SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO: “ [ Imię ]

ja ciebie chrzczę

w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".
Encyklopedia KUL: „Na początku działalności Kościoła przy przyjmowaniu na członków wyznawców
religii monoteistycznej (Żydów, prozelitów) liturgia chrzcielna ograniczała się do sakramentalnego
obrzędu obmycia w imię Trójcy Świętej, którego dokonywano po wyznaniu przez kandydata wiary w
Chrystusa (por. Dz 2,41); chrzczono przez zanurzenie w wodzie (przy źródle, w rzece, stawie, jeziorze),
a w przypadku jej braku przez 3-krotne polanie głowy z równoczesnym wypowiedzeniem formuły "w
Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Didache 7,3), niekiedy poszerzonej (Justyn, 61-65).

W miarę rozszerzania się chrześcijaństwa zaczęto stopniowo do chrztu dodawać liczne obrzędy,
związane z okresem próby (w II w. trwał on ok. 3 lat), mające na celu uformowanie w
przyjmujących chrzest odpowiednich postaw moralnych oraz zobrazowanie jego skutków;
zgłaszających się poddawano egzaminowi, wysłuchiwano opinii poręczycieli i zaliczano do
kandydatów na chrześcijan (katechumen), a potem wprowadzano w podstawowe prawdy wiary
chrześcijańskiej (przygotowanie dalsze); krótko przed Wielkanocą powtórnie badano ich kwalifikacje
moralne; przyjęci do chrztu kąpielą w Wielki Czwartek rozpoczynali przygotowanie bezpośrednie; w
Wielki Piątek surowo pościli, a podczas Wielkiej Nocy czuwali modląc się, słuchając czytań i pouczeń;
nad ranem wyrzekali się złego ducha; wstępowali do wody po namaszczeniu olejem katechumenów i
odpowiadali na 3 pytania dotyczące wiary w poszczególne osoby Trójcy Świętej; po każdorazowej
odpowiedzi "wierzę" zanurzano ich lub polewano wodą ich głowy; chrzczono w naczyniu lub basenie
napełnionym wodą, uprzednio poświęconą, by w ten sposób nadać jej świętość wody bieżącej
(uważanej za świętą z natury); po wyjściu z wody namaszczano neofitów po raz drugi, po czym bp
udzielał im Sakramentu Bierzmowania; następnie dopuszczano ich do udziału w Eucharystii; w
Egipcie, Afryce i Rzymie obrzęd chrztu kończyła ceremonia spożywania przez neofitów mleka
zmieszanego z miodem (por. Wyjścia 3,8.17; 33,3; 1 P 2,2-3), która w obrządku rzym. przetrwała do
VI w. Kiedy po Edykcie mediolańskim (313) chrześcijaństwo stało się religią państwową,
rozbudowano obrzęd przyjmowania kandydatów do chrztu.; przyjętym kandydatom do chrztu kapłan
(lub diakon) kreślił na czole znak Krzyża i odprawiał egzorcyzm, po czym nałożywszy na nich ręce
odmawiał modlitwę i podawał szczyptę soli (zwyczaj rzym., praktykowany z okazji urodzin);
wzbogacono też o liczne obrzędy bezpośrednie przygotowanie do chrztu (poprzedzone 2-3-letnim
okresem katechizacji), rozciągając je na cały okres wielkiego postu; rozpoczynano je obrzędem
wpisania imion katechumenów na oficjalną listę gminy (por. Augustyn, SERMO 132, 1; PL 38,755)
oraz odprawieniem wielu egzorcyzmów; na ok. 2 tygodnie przed Wielkanocą bp w obecności gminy
przekazywał katechumenom zbiór głównych prawd wiary, a tydzień później - tekst Modlitwy Pańskiej
; podtrzymano zwyczaj obowiązkowej kąpieli w Wielki Czwartek oraz postu w Wielki Piątek;
wzbogacona o nowe obrzędy liturgia Wielkanocy, w ramach której udzielano chrztu, zaczynała się od

wyznania wiary katechumenów przed gminą, po czym przechodzili oni do baptysterium; rozszerzono
też formułę sakramentalną, na którą składały się pytania i odpowiedzi z zakresu całego
Apostolskiego składu wiary; po chrzcie neofitów namaszczano i przyodziewano w białe szaty, po
czym udzielano bierzmowania; włączeni w ten sposób do społeczności Kościoła po raz pierwszy, brali
pełny udział w Eucharystii. W miarę masowego napływu kandydatów obrzędy chrzcielne odprawiano
w okresie wielkiego postu (najczęściej w niedziele) i nazywano je skrutyniami (np. od IV w. do pol.
VI w. w Rzymie odprawiano 3 skrutynia w 3, 4 i 5 niedzielę, a także w dni powszednie; gdzie indziej
znano 7 skrutyniów); w Rzymie w IV w. udzielano chrztu w Wielkanoc i w uroczystość Zesłania
Ducha Świętego; poza Rzymem zaś także w uroczystość Epifanii (na Wschodzie, a potem w
Hiszpanii, na Sycylii, w Irlandii, Galii), Boże Narodzenie (Hiszpania, Galia), święta apostołów i
męczenników (Hiszpania), Jana Chrzciciela (Galia); w przypadku choroby chrzczono bezzwłocznie.
Obchodzono również rocznicę chrztu, przeważnie w poniedziałek po Niedzieli Przewodniej. Od IX w.
upraszczano obrzędy poprzedzające chrzest i odprawiano je w dniu chrztu przed obrzędem
sakramentalnym; ze względu na wielką śmiertelność noworodków zaczęto postulować coraz
wcześniejszy termin chrztu, skracając stopniowo okres od narodzin do chrztu do 20, 15, 8, 3 dni (w
XIX w. często chrzczono w dniu urodzenia); w wyniku tej praktyki zanikł zwyczaj udzielania chrztu w
Wielkanoc; ślady tego zwyczaju zachowały się jedynie w kościołach katedralnych, gdzie dla
podtrzymania tradycji i zaznaczenia łączności chrztu ze Zmartwychwstaniem Chrystusa udzielano go
dzieciom urodzonym krótko przed tym świętem. Dzieci chrzczono przez całkowite zanurzenie (np. w
Polsce jeszcze w XVI w.); w przypadku dorosłych zaś, obok formy chrztu przez zanurzenie całkowite
(tak np. chrzczono Pomorzan, Litwinów i Żmudzinów), stosowano także formę przez 3-krotne polanie
głowy (zwłaszcza gdy udzielano chrztu w kościołach, np. chrzest Władysława Jagiełły 1386 w
katedrze krakowskiej) lub łączono zanurzenie częściowe (do kolan lub bioder) z polaniem głowy
(scena na Drzwiach gnieźnieńskich). Po chrzcie neofici (dorośli i niemowlęta) przyjmowali Komunię; z
chwilą, gdy Sobór LATERANEŃSKI IV (1215) ustalił granicę rozeznania na ok. 7 rok życia,
zaniechano tej praktyki w odniesieniu do dzieci (I komunię w wieku niemowlęcym przyjęła jednak
np. bł. Kinga, ur. 1234). Rytuał chrztu, zmierzający do coraz większego uproszczenia i scalenia
obrzędów związanych z kolejnymi stopniami katechumenatu, a także wyłączenia Bierzmowania i
Eucharystii z obrzędu inicjacyjnego, ujednolicono w POTRYDENCKIM Rytuale rzymskim z 1614, w
którym zamieszczono 2 odrębne ryty chrztu (dorosłych i dzieci); ryt chrztu dzieci był nadal
skróconym rytem chrztu dorosłych (np. pytania kierowane do niemowląt, wyrzeczenie się szatana i
wyzna-nie wiary); pierwszeństwo dano obmyciu przez polanie (3-krotne), zachowując możliwość
chrztu przez zanurzenie; przyjęto też krótką (raz wypowiadaną) formułę TRYNITARNĄ" N.N., ja
ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego"; dorosłym udzielano po chrzcie Komunii, a
także Bierzmowania, jeśli chrzcił bp. Reformy rytu chrztu dokonano dopiero na Soborze Wat. II.
Odnowiona liturgia chrztu zaczyna się obrzędem przyjęcia; rodzice lub chrzestni proszą o chrzest dla
dziecka (charakter egzystencjalny rytu); wyrazem zgody Kościoła na jego udzielenie jest znak
krzyża, kreślony na czole dziecka przez celebransa i rodziców; w celu ożywienia wiary całej
wspólnoty (głównie rodziców i chrzestnych), gdyż w jej wierze udziela się chrztu dziecku, potem
następuje liturgia słowa Bożego, na którą składa się 1 lub kilka czytań Pisma św., przedzielonych
śpiewem responsorialnym, homilia, Modlitwa powszechna oraz egzorcyzm przygotowujący do
namaszczenia olejem katechumenów (obrzęd ten może być pominięty; w Polsce nie został
wprowadzony) lub do nałożenia rąk; celem przygotowania rodziców i chrzestnych, przyjmujących na
siebie zobowiązania wypływające z chrztu dziecka, do bezpośredniego w nim udziału. Celebrans
przez uroczystą modlitwę, wzywając Boga i przypominając jego plan zbawienia, święci wodę lub (w
okresie wielkanocnym) wspomina o poświęceniu wody chrzcielnej, po czym rodzice i chrzestni wobec
całej wspólnoty wyrzekają się szatana i składają wyznanie wiary; chrzest dokonuje się przez obmycie
wodą, które zgodnie z miejscowym zwyczajem może mieć formę zanurzenia lub polania, przy
równoczesnym wezwaniu Trójcy Świętej; dopełnieniem obrzędu sakramentalnego obmycia jest
namaszczenie krzyżmem, wyrażające jedność ochrzczonego z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i
Królem, oraz obrzędy włożenia białej szaty, wręczenia zapalonej świecy (przechowywanej jako
pamiątki chrztu). Liturgia chrztu kończy się procesją do prezbiterium (jeżeli chrzcielnica znajduje się
w prezbiterium, rodzice z dziećmi ustawiają się dookoła ołtarza), gdzie po przemówieniu celebransa
wszyscy odmawiają Modlitwę Pańską, a następnie otrzymują błogosławieństwo (III 4); zebranie się

wokół ołtarza jest zapowiedzią dopełnienia inicjacji chrześc. przez Bierzmowanie i udział w
Eucharystii oraz makiem wcielenia do społeczności przeznaczonej do kultu. Wprowadzono też nowy
ryt chrztu dla terenów misyjnych (udzielanego najczęściej przez katechistów); dotychczasowe zaś
ceremonie uzupełniające tzw. chrztu z wody, udzielany w niebezpieczeństwie śmierci (najczęściej
przez świeckich), zastąpiono obrzędami wyraźnie wskazującymi na równorzędność co do skutków
takiego chrztu z pełnym obrzędem inicjacji. Dzieciom w wieku szkolnym oraz dorosłym, po
przywróceniu katechumenatu (KL 64), udziela się chrztu w ramach liturgii inicjacji (II). Wśród
tekstów liturgii chrztu, która jest sprawowaniem tajemnicy paschalnej (OBP, Wstęp. Wtajemniczenie
chrześcijańskie 6), przede wszystkim dialogi, aklamacje, modlitwa powszechna oraz psalmy
przewidziano jako śpiewy (OBP, Wstęp. Wtajemniczenie chrześcijańskie 33); ponadto postuluje się
stosowanie podczas liturgii chrztu takich form śpiewu, jak hymny oraz pieśni (np. pieśni
wielkanocne). Wraz z wprowadzeniem praktyki chrztu dzieci przyjął się zwyczaj nadawania przy tej
okazji imienia; w Polsce do imienia słowo dodawano chrześc., od XV w. kilka, co od XVIII w. stało
się niemal powszechnym zwyczajem; dla podkreślenia przynależności do wspólnoty zbawionych
wybiera się imię patrona Świętego.
Najstarszy opis chrztu na ziemiach polskich, spisany przez HERBORDA. Opisany jest
chrzest w Pyrzycach: „W jaki sposób Otton realizował swoją misję? Kronikarze opisując
wydarzenia w Pyrzycach ukazują swoistą metodologię misyjną, być może zresztą stosowaną
wszędzie tam na terenach słowiańskich, gdzie nie uciekano się do przemocy. Po przyjeździe do
nowej miejscowości starał się Otton najpierw o stworzenie dogodnych warunków do nauczania.
Zależało mu na aprobacie lokalnych władz (wiecu, starszyzny), jak i na dobrej atmosferze. Podobno
gdy ekspedycja docierała do Pyrzyc, zza wałów słychać było odgłosy libacji związanej z jarmarkiem,
a być może także jakimś świętem pogańskim. Otton powstrzymał zatem ekipę i kazał wkroczyć do
miasta, gdy głowy ochłoną po zabawie i pijaństwie. Gdy już znaleźli się chętni do wysłuchania nauk i
była po temu dobra atmosfera, wówczas następował tydzień nauk o podstawowych prawdach wiary
i praktykach chrześcijańskich. Chciano ludziom o przecież zupełnie innej tradycji kulturowej i
religijnej przystępnie opowiedzieć o Jezusie, o Jego śmierci i zmartwychwstaniu, o tym, dlaczego to
wszystko się dokonało i co z tego wynika dla każdego człowieka. Trzeba było opowiedzieć to nie
tylko w miejscowym dialekcie, ale jakoś przełożyć na miejscową kulturę. Skarbem musiał tu się
okazać wieloletni pobyt Ottona w podobnej przecież kulturowo i językowo Polsce, niezastąpiony
musiał być kapłan Wojciech... Sam obrzęd chrztu poprzedzał kilkudniowy post. Uroczystość chrztu
miała atmosferę podniosłego święta. Otton kazał zbudować trzy chrzcielnice i otoczyć je zasłonami,
wewnątrz kazał wkopać w ziemię misy chrzcielne. W jednej z chrzcielnic chrzcił on sam mężczyzn i
chłopców, w pozostałych jego współpracownicy chrzcili osobno kobiety, osobno mężczyzn. Herbord
mocno podkreśla, w jaki sposób dbano o skromność obrzędu: Kiedy więc przybyli już przed zasłonę,
pojedynczo już tylko ze swymi rodzicami chrzestnymi wchodzili dalej. I zaraz szatę, którą
przystępujący do chrztu był odziany oraz świecę woskową, kiedy ów wstępował do wody, odbierali
rodzice chrzestni; trzymając ją przed swoim obliczem czekali, aż będą ją mogli oddać wychodzącemu
z wody. Kapłan zaś, który stał przy kadzi, skoro usłyszał raczej niż zobaczył, że ktoś znajduje się w
wodzie, uchyliwszy nieco zasłony przez potrójne zanurzenie głowy dokonywał aktu owego
sakramentu; po namaszczeniu zaś krzyżmem świętym na głowie i po nałożeniu białej szaty odsuwał
zasłonę i kazał ochrzczonemu wyjść z wody, a rodzice chrzestni okrywali go szatą, którą trzymali, i
wyprowadzali”.
Na przełomie

996 i 997 r. przybył do Gniezna biskup praski Wojciech.

Książę pomógł mu w przygotowaniu wyprawy misyjnej do pogańskich plemion Prusów i zaczął
nawracać tamtejszą ludność na chrześcijaństwo. Wkrótce jednak złamał miejscowe obyczaje, za co
został pojmany i zabity przez pogan.

Ciało Wojciecha były dla władcy Polski
tak cenne, że zgodził się wykupić je od Prusów, a za szczątki
zapłacił tyle, ile ważyły zwłoki męczennika.:
http://blogpowtorzeniowy.blogspot.com/2015/12/egzaminy-probne-historia.html

.

Florencja Baptysterium - http://panoramy.zbooy.pl/360/show.html?max=1&p=florencja-baptysterium-wnetrze&lang=p
Baptysterium
XIII w.

Chrzcielnica w Legnicy

XII w.

Chrzcielnica w Lie’ge

WIKIPEDIA: Chrzest: https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrzest

WSZYSTKO O CHRZCIE:

Wszystko o chrzcie

 O chrzcie krótko i węzłowato



1 Etymologia i znaczenie słowa chrzest



2 Chrzest w Biblii

 Chrzest pragnienia
 Chrzest dzieci




3 Chrzest w pierwszych wiekach Kościoła



4 Chrzest w różnych wyznaniach

EPISKOPAT: Chrzest dzieci

Katecheza chrzcielna

 Katechizm Kościoła Katolickiego o chrzcie
 Katecheza przedchrzcielna w Kościele katolickim
 Jak ochrzcić człowieka? Obrzędy chrztu



5 Podobne obrzędy



6 Podejście niechrześcijan do chrztu

 Chrzest w niebezpieczeństwie śmierci
 Chrzest w różnych wyznaniach chrześcijańskich
 Deklaracja Kościołów o wspólnym uznaniu chrztu

PRZED CHRZTEM ŚWIĘTYM
należy przynieść do Kancelarii Parafialnej następujące dokumenty:


Akt urodzenia dziecka,



Akt ślubu kościelnego rodziców dziecka (uwaga: jeśli rodzice nie mają ślubu kościelnego, ale deklarują się jako
osoby wierzące, prawo kościelne nie zabrania im ochrzcić dziecka),



Dane chrzestnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, wyznanie, data urodzenia).
W późniejszym terminie (ale przed wyznaczonym terminem) należy donieść:



Zaświadczenia z Parafii Rodziców Chrzestnych, informujące o tym, że spełniają oni wymagania stawiane przez
kościół kandydatom na rodziców chrzestnych,



kartki potwierdzające odbycie spowiedzi przez rodziców i rodziców chrzestnych.
http://www.wszystkonachrzest.pl/formalnosci-w-kosciele-niezbedne-dokumenty/

OŚWIADCZENIE RODZICÓW I CHRZESTNYCH
W SPRAWIE KATOLICKIEGO WYCHOWANIA
DZIECKA, GDY RODZICE NIE SĄ ZWIĄZANI
MAŁŻEŃSTWEM KANONICZNYM:

MY, ………………………………………………………………………... niżej podpisani, nie związani kanonicznym
małżeństwem, zobowiązujemy się wobec Boga i Kościoła, że nasze dziecko, które ma przyjąć sakrament
chrztu świętego, będzie wychowane w wierze katolickiej, co przede wszystkim oznacza: przekazanie
podstawowych prawd wiary i zasad moralności głoszonych przez Kościół rzymskokatolicki, nauczenie
dziecka modlitwy, włączenie go w życie wspólnoty katolickiej (Msza św. niedzielna), posyłanie na naukę
religii, doprowadzenie do pełnego udziału w Eucharystii i do przyjęcia sakramentu bierzmowania,
wprowadzenie w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijanina.
……………………………………………………………….

CHRZESTNI:

zobowiązujemy się wobec Boga i Kościoła, że uczynimy wszystko, aby

dziecko, które ma przyjąć sakrament chrztu świętego, zostało wychowane w wierze katolickiej.

…………………………………………………………………
ZOBACZ! JAK UDZIELA SIĘ CHRZTU:

https://liturgicalcenter.org/media/liturgy/chrzest/b1.pdf

EPISKOPAT - Zasady postępowania w sprawie formalnego wystąpienia z Kościoła:
http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/5075.1,Zasady_postepowania_w_sprawie_formalnego_aktu_wystapienia_z_Kosciola.html

NOWOŚĆ! Rejestracja narodzin przez internet:

https://obywatel.gov.pl/dzieci/dziecko-zglos-urodzenie-dziecka#scenariusz-przez-internet

Jak zgłosić urodzenie dziecka do USC przez internet?
Moment, kiedy Rodzice nowo narodzonego dziecka zgłasza jego przyjście na świat w USC jest szczególny. To wtedy po raz
pierwszy oficjalnie zgłasza wybrane Imię lub imiona, melduje, akt urodzenia oraz dziecko otrzymuje numer PESEL, który
będzie mu towarzyszył przez całe życie. Tak było przez dekady… Dziś zamiast wizyty w urzędzie wystarczy komputer i
połączenie z globalną siecią. Jak zgłosić urodzenie dziecka do USC przez internet? Zgodnie z przepisami, fakt narodzin
dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia. To specjalny dokument wystawiany przez
upoważnioną osobę, która odebrała poród. Dokument ten trafi bezpośrednio ze szpitala do właściwego USC w ciągu
trzech dni od momentu jego wystawienia. Aby zarejestrować dziecko przez internet, należy w pierwszej
kolejności założyć Profil Zaufany. Taka możliwość istnieje na stronie internetowej: https://obywatel.gov.pl/ .
Posiadacz takiego narzędzia może bez większych problemów zarejestrować dziecko
wybierając usługę „Zgłoś urodzenie dziecka”.

Dla ułatwienia resort cyfryzacji przygotował ściągawkę,
na którą składa się pięć prostych kroków;
1: Oświadczasz, że jesteś rodzicem (zgłosić narodziny może mama lub tata).
2: Sprawdzasz poprawność swoich danych oraz wprowadzasz dane drugiego rodzica.
3: Uzupełniasz dane dziecka.
4: Wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób odbioru dokumentów.
5: Sprawdzasz wszystkie informacje we wniosku i podpisujesz go Profilem Zaufanym.

https://www.prawokonsumenckie.pl/pl/a/jak-zglosic-urodzeniedziecka-do-usc-przez-internet
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-urodzenie-dziecka

Uzyskiwanie odpisu aktu stanu cywilnego przez internet
– krok po kroku: Na stronie https://obywatel.gov.pl/ odnajdujemy odpowiednią podstronę oraz klikamy przycisk
„Wyślij wiosek”. Logujemy się na swój profil zaufany. Wypełniamy wniosek. Podpisujemy wniosek profilem zaufanym
lub certyfikatem kwalifikowanym. Wysyłamy wniosek. Jeśli wszystko wykonaliśmy poprawnie, na ekranie pojawi się
komunikat, że wniosek został wysłany. Otrzymamy również urzędowe poświadczenie przedłożenia czyli tzw. UPP.

Warto pamiętać, że taka usługa jest odmiejscowiona.
Co oznacza odmiejscowienie?
To nic innego, jak możliwość wysłania wniosku
do dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce.

.
2. BIERZMOWANIE:
Bierzmowanie 1679 r.

