8, 11, 12

W
Werlen Martin  49, 67
Wierusz Kowalski Jan  131, 142
Więckiewicz Bogdan  155, 169
Wilczek Piotr  21
Wildstein Bronisław  163, 169
Witwicki Władysław  134, 142
Włodkowa Zofia  41, 47
Wojtyła Karol  42, 46, 52, 66
Wójcik Andrzej  96, 104
Wroceński Józef  96, 105
Wysocki Artur  162, 168

Y
Youssef Youhanna Nessim  205, 215

Z
Zaręba Sławomir H.  162, 168
Zdaniewicz Witold  148, 169
Zizioulas Joannis D.  56, 67
Zulehner Paul M.  48, 67, 81, 85
Zychowicz Juliusz  76, 85

Ż
Żeleźnik Tadeusz  44, 46
Żerel Emilia  160