„Kiedy Apostołowie w Jerozolimie
dowiedzieli się, że Samaria przyjęła
Słowo Boże, wysłali do niej
Piotra i Jana, którzy przyszli i
modlili się za nich, aby mogli
otrzymać Ducha Świętego.
Wtedy więc wkładali na nich
ręce, a oni otrzymywali Ducha
Świętego. (Dz8, 14-17).
Wszedł do domu,położył na nim ręce i
powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który
ukazał ci się na drodze, przysłał mnie, abyś
przejrzał i został napełniony Duchem
Świętym. (Dz 9, 17).
Gdy to usłyszeli, przyjęlichrzest.A kiedy Paweł
włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na
nich”. (Dz 19, 5-6)

Bierzmowanie w XV w. wieku

W Kościołach: katolickim, prawosławnym[11] i anglikańskim[3] bierzmowanie jest uznawane za jeden z trzech
sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, a w katolicyzmie jeden z siedmiu sakramentów. „Obrzęd
namaszczenia istnieje do naszych czasów zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie”[11]. Dlatego, zgodnie z
terminologią bizantyńską[2], właśnie ten sakrament nazywa się na Wschodzie chryzmacją[2], namaszczeniem
(myropomazanie[12]) krzyżmem lub myronem, oznaczającym «krzyżmo». „Na Zachodzie nazwa bierzmowanie
(confirmatio) sugeruje, że ten sakrament utwierdza chrzest i równocześnie umacnia łaskę chrzcielną”[2][11].

Sakrament Bierzmowania udziela „daru Ducha Świętego”.
Od czasu wyodrębniania się rytu bierzmowania od chrztu dyskusyjną jednak pozostaje kwestia, w jakim
sensie udzielany jest Duch Święty bierzmowanemu, skoro już przez chrzest jest on świątynią Ducha
Świętego. Kwestia ta była poruszana przez teologów już we wczesnym średniowieczu i wówczas utarło
się przekonanie, że w bierzmowaniu udzielanych jest siedem darów Ducha Świętego[13].
Ojcowie Kościoła w IV/V w. udzielenia tych darów upatrywali już we chrzcie. Po ich oddzieleniu na
Zachodzie, w modlitwie epikletycznej odmawianej przez biskupa bezpośrednio przed namaszczeniem
bierzmowanego, zawarto stwierdzenie o udzielaniu też siedmiu darów (sakramentarze do VIII wieku)[14],
która niemal niezmieniona, jest też obecna w nowym obrządku rzymskim.[15]. Paweł VI : „Odrodzeni na
chrzcie, przez sakrament bierzmowania otrzymują, jako niewysłowiony Dar, samego Ducha Świętego,
który ich umacnia w szczególny sposób”[20]. Ta ciągła kontrowersja w rozumieniu bierzmowania,
pomiędzy otrzymaniem samego Ducha Świętego, a otrzymaniem darów Ducha Świętego, jest też
widoczna w praktyce katechetycznej. Na przykład w Polsce bp Kazimierz Romaniuk w swym Podręczniku
dla przystępujących do sakramentu bierzmowania, skupił się wyłącznie na siedmiu darach Ducha
Świętego, omawiając je wszechstronnie[21], zaś bp Wacław Świerzawski w analogicznej
publikacji Sakrament bierzmowania i obrzęd wtajemniczenia dorosłych pominął je całkowicie, nawet ich
nie wymieniając, choć pisze wiele o roli Ducha Świętego w życiu wierzących [22].
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bierzmowanie#Istota_i_znaczenie_bierzmowania

Bierzmowanie - sakrament dojrzałości chrześcijańskiej:

https://adonai.pl/sakramenty/bierzmowanie/

Po co bierzmowanie?
Ks. Piotr Pawlukiewicz
Myślę, że bardzo wielu z tych, którzy sakrament ten mają przyjąć, albo nawet
już go przyjęli, gdzieś w głębi serca zadaje sobie pytanie: a w zasadzie to po co
jest ten sakrament? Bo po co jest chrzest, komunia, to wiadomo ... » zobacz
więcej

Bierzmowanie


Sakrament marnowanych szans



Chipowanie wiernych



Sakrament odwagi



Niedoceniana belka



Bąbel

- Trochę historii: Świadectwa Nowego Testamentu pozwalają stwierdzić, że w najstarszej tradycji chrześcijańskiej sakramentu bierzmowania udzielano
poprzez nałożenie rąk i modlitwę o dar Ducha Świętego. W pierwszych sześciu wiekach bierzmowania udzielano razem z sakramentem chrztu i Eucharystią.
Ścisła i nierozerwalna łączność bierzmowania z pozostałymi sakramentami inicjacji chrześcijańskiej nie sprzyjały rozwojowi jego obrzędów. Bardzo bogata
obrzędowość chrztu i jego dominujące znaczenie sprawiały, że liturgia bierzmowania była uboga i prosta. Ze świadectw pochodzących z II wieku można
wywnioskować, że sakramentu bierzmowania udzielał biskup przez gest nałożenia rąk i modlitwę. Tak nauczał między innymi Tertulian. Według listu św.
Cypriana z III wieku gest nałożenia rąk był łączony ze znakiem krzyża czynionym na czole bierzmowanego. Nowy element liturgiczny pojawił się w „Tradycji
apostolskiej” św. Hipolita. Oprócz gestu nałożenia rak i modlitwy na liturgię sakramentu bierzmowania składały się jeszcze namaszczenie świętym olejem
oraz pocałunek pokoju. https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/kkbids/pontyfikal_bierzmowanie.html

O Bierzmowaniu mówią:





bp Bronisław Dembowski :.
Urszula Nelken :.
prof. Jan Miodek :.
Jan Pospieszalski :.

Msza Święta:
Weź w swą opiekę nasz Kościół święty,
Panno Najświętsza, Niepokalana.
Niechaj miłością każdy przejęty
Czci w nim Jezusa, naszego Pana.

Niech Serce Twoje Ojca świętego
Od nieprzyjaciół zasadzek chroni.
Niech się do Pana modli za niego,
Od złej przygody niechaj go broni.

Rodzice - Bóg jest Miłością i obficie nas nią obdarza. Szczególnie teraz, we Wielkim Poście doświadczamy tej

Bożej miłości, która Syna Bożego zaprowadziła aż na Krzyż. Dzisiejsza Msza Św. ma tym szczególniejszy wyraz,
że jest pośród nas nasz Pasterz – Następca Apostołów. W czasie tej Najświętszej Ofiary nasze dzieci, mają
przyjąć Sakrament Bierzmowania. Zdajemy sobie sprawę, że jest to dla naszych dzieci trudny okres, są chwile
załamań, słabości, wykroczeń przeciwko Bożej miłości. Ale właśnie teraz chcemy stać obok nich i choć sami
jesteśmy słabi, chcemy razem z nimi wyznawać wiarę słowem i życiem. Ciebie, nasz Drogi Pasterzu, który z
woli Bożej pełnisz posługę pasterską w naszej diecezji prosimy o udzielenie naszym dzieciom Sakramentu
Bierzmowania, modlitwę i słowo pouczenia.
Kandydat - Duchu święty, który przez Chrzest uczyniłeś mnie dzieckiem Bożym i chrześcijaninem, racz zstąpią na mnie w
Sakramencie Bierzmowania, jak zstąpiłeś na Apostołów w dniu Zielonych Świąt. Zamieszkać na zawsze w duszy mojej z
darami Twoimi. Udziel mi daru mądrości, rozumu i umiejętności, daru rady i męstwa, pobożności i bojaźni Bożej. Natchnij
mnie duchem apostolskim, żebym był dzielnym świadkiem Chrystusa, Pana mojego. Amen.

Pieśń w czasie Bierzmowania:
O Stworzycielu Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan,
I najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz;
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedmiokroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,

Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał,
Pokrzep stałością mocy swej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz;
Niech w drodze za przewodem Twym,
Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi który zmartwychwstał,
I Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał.
Amen

Modlitwy po Bierzmowaniu - Boże, Ojcze nasz, Ty w Sakramencie Bierzmowania umocniłeś nas darem

Ducha świętego, Duchem Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Za dar ten jak najgoręcej dziękujemy. Duchu Święty,
umacniaj nas w mężnym wyznawaniu wiary i w radosnym służeniu braciom. Niech zawsze będziemy Twoimi
żywymi świątyniami i świadomymi członkami Kościoła świętego; współodpowiedzialnymi za wzrost Jego
świętości i za rozwój w świecie. Oświecaj nasze umysły światłem Ewangelii a nasze serca rozpalaj ogniem
Swojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Boże wszechmogący, Ty przez Syna swego, Jezusa Chrystusa , Pana naszego, odrodziłeś nas mocą Ducha
świętego i odpuściłeś nam grzechy. Ty zesłałeś na nas Ducha Świętego Pocieszyciela jak na Apostołów u
początków Kościoła. Duchu Święty, Ty znasz nasze słabości, umacniaj nas, a ponieważ nie umiemy się modlić,
Ty sam przyczyniaj się za nami w błaganiach. Odnów w nas moc sakramentu chrztu i bierzmowania, udziel nam
ducha mądrości i rozumu, rady i męstwa, umiejętności i pobożności, i napełnij nas duchem bojaźni Bożej. Amen.

MODLITWA POWSZECHNA - Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który umocnił w nas życie
nadprzyrodzone, z ufnością przeto skierujmy nasze prośby do Boga.
1. Módlmy się za Kościół Boży razem z Papieżem Franciszkiem ze wszystkimi biskupami, aby zgromadzony
przez Ducha Świętego, wzrastał i rozwijał się w jednej wierze i miłości aż do przyjścia Chrystusa. Ciebie
prosimy ...
2. Wdzięczni Panu Bogu za dar sakramentu Bierzmowania, módlmy się za Księdza Biskupa, aby Duch Święty
stale towarzyszył Jego pasterskiemu posługiwaniu, dla dobra Kościoła. Ciebie prosimy
3. Módlmy się za bierzmowanych, którzy zostali umocnieni darami Ducha Świętego, aby ugruntowani w wierze
i miłości, dawali Chrystusowi świadectwo swoim życiem. Ciebie prosimy ...
4. Módlmy się za rodziców i świadków Bierzmowania, aby słowem i przykładem pociągali ludzi wierzących do
naśladowania Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy ...
5. Panie, Ty pragniesz zjednoczyć w Duchu Świętym wszystkich ludzi naznaczonych we chrzcie Imieniem
Chrystusa, spraw, aby wierzący mieli jedno serce i jednego Ducha. Ciebie prosimy ...

Boże, który przez łaskę Ducha Świętego wlałeś dar miłości w serca swoich wiernych, spraw,
aby wszyscy ludzie kochali Ciebie nade wszystko i z całą miłością pełnili Twoją wolę. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Podziękowanie - Przed chwilą przyjęliśmy Sakrament Bierzmowania. Duch Święty zstąpił na nas, tak jak

kiedyś na Apostołów. Nigdy o tym nie zapomnimy! Przyrzekamy wyznawać wiarę naszą odważnie w domu, w
szkole, na ulicy i na wakacjach. Będziemy świadczyć o naszej wierze przez regularne uczęszczanie na
katechizacje opartą o Pismo Św. Obiecujemy często spotykać się z Chrystusem w Komunii Św. i Sakramencie
Pokuty. Miłością bliźniego i dobrymi uczynkami będziemy okazywać wierność Chrystusowi i Kościołowi.
Niech nam Duch Święty pomoże, byśmy byli podobni do światła niegasnącego.

Ksiądz - Nastąpi teraz poświęcenie Krzyży – pamiątek Sakramentu Bierzmowania. Niech ten Krzyż zawieszony w
waszym pokoju, przypomina wam o postanowieniach podjętych przy Sakramencie Bierzmowania związane z
umacnianiem i pogłębianiem wiary a zwłaszcza postępowaniem według jej zasad.

POŚWIĘCENIE KRZYŻA - Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie.
Żeś przez Krzyż i męką swoją świat odkupić raczył.
Módlmy się:
Ojcze nieskończenie dobry, Ty zesłałeś Jednorodzonego Syna Twojego, aby nas zbawił. Niech będzie
pobłogosławiony + i poświęcony ten krzyż mocą Twoją i modlitwą Kościoła. Zbawicielu nasz, przez
mękę i śmierć Twoją Krzyż stał się dla nas znakiem zbawienia. W tym znaku jest nasze zwycięstwo.
Twoim Krzyżem, Panie, jesteśmy naznaczeni, a chcąc trwać przy Tobie, bierzemy codziennie swój
krzyż i chcemy Cię naśladować. Krzyż Twój jest dla nas nadzieją zmartwychwstania i chwały. Niech
Twój Krzyż, Panie, będzie dla nas mocą przeciwko złu i wszelkim przeciwnościom. Niech będzie
znakiem uświęcenia naszej parafii i naszych rodzin. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

PRZYGOTOWANIE DO ŚLUBU: https://wdr.diecezja.pl/slub-krok-po-kroku/
Wymagane dokumenty: aktualne tj. z datą do 6 miesięcy wstecz metryki chrztu, dowody osobiste, świadectwo
katechizacji, zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej, zaświadczenie z USC ( niezbędne, gdy
małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub
akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny, przynajmniej na 3 miesiące przed ślubem zgłosić się do
Kancelarii celem przygotowania aktu ślubu, omówienia dnia i godziny ślubu.
Nauki przedślubne organizowane są przez dwie soboty w godzinach od 1500 do godz.1800. Zapisy w
dniu rozpoczęcia od godz. 14.30. Terminy: W 2021: 6,13.II, 6,13.III, 10,17.IV. Nauki przedślubne
prowadzone są sali katechetycznej (obok kościoła), ul. Orkana 8A. Uwaga! Jeżeli grupa będzie liczniejsza
katechezy będą w kościele (ze względów epidemicznych).
Od stycznia ulegają zmianie godz. rozpoczęcia nauk, ponieważ katechezy będą prowadzone w kościele.
Rozpoczęcie nauk o godz. 14.00 Zapisy od godz. 13.45 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.
Msza Święta podczas nauk przedślubnych o godz. 17.30 (możliwość spowiedzi). Katolicka Poradnia
Życia Rodzinnego w środę i sobotę od 1600 – 1800. Tel. 508 575 307 lub 500 225 052.

Małżeństwo to diament
szlifowany przez całe
życie.
Antoni Regulski

Ze wszystkich domowych
środków leczniczych
najlepszym jest dobra
żona.
Erazm z Rotterdamu

Na wesoło

Nie bierz ślubu, zanim nie zadasz partnerowi tych 10 pytań. Mogą zmienić wszystko
1. Dlaczego mnie kochasz? To pytanie często pojawia się w naszych rozmowach jeszcze na długo przed
oświadczynami i przygotowaniami do ślubu. Warto zadać je jednak po raz kolejny przed założeniem na palec
obrączki. Gdy poznacie odpowiedź, łatwiej będzie stwierdzić, czy wymienione przez partnera powody są rzeczywiście
niezmiennie i wystarczająco mocne, byście mogli przetrwać razem życie.

2. Czemu chcesz spędzić ze mną resztę życia? To pytanie pozwala sprawdzić, jak poważne są zamiary Twojego
partnera i ocenić, czy wspólnie jesteście w stanie stworzyć dom i rodzinę.

3. Czy zamierzasz mieć dzieci i jak jesteś przygotowany do ich wychowywania? Posiadanie dzieci to jeden z
najważniejszych tematów, które musicie przedyskutować przed ślubem. Rozbieżności w tej sprawie, które pojawią
się później, mogą być przeszkodą nie do przeskoczenia. Warto sprawdzić też, czy partner ma jakiekolwiek
wcześniejsze rodzinne doświadczenia z dziećmi, które ułatwią mu wychowywanie Waszych pociech.

4. Jakie są Twoje cele i jak ma się do nich związek? Chyba każdy chciałby być z osobą ambitną. Ważne jest
jednak, aby umiała ona dostosować realizacje swoich planów do relacji i była gotowa pracować nad jej rozwojem i
trwałością. Sięgać chmur możecie przecież wspólnie.

5. Czy jeśli umrę, to zostanę w Twoim sercu na zawsze? Jeśli Wasz partner odpowie, że utrzyma Wasz związek
w pamięci i będzie doceniał wszystko co mu przyniósł, zamiast zamknąć go jak zakończony rozdział, prawdopodobnie
jest dobrym kandydatem.

6. Jakie są Twoje relacje z rodziną? Brak umiejętności wypracowania odpowiedniego kontraktu z rodziną może
sugerować, że również w przyszłości Twój partner będzie miał problem z dbaniem o relacje z najbliższymi. Uważaj
jednak również, gdy jest z rodzicami zbyt blisko. Zdarza się, że matka lub ojciec mogą być zazdrośni, a chyba nikt nie
chce mieć znanej z przysłów teściowej w najgorszym tego słowa znaczeniu.

7. Czy znasz pojęcie kompromisu? Życie postawi przed Wami wiele sytuacji, w których będziecie musieli
wypracować konsensus. Porozumienie jest budulcem dobrego małżeństwa. Jeśli Twój partner nie potrafi
dostosowywać swoich oczekiwań i planów do tych Twoich, nic z tego nie będzie.

8. Czy będziesz mnie zaskakiwać? Nic tak nie niszczy relacji jak nuda. To pytanie pokaże Ci, czy możesz liczyć na
to, że Twój partner będzie w stanie zadbać o działanie poza schematami i postara się, by ożywić Wasz związek!

9. Czy nadal zamierzasz się rozwijać? Rodzina jest najważniejsza, ale najgorsze, co może się zdarzyć, to
zapomnienie po ślubie o swoich pasjach i zainteresowaniach. Gdy partner nie ma nic, prócz Waszej relacji, szybko
stanie się nie do wytrzymania! Możecie robić wiele rzeczy razem i dzielić zainteresowania. Ważne jednak, żeby one w
ogóle istniały!

10. Czy chcesz iść przez życie ze mną czy obok mnie? To pytanie pozwoli sprawdzić, czy Wasz partner realnie
rozumie naturę związków i jest gotowy na wspieranie Cię przez resztę życia.:
https://www.fakt.pl/kobieta/dobre-rady/jakie-pytania-zadac-partnerowi-zanim-wezmeslub/x9ksf0t?utm_source=_viasg_fakt&utm_medium=direct&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2

Nie mieszkajcie razem przed ślubem –

to porażka!!!

No dobrze, to tak ciągle podkreślamy jak to się trzeba przed ślubem dobrze poznać, jak to trzeba zobaczyć
nie tylko zalety ale i wady drugiej osoby więc może by razem zamieszkać? Przecież wtedy poznamy się
najpełniej. Nie, oczywiście - nie będziemy współżyć, bo już doszliśmy do wniosku dlaczego czystość jest tak
ważna. Ale tak poznać się jeszcze lepiej poprzez wspólnie zamieszkanie to chyba nie będzie niczym złym?
1/. to nie bardzo nam się chce wierzyć, że nie będziecie współżyć. Dlaczego? Ano dlatego, że nie sposób
uwierzyć, że na chłopaka nie działa jego dziewczyna. Jeśli chłopak jest zdrowy to nie ma możliwości, by go
stała obecność ukochanej dziewczyny, jej zapach, dotyk, ciepło nie "ruszało". A jak nie "rusza" to powinien
się przejść do lekarza, bo by to oznaczało, że nie czuje pociągu seksualnego do kobiet i jego organizm nie
funkcjonuje prawidłowo. A jak jednak to na niego działa to ciągle siebie i ją naraża na grzech...
2/. poprzez ciągłe powstrzymywanie się od współżycia, poprzez ciągłe stwarzanie sytuacji kiedy narasta
podniecenie i nie jest rozładowywane tylko wygaszane można nabawić się poważnej nerwicy na tym tle...
3/. ludzie, którzy razem mieszkają nie mają na czole wymalowane, że nie współżyją i postronni odbierają to
jednoznacznie - że to konkubinat. Nie wiesz co myślą Wasi sąsiedzi, nie wiesz też co myślą i mówią sąsiedzi
Twoich rodziców. Pomyśleliście o tym? Bo na "złą sławę" narażacie nie tylko siebie ale i Waszych rodziców.
Którzy często przecież wcale Waszego wspólnego mieszkania nie popierają. Dajecie też zły przykład swemu
rodzeństwu. No i wprowadzacie w błąd osoby w kościele do którego chodzicie. Jeśli ktoś wie, że mieszkacie
razem a Wy przystępujecie do sakramentów (bo nawet nie współżyjecie) to ludzie są skonsternowani i co
niektórzy mogą myśleć, że to jest ok. Że bez ślubu można do Komunii św. przystępować. I to też trzeba
wziąć pod uwagę, bo jest to grzech zgorszenia i podpada po kategorię tzw. "grzechów cudzych".
4/. mieszkając razem tracicie coś bardzo ważnego - ową "pierwszość", tajemniczość, radość wspólnego
odkrywania pewnych spraw dopiero po ślubie. Są to te kwestie bez których poznanie się jest możliwe a
których odkrywanie po ślubie daje autentyczną radość a noc poślubna czyni niezwykłą...
5/. mieszkając razem para zaczyna po pewnym czasie zachowywać się jak "stare, dobre małżeństwo"- w
takim negatywnym znaczeniu. Nie ma randek, nie ma czekania na spotkanie, kwiaty też są rzadziej...
Moi Drodzy! Ten czas chodzenia ze sobą jest niezapomniany i nie ma co przeskakiwać etapów związku, bo
on nie będzie mógł się właściwie rozwijać. Wszystko ma swoje miejsce i swój czas. Chłopcy, pokażcie, że
potraficie zadbać o dziewczynę i że ją szanujecie poprzez nie narażanie siebie i jej na złą opinię otoczenia.
Bądźcie tym kim jesteście: dziewczyną i chłopakiem. Życzymy Wam radości z odkrywania tego co jest
między Wami TERAZ.: https://www.fronda.pl/a/nie-mieszkajcie-razem-przed-slubem-to-porazka%2C87390.html
Konsekwencje życia na próbę:
1/. Bez rozgrzeszenia: Jeżeli Bóg wymaga od ludzi życia w czystości, to niezgodne z tym przykazaniem jest
każde współżycie mężczyzny i kobiety, którzy nie są związani sakramentem małżeństwa. Taka jest zasada.
2/. Czy jest jakieś wyjście? Jeśli osoby takie nie są jeszcze gotowe na zawarcie małżeństwa, bo na przykład
studiują, nie pracują i nie stać ich na samodzielne utrzymanie, wówczas jedynym uczciwym wyjściem jest
ze wspólnego zamieszkania, ale również podjęcie decyzji o życiu w czystości.
3/. Co na to rodzice? Bardzo ważna jest tu również rola rodziców młodych ludzi. Wypadałoby, aby czuli się
odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci „do końca”, tzn. również na etapie ich dorosłego życia, choć

może jeszcze nie w pełni samodzielnego. Z jednej strony ta odpowiedzialność powinna wyrażać się w tym,
że mówią swoim dorosłym dzieciom prawdę; że robią źle. Duży błąd popełniają rodzice, którzy po cichu
tolerują, przymykają oko na fakt, że ich dziecko żyje z drugą osobą bez ślubu. W ten sposób sami również
czynią się odpowiedzialnymi za grzech swojego dziecka – zamiast oczekiwać, wymagać od niego, by żyło
zgodnie z wartościami, jakie przekazywali mu od najmłodszych lat. W ten sposób mamy coraz częściej do
czynienia z katolikami-hipokrytami, którzy co niedzielę są w kościele, ale równocześnie bez słowa sprzeciwu
godzą się na niemoralne życie swoich dzieci – bo taka jest moda, bo takie są czasy.
Dobry rodzic ma być wsparciem dla swojego dziecka, ma przestrzegać je przed pokusą życia na próbę.
Jeśli zaś, nie daj Boże, dziecko uwikła się w taką sytuację, powinien z całą życzliwością, ale i konsekwencją
uczynić wszystko, aby pomóc dziecku wyzwolić się z takiej grzesznej sytuacji.:
https://www.katolik.pl/konsekwencje-zycia-na-probe,2187,416,cz.html

Gdy żyje się z kimś bez ślubu
Czy jest możliwe iść do spowiedzi i Komunii świętej w momencie, gdy żyje się z kimś bez ślubu. W moim przypadku, planujemy
wziąć ślub, ale jeszcze nie w najbliższych miesiącach. Jednocześnie chciałbym przyjać Komunię w okresie Wielkanocy. Czy
popełnie grzech? W czasie spowiedzi musiałbym wyznać grzech "nieczystości" i obiecać poprawę. Nie żebym tego nie chciał, ale
mam świadomość, że ta poprawa nie nastąpi. Jest to troche taki grzech strukturalny, bo trudno nie zgrzeszyć śpiac z kims w
jednym łóżku. (nie "zwalam" winy na "struktury", tylko opisuje sytuację). Kościół na różne sposoby dba o wspólnotę swoich
wiernych. Zadaniem pasterzy Kościoła jest troska o czystość wiary i obyczajów. Dlatego też przyjmuje się pewne zasady, które
wierni winni przestrzegać. Zasady te bowiem chronią całą grupę przed ewentualnym zgorszeniem, utratą (osłabieniem) wiary,
rozluźnieniem życia religijnego... Kościół bardzo poważnie traktuje związek małżeński, a co za tym idzie sprawy związane ze
współżyciem seksualnym. Chodzi bowiem o odpowiedzialność przed sobą, drugą osobą, wspólnotą, Bogiem. Jeśli ktoś nie spełnia
podstawowych warunków, które dopuszczają każdego ochrzczonego do korzystania z pewnych uprawnień w Kościele, to wtedy
mamy do czynienia z zawieszeniem. Np. osoby, które są w tzw. wolnych związkach pozbawia się możliwości przystępowania do
sakramentu Eucharystii. Tego typu sankcje nie należy odbierać, jako karę (ktoś mnie skrzywdził), ale jako szczególny sygnał
wskazujący na potrzebę zmiany - jeśli oczywiście ktoś chce w pełni uczestniczyć w życiu Kościoła. Czasami zdarza się, iż osoba jest
bardzo religijna i ma dużą świadomość obecności Jezusa w Ciele Eucharystycznym. Niemożność przystąpienia do Komunii w
takim przypadku może być bardzo bolesna. Ale jest to wtedy dodatkowy bodziec do zmiany swojego postępowania. I właśnie o
taką postawę chodzi. Sytuacje życiowe czasami są bardzo skomplikowane. Nie zawsze ludzie chcą, lub nie zawsze potrafią
dokonać przełomu. Wtedy nadal należą do wspólnoty Kościoła, nadal są zobowiązani do wychowania dzieci w duchu wiary... i
nadal Kościół się o nich troszczy. Przypadek, który został opisany, żywi nadzieję, że w przyszłości dojdzie do zawarcia związku
małżeńskiego. Wtedy też będzie możliwość pełnego uczestnictwa w życiu sakramentalnym. W momencie jeśliby Pan zdeklarował
się na zrezygnowanie ze stosunków seksualnych i zrobił wszystko, aby ich unikać - np. nie spanie w jednym łóżku, to istnieje
możliwość przystąpienia do spowiedzi, Komunii. Tej deklaracji w tym przypadku nie ma, więc z przyjęciem Eucharystii należy
poczekać do momentu zawarcia związku małżeńskiego. Zachęcam do życia w duchu modlitwy, otwartości serca na działanie
miłości Bożej.: https://spowiedz.katolik.pl/gdy-zyje-sie-z-kims-bez-slubu,247,824,1,a.html

"Jeśli para mieszka ze sobą, nie ma szansy na rozgrzeszenie". Kto jeszcze?
Najczęstszymi powodami odmowy są trwałe i prawne przeszkody. Ktoś pozostaje w drugim związku, mimo, że ślub kościelny jest nadal ważny.
Czyli współmałżonek nadal żyje, a nie uzyskał nieważności ślubu kościelnego. To musi być stała przeszkoda, grzech widoczny zewnętrznie. Np.
osoba żyjąca w niesakramentalnym związku. Nie mają już szansy na rozgrzeszenie? Dopóki sprawa nie zostanie uregulowana, nie ma takiej
możliwości. Tutaj nie chodzi o grzech popełniany od czasu do czasu, ale o świadome trwanie w grzechu, brak poprawy i brak skruchy. Jeśli ktoś
przychodzi do spowiedzi, okazuje przecież skruchę. Do spowiedzi wystarczy mała skrucha - ktoś z kimś spał, było przyjemnie, więc nie będzie
mówił, że było nieprzyjemnie, ale wie, że zgodnie z nauką Kościoła to grzech. Przy rozgrzeszeniu chodzi o inny rodzaj skruchy - o szczery żal.
Człowiek musi czuć, że chce się zmienić. Jeśli powie, że żałuje, ale twierdzi, ze dalej będzie tak robił, kapłan nie może udzielić rozgrzeszenia.
Powody są zatem właściwie trzy: brak możliwości poprawy, jak pozostawanie w związku niesakramentalnym, brak skruchy i przeszkody

prawne, jak np. ekskomunika. Nie mówiąc już o ludziach nieochrzczonych, bo w takim przypadku w ogóle nie można udzielać rozgrzeszenia. Jak
reagują wierni na odmowę? To zawsze niemiła sytuacja. Jakiś rodzaj traumy, bo chodzi w końcu o jakieś wykluczenie. Jest całe spektrum
reakcji. Zdarza się, że niektórzy odchodzą, zanim skończę mówić zdanie. Dlatego bardzo ważne jest, żeby wierny nas dobrze zrozumiał. Musimy
być ostrożni i brać pod uwagę fakt, że człowiek po takiej decyzji może już nigdy nie wrócić. Czasami kapłani nie dają rozgrzeszenia, bo człowiek,
który przychodzi do konfesjonału waha się. Ma świadomość, że trwa w grzechu, ale nie jest jeszcze zdecydowany, co chce zrobić. To nie są
proste decyzje. Niejednokrotnie chodzi o losy firmy, związku, małżeństwa, zgłoszenie sprawy do sądu. Wtedy kończymy spowiedź i mówimy,
żeby człowiek się jeszcze zastanowił i wrócił, jak podejmie decyzję. To nie jest tyle odmówienie rozgrzeszenia, co zakończenie rozmowy.

Nie mają po co iść do spowiedzi? Jeśli para mieszka ze sobą, nie ma raczej szansy na rozgrzeszenie. Księża czasem wyznaczają
czas na uporządkowanie tej sytuacji, ale generalnie nie udziela się rozgrzeszenia. Trzeba rozgraniczyć konkubinat i kohabitację.
W przypadku tego pierwszego para mieszka i żyje ze sobą, a w przypadku tego drugiego tylko miesza razem. Jednak zaleca się,
żeby nie udzielać rozgrzeszenia również w tym drugim przypadku. Chodzi o pozór zła dla innych. O świadectwo. W otoczeniu
będą uchodzić za parę, która ze sobą żyje, bo przecież nikt nie będzie tłumaczył się ze swoje życia prywatnego.
A kiedy zdecydują się na małżeństwo? Wtedy oczywiście otrzymają rozgrzeszenie. Tak samo, jak rozgrzeszona zostanie kobieta,
która zaszła w ciąże przed ślubem. Nie ma podstaw, żeby kwestionować autentyczność jej żalu.
A uzależniony od alkoholu, narkotyków czy hazardu? W przypadku nałogu sytuacja jest skomplikowana. Musimy człowiekowi
pomóc rozpoznać, co jest grzechem. Grzechem alkoholika nie jest samo picie, ale to, że nie zwraca się o pomoc. Nie możemy dać
rozgrzeszenia, jeśli taka osoba nie będzie chciała zwrócić się o pomoc i jeśli nie zaakceptuje faktu, że nie poradzi sobie sama, a
jednocześnie krzywdzi siebie i innych. Zawsze jednak trzeba pozostawić wolność decyzji, a nie "wymuszać" i nakazywać pójście
na odwyk. Człowiek jest wolny, to znaczy ma także moc zmarnować swoje życie.:
https://natemat.pl/19457,jesli-para-mieszka-ze-soba-nie-ma-szansy-na-rozgrzeszenie-kto-jeszcze#

Nadopiekuńczość matki zabija!
To nie miłość a strach przed samotnością i nadzieja na wzajemność powodują, że niekochane przez mężów matki
stają się nadopiekuńczymi terrorystkami rujnującymi życie swoich dzieci zwłaszcza synów.
Zjawisko maminsynków nie potrafiących sprostać roli mężczyzny w dorosłym życiu to w dzisiejszych czasach epoki
rozbitych i nieszczęśliwych rodzin istna epidemia. Kobieta nieszczęśliwa w związku po narodzinach całe swoje
zainteresowanie przelewa na dziecko. Robi tak nie z miłości do dziecka bo jej wybór to czysta kalkulacja – nie chce
już inwestować swojego zainteresowania w męża, który pochłania wzrokiem każdą inną i skacze w bok gdy tylko
nadarzy się okazja. Dlatego inwestuje swoje zainteresowanie w dziecko, najczęściej syna w nadziei, że ten nigdy jej
nie zostawi, zawsze będzie ją podziwiał i odwzajemni się kiedyś opieką lub finansowo. W efekcie w ten sposób matka
rujnuje życie swemu dziecku odcinając je od miłości i zainteresowania ojca, a w dorosłym życiu przyszłej żony. Bardzo
często też kobiety władcze, apodyktyczne i zakochane w samych sobie wychowują swoich synów na maminsynków
pomimo, że mają dobrych mężów. Takie kobiety nie kochają swoich mężów, za mąż wyszły z różnych innych
powodów i uważają , że tylko dziecko jest jakąś cząstką ich samych. Wtedy wybierają na swoje ofiary te dzieci
najbardziej do siebie podobne. Paradoksalnie zaborcze matki na swe ofiary wybierają dzieci bardziej wrażliwe,
podatne na ich manipulacje. W efekcie układ nerwowy takiego dziecka w wyniku reakcji obronnej będzie się starał
zobojętnić na uczucia i tak maminsynek może wyrosnąć na osobnika aspołecznego dyssocjalną czyli z osobowością
psychopatyczną. Swoją nadopiekuńczością i zaborczością matka nie tylko zniszczy wrażliwość młodego człowieka ale
też sprawi, że młody człowiek zatraci wyobraźnię i zdolność przewidywania swoich czynów. Nie będzie rozumiał też
co z czego wynika. Pozbawiony takiego myślenia nie zdoła przewidzieć do czego w dorosłym jego życiu doprowadzi
chora relacja z matką. Zaborcza i apodyktyczna kobieta inwestując całe swoje zainteresowanie w dziecko nawet jeśli
ma kochającego męża to takim zachowaniem sprawi, że jej mąż odsunie się i od niej i od dziecka…

Dlaczego tak się dzieje? Ojciec, widząc kobietę cały czas nadmiernie zajmująca się dzieckiem zwłaszcza
synem zaczyna w nim widzieć rywala, przez którego stracił zainteresowanie żony, często myśli też, że skoro
matka tyle poświęca czasu dziecku to jego uwaga jest zbędna, czuje się nie potrzebny i odsuwa się na bok i
od matki i od dziecka, często szukając zainteresowania innych kobiet. W efekcie młody chłopak wzrasta bez

męskiego wzorca i uczy się kobiecości od swojej matki. Wyuczenie się kobiecych wzorców i brak ojca w
procesie wychowania zaowocuje w dorosłym życiu rozpaczliwym szukaniem męskiego towarzystwa,
najczęściej niestety wśród kolegów od kieliszka. Młody chłopak nie potrafiący sprostać roli mężczyzny bo
nikt go takiej nie nauczył będzie próbował dość wcześnie robić rzeczy, które dadzą mu przynajmniej
pozorne poczucie bycia mężczyzną czyli pić, palić. Widząc brak powodzenia w związkach zaczyna też gardzić
kobietami, że nie są takie dzielne jak matka bo jego matka wpoiła mu od najmniejszego, że to ona jest
najlepsza i najpiękniejsza. Każda kobieta, która pokocha maminsynka, kiedy odkryje jego chore relacje z
matką będzie próbowała odciągnąć go od chorej ”miłości” matki i przeciąć pępowinę. Jeśli zobaczy, że to
nie możliwe wcześniej czy późnej zda sobie sprawę, że nie jest z mężczyzną a jedynie wyrośniętym
dzieckiem. Erotyzm i pożądanie do takiego chłopczyka głaskanego przez matkę nieuchronnie spadną.
Kobieta przy maminsynku straci poczucie bezpieczeństwa, zda sobie sprawę, że nie może na niego liczyć.
W ten oto sposób maminsynek zostaje odcięty po raz drugi od kolejnej ważnej po ojcu osoby w życiu i jej
miłości. Jeśli w związku tym były dzieci to błędne koło może się powtórzyć i nieszczęśliwa kobieta całe
swoje zainteresowanie przeleje na dziecko bo uzna, że inwestycja w męża maminsynka nie daje żadnych
rokowań na pomnożenie „kapitału rodziny”.. A zatem widać wyraźnie, że nadopiekuńczość matki to nie jest
miłość, a egoizm do własnych genów czasami przeplatany współczuciem z wyraźnym brakiem szczęśliwego
pożycia z mężem i na chłodno wykalkulowaną inwestycją uczuć. A jak to widzi maminsynek? Jako młodemu
chłopakowi i mężczyźnie jest mu z tym bardzo wygodnie. Ma nawet złudne poczucie, że to szczególne
traktowanie ze strony matki to wyjątkowa więź i miłość bo matka mu to wmawiała od najmłodszych lat,
kiedy dziecko pokładające ufność w rodzicu przyjmuje wszystko bezkrytycznie. Od matki też dowiedział się,
że nikt go nie pokocha tak, jak matka, że relacja z „obcą” kobietą to nie to samo. Dopiero czas pokaże jak
matka w imię własnego egoizmu okłamała swojego syna a ten dopiero z czasem starzejąc się coraz
dotkliwiej będzie odczuwał skutki braku rodziny i dzieci. Efekt taki osiąga matka poprzez zwierzanie się
synowi i pokazywanie mu, że z jego niedobrym ojcem jest tylko po to aby nie dzielić majątku aby i on coś
po ojcu odziedziczył.: https://www.fronda.pl/a/nadopiekunczosc-matki-zabija-1%2C83826.html

Chciała zachować dziewictwo aż do ślubu. Ale jej chłopak nie wytrzymał i wyrządził jej
niewyobrażalną krzywdę. Poznali się podczas imprezy sylwestrowej i po czterech miesiącach wprowadzili
do wspólnego mieszkania. Mayci była w nim bardzo zakochana, dlatego też chciała, żeby jej pierwszy raz z
nim był naprawdę wyjątkowy. On jednak nie rozumiał jej podejścia i był przekonany, że dziewczyna musi
coś przed nim ukrywać. Mayci opowiedziała swoją historię na blogu "dla przestrogi". Chciała pokazać
innym, że niezależnie od tego, jak wspaniały wydaje się wybranek, historia pary może potoczyć się bardzo
różnie.: https://pikio.pl/chlopak-1411192-sb-slub/

Do ślubu nie doszło. Odkryła, że jest gejem
Syn obwinił ją o rozpad związku, wykrzyczała mu: "ojciec wyprowadził się do swojego kochanka, takiego
pedała jak on!”. Czasami kobiety rozgrywają konflikt z mężem gejem, używając dzieci, a te nie odzywają się
do ojca parę lat, ale bywa, że godzą się z sytuacją i funkcjonują, jak wiele patchworkowych rodzin – mówi
Maria Mamczur, autorka książki "Żony Gejów. O tym, czego nikomu się nie zdradza".





Prawie 50% homoseksualistów pozostaje w związkach z kobietami.
To, że mąż zdradził je z innym mężczyzną, było dla nich trudniejsze, niż gdyby miał kochankę.
Niektóre chciały go zatrzymać bo wspólny dom, poczucie stabilizacji, wspólne dzieci.
60% użytkowników czatów gejowskich to żonaci mężczyźni. Wielu decyduje się na takie życie.
Mężczyźni, gdy już zdecydowali się na coming out, w większości wypadków nie chcieli zostać z żoną.




Odkrycie romansu męża było dla nich tym bardziej dewastujące, że te związki były oparte na bardzo
głębokiej więzi, często wręcz symbiotycznej. Ta więź została totalnie zniszczona.
2 000 000 gejów w USA żeni się z kobietą. 85% takich małżeństw zakończy się rozwo

- Gej, który ukrywa swoją tożsamość, różnie sobie to kompensuje. Często staje się kimś wyjątkowym. Wielu
z nich miało w sobie tajemniczość, a do tego ciekawe zainteresowania – artystyczne czy naukowe. To silny
wabik. Poza tym, jeśli gej nie tylko się ukrywa, ale też marzy o domu, założeniu rodziny i kiedy jeszcze
zauważy, że podoba się kobiecie, to stara się o nią wyjątkowo – zabiega, jest romantyczny, obsypuje
kwiatami, nie ukrywa własnej wrażliwości, uwodzi w nietuzinkowy sposób. To przyciąga kobiety...
- Jedna z bohaterek chodziła z gejem przez cztery lata, w okresie studiów. Oboje wierzący, postanowili
poczekać z konsumpcją związku do ślubu. On nie radził sobie z tą sytuacją. Doszło u niego do dysocjacji
osobowości. Wytworzył drugie ja. I tak te dwie osoby w jednym mężczyźnie żyły ze sobą w sprzeczności.
Jedna część jego osobowości kochała tę kobietę, a druga nienawidziła za to, że uwikłał się w ten związek.
Ten mężczyzna fundował jej emocjonalny rollercoaster. Raz był romantykiem, mówił, że kocha, wynosił ją
ponad inne, a potem wdeptywał w ziemię. Oboje planowali ślub, dzieci. Do ślubu nie doszło. Fakt, że jest
gejem, odkryła w sylwestra. Zobaczyła go w niejednoznacznej sytuacji z innym mężczyzną...
- Trudniejsze. Z inną kobietą można walczyć o swojego mężczyznę, z mężczyzną już nie, no bo kobieta nie
może być mężczyzną. Ta walka skazana jest na niepowodzenie.
- Nikomu nie mówią. Wszystkie osoby, z którymi rozmawiałam, nie mówiły nikomu. Byłam pierwszą osobą,
z którą o tym rozmawiały. Bały się napiętnowania, wyśmiania.
- Co mówią dzieciom, kiedy okazuje się, że ich ojciec jest gejem? Jedna, gdy syn obwinił ją o rozpad
związku, wykrzyczała mu: “ojciec wyprowadził się do swojego kochanka, takiego pedała jak on!”.
- Czasami kobiety rozgrywają konflikt z mężem-gejem, używając dzieci, często jednak nic nie mówią. Bo nie
wiedzą jak albo chcą te dzieci ochronić. Jedna z kobiet umówiła się z mężem, który zamieszkał ze swoim
partnerem, że przed dziećmi będzie udawał, że wychodzi do pracy. Przyjeżdżał do nich w południe, gotował
im obiad, wieczorem zawsze miał czas, by je wykąpać. Dzieci małe, ale zaczęły pytać, dlaczego nie ma w
domu jego szczoteczki do zębów i ubrań. Kiedy tak pytały, oboje nie potrafili im powiedzieć, co się stało...
„Żony Gejów. O tym, czego nikomu się nie zdradza”, Maria Mamczur, wydawnictwo Otwarte, 2020 r.
Jesteś gejem i byłeś lub jesteś w związku z kobietą? Jesteś kobietą, która jest lub była w związku z gejem?
Napisz, opublikujemy Twoją historię: agnieszka.sztyler-turovsky@redakcjaonet.pl

PYTANIA NIEOBOJĘTNE: spis treści

DLACZEGO NIE WOLNO MI PRZYSTĘPOWAĆ DO SAKRAMENTÓW?
Żyję z mężem już sześć lat. Bez ślubu kościelnego, bo on już miał ślub z inną. Poznałam go już po rozwodzie, a więc tamtego małżeństwa nie rozbiłam,
dzieci też żadnych nie skrzywdziłam, bo ich nie mieli. Bardzo przeżywam to, że nie mogę przystępować do sakramentów.

Spróbujmy zatem spojrzeć na Pani sytuację w duchu wiary. Pyta Pani, co takiego daje ślub kościelny.
Proszę Pani, małżeństwo jest to jeden z najważniejszych wymiarów życia ludzkiego, a przez
sakrament cały ten wymiar zostaje otwarty na obecność i łaskę Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.
Żywa wiara po prostu nie wyobraża sobie, żeby coś tak istotnego jak własne małżeństwo i rodzinę
budować poza Chrystusem. To, że Pani, sześć lat temu umiała to sobie wyobrazić, świadczy o jakiejś
słabości w wierze i oby Pani to, kiedyś przynajmniej, uznała i starała się za to Pana Jezusa przeprosić.
Powyższy punkt widzenia spotyka się często z następującym zarzutem: często małżeństwa ze ślubem
kościelnym żyją gorzej niż małżeństwa cywilne! Oczywiście, Pani sytuacja jest inna. Pani zapewne
bardzo by chciała przystąpić do ślubu kościelnego, ale jest to niemożliwe, gdyż Pani partner jest już
związany węzłem sakramentalnym. Stanowisko Kościoła w tym względzie spotyka się z licznymi
krytykami. Czy można jednak czynić Kościołowi zarzut z tego, że wierzy prawdziwie w Chrystusa i że

Pismo Święte czyta jako słowo Boże, a więc jako normę dla wierzących? Pan Jezus uczył wyraźnie:
"Każdy, kto oddala swoją żonę -- poza wypadkiem nierządu -- naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa" (Mt

Zauważmy, że związek, który nie jest prawdziwym małżeństwem, Pan Jezus nazywa tu bardzo
ostro "nierządem". Kiedyś równie ostro powiedział Samarytance: "Ten, którego masz teraz, nie jest
twoim mężem" (J 4,18). Z tą samą jasnością nauczał Apostoł Paweł: "Uchodzić będzie za cudzołożną, ta, która za życia
5,35).

swego męża przebywa z innym mężczyzną. Jeśli jednak umrze jej mąż, wolna jest od tego prawa, tak iż nie jest cudzołożną przebywając z innym
mężczyzną" (Rz 7,3; por. 1 Kor 7,39).

To samo oczywiście dotyczy męża. A gdzie indziej powiada Apostoł Paweł:

"Żona niech nie odchodzi od swego męża. Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną albo niech się pojedna ze swym mężem" (1 Kor 7,l0n).

Wiem, że Panią bolą te słowa, ale lepiej, żeby słowo Boże człowieka zraniło, niż szukać mądrości
życiowej wbrew Panu Jezusowi. Lepiej uznać, że moja sytuacja życiowa jest niezgodna z wolą Bożą, niż
wytłumaczyć sobie, że ja jestem w porządku, tylko zacofany Kościół nie idzie z duchem czasu. Owce
Dobrego Pasterza wiedzą, czego On naucza, "ponieważ głos Jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą,
lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych" (J 10,4n).
Niech Pani sobie przypomni poruszającą scenę, zapisaną pod koniec szóstego rozdziału Ewangelii
według św. Jana. Oto Pan Jezus wygłosił jedną ze swoich twardych nauk i nawet "wielu uczniów od Niego
odeszło i odtąd już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie,
do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga" (J 6,66-69).

Przed Panią stanęła pokusa, żeby odrzucić naukę Pana Jezusa o małżeństwie. On oczywiście swojej
nauki nie zmieni, pyta tylko Panią: "Tylu już odeszło ode Mnie z powodu tej nauki, może i ty chcesz odejść?" Niech Mu Pani odpowie,
choćby przez łzy: "Panie, do kogóż ja pójdę? Ty masz słowa życia wiecznego! A ja poznałam i uwierzyłam, że Ty jesteś Synem Bożym i moim
Zbawicielem!" . Jak to praktycznie może się wyrazić? Najpierw niech Pani uzna, że w tym konflikcie między Panią a Panem Jezusem On ma rację, a nie
Pani. I niech się Pani tym bardziej stara być gorliwą w wierze i w czynieniu dobra, zwłaszcza że nie wolno jeszcze Pani przystępować do sakramentów. A
może wręcz dane będzie Pani ustrzec kogoś przed wejściem w tę sytuację, która przyczynia Pani tyle zgryzoty.

Czy są jakieś szanse po temu, żeby już teraz pojednać się z Bogiem i móc przystępować do
sakramentów? Najprościej by było, gdyby również Pani partner zobaczył Waszą sytuację w świetle
wiary. Wówczas bowiem -- przy obopólnym zrozumieniu, o co tu chodzi -- podjęlibyście decyzję bądź
rozstania, bądź, jeśli macie już dzieci, wspólnego życia jak brat z siostrą. Jeśli tylko zrozumiecie
religijny sens takiej decyzji, Wasze pojednanie z Bogiem będzie ponadobfitą nagrodą za wszystkie
trudności, jakie przy tej okazji trzeba będzie pokonać. Sprawa się komplikuje, kiedy tylko jedna ze
stron skłonna jest do decyzji w duchu wiary. Ogólnie nie da się tu chyba nic poradzić, trzeba by
dopiero szczegółowo wnikać w każdą taką sytuację odrębnie. Wierzę jednak głęboko że nawet
wówczas istnieje możliwość szybkiego pojednania z Panem Bogiem, i to oczywiście w taki sposób,
żeby się to nie łączyło z krzywdą partnera, a tym bardziej dzieci. Żeby wszakże w tak trudnej sytuacji
znaleźć rozwiązanie, trzeba go pragnąć bardzo mocno. http://mateusz.pl/ksiazki/js-pn/js-pn_35.htm

Jesteśmy 10 lat po ślubie

, mamy dwójkę dzieci. Ale pewne problemy psychiczne, związane z obawą, lękiem, „blokadą

psychiczną” żony w czasie współżycia bez zabezpieczenia powodują, że – w tym okresie niepłodnym – używamy prezerwatyw. I teraz pytanie:
czy to w ogóle jest antykoncepcja, skoro jest to okres niepłodny? Czy to tylko drobiazg techniczny, wręcz higieniczny? Większość spowiedników
(moich czy żony) nie uznało tego za powód do nieprzyjmowania komunii. Tylko jeden uznał to za grzech, tłumacząc raczej kwestia zgorszenia
(kupowanie środków antykoncepcyjnych, ewentualne ich ukrywanie przed dziećmi – a nie są to argumenty trafiające w sedno problemu, moim
zdaniem). Rozum mówi nam, że są ważniejsze problemy w naszym życiu, także religijnym i moralnym. A sumienie? Raz tak, raz tak. A może to
skrupuły i przesada? A może nasze sumienia już są wypaczone?

W sumie sam Pan sobie odpowiedział. Był Pan u kapłana, który Panu powiedział wyraźnie, że w Pana
przypadku dopuszczalne jest zastosowanie prezerwatywy. I tak współżyjecie Państwo w okresie niepłodnym zaś
prezerwatywa jest przez Was stosowana nie jako środek antykoncepcyjny, ale środek, który ma uwolnić Pana żonę
z problemów psychicznych, których nierozwiązanie mogłoby źle wpłynąć na Wasz związek i Miłość Was łączącą.
Większość (a wystarczy Panu naprawdę opinia jednego kapłana, który uwolnił Pana z dylematów związanych

z powyższą sytuacją) księży powie Panu dokładnie to samo. Jeden z nich albo nie zrozumiał Pańskiego problemu albo
nie rozumie nauki Kościoła dotyczącej traktowania penitentów w problemach jakie Pan zgłosił. Macie Państwo dzieci
i stosujecie naturalne metody regulacji poczęć. Środek tutaj zastosowany nie służy odrzuceniu płodności, ale służy
Waszemu związkowi i Pańskiej żonie, która ma problemy natury psychicznej a nie dot. płodności. Jej lęk należy
uszanować. Jeśli Państwo macie skrupuły, warto więc albo wrócić do tego kapłana, który Państwu dopuścił
stosowanie prezerwatywy w okresie niepłodnym i o tym mu powiedzieć, albo niech sobie Państwo odpowiedzą na
pytanie co jest powodem nowego lęku. Ja nie jestem w stanie Panu na to odpowiedzieć – mogę gdybać. Może lęk
przez „wpadką” przestał odgrywać zasadniczą rolę a Państwo sięgacie po prezerwatywę również w innych
sytuacjach? Może Państwo myślicie, że nie jest to wystarczający powód, abyście byli w zgodzie sumienia z nauką
Kościoła? Generalna zasada jest taka, że jeśli powiedzieliście kapłanowi prawdę – to nie macie podstaw do lęku, że
działacie niegodnie. Małżeństwo ma dwa cele – wzajemna Miłość – to cel najważniejszy, i wypływająca z niej Miłość
do dzieci i pragnienie potomstwa. Z tego co Pan napisał wynika jasno, że żaden z tych elementów u Państwa nie
został zachwiany. Jeśli dzięki takiemu obrotowi spraw nie cierpi na tym Wasz związek, Miłość Was łącząca i dzieci, nie
ma Pan problemu do zmartwień. Jeśli kapłan poznawszy szczegóły, w trakcie sakramentu pokuty dopuszcza
zastosowanie prezerwatywy, to nie jest to jego widzimisie, ale tak po prostu jest. I Bóg na to wyraża zgodę. Jeśli
macie Państwo na to zgodę, to nie ma Pan żadnych przeszkód aby uczestniczyć w sakramentach. Więc albo ma Pan
niepotrzebne skrupuły albo nie jest Pan szczery wobec spowiednika. To są jedyne przyczyny, które ja dostrzegam
w tym co Pan napisał. Zakaz stosowania środków antykoncepcyjnych podyktowany jest w Kościele dwoma
przyczynami – szacunkiem do życia (szczególnie nienarodzonego) – stad zakaz stosowania środków poronnych,
aborcji etc. oraz – szacunkiem do Miłości jaka jest darem od Boga danym dwojgu kochających się ludzi. Kościół więc
sprzeciwia się z jednej strony zabijaniu szczególnie dzieci, ale również okaleczaniu psychicznemu i pewnego
osłabiania woli człowieka w sytuacji grzechu z drugiej zaś rozwiązłości. Stąd (w wielkim skrócie) istnieje

w Kościele zakaz stosowania środków antykoncepcyjnych. Kończąc – jeszcze raz proponuje w przypadku
dylematów – skontaktować się ze spowiednikiem.: http://mateusz.pl/pow/011108.htm

Papież Franciszek odniósł się do aborcji i antykoncepcji. Tę pierwszą nazwał zbrodnią (dosłownie:
"aborcja nie jest mniejszym złem, to przestępstwo"), natomiast przy unikaniu ciąży zaproponował, aby
niekonieczne widzieć w takiej postawie zło absolutne. Wydaje się, że uwaga papieża Franciszka wyraźnie
pokazuje, że czym innym jest aborcja, a zatem targnięcie się na ludzkie życie (pozostajemy w materii V
przykazania), a czym innym antykoncepcja, a zatem odniesienie się do czystości aktu małżeńskiego
(pozostajemy w materii szóstego i dziewiątego przykazania). Franciszek nie po raz pierwszy odniósł się do
problemu antykoncepcji. Już w listopadzie ubiegłego roku, wracając z Afryki, był pytany (a jakże, na
pokładzie samolotu) o to, czy Kościół nie powinien zmienić swojej doktryny odnośnie do stosowania
prezerwatyw, zważywszy na plagę AIDS, która dziesiątkuje ludy kontynentu afrykańskiego. Odpowiadając,
zaznaczył, że stanowi to dla Kościoła problem, gdyż z jednej strony stoimy przed koniecznością troski o
życie ludzi, którzy mogą zostać zarażeni (i prezerwatywa może być w tym jakąś pomocą), z drugiej strony
Kościół niezmiennie broni wizji ludzkiej seksualności otwartej na przekazywanie życia (i wiążącej się z
przekazywaniem życia).: https://deon.pl/kosciol/komentarze/papiez-o-dopuszczalnosci-antykoncepcji,382937

STÓŁ - jeden z trzech elementów chrześcijańskiego małżeństwa
Poczytaj: https://pl.aleteia.org/2019/08/07/stol-jeden-z-trzech-elementow-chrzescijanskiego-malzenstwa/

Reportaż: https://youtu.be/hlhWkqA1hU4
Zakaz narzekania namężów: Jedną z metod może być wysyłanie miłych smsów czy pisanie liścików do swoich
mężów. Po co to wszystko? Trzeba dbać nie tylko o dobrą komunikację, ale też o wymiar duchowy.: „Ksiądz,
który błogosławił nasze małżeństwo, mówił, żebyśmy żyli w trójkącie; my i Bóg. Te relacje muszą się przenikać
nieustannie. Skoro Bóg założył, że małżeństwo jest jednością, to każde małżeństwo jest w stanie tę jedność
znaleźć”.: https://pl.aleteia.org/2016/09/14/zakaz-narzekania-na-mezow-czyli-o-nietypowej-szkole-zon/ (www.spotkaniamam.pl)
Słuchanie narzekania: szkodzi zdrowiu i bezpowrotnie niszczy nam mózg. Dr radzi, żeby wykształcić w sobie
postawę wdzięczności. Chodzi o to, żeby dla każdej dotkliwej myśli znajdować inną, równoważącą. Jest gorąco
– to koszmarne, ale cieszę się, bo stad mnie było na wiatrak, na który nie każdy na tym świecie może sobie
pozwolić.: https://pl.aleteia.org/2019/06/27/sluchanie-narzekania-niszczy-mozg-potwierdzaja-to-naukowcy/
Pani Wieczna Maruda: Najprostszym sposobem jest trenowanie wdzięczności, np. przez zapisywanie codziennie
wieczorem pięciu rzeczy, za które jesteś wdzięczna. Postawa wdzięczności, czyli dostrzeganie dobra w twoim życiu,
pomimo trudności, jakie masz. Chodzi o zmianę perspektywy. Pomyśl, czy pomimo twoich różnych kłopotów,
pomimo twojej samotności w ciągu ostatnich 24 godzin naprawdę nie spotkało cię nic miłego?:
https://pl.aleteia.org/2018/09/05/pani-wieczna-maruda-jak-poradzic-sobie-z-nawykowym-narzekaniem/

SAKRAMENT

MAŁŻEŃSTWA

Zwróćmy uwagę na różnicę, jaka istnieje między małżeństwem, a sakramentem małżeństwa. Jedno i drugie
jest z ustanowienia Bożego. Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety, który posiada charakter
doczesny. Ziemskie są cele małżeństwa: wzajemna pomoc zarówno w organizowaniu codziennego życia, jak
i w harmonijnym rozwoju ducha i ciała, przekaz życia i wychowanie dzieci.
Ks. PRYMAS STEFAN WYSZYŃSKI:

https://pl.jarofquotes.com/s/m%C4%99%C5%BCczyznaucharakteryzowany-na-kobiet%C4%99-i-kobieta-przebrana-zam%C4%99%C5%BCczyzn%C4%99-jest-fa%C5%82szem-apotrzebna-jest-prawda-rzeczywisto%C5%9B%C4%87-takajak%C4%85-sam-42466/

W planach Boga od samego początku małżeństwo
jest monogamiczne i nierozerwalne. Monogamiczne,
to znaczy jeden mężczyzna posiada jedną żonę. Jest
to wyraźnie objawione w Piśmie Świętym. Obok
Adama nie ma drugiej kobiety i obok Ewy nie ma
drugiego mężczyzny. Grzech jednak i słabość ludzka
naruszyła to Boże prawo, zarówno w dziedzinie
monogamii, jak i nierozerwalności. Czytając Stary
Testament napotykamy teksty, w których jest mowa
o tym, że jeden mężczyzna ma kilka, a nawet kilkaset
żon. Było to podyktowane najczęściej pragnieniem
posiadania wielkiej ilości potomstwa. Mojżesz
wprowadza tak zwany "list rozwodowy",
czyli prawne złagodzenie Bożego prawa.

Chrystus, przychodząc na ziemię, chce rekonstruować Boże prawo i ukazać człowiekowi najprostszą drogę
do szczęścia. Licząc się ze słabością człowieka, chce przywrócić nierozerwalność małżeńskiego związku.
Ponieważ jednak człowiek jest słaby, trzeba go umocnić łaską, i dlatego Chrystus czyni małżeństwo ludzi
wierzących sakramentem, czyli miejscem szczególnej obecności Boga i źródłem łask. Do czasów Chrystusa
nie było sakramentalnego małżeństwa, było tylko małżeństwo. Poza Kościołem nadal jest tylko
małżeństwo. Dlatego te złagodzenia w prawie małżeńskim, o których wspomina Stary Testament, można
obserwować na przykład w islamie, który dopuszcza, by jeden mężczyzna mógł mieć wiele żon. Chrystus
jednak przypomina: Od początku tak nie było, przypomina to podstawowe Boże prawo, ale i udziela łaski
do jego zachowania. Sakrament małżeństwa wytycza również dodatkowy cel małżonków: to już nie

tylko wzajemna pomoc, to nie tylko przekaz życia, to nie tylko troska o wychowanie dzieci, ale
również troska o zbawienie współmałżonka i o zbawienie dzieci. Ten religijny wymiar troski o
najwyższe wartości jest zawarty w sakramencie małżeństwa. Małżeństwo ma charakter doczesny,
sakrament małżeństwa ma wymiar wieczny. O tym zapomnieć nie wolno, dlatego że przy
uwzględnieniu tego wymiaru inne są konsekwencje zawarcia małżeństwa, inne zaś przyjęcia
sakramentu małżeństwa. Przez Sakrament Małżeństwa Chrystus jest na stałe obecny wśród małżonków.

NIEROZELWALNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA
Przypominam, że zasadnicza różnica między małżeństwem a sakramentem małżeństwa polega na tym,
że sakrament małżeństwa daje małżonkom prawo do Komunii świętej, czyli do wędrowania przez życie
z Chrystusem. Jeśli zatem chrześcijanin rezygnuje z sakramentu małżeństwa i zawiera tylko małżeństwo
cywilne, rezygnuje tym samym z udziału w Eucharystii i zamyka sobie drogę do Komunii świętej.
Szafarzami sakramentu małżeństwa są sami małżonkowie. Kapłan jest tylko świadkiem i w imieniu Kościoła
ma dopilnować, by sakrament małżeństwa został zawarty ważnie i godziwie. Kapłan błogosławi już zawarte

sakramentalne małżeństwo. W tej sytuacji gdyby było trudno o kontakt z kapłanem, chrześcijanie mogą
sobie udzielić sakramentu małżeństwa. Takie sytuacje istniały między innymi przez długie lata na terenie
ZSRR. Wystarczy wtedy dwóch wiarygodnych świadków, wobec których zawiera się ważny sakrament
małżeństwa. Spośród siedmiu sakramentów, człowiek świecki jest szafarzem dwóch: może udzielić chrztu
oraz zawrzeć sakramentalne małżeństwo. Jest to przywilej chrześcijanina, który przysięga miłość, wierność i
uczciwość małżeńską współmałżonkowi. Małżeństwo, to jest nierozerwalne: co Bóg złączył, człowiek niech
nie rozdziela. Ze względu na niedojrzałość ludzi w Starym Testamencie Mojżesz wprowadził tak zwany "list
rozwodowy", czyli w pewnych sytuacjach zgodzono się na rozwód. Chrystus uchyla jednak ten punkt prawa
Mojżeszowego. W Jego Kościele "list rozwodowy" nie powinien istnieć. Jezus odwołuje się do decyzji Boga,
przypominając Jego odwieczny zamysł wobec człowieka: ...mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i
łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. W Nowym Testamencie dochodzi jeszcze
dodatkowy argument za nierozerwalnością. Pan Jezus w Wieczerniku ogłasza przykazanie wzajemnej
miłości i wyraźnie zaznacza: Po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.
Jeśli w małżeństwie rzeczywiście ludzie do tej miłości dorastają i są gotowi wzajemnie sobie umywać nogi,
czyli ciągle przebaczać, to nie ma żadnych sytuacji, w których można by było mówić o rozłamie małżeństwa.
Wielokrotnie mąż i żona każdego dnia są gotowi wzajemnie sobie przebaczyć, a jeśli tak jest, to co może
spowodować rozbicie małżeństwa?
Po tym poznają, żeście uczniami Moimi. Jest to znak dla świata, nie dziwmy się więc, że świat tak mocno
zaatakował małżeństwo, tak bardzo walczy o prawo do rozwodu. Chce bowiem zniszczyć czytelność tego
znaku, który Chrystus w Wieczerniku ustanowił. W Kościele rozwód nie istnieje, istnieją natomiast sytuacje,
w których z punktu widzenia prawa można stwierdzić, że dane małżeństwo od samego początku było
nieważne, to znaczy, że nie było sakramentu małżeństwa. Na przykład: młodzi zawierają w kościele
sakramentalny związek, na weselu obecnych jest dwustu gości, a za tydzień okazuje się, że on przedstawił
fałszywe dokumenty. W rzeczywistości ma żonę, już dawno zawarł małżeństwo sakramentalne, na co są
dowody. To drugie małżeństwo nie jest wówczas ważne, nigdy nie było ważne. Albo okazuje się, że
małżonkowie są niezdolni do współżycia, potwierdzają to badania lekarskie, to małżeństwo od początku
było nieważne, mimo że było przy ołtarzu, mimo że złożono przysięgę. Było nieważne, bo nie zostały
spełnione podstawowe warunki. Ktoś inny potrafi udowodnić, że został przez szantaż zmuszony do
zawarcia małżeństwa, jego małżeństwo nie jest ważne. Chciałbym prosić, abyście w rozmowach z ludźmi
nie mówili, że w Kościele jest rozwód. Nie ma rozwodu. Natomiast jest możliwość udowodnienia
nieważności zawartego małżeństwa. Czyli stwierdzenia, że sakramentu małżeństwa nie było. Przy tej okazji
chciałbym odpowiedzieć na zarzut, iż za pieniądze lub znajomości taką sprawę można załatwić, jeśli nie w
urzędzie biskupa, to w Kurii Watykańskiej. Bardzo tu łatwo o oczernienie. Wiemy jednak, że gdziekolwiek są
ludzie, gdzie jest prawo, tam może być jakieś nadużycie. Z tego jednak nie wynika, że jeśliby ktoś faktycznie
zawarł małżeństwo, a postarał się nieuczciwymi środkami o stwierdzenie, że jest ono nieważnie zawarte,
jest usprawiedliwiony. Popełnia grzech, a w oczach Boga to sakramentalne małżeństwo i tak jest zawarte.
Dlatego, jeśliby nawet taka sytuacja zaistniała, mielibyśmy do czynienia z nadużyciem i grzechem, a nie z
faktycznym stwierdzeniem nieważności małżeństwa. Każdy rozpad małżeństwa jest źródłem dramatu. Dziś
najczęściej jest to owoc niedojrzałości ludzi, którzy podchodzą do małżeństwa, i dowód braku
odpowiedzialności za siebie i za współmałżonka. Wiadomo, że ciało znacznie szybciej dojrzewa do
małżeństwa, aniżeli duch. Tymczasem o jedności małżonków decyduje nie ciało, ale właśnie duch. Chodzi o
dojrzałość i odpowiedzialność za wzajemną miłość. Rozpad małżeństwa jest wielkim nieszczęściem dla
małżonków, dla dzieci, dla Kościoła, dla narodu, a nawet całej ludzkości. Dorośli, którzy doprowadzają do
rozdarcia małżeństwa, nigdy nie są bez winy, czasem ta wina jest na samym początku, kiedy dobiera się
nieodpowiedniego człowieka, ale zawsze ona jest. Niewinne są cierpiące dzieci i one najgłębiej przeżywają

ten dramat. Dziś często spotykamy atak na Kościół, że jest nieżyciowy, bo nie uznaje rozwodów. Kościół nie
może poprawiać Boga. Kościół stoi na straży Bożego prawa, a nierozerwalność małżeństwa to jest prawo
Boskie. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że ci, którzy w dyskusji często w bardzo ostrej formie
krytykowali Kościół za nieludzkie podejście do małżeństwa, wtedy gdy umierali i w spokojnej rozmowie
podsumowywali życie, stwierdzali: księże, my dobrze wiemy, że nierozerwalność małżeństwa jest jedyną
słuszną drogą, że Kościół nie może z tego ustąpić. Ich wyznania szły po linii: byłbym szczęśliwy, gdybym
dochował wierności żonie, bo życie moje wyglądałoby zupełnie inaczej. Człowiek z perspektywy lat
przyznaje rację Kościołowi. Sam poszedł inną drogą, ale zasada, którą wskazuje Kościół, jest niepodważalna.
Inaczej to wygląda wtedy, gdy się walczy o rozwód, a zupełnie inaczej, gdy obiektywnie popatrzy się na
Prawo Boże. K s. E d w a r d S t a n i e k - Uwierzyć w Kościół SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Przystąpienie do Sakramentu Pokuty i Najświętszej Eucharystii warunkiem owocnego przyjęcia
Sakramentu Małżeństwa

Wstęp
Chociaż każdemu małżeństwu należy przyznać charakter sakralny z tego względu, że jest ono instytucją
prawa naturalnego, którego przyczyną sprawczą jest wola Boga, który też pierwszych rodziców złączył
węzłem małżeńskim, to tego rodzaju sakralność małżeństwa nie mogła być jednak źródłem łaski
nadprzyrodzonej. Źródłem tym stało się dopiero małżeństwo sakramentalne Nowego Testamentu, które
„zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (kan. 1055 § 1).
Małżeństwo (podobnie jak pozostałe sakramenty) jest działaniem Bosko-ludzkim, dlatego u osób je
przyjmujących nieodzowna jest postawa rozumnej i dobrowolnej otwartości na ofiarowane dary Boże, aby
przyjąć ten sakrament wraz z jego dobrodziejstwami. Niezbędna jest więc u kontrahentów pewna
dyspozycja do przyjęcia ofiarowanej im łaski. Polega zaś ona przede wszystkim na stanie łaski uświęcającej i
synostwa Bożego, gdyż małżeństwo należy do tzw. Sakramentów „żywych”. Stąd ustawodawca kodeksowy
wskazując na doniosłość odpowiedniej dyspozycji do przyjęcia sakramentu małżeństwa, postanawia: „Aby
przyjąć owocnie sakrament małżeństwa, usilnie zaleca się, ażeby nupturienci przystąpili do sakramentu
pokuty i Najświętszej Eucharystii” (kan. 1065 § 2). Jest to zupełnie zrozumiałe, gdyż owocność nadprzyrodzona
stanie się udziałem nowożeńców wtedy, gdy przyjmują ten sakrament w stanie łaski uświęcającej, czyli gdy
są wolni od grzechu ciężkiego. Bowiem łaskę uświęcającą przywraca lub pomnaża sakrament pokuty, a
potęguje ją Komunia święta. Celem niniejszego wykładu jest ukazanie ścisłego związku między
sakramentami pokuty i Eucharystii a owocnym przyjęciem sakramentu małżeństwa, oraz ukazanie troski
ustawodawców kościelnych o godną i owocną celebrację zaślubin, a co za tym idzie, o otrzymanie przez
nupturientów pełni sakramentalnej łaski małżeństwa. Kwestia ta zasługuje na głębsze potraktowanie, gdyż
problematyka ta poruszana jest w zasadzie tylko w komentarzach do prawa małżeńskiego i siłą rzeczy
traktowana skrótowo.
1. Związek Sakramentu Pokuty i Eucharystii z celebracją Sakramentu Małżeństwa
Kościół od początku głosił, że zorganizowana forma życia rodzinnego oparta na małżeństwie
monogamicznym istnieje od chwili pojawienia się pierwszych ludzi. Bóg kierując się zamysłem
przedłużenia rodzaju ludzkiego i zachowania społeczeństwa, przekazał człowiekowi w akcie stworzenia
pragnienie założenia rodziny. Skłonność ta ujawnia się w naturalnej zdolności i inklinacji mężczyzny i
kobiety do rodzenia potomstwa. Celu zamierzonego przez Boga, do którego realizacji został dopuszczony
człowiek, nie da się należycie osiągnąć poza małżeństwem i rodziną. Nie wystarczy bowiem potomstwo
tylko zrodzić, lecz trzeba je ponadto odpowiednio wychować, co jest możliwe tylko w rodzinie opartej na
trwałej instytucji małżeństwa. Tak więc małżeństwo jawi się jako instytucja, której autorem jest Bóg,
twórca natury ludzkiej. W Piśmie Świętym czytamy: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz
Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili
ziemię i uczynili ją sobie poddaną... Potem Jahwe Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam;

uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc... Po czym Jahwe 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!... Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze
swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 1, 27-28; 2, 18; 2, 23-24). Sobór Watykański II przypomina, że
„Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona i wyposażona w prawa przez Stwórcę,
powstaje na mocy przymierza małżeńskiego, czyli nieodwołalnej zgody osobowej. (…) To sam Bóg jest
twórcą małżeństwa wyposażonego w różne dobra i cele”. Podobnie stwierdza Jan Paweł II: „Instytucja
małżeństwa nie jest wynikiem jakiejś niesłusznej ingerencji społeczeństwa czy władzy, ani zewnętrznym
narzuceniem jakiejś formy, ale stanowi wymóg wewnętrzny przymierza miłości małżeńskiej, które
potwierdza się publicznie jako jedyne i wyłączne, dla dochowania w ten sposób pełnej wierności wobec
zamysłu Boga Stwórcy” oraz „zamierzone przez Boga w akcie stwórczym małżeństwo i rodzina są
wewnętrznie skierowane do urzeczywistniania się w Chrystusie i potrzebują Jego łaski dla uzdrowienia z
ran grzechu i nawiązania do «początku», czyli do pełnego poznania i całkowitego wypełnienia zamysłu
Bożego”. Swoją pełną godność uzyskało małżeństwo, gdy Chrystus Pan pod- niósł przymierze małżeńskie
do godności sakramentu. O sakra- mentalności małżeństwa traktuje przepis kan. 1055 § 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”. Z tej racji, dodaje następnie prawodawca w
kolejnym paragrafie tego kanonu, między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która
tym samym nie byłaby sakramentem. Także w kan. 1056 obowiązujący kodeks potwierdza godność
sakramentalną małżeństwa: „Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które w
małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu”. Nauka Kościoła o
sakramentalności małżeństwa jest oparta na Objawieniu. Chrystus okazał szacunek dla małżeństwa przez
swoją obecność na weselu w Kanie Galilejskiej (por. J 2, 1-12). Zwrócił też uwagę na konieczność oczyszczenia
instytucji małżeństwa z różnych naleciałości, które uczyniły ją niezgodną z planami Bożymi (por. Mt 19, 3-12; Mk
10, 1-12). Teologicznie uzasadnił sakramentalność przymierza małżeńskiego św. Paweł w liście do Efezjan
nazywając małżeństwo „tajemnicą wielką” (por. Ef 5, 22-33). W Chrystusie małżeństwo ochrzczonych staje się
sakramentem, czyli znakiem Nowego i Wiecznego Przymierza oraz narzędziem realizacji zamysłu Stwórcy.
W sakramencie małżeństwa sam Chrystusa Pan włącza wzajemną miłość małżonków w swoją zbawczą
miłość do Kościoła-Oblubienicy, dzięki czemu małżonkowie otrzymują zdolność do miłowania się tak, jak
Chrystus umiłował Kościół. Tak więc z Objawienia wynika, że małżeństwo chrześcijan jest rzeczą świętą;
nie tylko jest znakiem szczególnej łaski Bożej, ale tę łaskę daje. Sakramentalność małżeństwa została
zdefiniowana jako dogmat wiary katolickiej na Soborze Trydenckim, przypomniał tę prawdę również
Sobór Watykański II oraz Jan Paweł II. Z faktu, że Chrystus wyniósł małżeństwo ochrzczonych do godności
sakramentu (por. kan. 1055 § 1), wynika jasno, że między tymi osobami nie może być zawarta umowa
małżeńska, która by jednocześnie nie była sakramentem. Bowiem Chrystus podnosząc małżeństwo do
godności sakramentalnej nie zmienił istoty umowy małżeńskiej, lecz naturalną umowę małżeńską włączył
do porządku nadprzyrodzonego. Dlatego u chrześcijan nie da się oddzielić umowy małżeńskiej od
sakramentu małżeństwa. Według tradycyjnej teologii, sakramenty Nowego Testamentu dają „łaskę
pierwszą” lub „drugą”. Przez „łaskę pierwszą” rozumie się łaskę uświęcającą otrzymywaną przez
grzesznika, który jej dotąd nie posiadał na skutek grzechu śmiertelnego; termin „łaska druga” teologia
przyjęła na określenie powiększania łaski uświęcającej. Sakramenty, które dają łaskę pierwszą, nazywa się
sakramentami „umarłych” (chrzest, pokuta). Inne sakramenty zalicza się do sakramentów żywych,
ponieważ udzielane są „żywym” tzn. żyjącym w stanie łaski uświęcającej, a przyjmuje się je dla jej
pomnożenia. Właśnie do sakramentów żywych należy małżeństwo. Jest rzeczą całkiem zrozumiałą, że
prawodawca kodeksowy domaga się odpowiedniego przygotowania do sakramentów, także do
małżeństwa. Ponieważ sakramenty Nowego Testamentu, ustanowione przez Chrystusa i powierzone
Kościołowi, jako czynności Chrystusa i Kościoła, są znakami oraz środkami, poprzez które wyraża się i
wzmacnia wiara, oddawany jest Bogu kult oraz dokonuje się uświęcenie człowieka i z tej racji najbardziej
przyczyniają się do wprowadzenia, umocnienia i zamanifestowania kościelnej wspólnoty, stąd w ich
sprawowaniu święci szafarze oraz pozostali wierni winni okazać najwyższy szacunek i należną pilność.
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku nawiązuje w tym miejscu do wskazań Vaticanum II, gdzie
zamieszczono zapis: „Celem sakramentów jest uświęcenie człowieka (…). Stąd ważną jest rzeczą, aby
wierni łatwo mogli rozumieć znaki sakramentalne i gorliwie przyjmowali te sakramenty, które są
ustawione dla podtrzymywania życia chrześcijańskiego”. Także kan. 843 § 1 traktuje o „odpowiednim

przygotowaniu” do przyjmowania sakramentów. Owo „odpowiednie przygotowanie”, „najwyższy szacunek
i „należna pilność” w przyjmowaniu sakramentów to z całą pewnością także posiadanie stanu łaski
uświęcającej, gdy idzie o tzw. sakramenty żywych. Dlatego jeśli nupturient ma świadomość grzechu
ciężkiego, winien przed przyjęciem małżeństwa – sakramentu „żywych” – odbyć sakramentalną
spowiedź. Warto dodać, że przyjmujący sakrament „żywych” w stanie grzechu ciężkiego popełnia grzech
świętokradztwa. Autorzy Katechizmu Kościoła Katolickiego przypominają: „Świętokradztwo polega na
profanowaniu lub niegodnym traktowaniu sakramentów i innych czynności liturgicznych, jak również
osób, rzeczy i miejsc poświęconych Bogu. Świętokradztwo jest grzechem ciężkim, zwłaszcza jeżeli jest
popełnione przeciw Eucharystii, ponieważ w tym sakramencie jest obecne w sposób substancjalny Ciało
samego Chrystusa”. Sakrament małżeństwa pozostaje w ścisłym związku także z sakramentem Eucharystii.
Jan Paweł II uczy, że „zadanie uświęcenia rodziny chrześcijańskiej (…) znajduje swój najpełniejszy wyraz w
Eucharystii, z którą chrześcijańskie małżeństwo jest wewnętrznie związane”. Odkrycie na nowo i
pogłębienie związku Najświętszego Sakramentu z małżeństwem jest ze wszechmiar konieczne, jeśli chce
się zrozumieć i przeżywać intensywniej łaski oraz pojąć zadania małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej.
„Eucharystia jest samym źródłem małżeństwa chrześcijańskiego. Ofiara eucharystyczna bowiem uobecnia
przymierze miłości Chrystusa z Kościołem, przypieczętowane Jego krwią na Krzyżu. W tej właśnie ofierze
Nowego i Wiecznego Przymierza małżonkowie chrześcijańscy znajdują korzenie, z których wyrasta, stale
się odnawia i nieustannie ożywia ich przymierze małżeńskie. Jako uobecnienie ofiary miłości Chrystusa
względem Kościoła, Eucharystia jest źródłem miłości. 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 uczestnictwo w niej; uczestnictwo w Ciele «wydanym» i Krwi «przelanej» Chrystusa staje się
niewyczerpanym źródłem misyjnego i apostolskiego dynamizmu rodziny chrześcijańskiej”. Powyższe
refleksje pokazują, że istnieje ścisły związek sakramentu małżeństwa z pokutą i Eucharystią. Odpowiednia
dyspozycja przyjmujących małżeństwo, polegająca m in. na posiadaniu łaski uświęcającej oraz
przystąpieniu do sakramentu Najświętszej Eucharystii, zapewnia temu sakramentowi właściwą mu
owocność. Vaticanum II przypomina, iż „celem sakramentów jest uświęcenie człowieka. (…) Udzielają one
łaski, ale ich sprawowanie również jak najlepiej usposabia wiernych do owocnego przyjęcia tej łaski, do
oddania Bogu należnej czci i pełnienia miłości. Stąd ważną jest rzeczą, aby wierni łatwo mogli rozumieć
znaki sakramentalne i gorliwie przyjmowali te sakramenty, które są ustawione dla podtrzymywania życia
chrześcijańskiego”. Odnośnie owocności małżeństwa wypowiada się Jan Paweł II w Familiaris consortio:
„Obrzęd zaślubin jako sakramentalny akt uświęcenia — włączony w liturgię, będącą szczytem całej
działalności Kościoła i źródłem, z którego wypływa cała jego moc winien być sam w sobie ważny, godny i
owocny”. Tak więc przyjęcie sakramentów pokuty i Eucharystii zapewnia owocną celebrację małżeństwa.
Gdy idzie o owocność małżeństwa, to polega ona na udzieleniu nupturientom łaski sakramentu
małżeństwa. Łaska ta to przede wszystkim dar udoskonalający miłość małżeńską, a następnie pomoc,
która wzmacnia jedność i nierozerwalność węzła małżeńskiego, w końcu zaś uświęcenie małżonków. W tej
kwestii Katechizm Kościoła Katolickiego uczy: „«Małżonkowie chrześcijańscy (…) we właściwym sobie
stanie i porządku życia mają własny dar wśród Ludu Bożego». 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 z miłości do Boga
potomstwu wpajają chrześcijańskie nauki i ewangeliczne cnoty»”. Dalej Katechizm przypomina, iż
„źródłem tej łaski jest Chrystus. «Jak bowiem niegdyś Bóg wyszedł naprzeciw swojemu ludowi z
przymierzem miłości i wierności, tak teraz Zbawca ludzi i Oblubieniec Kościoła wychodzi naprzeciw
chrześcijańskim małżonkom przez sakrament małżeństwa», pozostaje z nimi, daje im moc pójścia za Nim i
wzięcia
na siebie swojego Krzyża, podnoszenia się po upadkach, przebaczania sobie wzajemnie,
wzajemnego noszenia swoich ciężarów. Pomaga im, by byli «sobie wzajemnie poddani w bojaźni
Chrystusowej» (Ef 5, 21) i miłowali się miłością nadprzyrodzoną, delikatną i płodną”. Powyższe refleksje
powalają lepiej zrozumieć troskę prawodawcy kościelnego, który usilnie zaleca nupturientom
przystąpienie do sakramentu pokuty i Najświętszej Eucharystii, aby obrzęd zaślubin był owocny.
2. Usilne zalecenie przystąpienia nupturientów
do Sakramentu Pokuty i Najświętszej Eucharystii w KPK z 1983 r.

Małżeństwo może być godnie i owocnie zawarte, gdy nupturienci są w stanie łaski uświęcającej.
Potwierdza to Katechizm: „Obrzęd zaślubin jako sakramentalny akt uświęcenia (...) winien być sam w
sobie ważny, godny i owocny. Przyszli małżonkowie powinni więc przygotować się do celebracji swych
zaślubin przez przyjęcie sakramentu pokuty”. W myśl kan. 840, „sakramenty Nowego Testamentu,
ustanowione przez Chrystusa i powierzone Kościołowi, jako czynności Chrystusa i Kościoła, są znakami
oraz środkami, poprzez które (…) oddawany jest Bogu kult i dokonuje się uświęcenie człowieka”. W
przypadku małżeństwa, jako sakramentu „żywych”, trudno jest mówić o oddawaniu Bogu kultu i
uświęceniu nupturientów, jeśli w chwili zaślubin ich serca obciążone byłyby grzechem ciężkim i w ten
sposób utraciły łaskę chrztu. Bowiem grzech ciężki pozbawia chrześcijanina komunii z Bogiem, a przez to
zamyka mu dostęp do życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się „karą wieczną” za grzech. Stąd
zrozumiałe jest kategoryczne sformułowanie kan. 840: w sprawowaniu sakramentów święci szafarze oraz
pozostali wierni winni okazać najwyższy szacunek i należną pilność. Także kan. 843 § 1 domaga się
odpowiedniego przygotowania proszących o sakramenty, co niewątpliwie obejmuje konieczność
posiadania łaski uświęcającej przez przyjmujących sakramenty wymagające tej łaski. Na nieodzowność
przygotowania do przyjęcia sakramentów wskazuje także prawodawca, gdy poleca: „Duszpasterze oraz
inni wierni, w ramach własnej funkcji kościelnej, mają obowiązek troszczyć się, aby ci, którzy proszą o
sakramenty, byli do ich przyjęcia przygotowani przez odpowiednią ewangelizację i katechezę, z
uwzględnieniem norm wydanych przez kompetentną władzę”. Z całą pewnością wspomniana
ewangelizacja i katecheza winna zawierać pouczenia odnośnie stanu łaski u przyjmujących sakramenty
„żywych”. Pośrednio o konieczności godnego i owocnego przyjęcia małżeń- stwa traktuje kan. 1063. W myśl
tego przepisu, pomoc nupturientom winna być udzielana m. in. „przez osobiste przygotowanie do
zawarcia małżeństwa, przysposabiające nupturientów do świętości ich nowego stanu i jego obowiązków”.
Niewątpliwie elementem osobistego przygotowania do zawarcia małżeństwa, przysposabiające go
nupturientów do świętości ich nowego stanu będzie głoszenie doktryny o sakramencie pokuty i
Eucharystii w związku ze ślubem, jak również stworzenie możliwości przyjęcia wspomnianych
sakramentów. Także „owocne sprawowanie liturgii małżeństwa” domaga się przyjęcia spowiedzi i Komunii
św.. Szczególnym wyrazem troski ustawodawcy kościelnego o godne i owocne o przyjęcie małżeństwa
jest przepis kan. 1065 § 2 który brzmi: „Aby przyjąć owocnie sakrament małżeństwa, usilnie (eni- xe) zaleca się,
ażeby nupturienci przystąpili do sakramentu pokuty i Najświętszej Eucharystii”. Wymieniony kanon jawi
się jako norma bardziej szczegółowa, w stosunku do przepisów kan. 834 § 1, 840, 843 § 1. Tyczy się on bowiem
jednego z konkretnych sakramentów – małżeństwa. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku najpierw
„usilnie zaleca, ażeby nupturienci przystąpili do sakramentu pokuty”, a to z tego względu, „aby przyjąć
owocnie sakrament małżeństwa”. Tak więc prawodawca zabiega, aby kontrahenci przyjęli małżeństwo w
stanie łaski uświęcającej, co zapewni owocność sakramentu i uchroni ich od świętokradztwa. Źródłem
tego przepisu jest kan. 1033 KPK z 1917 r. Prawodawca zobowiązywał proboszcza, aby usilnie zachęcił
nowożeńców do przyjęcia przed ślubem spowiedzi i Komunii św.. Tomás Rincón-Pérez pisze, iż odnośnie
zalecenia przyjęcia pokuty i Eucharystii, warto wskazać na niewielką różnicę między kan. 1033 KPK z 1917 r. i
obowiązującym kan. 1065 § 2. Dawny przepis nakazywał wprost proboszczom obowiązek zachęcić «żarliwie»
(vehementer = gwałtownie, silnie, mocno, nadzwyczajnie, bardzo) młodą parę, aby wyznała swoje grzechy
i przyjęła pobożnie Eucharystię, podczas gdy przepis obowiązujący adresuje to zalecenie osobiście do
kontrahentów. To nie znaczy oczywiście, że proboszcz który przygotowuje do małżeństwa nie ma
pastoralnego obowiązku przypomnieć kontrahentom tego zalecenia, czyli pomóc im zrozumieć z jednej
strony, że nie wystarcza tylko ważna celebracja małżeństwa, lecz jest konieczne ponadto usunięcie
przeszkody grzechu, aby sakrament był owocny oraz po drugie, że Eucharystia jest „źródłem i szczytem
życia chrześcijańskiego”, i że wskutek tego, na niej muszą budować od samego początku wspólnotę
małżeńską. Małżeństwo, jako sakrament tzw. „żywych”, wymaga przyjęcia go w stanie łaski uświęcającej,
którą przywraca sakrament pokuty, a pomnaża Komunia święta. Ze sformułowania kan. 1065 § 2 wynika, że
kategoryczna odmowa ze strony nupturienta przystąpienia do spowiedzi i komunii św. nie mogłaby
stanowić powodu do niedopuszczenia go przez duszpasterza do obrzędu zaślubin. Prawo do zawar- cia
małżeństwa (ius connubii) jawi się tu bowiem jako kategoria nadrzędna, zakorzeniona we wzajemnej
skłonności mężczyzny i kobiety bycia ze sobą, będąca naturalnym prawem osoby i prawem wiernego w
Kościele, należąca do katalogu praw człowieka. Uprawnienie to zostało potwierdzone w kodyfikacji z 1983
r., w której przypomina się, że małżeństwo mogą zawrzeć wszyscy, którym prawo tego nie zabrania.
Podczas gdy w poprzednim kodeksie przepis o prawie do zawarcia małżeństwa zamieszczony był w
rozdziale O przeszkodach w ogólności, to w KPK z 1983 roku znalazł swoje miejsce wśród kanonów

generalnych, a więc wprowadzających do całego tytułu O małżeństwie. Ranga ius connubii oraz charakter
generaly normy deklarującej to prawo, dawniej zamkniętej niejako w obrębie przeszkód małżeńskich,
zostały w ten sposób szczególnie wyakcentowane. Wskazując bardzo wyraźnie fundamentalne prawo
osoby ludzkiej, kan. 1058, usytuowany we właściwym miejscu, w pełniejszy sposób stał się zasadą
interpretacyjną całego kanonicznego systemu małżeńskiego. Nie ulega jednakże wątpliwości, że
duszpasterz winien uczynić wszystko co możliwe, aby środkami duszpasterskimi skłonić zainteresowaną
stronę do przyjęcia spowiedzi i komunii św.. Niemniej trzeba jednak zauważyć, iż zdecydowana odmowa
ze strony nupturientów przystąpienia do spowiedzi i komunii św. mogłaby łatwo wskazywać na
zaniedbania w praktykowaniu wiary, a być może nawet na utratę wiary. W takim przypadku gorliwy
duszpasterz oceni właściwie taką sytuację oraz otoczy takich kontrahentów troskliwą opieką
duszpasterską. W sytuacji, w której „nowożeńcy wyraźnie i formalnie dają do zrozumienia, że odrzucają to,
co Kościół chce dopełnić sprawując obrzęd małżeństwa ochrzczonych, duszpasterz nie może dopuścić ich
do obrzędu”. Gdy tylko jedna strona tak czyni, to proboszcz winien roztropnie osądzić, czy w takim
przypadku można dopuścić do małżeństwa czy nie, z wyjątkiem sytuacji, w której odrzucenie wiary
katolickiej jest notoryczne, a wtedy wspomniany duszpasterz jest obowiązany odnieść się do miejscowego
ordynariusza i ewentualnie uzyskać odpowiednie zezwolenie na asystowanie przy ślubie „osoby, która
notorycznie porzuciła wiarę katolicką”. Warto dodać, że posiadanie łaski uświęcającej u nowożeńców
jest niezbędne także z tego względu, że dawny i aktualny Kodeks Prawa Kanonicznego usilnie zalecają,
ażeby nupturienci w związku ze ślubem przystąpili do sakramentu Najświętszej Eucharystii, która
szczególnie domaga się czystości serca. Oczywiście jedynie świadomość grzechu ciężkiego ściśle
zobowiązuje kontrahentów do przyjęcia spowiedzi św.. „Chrystus ustanowił sakrament pokuty dla
wszystkich grzeszników w Kościele, a przede wszystkim dla tych, którzy po chrzcie popełnili grzech ciężki i
w ten sposób utracili łaskę chrztu oraz zadali ranę komunii kościelnej. Sakrament pokuty daje im nową
możliwość nawrócenia się i odzyskania łaski usprawiedliwienia”. W sprawie spowiedzi z grzechów ciężkich
KPK ustala następującą dyscyplinę: „wierny, aby otrzymać zbawczy środek sakramentu pokuty, powinien
być tak usposobiony, by odrzucając grzechy, które popełnił, i mając postanowienie poprawy nawracał się
do Boga” oraz „wierny jest obowiązany wyznać co do liczby i rodzaju wszelkie grzechy ciężkie popełnione
po chrzcie, a jeszcze przez władzę kluczy Kościoła bezpośrednio nie odpuszczone i nie wyznane w
indywidualnej spowiedzi, które sobie przypomina po dokładnym rachunku sumienia”, jak również „każdy
wierny, po osiągnięciu wieku rozeznania, obowiązany jest przynajmniej raz w roku wyznać wiernie
wszystkie swoje grzechy ciężkie”. Na innym miejscu kodeks przypomina, że „kto ma świadomość grzechu
ciężkiego, nie powinien bez sakramentalnej spowiedzi odprawiać Mszy świętej ani przyjmować Komunii
świętej, chyba że istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się”. Tak więc prawodawca
generalnie zobowiązuje wiernych do uwalniania się z grzechów ciężkich poprzez sakrament pokuty, stąd
nupturienci także z tego względu obowiązani są przystąpić do spowiedzi św. Choć spowiedź obowiązuje w
przypadku popełnienia grzechów ciężkich, to kodeks zaleca wiernym, by wyznawali także grzechy
powszednie. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina w tym względzie: „Wyznawanie codziennych
win (grzechów powszednich) nie jest ściśle konieczne, niemniej jest przez Kościół gorąco zalecane.
Istotnie, regularne spowiadanie się z grzechów powszednich pomaga nam kształtować sumienie, walczyć
ze złymi skłonnościami, poddawać się leczącej mocy Chrystusa i postępować w życiu Ducha. Częściej
otrzymując przez sakrament pokuty dar miłosierdzia Ojca, jesteśmy przynaglani, by być – jak On –
miłosierni”. Tak, zatem, w myśl kan. 1065 § 2, jest bardzo wskazane, aby nupturienci przystąpili do sakramentu
pokuty w celu owocnego przyjęcia sakramentu małżeństwa także wtedy, gdy nie mają sumienia
obciążonego grzechem ciężkim.
3. Nupturienci a Sakrament Pokuty i Najświętszej Eucharystii

w świetle polskich synodów pokodeksowych
Problematyka godnego i owocnego przyjęcia sakramentu małżeństwa poprzez przystąpienie nupturientów
do sakramentu pokuty i Najświętszej Eucharystii występuje także w ustawodawstwie synodów polskich
celebrowanych po promulgacji KPK z 1983 r. Jest to zupełnie zrozumiałe, gdyż sakrament małżeństwa, leżący u
podstaw najmniejszej komórki życia społecznego Kościoła, jaką jest rodzina, cieszy się szczególną opieką
prawną, co zakłada zarówno w prawie powszechnym, jak i partykularnym pokaźną ilość przepisów
kanonicznych. Uważna lektura dekretów i deklaracji polskich synodów pokodeksowych pozwala na
eksplikację materii prawnej tyczącej się owocnej celebracji obrzędu zaślubin. II Polski Synod Plenarny
odnośnie omawianej w artykule problematyki postanawia: „Małżeństwo między dwojgiem katolików jest

zazwyczaj zawierane podczas Mszy świętej. Zaślubiny są sakramentalnym aktem uświęcania małżonków,
dlatego winny być poprzedzone odpowiednim przygotowaniem i przyjęciem sakramentu pokuty”. Także I
Synod Diecezji Łomżyńskiej nakazuje: „Duszpasterze niech ukazują w trakcie katechez dla narzeczonych
znaczenie sakramentu pokuty i pojednania przed sakramentem małżeństwa (pierwsza spowiedź
narzeczonych – po zgłoszeniu do duszpasterza zamiaru zawarcia małżeństwa, druga zaś – bezpośrednio
przed ślubem). Fakt spowiedzi winien być potwierdzony podpisem spowiednika”, jak również: „zaleca się,
aby nowożeńcy przyjmowali Komunię św. pod dwiema postaciami (przez zanurzenie)”. Z kolei Pierwszy
Synod Diecezji Rzeszowskiej przypomina: „Według przyjętej w Diecezji praktyki narzeczeni powinni w
okresie przedślubnym przystąpić dwukrotnie do Sakramentu Pokuty i Pojednania: pierwszy raz po
zgłoszeniu się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed ślubem, drugi raz przed samym ślubem. Zaś
żyjący już w konkubinacie, są zobowiązani do jednej spowiedzi przed samym ślubem”. Natomiast IV Synod
Tarnowski postanawia: „Zgodnie z ustaloną praktyką, narzeczeni przystępują do sakramentu pokuty
pierwszy raz po zgłoszeniu się na zapowiedzi, drugi raz przed ślubem” oraz „Wiernym powinno się
stworzyć możliwości korzystania z sakramentu pokuty z okazji Mszy obrzędowych, zwłaszcza z okazji (…)
ślubów (…). Identycznie reguluje tę kwestię Synod Lubaczowski. Omawianą problematykę porusza w
swych uchwałach także IV Synod Archidiecezji Warszawskiej: „Narzeczeni, którzy są katolikami, powinni
przystąpić przynajmniej dwukrotnie do sakramentu pokuty i Najświętszej Eucharystii: zaraz po egzaminie
przedślubnym i przed zawarciem małżeństwa, a przynajmniej bezpośrednio przed ślubem”, jak również II
Synod Włocławski, który poleca: „Duszpasterz, który przyjmuje od narzeczonych zgłoszenie zamiaru
zawarcia małżeństwa, zachęca ich do odbycia spowiedzi zaraz po zgłoszeniu, a także bezpośrednio przed
ślubem. Aby uchronić narzeczonych przed spowiedzią świętokradzką, spowiednicy mają obowiązek
zadawania szczegółowych pytań w celu wyjaśnienia stanu sumienia w zakresie szóstego i dziewiątego
przykazania Bożego” oraz „Katolikom zawierającym związek małżeński poza Mszą świętą można w ramach
obrzędu udzielić Komunii świętej”. Według Synodu Białostockiego, „narzeczeni mają obowiązek
dwukrotnie przystąpić do sakramentu pokuty, pierwszy raz po daniu na zapowiedzi, drugi raz przed samym
ślubem”, a także „nupturienci (…) po odpowiednim przygotowaniu mogą przystąpić do Komunii św. pod
dwoma postaciami”. XLII Synod Diecezji Płockiej odsyła w referowanej kwestii do prawodawstwa
Konferencji Episkopatu Polski: „W dziedzinie duszpasterskiego przygotowania do małżeństwa,
kanonicznego dochodzenia przedślubnego (…) należy przestrzegać Instrukcji Episkopatu Polski o
przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim”. Wspomniana Instrukcja zaleca, iż „w
okresie narzeczeństwa należy zachęcać młodych, by częściej przystępowali do sakramentów świętych, by
wzmocnić szacunek do siebie i wzajemne oddziaływanie. Trzeba pamiętać, że jest to okres, w którym
młodzi są uwrażliwieni na wzajemne wpływy. Należy to wykorzystać szczególnie, gdy jedna strona jest
bardziej praktykująca. Duszpasterz powinien się starać, by narzeczeni dobrze i owocnie odbyli spowiedź
przedślubną (kan. 1065, § 2)”. I Synod Radomski nakazuje: „Usilnie zaleca się, by duszpasterze i wszyscy wierni
dążyli do utworzenia zwyczaju, że narzeczeni przystępują raz w miesiącu do Komunii św.”, a także: „We
wszystkich parafiach należy dołożyć usilnych starań, by Sakrament Małżeństwa był złączony z Mszą św.”
oraz „Za zgodą ordynariusza miejsca można udzielić wówczas Komunii św. pod dwiema postaciami”.
Podobnie postanawia Synod Archidiecezji Przemyskiej, Drugi Synod Diecezji Sandomierskiej, Pierwszy
Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz Poznański Synod Archidiecezjalny. Pierwszy Synod Diecezji
Warszawsko-Praskiej zachęca: „Liturgię sakramentu małżeństwa sprawuje się zwykle podczas Mszy
świętej. Małżonkowie mogą przyjąć Komunię świętą pod dwoma postaciami” oraz: „Jeżeli małżeństwo
zawiera się poza Msza świętą należy (…) przed błogosławieństwem udzielić Komunii świętej”. Drugi Synod
Diecezji Częstochowskiej przypomina, że „Przygotowanie do zawarcia sakramentalnego małżeństwa
związane jest z przy- stąpieniem do sakramentu pokuty”, jak również: „Przyjęcia sakramentu małżeństwa
zakłada pełne wtajemniczenie chrześcijańskie, tzn. uprzednie przyjęcie (…) Eucharystii”. III Synod Gdański
pośrednio podejmuje kwestię spowiedzi do sakramentu małżeństwa, zamieszczając formularz „Karta
spowiedzi przedślubnej narzeczonego – narzeczonej”. Natomiast I Synod Diecezji Drohiczyńskiej mówiąc o
duszpasterstwie głuchoniemych apeluje: „Duszpasterze powinni dbać o życie sakramentalne swoich
głuchoniemych parafian, by byli ochrzczeni, przystępowali do spowiedzi św. i Komunii św., by mieli
przyjęty sakrament bierzmowania, a także by mogli zawrzeć sakramentalny związek małżeński”, ponadto:
„W liturgii małżeństwa, którą zwykle należy sprawować podczas Mszy św., powinny wyraźnie występować
jej zasadnicze elementy, takie jak: (…) Komunia św. małżonków”. W Instrukcji synodalnej Duszpasterstwo
małżeństw i rodzin ustawodawca wrocławski postanawia, że przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa
obejmuje spowiedź i Komunię św. na początku
i na końcu bezpośredniego przygotowania. I Synod

Pelpliński odnośnie spowiedzi przedślubnej zarządza: „Należy zachęcać narzeczonych, by przed ślubem
dwukrotnie przystąpili do sakramentu pokuty; pierwszy raz wskazana jest spowiedź generalna po
zgłoszeniu na zapowiedzi, a druga bezpośrednio przed ślubem”, a III Synod Archidiecezji Łódzkiej
przypomina: „Duszpasterz powinien zachęcać narzeczonych do odbycia dobrej i owocnej spowiedzi
przedślubnej”. Na wielką wartość przyjęcia pokuty i Eucharystii przez nowożeńców zwraca także uwagę
Pierwszy Synod Prowincji Krakowskiej, gdy poleca: „W ramach przygotowania do małżeństwa trzeba
narzeczonym przypomnieć i ułatwić przyjęcie sakramentów, zwłaszcza pokuty i Eucharystii”, jak również
Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej: „Zgodnie z obowiązującą praktyką narzeczeni przystępują do
sakramentu pokuty przed zawarciem małżeństwa”; „Zachęca się, aby Sakrament małżeństwa był
sprawowany podczas Mszy św. Małżonkom można udzielić Komunii św. pod dwiema postaciami”.
Stosunkowo wiele uwagi kwestii owocności sakramentu małżeństwa poświęcił w swoich statutach I Synod
diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Prawodawca żąda: „Nupturienci, przed zawarciem sakramentalnego
związku małżeńskiego, powinni dwukrotnie przystąpić do sakramentu pokuty. Pierwszy raz po zgłoszeniu
na zapowiedzi i wysłuchaniu pierwszej nauki przedślubnej, drugi raz w dzień ślubu lub w przeddzień.
Duszpasterze mają obowiązek pouczać narzeczonych o konieczności szczerego powrotu do Boga przez
spowiedź przedślubną, by spowiedź ta nie była potraktowana tylko formalistycznie. Duszpasterze na
pierwszej nauce przedślubnej, jak również na kursie przedmałżeńskim, podkreślą stosowność czy nawet
konieczność odprawienia pierwszej spowiedzi przedślubnej jako generalnej czyli z całego życia”. Na
innym miejscu cytowany Synod przypomina, iż „Przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa, zgodnie z
instrukcją episkopatu, obejmuje także udział narzeczonych w kwatalnych dniach skupienia. Kwartalne dni
skupienia dla narzeczonych winny być organizowane w każdym dekanacie. Na program dnia winy się
złożyć: (…) okazja do spowiedzi i Komunii świętej”. Podsumowując, należy stwierdzić, iż kwestia owocnego
przyjęcia sakramentu małżeństwa poprzez przystąpienie do sakramentów pokuty i Eucharystii znalazła
szeroki oddźwięk zarówno w prawie powszechnym, jak i polskim synodalnym.
Podsumowanie i wnioski: Na podstawie analizy przepisów prawa kodeksowego i polskiego synodalnego należy stwierdzić, iż:

1. Małżeństwo jest instytucją, której autorem jest Bóg, twórca natury ludzkiej. Swoją pełną godność uzyskało, gdy Chrystus Pan podniósł je do godności
sakramentu. Stąd między ochrzczonymi nie może być zawarta ważna umowa małżeńska, która by jednocześnie niebyła sakramentem.
2. Małżeństwo należy do tzw. sakramentów „żywych”, ponieważ udzielane jest „żywym” tzn. żyjącym w stanie łaski uświęcającej, a przyjmuje się je dla
jej pomnożenia. Dlatego jeśli nupturient ma świadomość grzechu ciężkiego, winien przed przyjęciem małżeństwa odbyć sakramentalną spowiedź.
3. Sakrament małżeństwa pozostaje w ścisłym związku także z sakramentem Eucharystii. Odkrycie na nowo i pogłębienie tego związku jest konieczne,
jeśli chce się zrozumieć i przeżywać intensywniej łaskę oraz pojąć zadania małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej.
4. Odpowiednia dyspozycja przyjmujących małżeństwo, polegająca m. in. na posiadaniu łaski uświęcającej oraz przystąpieniu do sakramentu Najświętszej
Eucharystii zapewnia, temu sakramentowi właściwą mu owocność.
5. Owocność małżeństwa polega na udzieleniu nupturientom łaski sakramentu małżeństwa, która jest darem udoskonalającym miłość małżeńską i
pomocą, która wzmacnia jedność i nierozerwalność węzła małżeńskiego oraz uświęca małżonków.
6. W trosce o godne i owocne przyjęcie małżeństwa KPK z 1983 r. usilnie zaleca, ażeby nupturienci przystąpili do sakramentu pokuty
Eucharystii.

i Najświętszej

7. Zdecydowana odmowa ze strony nupturienta przystąpienia do spowiedzi i komunii św. nie może stanowić powodu do niedopuszczenia go przez
duszpasterza do obrzędu zaślubin, gdyż prawo do zawarcia małżeństwa (ius connubii) jawi się jako kategoria nadrzędna, zakorzeniona we wzajemnej
inklinacji mężczyzny i kobiety bycia ze sobą, będąca naturalnym prawem osoby i prawem wiernego w Kościele, należąca do katalogu praw człowieka.
8. Kategoryczna odmowa ze strony nupturientów przystąpienia do spowiedzi i komunii św. może być konsekwencją utraty wiary, także odnośnie
sakramentu małżeństwa. W sytuacji, w której nowożeńcy wyraźnie i formalnie oświadczają, że odrzucają to, co Kościół chce dopełnić sprawując obrzęd
małżeństwa ochrzczonych, nie można dopuścić ich do ślubu.
9. Konieczność łaski uświęcającej u nowożeńców jest niezbędna także ze względu na przystąpienie w związku ze ślubem do sakramentu Najświętszej
Eucharystii, która szczególnie domaga się czystości serca.
10. Problematyka godnego i owocnego przyjęcia sakramentu małżeństwa poprzez przystąpienie nupturientów do sakramentu pokuty i Najświętszej
Eucharystii występuje także w ustawodawstwie synodów polskich celebrowanych po promulgacji KPK z 1983 r. ze względu na to, iż sakrament małżeństwa,
leżący u podstaw najmniejszej komórki życia społecznego Kościoła jaką jest rodzina, winien cieszyć się szczególną opieką prawną.
Na ważność godnego i owocnego przyjęcia sakramentu małżeństwa wskazuje fakt, że na 29 zakończonych polskich zgromadzeń
synodalnych, tylko 4 nie podejmują tej kwestii. W dobie sekularyzacji, kryzysu narzeczeństwa i małżeństwa, moralności wybiórczej,
zaniku poczucia grzechu, panseksualizmu, wydaje się naglące zamieszczanie w każdym ustawodawstwie synodów mających się
odbyć w przyszłości (lub aktualnie celebrowanych) norm o konieczności szczerej spowiedzi przedślubnej i przyjęciu przez
nupturientów Komunii Świętej (Ius Matrimoniale 14 (20), 39-59, 2009 – Jerzy Adamczyk)

Przystąpienie do Sakramentu Pokuty i Najświętszej Eucharystii warunkiem owocnego przyjęcia
Sakramentu Małżeństwa

Wstęp
Chociaż każdemu małżeństwu należy przyznać charakter sakralny z tego względu, że jest ono instytucją
prawa naturalnego, którego przyczyną sprawczą jest wola Boga, który też pierwszych rodziców złączył
węzłem małżeńskim, to tego rodzaju sakralność małżeństwa nie mogła być jednak źródłem łaski
nadprzyrodzonej. Źródłem tym stało się dopiero małżeństwo sakramentalne Nowego Testamentu, które
„zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (kan. 1055 § 1).
Małżeństwo (podobnie jak pozostałe sakramenty) jest działaniem Bosko-ludzkim, dlatego u osób je
przyjmujących nieodzowna jest postawa rozumnej i dobrowolnej otwartości na ofiarowane dary Boże, aby
przyjąć ten sakrament wraz z jego dobrodziejstwami. Niezbędna jest więc u kontrahentów pewna
dyspozycja do przyjęcia ofiarowanej im łaski. Polega zaś ona przede wszystkim na stanie łaski uświęcającej i
synostwa Bożego, gdyż małżeństwo należy do tzw. Sakramentów „żywych”. Stąd ustawodawca kodeksowy
wskazując na doniosłość odpowiedniej dyspozycji do przyjęcia sakramentu małżeństwa, postanawia: „Aby
przyjąć owocnie sakrament małżeństwa, usilnie zaleca się, ażeby nupturienci przystąpili do sakramentu
pokuty i Najświętszej Eucharystii” (kan. 1065 § 2). Jest to zupełnie zrozumiałe, gdyż owocność nadprzyrodzona
stanie się udziałem nowożeńców wtedy, gdy przyjmują ten sakrament w stanie łaski uświęcającej, czyli gdy
są wolni od grzechu ciężkiego. Bowiem łaskę uświęcającą przywraca lub pomnaża sakrament pokuty, a
potęguje ją Komunia święta. Celem niniejszego wykładu jest ukazanie ścisłego związku między
sakramentami pokuty i Eucharystii a owocnym przyjęciem sakramentu małżeństwa, oraz ukazanie troski
ustawodawców kościelnych o godną i owocną celebrację zaślubin, a co za tym idzie, o otrzymanie przez
nupturientów pełni sakramentalnej łaski małżeństwa. Kwestia ta zasługuje na głębsze potraktowanie, gdyż
problematyka ta poruszana jest w zasadzie tylko w komentarzach do prawa małżeńskiego i siłą rzeczy
traktowana skrótowo.

4. Związek Sakramentu Pokuty i Eucharystii z celebracją Sakramentu Małżeństwa

Kościół od początku głosił, że zorganizowana forma życia rodzinnego oparta na małżeństwie
monogamicznym istnieje od chwili pojawienia się pierwszych ludzi. Bóg kierując się zamysłem
przedłużenia rodzaju ludzkiego i zachowania społeczeństwa, przekazał człowiekowi w akcie stworzenia
pragnienie założenia rodziny. Skłonność ta ujawnia się w naturalnej zdolności i inklinacji mężczyzny i
kobiety do rodzenia potomstwa. Celu zamierzonego przez Boga, do którego realizacji został dopuszczony
człowiek, nie da się należycie osiągnąć poza małżeństwem i rodziną. Nie wystarczy bowiem potomstwo
tylko zrodzić, lecz trzeba je ponadto odpowiednio wychować, co jest możliwe tylko w rodzinie opartej na
trwałej instytucji małżeństwa. Tak więc małżeństwo jawi się jako instytucja, której autorem jest Bóg,
twórca natury ludzkiej. W Piśmie Świętym czytamy: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz
Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili
ziemię i uczynili ją sobie poddaną... Potem Jahwe Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam;
uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc... Po czym Jahwe 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!... Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze
swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 1, 27-28; 2, 18; 2, 23-24). Sobór Watykański II przypomina, że
„Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona i wyposażona w prawa przez Stwórcę,
powstaje na mocy przymierza małżeńskiego, czyli nieodwołalnej zgody osobowej. (…) To sam Bóg jest
twórcą małżeństwa wyposażonego w różne dobra i cele”. Podobnie stwierdza Jan Paweł II: „Instytucja
małżeństwa nie jest wynikiem jakiejś niesłusznej ingerencji społeczeństwa czy władzy, ani zewnętrznym
narzuceniem jakiejś formy, ale stanowi wymóg wewnętrzny przymierza miłości małżeńskiej, które
potwierdza się publicznie jako jedyne i wyłączne, dla dochowania w ten sposób pełnej wierności wobec

zamysłu Boga Stwórcy” oraz „zamierzone przez Boga w akcie stwórczym małżeństwo i rodzina są
wewnętrznie skierowane do urzeczywistniania się w Chrystusie i potrzebują Jego łaski dla uzdrowienia z
ran grzechu i nawiązania do «początku», czyli do pełnego poznania i całkowitego wypełnienia zamysłu
Bożego”. Swoją pełną godność uzyskało małżeństwo, gdy Chrystus Pan pod- niósł przymierze małżeńskie
do godności sakramentu. O sakra- mentalności małżeństwa traktuje przepis kan. 1055 § 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”. Z tej racji, dodaje następnie prawodawca w
kolejnym paragrafie tego kanonu, między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która
tym samym nie byłaby sakramentem. Także w kan. 1056 obowiązujący kodeks potwierdza godność
sakramentalną małżeństwa: „Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które w
małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu”. Nauka Kościoła o
sakramentalności małżeństwa jest oparta na Objawieniu. Chrystus okazał szacunek dla małżeństwa przez
swoją obecność na weselu w Kanie Galilejskiej (por. J 2, 1-12). Zwrócił też uwagę na konieczność oczyszczenia
instytucji małżeństwa z różnych naleciałości, które uczyniły ją niezgodną z planami Bożymi (por. Mt 19, 3-12; Mk
10, 1-12). Teologicznie uzasadnił sakramentalność przymierza małżeńskiego św. Paweł w liście do Efezjan
nazywając małżeństwo „tajemnicą wielką” (por. Ef 5, 22-33). W Chrystusie małżeństwo ochrzczonych staje się
sakramentem, czyli znakiem Nowego i Wiecznego Przymierza oraz narzędziem realizacji zamysłu Stwórcy.
W sakramencie małżeństwa sam Chrystusa Pan włącza wzajemną miłość małżonków w swoją zbawczą
miłość do Kościoła-Oblubienicy, dzięki czemu małżonkowie otrzymują zdolność do miłowania się tak, jak
Chrystus umiłował Kościół. Tak więc z Objawienia wynika, że małżeństwo chrześcijan jest rzeczą świętą;
nie tylko jest znakiem szczególnej łaski Bożej, ale tę łaskę daje. Sakramentalność małżeństwa została
zdefiniowana jako dogmat wiary katolickiej na Soborze Trydenckim, przypomniał tę prawdę również
Sobór Watykański II oraz Jan Paweł II. Z faktu, że Chrystus wyniósł małżeństwo ochrzczonych do godności
sakramentu (por. kan. 1055 § 1), wynika jasno, że między tymi osobami nie może być zawarta umowa
małżeńska, która by jednocześnie nie była sakramentem. Bowiem Chrystus podnosząc małżeństwo do
godności sakramentalnej nie zmienił istoty umowy małżeńskiej, lecz naturalną umowę małżeńską włączył
do porządku nadprzyrodzonego. Dlatego u chrześcijan nie da się oddzielić umowy małżeńskiej od
sakramentu małżeństwa. Według tradycyjnej teologii, sakramenty Nowego Testamentu dają „łaskę
pierwszą” lub „drugą”. Przez „łaskę pierwszą” rozumie się łaskę uświęcającą otrzymywaną przez
grzesznika, który jej dotąd nie posiadał na skutek grzechu śmiertelnego; termin „łaska druga” teologia
przyjęła na określenie powiększania łaski uświęcającej. Sakramenty, które dają łaskę pierwszą, nazywa się
sakramentami „umarłych” (chrzest, pokuta). Inne sakramenty zalicza się do sakramentów żywych,
ponieważ udzielane są „żywym” tzn. żyjącym w stanie łaski uświęcającej, a przyjmuje się je dla jej
pomnożenia. Właśnie do sakramentów żywych należy małżeństwo. Jest rzeczą całkiem zrozumiałą, że
prawodawca kodeksowy domaga się odpowiedniego przygotowania do sakramentów, także do
małżeństwa. Ponieważ sakramenty Nowego Testamentu, ustanowione przez Chrystusa i powierzone
Kościołowi, jako czynności Chrystusa i Kościoła, są znakami oraz środkami, poprzez które wyraża się i
wzmacnia wiara, oddawany jest Bogu kult oraz dokonuje się uświęcenie człowieka i z tej racji najbardziej
przyczyniają się do wprowadzenia, umocnienia i zamanifestowania kościelnej wspólnoty, stąd w ich
sprawowaniu święci szafarze oraz pozostali wierni winni okazać najwyższy szacunek i należną pilność.
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku nawiązuje w tym miejscu do wskazań Vaticanum II, gdzie
zamieszczono zapis: „Celem sakramentów jest uświęcenie człowieka (…). Stąd ważną jest rzeczą, aby
wierni łatwo mogli rozumieć znaki sakramentalne i gorliwie przyjmowali te sakramenty, które są
ustawione dla podtrzymywania życia chrześcijańskiego”. Także kan. 843 § 1 traktuje o „odpowiednim
przygotowaniu” do przyjmowania sakramentów. Owo „odpowiednie przygotowanie”, „najwyższy szacunek
i „należna pilność” w przyjmowaniu sakramentów to z całą pewnością także posiadanie stanu łaski
uświęcającej, gdy idzie o tzw. sakramenty żywych. Dlatego jeśli nupturient ma świadomość grzechu
ciężkiego, winien przed przyjęciem małżeństwa – sakramentu „żywych” – odbyć sakramentalną
spowiedź. Warto dodać, że przyjmujący sakrament „żywych” w stanie grzechu ciężkiego popełnia grzech
świętokradztwa. Autorzy Katechizmu Kościoła Katolickiego przypominają: „Świętokradztwo polega na
profanowaniu lub niegodnym traktowaniu sakramentów i innych czynności liturgicznych, jak również
osób, rzeczy i miejsc poświęconych Bogu. Świętokradztwo jest grzechem ciężkim, zwłaszcza jeżeli jest
popełnione przeciw Eucharystii, ponieważ w tym sakramencie jest obecne w sposób substancjalny Ciało
samego Chrystusa”. Sakrament małżeństwa pozostaje w ścisłym związku także z sakramentem Eucharystii.

Jan Paweł II uczy, że „zadanie uświęcenia rodziny chrześcijańskiej (…) znajduje swój najpełniejszy wyraz w
Eucharystii, z którą chrześcijańskie małżeństwo jest wewnętrznie związane”. Odkrycie na nowo i
pogłębienie związku Najświętszego Sakramentu z małżeństwem jest ze wszechmiar konieczne, jeśli chce
się zrozumieć i przeżywać intensywniej łaski oraz pojąć zadania małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej.
„Eucharystia jest samym źródłem małżeństwa chrześcijańskiego. Ofiara eucharystyczna bowiem uobecnia
przymierze miłości Chrystusa z Kościołem, przypieczętowane Jego krwią na Krzyżu. W tej właśnie ofierze
Nowego i Wiecznego Przymierza małżonkowie chrześcijańscy znajdują korzenie, z których wyrasta, stale
się odnawia i nieustannie ożywia ich przymierze małżeńskie. Jako uobecnienie ofiary miłości Chrystusa
względem Kościoła, Eucharystia jest źródłem miłości. 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 uczestnictwo w niej; uczestnictwo w Ciele «wydanym» i Krwi «przelanej» Chrystusa staje się
niewyczerpanym źródłem misyjnego i apostolskiego dynamizmu rodziny chrześcijańskiej”. Powyższe
refleksje pokazują, że istnieje ścisły związek sakramentu małżeństwa z pokutą i Eucharystią. Odpowiednia
dyspozycja przyjmujących małżeństwo, polegająca m in. na posiadaniu łaski uświęcającej oraz
przystąpieniu do sakramentu Najświętszej Eucharystii, zapewnia temu sakramentowi właściwą mu
owocność. Vaticanum II przypomina, iż „celem sakramentów jest uświęcenie człowieka. (…) Udzielają one
łaski, ale ich sprawowanie również jak najlepiej usposabia wiernych do owocnego przyjęcia tej łaski, do
oddania Bogu należnej czci i pełnienia miłości. Stąd ważną jest rzeczą, aby wierni łatwo mogli rozumieć
znaki sakramentalne i gorliwie przyjmowali te sakramenty, które są ustawione dla podtrzymywania życia
chrześcijańskiego”. Odnośnie owocności małżeństwa wypowiada się Jan Paweł II w Familiaris consortio:
„Obrzęd zaślubin jako sakramentalny akt uświęcenia — włączony w liturgię, będącą szczytem całej
działalności Kościoła i źródłem, z którego wypływa cała jego moc winien być sam w sobie ważny, godny i
owocny”. Tak więc przyjęcie sakramentów pokuty i Eucharystii zapewnia owocną celebrację małżeństwa.
Gdy idzie o owocność małżeństwa, to polega ona na udzieleniu nupturientom łaski sakramentu
małżeństwa. Łaska ta to przede wszystkim dar udoskonalający miłość małżeńską, a następnie pomoc,
która wzmacnia jedność i nierozerwalność węzła małżeńskiego, w końcu zaś uświęcenie małżonków. W tej
kwestii Katechizm Kościoła Katolickiego uczy: „«Małżonkowie chrześcijańscy (…) we właściwym sobie
stanie i porządku życia mają własny dar wśród Ludu Bożego». 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 z miłości do Boga
potomstwu wpajają chrześcijańskie nauki i ewangeliczne cnoty»”. Dalej Katechizm przypomina, iż
„źródłem tej łaski jest Chrystus. «Jak bowiem niegdyś Bóg wyszedł naprzeciw swojemu ludowi z
przymierzem miłości i wierności, tak teraz Zbawca ludzi i Oblubieniec Kościoła wychodzi naprzeciw
chrześcijańskim małżonkom przez sakrament małżeństwa», pozostaje z nimi, daje im moc pójścia za Nim i
wzięcia
na siebie swojego Krzyża, podnoszenia się po upadkach, przebaczania sobie wzajemnie,
wzajemnego noszenia swoich ciężarów. Pomaga im, by byli «sobie wzajemnie poddani w bojaźni
Chrystusowej» (Ef 5, 21) i miłowali się miłością nadprzyrodzoną, delikatną i płodną”. Powyższe refleksje
powalają lepiej zrozumieć troskę prawodawcy kościelnego, który usilnie zaleca nupturientom
przystąpienie do sakramentu pokuty i Najświętszej Eucharystii, aby obrzęd zaślubin był owocny.
5. Usilne zalecenie przystąpienia nupturientów
do Sakramentu Pokuty i Najświętszej Eucharystii w KPK z 1983 r.

Małżeństwo może być godnie i owocnie zawarte, gdy nupturienci są w stanie łaski uświęcającej.
Potwierdza to Katechizm: „Obrzęd zaślubin jako sakramentalny akt uświęcenia (...) winien być sam w
sobie ważny, godny i owocny. Przyszli małżonkowie powinni więc przygotować się do celebracji swych
zaślubin przez przyjęcie sakramentu pokuty”. W myśl kan. 840, „sakramenty Nowego Testamentu,
ustanowione przez Chrystusa i powierzone Kościołowi, jako czynności Chrystusa i Kościoła, są znakami
oraz środkami, poprzez które (…) oddawany jest Bogu kult i dokonuje się uświęcenie człowieka”. W
przypadku małżeństwa, jako sakramentu „żywych”, trudno jest mówić o oddawaniu Bogu kultu i
uświęceniu nupturientów, jeśli w chwili zaślubin ich serca obciążone byłyby grzechem ciężkim i w ten

sposób utraciły łaskę chrztu. Bowiem grzech ciężki pozbawia chrześcijanina komunii z Bogiem, a przez to
zamyka mu dostęp do życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się „karą wieczną” za grzech. Stąd
zrozumiałe jest kategoryczne sformułowanie kan. 840: w sprawowaniu sakramentów święci szafarze oraz
pozostali wierni winni okazać najwyższy szacunek i należną pilność. Także kan. 843 § 1 domaga się
odpowiedniego przygotowania proszących o sakramenty, co niewątpliwie obejmuje konieczność
posiadania łaski uświęcającej przez przyjmujących sakramenty wymagające tej łaski. Na nieodzowność
przygotowania do przyjęcia sakramentów wskazuje także prawodawca, gdy poleca: „Duszpasterze oraz
inni wierni, w ramach własnej funkcji kościelnej, mają obowiązek troszczyć się, aby ci, którzy proszą o
sakramenty, byli do ich przyjęcia przygotowani przez odpowiednią ewangelizację i katechezę, z
uwzględnieniem norm wydanych przez kompetentną władzę”. Z całą pewnością wspomniana
ewangelizacja i katecheza winna zawierać pouczenia odnośnie stanu łaski u przyjmujących sakramenty
„żywych”. Pośrednio o konieczności godnego i owocnego przyjęcia małżeń- stwa traktuje kan. 1063. W myśl
tego przepisu, pomoc nupturientom winna być udzielana m. in. „przez osobiste przygotowanie do
zawarcia małżeństwa, przysposabiające nupturientów do świętości ich nowego stanu i jego obowiązków”.
Niewątpliwie elementem osobistego przygotowania do zawarcia małżeństwa, przysposabiające go
nupturientów do świętości ich nowego stanu będzie głoszenie doktryny o sakramencie pokuty i
Eucharystii w związku ze ślubem, jak również stworzenie możliwości przyjęcia wspomnianych
sakramentów. Także „owocne sprawowanie liturgii małżeństwa” domaga się przyjęcia spowiedzi i Komunii
św.. Szczególnym wyrazem troski ustawodawcy kościelnego o godne i owocne o przyjęcie małżeństwa
jest przepis kan. 1065 § 2 który brzmi: „Aby przyjąć owocnie sakrament małżeństwa, usilnie (eni- xe) zaleca się,
ażeby nupturienci przystąpili do sakramentu pokuty i Najświętszej Eucharystii”. Wymieniony kanon jawi
się jako norma bardziej szczegółowa, w stosunku do przepisów kan. 834 § 1, 840, 843 § 1. Tyczy się on bowiem
jednego z konkretnych sakramentów – małżeństwa. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku najpierw
„usilnie zaleca, ażeby nupturienci przystąpili do sakramentu pokuty”, a to z tego względu, „aby przyjąć
owocnie sakrament małżeństwa”. Tak więc prawodawca zabiega, aby kontrahenci przyjęli małżeństwo w
stanie łaski uświęcającej, co zapewni owocność sakramentu i uchroni ich od świętokradztwa. Źródłem
tego przepisu jest kan. 1033 KPK z 1917 r. Prawodawca zobowiązywał proboszcza, aby usilnie zachęcił
nowożeńców do przyjęcia przed ślubem spowiedzi i Komunii św.. Tomás Rincón-Pérez pisze, iż odnośnie
zalecenia przyjęcia pokuty i Eucharystii, warto wskazać na niewielką różnicę między kan. 1033 KPK z 1917 r. i
obowiązującym kan. 1065 § 2. Dawny przepis nakazywał wprost proboszczom obowiązek zachęcić «żarliwie»
(vehementer = gwałtownie, silnie, mocno, nadzwyczajnie, bardzo) młodą parę, aby wyznała swoje grzechy
i przyjęła pobożnie Eucharystię, podczas gdy przepis obowiązujący adresuje to zalecenie osobiście do
kontrahentów. To nie znaczy oczywiście, że proboszcz który przygotowuje do małżeństwa nie ma
pastoralnego obowiązku przypomnieć kontrahentom tego zalecenia, czyli pomóc im zrozumieć z jednej
strony, że nie wystarcza tylko ważna celebracja małżeństwa, lecz jest konieczne ponadto usunięcie
przeszkody grzechu, aby sakrament był owocny oraz po drugie, że Eucharystia jest „źródłem i szczytem
życia chrześcijańskiego”, i że wskutek tego, na niej muszą budować od samego początku wspólnotę
małżeńską. Małżeństwo, jako sakrament tzw. „żywych”, wymaga przyjęcia go w stanie łaski uświęcającej,
którą przywraca sakrament pokuty, a pomnaża Komunia święta. Ze sformułowania kan. 1065 § 2 wynika, że
kategoryczna odmowa ze strony nupturienta przystąpienia do spowiedzi i komunii św. nie mogłaby
stanowić powodu do niedopuszczenia go przez duszpasterza do obrzędu zaślubin. Prawo do zawar- cia
małżeństwa (ius connubii) jawi się tu bowiem jako kategoria nadrzędna, zakorzeniona we wzajemnej
skłonności mężczyzny i kobiety bycia ze sobą, będąca naturalnym prawem osoby i prawem wiernego w
Kościele, należąca do katalogu praw człowieka. Uprawnienie to zostało potwierdzone w kodyfikacji z 1983
r., w której przypomina się, że małżeństwo mogą zawrzeć wszyscy, którym prawo tego nie zabrania.
Podczas gdy w poprzednim kodeksie przepis o prawie do zawarcia małżeństwa zamieszczony był w
rozdziale O przeszkodach w ogólności, to w KPK z 1983 roku znalazł swoje miejsce wśród kanonów
generalnych, a więc wprowadzających do całego tytułu O małżeństwie. Ranga ius connubii oraz charakter
generaly normy deklarującej to prawo, dawniej zamkniętej niejako w obrębie przeszkód małżeńskich,
zostały w ten sposób szczególnie wyakcentowane. Wskazując bardzo wyraźnie fundamentalne prawo
osoby ludzkiej, kan. 1058, usytuowany we właściwym miejscu, w pełniejszy sposób stał się zasadą
interpretacyjną całego kanonicznego systemu małżeńskiego. Nie ulega jednakże wątpliwości, że
duszpasterz winien uczynić wszystko co możliwe, aby środkami duszpasterskimi skłonić zainteresowaną
stronę do przyjęcia spowiedzi i komunii św.. Niemniej trzeba jednak zauważyć, iż zdecydowana odmowa
ze strony nupturientów przystąpienia do spowiedzi i komunii św. mogłaby łatwo wskazywać na

zaniedbania w praktykowaniu wiary, a być może nawet na utratę wiary. W takim przypadku gorliwy
duszpasterz oceni właściwie taką sytuację oraz otoczy takich kontrahentów troskliwą opieką
duszpasterską. W sytuacji, w której „nowożeńcy wyraźnie i formalnie dają do zrozumienia, że odrzucają to,
co Kościół chce dopełnić sprawując obrzęd małżeństwa ochrzczonych, duszpasterz nie może dopuścić ich
do obrzędu”. Gdy tylko jedna strona tak czyni, to proboszcz winien roztropnie osądzić, czy w takim
przypadku można dopuścić do małżeństwa czy nie, z wyjątkiem sytuacji, w której odrzucenie wiary
katolickiej jest notoryczne, a wtedy wspomniany duszpasterz jest obowiązany odnieść się do miejscowego
ordynariusza i ewentualnie uzyskać odpowiednie zezwolenie na asystowanie przy ślubie „osoby, która
notorycznie porzuciła wiarę katolicką”. Warto dodać, że posiadanie łaski uświęcającej u nowożeńców
jest niezbędne także z tego względu, że dawny i aktualny Kodeks Prawa Kanonicznego usilnie zalecają,
ażeby nupturienci w związku ze ślubem przystąpili do sakramentu Najświętszej Eucharystii, która
szczególnie domaga się czystości serca. Oczywiście jedynie świadomość grzechu ciężkiego ściśle
zobowiązuje kontrahentów do przyjęcia spowiedzi św.. „Chrystus ustanowił sakrament pokuty dla
wszystkich grzeszników w Kościele, a przede wszystkim dla tych, którzy po chrzcie popełnili grzech ciężki i
w ten sposób utracili łaskę chrztu oraz zadali ranę komunii kościelnej. Sakrament pokuty daje im nową
możliwość nawrócenia się i odzyskania łaski usprawiedliwienia”. W sprawie spowiedzi z grzechów ciężkich
KPK ustala następującą dyscyplinę: „wierny, aby otrzymać zbawczy środek sakramentu pokuty, powinien
być tak usposobiony, by odrzucając grzechy, które popełnił, i mając postanowienie poprawy nawracał się
do Boga” oraz „wierny jest obowiązany wyznać co do liczby i rodzaju wszelkie grzechy ciężkie popełnione
po chrzcie, a jeszcze przez władzę kluczy Kościoła bezpośrednio nie odpuszczone i nie wyznane w
indywidualnej spowiedzi, które sobie przypomina po dokładnym rachunku sumienia”, jak również „każdy
wierny, po osiągnięciu wieku rozeznania, obowiązany jest przynajmniej raz w roku wyznać wiernie
wszystkie swoje grzechy ciężkie”. Na innym miejscu kodeks przypomina, że „kto ma świadomość grzechu
ciężkiego, nie powinien bez sakramentalnej spowiedzi odprawiać Mszy świętej ani przyjmować Komunii
świętej, chyba że istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się”. Tak więc prawodawca
generalnie zobowiązuje wiernych do uwalniania się z grzechów ciężkich poprzez sakrament pokuty, stąd
nupturienci także z tego względu obowiązani są przystąpić do spowiedzi św. Choć spowiedź obowiązuje w
przypadku popełnienia grzechów ciężkich, to kodeks zaleca wiernym, by wyznawali także grzechy
powszednie. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina w tym względzie: „Wyznawanie codziennych
win (grzechów powszednich) nie jest ściśle konieczne, niemniej jest przez Kościół gorąco zalecane.
Istotnie, regularne spowiadanie się z grzechów powszednich pomaga nam kształtować sumienie, walczyć
ze złymi skłonnościami, poddawać się leczącej mocy Chrystusa i postępować w życiu Ducha. Częściej
otrzymując przez sakrament pokuty dar miłosierdzia Ojca, jesteśmy przynaglani, by być – jak On –
miłosierni”. Tak, zatem, w myśl kan. 1065 § 2, jest bardzo wskazane, aby nupturienci przystąpili do sakramentu
pokuty w celu owocnego przyjęcia sakramentu małżeństwa także wtedy, gdy nie mają sumienia
obciążonego grzechem ciężkim.

6. Nupturienci a Sakrament Pokuty i Najświętszej Eucharystii

w świetle polskich synodów pokodeksowych
Problematyka godnego i owocnego przyjęcia sakramentu małżeństwa poprzez przystąpienie nupturientów
do sakramentu pokuty i Najświętszej Eucharystii występuje także w ustawodawstwie synodów polskich
celebrowanych po promulgacji KPK z 1983 r. Jest to zupełnie zrozumiałe, gdyż sakrament małżeństwa, leżący u
podstaw najmniejszej komórki życia społecznego Kościoła, jaką jest rodzina, cieszy się szczególną opieką
prawną, co zakłada zarówno w prawie powszechnym, jak i partykularnym pokaźną ilość przepisów
kanonicznych. Uważna lektura dekretów i deklaracji polskich synodów pokodeksowych pozwala na
eksplikację materii prawnej tyczącej się owocnej celebracji obrzędu zaślubin. II Polski Synod Plenarny
odnośnie omawianej w artykule problematyki postanawia: „Małżeństwo między dwojgiem katolików jest
zazwyczaj zawierane podczas Mszy świętej. Zaślubiny są sakramentalnym aktem uświęcania małżonków,
dlatego winny być poprzedzone odpowiednim przygotowaniem i przyjęciem sakramentu pokuty”. Także I
Synod Diecezji Łomżyńskiej nakazuje: „Duszpasterze niech ukazują w trakcie katechez dla narzeczonych
znaczenie sakramentu pokuty i pojednania przed sakramentem małżeństwa (pierwsza spowiedź
narzeczonych – po zgłoszeniu do duszpasterza zamiaru zawarcia małżeństwa, druga zaś – bezpośrednio
przed ślubem). Fakt spowiedzi winien być potwierdzony podpisem spowiednika”, jak również: „zaleca się,
aby nowożeńcy przyjmowali Komunię św. pod dwiema postaciami (przez zanurzenie)”. Z kolei Pierwszy

Synod Diecezji Rzeszowskiej przypomina: „Według przyjętej w Diecezji praktyki narzeczeni powinni w
okresie przedślubnym przystąpić dwukrotnie do Sakramentu Pokuty i Pojednania: pierwszy raz po
zgłoszeniu się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed ślubem, drugi raz przed samym ślubem. Zaś
żyjący już w konkubinacie, są zobowiązani do jednej spowiedzi przed samym ślubem”. Natomiast IV Synod
Tarnowski postanawia: „Zgodnie z ustaloną praktyką, narzeczeni przystępują do sakramentu pokuty
pierwszy raz po zgłoszeniu się na zapowiedzi, drugi raz przed ślubem” oraz „Wiernym powinno się
stworzyć możliwości korzystania z sakramentu pokuty z okazji Mszy obrzędowych, zwłaszcza z okazji (…)
ślubów (…). Identycznie reguluje tę kwestię Synod Lubaczowski. Omawianą problematykę porusza w
swych uchwałach także IV Synod Archidiecezji Warszawskiej: „Narzeczeni, którzy są katolikami, powinni
przystąpić przynajmniej dwukrotnie do sakramentu pokuty i Najświętszej Eucharystii: zaraz po egzaminie
przedślubnym i przed zawarciem małżeństwa, a przynajmniej bezpośrednio przed ślubem”, jak również II
Synod Włocławski, który poleca: „Duszpasterz, który przyjmuje od narzeczonych zgłoszenie zamiaru
zawarcia małżeństwa, zachęca ich do odbycia spowiedzi zaraz po zgłoszeniu, a także bezpośrednio przed
ślubem. Aby uchronić narzeczonych przed spowiedzią świętokradzką, spowiednicy mają obowiązek
zadawania szczegółowych pytań w celu wyjaśnienia stanu sumienia w zakresie szóstego i dziewiątego
przykazania Bożego” oraz „Katolikom zawierającym związek małżeński poza Mszą świętą można w ramach
obrzędu udzielić Komunii świętej”. Według Synodu Białostockiego, „narzeczeni mają obowiązek
dwukrotnie przystąpić do sakramentu pokuty, pierwszy raz po daniu na zapowiedzi, drugi raz przed samym
ślubem”, a także „nupturienci (…) po odpowiednim przygotowaniu mogą przystąpić do Komunii św. pod
dwoma postaciami”. XLII Synod Diecezji Płockiej odsyła w referowanej kwestii do prawodawstwa
Konferencji Episkopatu Polski: „W dziedzinie duszpasterskiego przygotowania do małżeństwa,
kanonicznego dochodzenia przedślubnego (…) należy przestrzegać Instrukcji Episkopatu Polski o
przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim”. Wspomniana Instrukcja zaleca, iż „w
okresie narzeczeństwa należy zachęcać młodych, by częściej przystępowali do sakramentów świętych, by
wzmocnić szacunek do siebie i wzajemne oddziaływanie. Trzeba pamiętać, że jest to okres, w którym
młodzi są uwrażliwieni na wzajemne wpływy. Należy to wykorzystać szczególnie, gdy jedna strona jest
bardziej praktykująca. Duszpasterz powinien się starać, by narzeczeni dobrze i owocnie odbyli spowiedź
przedślubną (kan. 1065, § 2)”. I Synod Radomski nakazuje: „Usilnie zaleca się, by duszpasterze i wszyscy wierni
dążyli do utworzenia zwyczaju, że narzeczeni przystępują raz w miesiącu do Komunii św.”, a także: „We
wszystkich parafiach należy dołożyć usilnych starań, by Sakrament Małżeństwa był złączony z Mszą św.”
oraz „Za zgodą ordynariusza miejsca można udzielić wówczas Komunii św. pod dwiema postaciami”.
Podobnie postanawia Synod Archidiecezji Przemyskiej, Drugi Synod Diecezji Sandomierskiej, Pierwszy
Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz Poznański Synod Archidiecezjalny. Pierwszy Synod Diecezji
Warszawsko-Praskiej zachęca: „Liturgię sakramentu małżeństwa sprawuje się zwykle podczas Mszy
świętej. Małżonkowie mogą przyjąć Komunię świętą pod dwoma postaciami” oraz: „Jeżeli małżeństwo
zawiera się poza Msza świętą należy (…) przed błogosławieństwem udzielić Komunii świętej”. Drugi Synod
Diecezji Częstochowskiej przypomina, że „Przygotowanie do zawarcia sakramentalnego małżeństwa
związane jest z przy- stąpieniem do sakramentu pokuty”, jak również: „Przyjęcia sakramentu małżeństwa
zakłada pełne wtajemniczenie chrześcijańskie, tzn. uprzednie przyjęcie (…) Eucharystii”. III Synod Gdański
pośrednio podejmuje kwestię spowiedzi do sakramentu małżeństwa, zamieszczając formularz „Karta
spowiedzi przedślubnej narzeczonego – narzeczonej”. Natomiast I Synod Diecezji Drohiczyńskiej mówiąc o
duszpasterstwie głuchoniemych apeluje: „Duszpasterze powinni dbać o życie sakramentalne swoich
głuchoniemych parafian, by byli ochrzczeni, przystępowali do spowiedzi św. i Komunii św., by mieli
przyjęty sakrament bierzmowania, a także by mogli zawrzeć sakramentalny związek małżeński”, ponadto:
„W liturgii małżeństwa, którą zwykle należy sprawować podczas Mszy św., powinny wyraźnie występować
jej zasadnicze elementy, takie jak: (…) Komunia św. małżonków”. W Instrukcji synodalnej Duszpasterstwo
małżeństw i rodzin ustawodawca wrocławski postanawia, że przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa
obejmuje spowiedź i Komunię św. na początku
i na końcu bezpośredniego przygotowania. I Synod
Pelpliński odnośnie spowiedzi przedślubnej zarządza: „Należy zachęcać narzeczonych, by przed ślubem
dwukrotnie przystąpili do sakramentu pokuty; pierwszy raz wskazana jest spowiedź generalna po
zgłoszeniu na zapowiedzi, a druga bezpośrednio przed ślubem”, a III Synod Archidiecezji Łódzkiej
przypomina: „Duszpasterz powinien zachęcać narzeczonych do odbycia dobrej i owocnej spowiedzi
przedślubnej”. Na wielką wartość przyjęcia pokuty i Eucharystii przez nowożeńców zwraca także uwagę
Pierwszy Synod Prowincji Krakowskiej, gdy poleca: „W ramach przygotowania do małżeństwa trzeba
narzeczonym przypomnieć i ułatwić przyjęcie sakramentów, zwłaszcza pokuty i Eucharystii”, jak również

Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej: „Zgodnie z obowiązującą praktyką narzeczeni przystępują do
sakramentu pokuty przed zawarciem małżeństwa”; „Zachęca się, aby Sakrament małżeństwa był
sprawowany podczas Mszy św. Małżonkom można udzielić Komunii św. pod dwiema postaciami”.
Stosunkowo wiele uwagi kwestii owocności sakramentu małżeństwa poświęcił w swoich statutach I Synod
diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Prawodawca żąda: „Nupturienci, przed zawarciem sakramentalnego
związku małżeńskiego, powinni dwukrotnie przystąpić do sakramentu pokuty. Pierwszy raz po zgłoszeniu
na zapowiedzi i wysłuchaniu pierwszej nauki przedślubnej, drugi raz w dzień ślubu lub w przeddzień.
Duszpasterze mają obowiązek pouczać narzeczonych o konieczności szczerego powrotu do Boga przez
spowiedź przedślubną, by spowiedź ta nie była potraktowana tylko formalistycznie. Duszpasterze na
pierwszej nauce przedślubnej, jak również na kursie przedmałżeńskim, podkreślą stosowność czy nawet
konieczność odprawienia pierwszej spowiedzi przedślubnej jako generalnej czyli z całego życia”. Na
innym miejscu cytowany Synod przypomina, iż „Przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa, zgodnie z
instrukcją episkopatu, obejmuje także udział narzeczonych w kwatalnych dniach skupienia. Kwartalne dni
skupienia dla narzeczonych winny być organizowane w każdym dekanacie. Na program dnia winy się
złożyć: (…) okazja do spowiedzi i Komunii świętej”. Podsumowując, należy stwierdzić, iż kwestia owocnego
przyjęcia sakramentu małżeństwa poprzez przystąpienie do sakramentów pokuty i Eucharystii znalazła
szeroki oddźwięk zarówno w prawie powszechnym, jak i polskim synodalnym.

Podsumowanie i wnioski:
Na podstawie analizy przepisów prawa kodeksowego i polskiego synodalnego należy stwierdzić, iż:
11. Małżeństwo jest instytucją, której autorem jest Bóg, twórca natury ludzkiej. Swoją pełną godność
uzyskało, gdy Chrystus Pan podniósł je do godności sakramentu. Stąd między ochrzczonymi nie może być
zawarta ważna umowa małżeńska, która by jednocześnie nie była sakramentem.
12. Małżeństwo należy do tzw. sakramentów „żywych”, ponieważ udzielane jest „żywym” tzn. żyjącym
w stanie łaski uświęcającej, a przyjmuje się je dla jej pomnożenia. Dlatego jeśli nupturient ma
świadomość grzechu ciężkiego, winien przed przyjęciem małżeństwa odbyć sakramentalną spowiedź.
13. Sakrament małżeństwa pozostaje w ścisłym związku także z sakramentem Eucharystii. Odkrycie na
nowo i pogłębienie tego związku jest konieczne, jeśli chce się zrozumieć i przeżywać intensywniej łaskę
oraz pojąć zadania małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej.
14. Odpowiednia dyspozycja przyjmujących małżeństwo, polegająca m. in. na posiadaniu łaski
uświęcającej oraz przystąpieniu do sakramentu Najświętszej Eucharystii zapewnia, temu sakramentowi
właściwą mu owocność.
15. Owocność małżeństwa polega na udzieleniu nupturientom łaski sakramentu małżeństwa, która
jest darem udoskonalającym miłość małżeńską i pomocą, która wzmacnia jedność i nierozerwalność
węzła małżeńskiego oraz uświęca małżonków.
16. W trosce o godne i owocne przyjęcie małżeństwa KPK z 1983 r. usilnie zaleca, ażeby nupturienci
przystąpili do sakramentu pokuty i Najświętszej Eucharystii.
17. Zdecydowana odmowa ze strony nupturienta przystąpienia do spowiedzi i komunii św. nie może
stanowić powodu do niedopuszczenia go przez duszpasterza do obrzędu zaślubin, gdyż prawo do
zawarcia małżeństwa (ius connubii) jawi się jako kategoria nadrzędna, zakorzeniona we wzajemnej
inklinacji mężczyzny i kobiety bycia ze sobą, będąca naturalnym prawem osoby i prawem wiernego w
Kościele, należąca do katalogu praw człowieka.
18.Kategoryczna odmowa ze strony nupturientów przystąpienia do spowiedzi i komunii św. może być
konsekwencją utraty wiary, także odnośnie sakramentu małżeństwa. W sytuacji, w której nowożeńcy
wyraźnie i formalnie oświadczają, że odrzucają to, co Kościół chce dopełnić sprawując obrzęd
małżeństwa ochrzczonych, nie można dopuścić ich do ślubu.
19. Konieczność łaski uświęcającej u nowożeńców jest niezbędna także ze względu na przystąpienie w
związku ze ślubem do sakramentu Najświętszej Eucharystii, która szczególnie domaga się czystości serca.
20. Problematyka godnego i owocnego przyjęcia sakramentu małżeństwa poprzez przystąpienie

nupturientów do sakramentu pokuty i Najświętszej Eucharystii występuje także w ustawodawstwie
synodów polskich celebrowanych po promulgacji KPK z 1983 r. ze względu na to, iż sakrament małżeństwa,
leżący u podstaw najmniejszej komórki życia społecznego Kościoła jaką jest rodzina, winien cieszyć się
szczególną opieką prawną.
21. Na ważność godnego i owocnego przyjęcia sakramentu małżeństwa wskazuje fakt, że na 29
zakończonych polskich zgromadzeń synodalnych, tylko 4 nie podejmują tej kwestii.
W dobie sekularyzacji, kryzysu narzeczeństwa i małżeństwa, moralności wybiórczej, zaniku poczucia
grzechu, panseksualizmu, wydaje się naglące zamieszczanie w każdym ustawodawstwie synodów mających
się odbyć w przyszłości (lub aktualnie celebrowanych) norm o konieczności szczerej spowiedzi przedślubnej
i przyjęciu przez nupturientów Komunii Świętej (Ius Matrimoniale 14 (20), 39-59, 2009 – Jerzy Adamczyk)
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Małżeństwo
"Wybieram Ciebie - na dobre i na złe,
w dostatku i biedzie w zdrowiu i chorobie..."

Miłość małżeńska















Miłość małżeńska
Powszednie gesty miłości
A tak już nie są dwoje...
Miłość ze znakiem jakości
Wielkość małżeństwa
Miłość cierpliwa jest
Czy święci chodzą parami?
Małżeństwo dobra rzecz
Będą oboje jednym ciałem
Sens małżeństwa
13 lipca - Dzień Męża i Żony
Ekstaza jako droga
Najwspanialsze Małżeństwo świata

Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela
















Rzecz o naprawie małżeństwa
Rzecz o naprawie małżeństwa II

"Wierny jest Pan" (2 Tes 3,3)
Dlaczego jest tak wiele nieudanych małżeństw
Rozwody - smutny rekord
Jak przezwyciężyć kryzys małżeński





Niezapominajka małżeńska
Warunki uczciwej kłótni małżeńskiej
Aby miłość trwała...

Życie darem od Boga

Sytuacja była bez wyjścia
Uratowani przez rozwodem
Jak uratować miłość?
Życie po rozwodzie rodziców
Małżeństwo w zamyśle Bożym





Dziecko - darem
Bądźcie płodni i rozmnażajcie się
Płodność - święty dar

Związki niesakramentalne

Małżeństwo zawarte nieważnie
Ślubuję... czyli o nierozerwalności małżeństwa

Życie codzienne











Dobre rady

Rzecz o naprawie małżeństwa III

Szcześliwe małżeństwo jest możliwe
Zasady szczęśliwego małżeństwa
Czego nie robić, by wygrać małżeństwo?
Udany związek, udane wychowanie...
7 sposobów przeciw małżeńskiej rutynie
O intymności w małżeństwie
Mieszkając razem
Wychować męża
Władza w domu




Stanowisko Kościoła
Wierni mimo wszystko





























Szczerość pary
Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce
Wartość małżeństwa
Wartość małżeństwa cz. II
Trwałość różnych związków małżeńskich
Oblicza szczęścia
Fundament małżeństwa
Wybaczenie w małżeństwie
Postawa wzajemnej Służby w małżeństwie
Małżeńska rozmowa
Kwestia władzy

Zakazany owoc
Czy grozi ci udział w małżeńskiej zdradzie
Miłość, nienawiść, obojętność...
O wspólnym decydowaniu
Trudne powroty
Przemoc i niemoc
Ci wspaniali mężczyźni
Czy mężczyźni to dranie?
Jak skuteczniej rozmawiać
A może zignorować?
Zgoda małżeńska
Zdrady małżeńskie są plagą naszych czasów
Kryzys siedmiu lat małżeństwa
Święto par małżeńskich
Małżeństwa, które z własnej woli chcą być bezdzietne

Proszę księdza































Świadectwa

O zaufaniu w chrześcijańskim małżeństwie

Szukać pozytywów i dziękować
Życie naszego syna
Zła miłość
Pijani złością
Wiem, że zdradziła
Codziennie u mamy
Dłoń do zgody

























Małżeństwo jest darem Boga
Miłość owocuje
Piekło zdrady
Pornografia niszczy małżeństwo!
Nie zmarnujcie daru czystości
Współpraca z Bogiem jest wspaniała!
Chat'owe uzależnienie
Moje małżeństwo przynosi mi szczęście
Z Bogiem można wszystko
Słońce wschodzi tam gdzie Bóg
Moja córeczka jest w niebie
Dar i zadanie
Najlepsza inwestycja - czystość
Z miłością niosę ten krzyż
Miłość jest możliwa!
Przebaczyć to ochronić swoje serce przed złem
Małżeństwo drogą do świętości
Moc sakramentu małżeństwa
Samobójstwo duszy
Trzeba rozmawiać
Historia jednego małżeństwa
DOM - Drzwi Otwiera Miłość
Małżeństwo bez dzieci jest jak ogród bez kwiatów

Niezwykłe

Co może wdowa?
Nie jestem fanatyczką
Zdrada wirtualna?



Małżeńskie perełki



Humanae Vitae

Encykliki

Rozwodu nie będzie
Lenistwo czy depresja
Ani jednego rozwodu

Modlitwy

Stara miłość
Życie wdowca
Stwierdzenie nieważności małżeństwa
Demon rozwodu
Wyprowadziłam się od teściów
Moja rodzina nie akceptowała i nie akceptuje mojego męża
Nie uznaję antykoncepcji za grzech
Teściowa z naprzeciwka
Nie grać dzieckiem
Mąż na urodziny kupił motocykl
Ślub, ale z kim?
Kłótnie o pieniądze w małżeństwie
Czas na nowe
Mój mąż stale myśli o pracy
Mąż że nie widzi we mnie wad
Kocham bardziej męża niż Boga
















Modlitwa małżeńska
Modlitwa zawierzenia
Do Anioła Stróża męża
Do Anioła Stróża żony
O odrodzenie małżeństwa
Modlitwa w intencji trudnego małżonka
Modlitwa za współmałżonka który mnie opuścił
Modlitwa małżeństwa zagrożonego rozbiciem
Modlitwa w intencji małżeństw zagrożonych rozpadem
Litania małżonków
Wspólnota modlących się o ratowanie małżeństw
Modlitwa Małżonków - Jubilatów
Modlitwa dziękczynna za dar małżeństwa
Modlitwa za małżeństwa

Randka małżeńska

Teściowa...





Pod jednym dachem z teściową
Problem z teściową
Dzień teściowej




Randka z żoną
Randka w jasno

Nauczanie Kościoła

Racunek sumienia




Rachunek sumienia dla małżonków
Grzech antykoncepcji

Rozmowa z...













Jak pielęgnować komunikację małżeńską
Dialog na kryzys i nie tylko
Zestarzeć się we dwoje
Jak przygotować dzieci do opuszczenia domu
Istotne cechy małżeństwa katolickiego
Godność i moc sakramentu małżeństwa chrześcijańskiego
Czy Jezus akceptował rozwód
Alkowy ekumenizmu
Nie odkładać decyzji
Co się dzieje z nierozerwalnością małżeństwa?
Czy rozwód jest grzechem?

Małżeństwo, o jakim
marzymy
[ Pobierz ]

Rozmiar: 1164 kb, Pobrań: 17833

Małżeństwo, o jakim
marzymy II
[ Pobierz ]

Rozmiar: 2517 kb, Pobrań: 10909

Skuteczna
komunikacja
- uczucia
[ Pobierz ]

Rozmiar: 1008 kb, Pobrań: 7889

12 Kłamstw które
żony
mówią mężom
[ Pobierz ]

Rozmiar: 80 kb, Pobrań: 12494




Małżeństwo w prawie kościelnym
"Nie pożądaj żony bliźniego swego"

Pięć języków miłości

CZYTAJ:
http://www.kerygma.pl/kodeks-prawakanonicznego/172-kpk-malzenstwo-kanony-1055-1165

[ Pobierz ]

Rozmiar: 386 kb, Pobrań: 10420

Sztuka
porozumiewania się
[ Pobierz ]

Rozmiar: 2393 kb, Pobrań: 8359

Jak skutecznie
się komunikować
[ Pobierz ]

Rozmiar: 682 kb, Pobrań: 7482

CZYTAJ:

Ja ( imię pana młodego) biorę ciebie (imię panny młodej) za żonę i ślubuję
ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie
opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże
wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy święci.
Przy wymianie obrączek pan młody mówi:(imię panny młodej)

przyjmij tę
obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, w imię Ojca i
Syna i Ducha Świętego. Panna młoda wypowiada powyższą przysięgę w
odniesieniu do męża. Następstwem złożenia przysięgi małżeńskiej z zachowaniem formy
kanonicznej jest uznanie narzeczonych za małżeństwo sakramentalne.

[ Strona główna ]

1. Małżeństwo w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego
2. Małżeństwo nieważnie zawarte – przyczyny
3. Małżeństwa mieszane

