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zebrał i przetłum aczył ks. Edward Szta frow ski

Uwaga: Poczynając od num eru  3—4/1968 ukazują  się w  „Prawie K a
nonicznym ’’ dokum enty  praw no-liturgiczne, jak ie  zostały prom ulgow ane  
od lipca 1967 r. Nie udało się jednak zam ieścić w szystk ich  w  pełnym  
brzm ieniu. N iektóre były  jedynie sygnalizowane. W  zw iązku  z  ty m  
w arto  tu  przypom nieć, że w szystk ie  dokum enty  i to w  pełnym  brzm ie
n iu  ukazu ją  się w  osobnym  zbiorze za ty tu łow anym  „Posoborowe praw o
daw stw o kościelne”. P ierw sze trzy  zeszy ty  zbioru ukazały się w  roku  
1968 (nakład powtórzono w  1969 r.). O bjęły one dokum enty  za okres: 
styczeń 1963 r. — czerw iec 1967 r. Te trzy  zeszy ty  stanowią tom  p ierw 
szy „Posoborowego Praw odaw stw a Kościelnego”. Z eszy t trzeci posiada 
na końcu indeks rzeczow y. W  roku 1970 w ydano tom  drugi zbioru, po
dzielony na cztery zeszyty . Objął on dokum enty, jakie były prom ulgo
w ane w  okresie od lipca 1967 r. do w rześnia 1969 r. Trzeci zeszyt tego 
tom u zaw iera indeks rzeczow y do obydw u tomów. N atom iast czw arty  
zeszy t tom u drugiego stanow i odrębną całość i zaw iera W ykaz O dpustów  
(„Enchiridion Indulgentiarum ”). Tom  trzeci zbioru ukaże się pod koniec 
1971 roku.

Mając na uw adze ułatw ienie korzystania  z  dokum entów  zaw artych  
w  „Prawie K anonicznym ” dołącza się w  bieżącym  num erze w ykaz  
w szystk ich  zam ieszczonych dotychczas dokum entów  oraz kró tk i indeks  
rzeczowy.

69.

MOTU PRO PRIO  „MATRIMONIA M IXTA ” 
ustanaw iające przepisy dotyczące m ałżeństw  mieszanych

LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PRO PRIO  DATAE 
quibus norm ae de m atrim oniis m ixtis s ta tu u n tu r 

(Typis Polyglottis Vaticanis)

PAULUS P P . VI PA P. PAW EŁ VI

MATRIM ONIA MIXTA, id  est Zgodnie ze swoim  obowiązkiem 
m atrim onia in ita  a p a rte  catholica Kościół otaczał zawsze w ielką tro -
cum  p arte  non catholica sive bap - skliwością m ałżeństw a mieszane,
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tiza ta  sive non baptizata , Ecclesia 
pro suo m unere m agna sem per sol
licitudine prosecuta est. Quam  qu i
dem sollicitudinem  ipsa instantius 
hodie p raestare  u rgetu r ob pecu
liares huius aetatis condiciones. 
Cum  enim  superiore tem pore ca
tholici ab asseclis aliarum  confes
sionum  Christianarum  atque a non 
Christianis loco quoque et finibus 
essent seiuncti, recentioribus tam en 
his tem poribus non solum eiusmodi 
separatio  est valde im m inuta, sed 
etiam  com mercium in te r homines 
varia rum  regionum  religionum que 
m agnopere increbru it; quo factum  
est, u t m ix ta coniugia valde m ul
tip licaren tu r. Ad hoc etiam  vim 
habuerun t increm entum , atque 
propagatio  hum anae civilisque 
cu ltu rae et quaestuosae industriae, 
densatus urb ium  incolatus cum 
v itae  rusticae detrim ento, com m i
grationes et am plificatus omne ge
nus exulum  num erus.

Novit quidem  Ecclesia m atrim o
n ia m ixta, quippe quae religionis 
d iversitatem  et Christianorum  d i
visionem  consequantur, un ita ti 
om nium  Christianorum  red in te 
grandae, quibusdam  exceptis casi
bus, non prodesse. P lurim ae enim  
difficultates ipsi m atrim onio m ix
to insitae sunt, cum divisio quae
dam  in cellulam  viventem  Eccle
siae, u ti fam ilia Christiana m erito 
d icitur, in fera tu r, e t in  ipsa fam i
lia evangelicorum  praeceptorum  
obtem peratio magis ardua red d a
tu r  ob rerum  religiosarum  d iversi
ta tem , im prim is quod a ttin e t ad 
Ecclesiae cultus participationem  
prolisque educationem .

Has ob causas Ecclesia, sui officii 
conscia, dissuadet m atrim onia con
tra h i m ixta, quia valde exoptat, u t 
catholici in coniugio perfectam

to jest m ałżeństw a zaw ierane przez 
stronę kato licką ze stroną aka to 
licką czy to  ochrzczoną czy też 
nieochrzczoną. Szczególne w arunk i 
współczesnego życia dom agają się 
tym  bardziej w spom nianej tro sk li
wości. Gdy bowiem w  poprzednim  
okresie katolicy oddzieleni byli od 
członków innych w yznań chrześ
cijańskich, a także od niechrześci
jan  naw et m iejscem  i granicam i, 
to obecnie nie tylko zm niejszyło się 
bardzo tego rodzaju  oddzielenie, 
lecz jednocześnie ożywiły się moc
no kon tak ty  między ludźmi róż
nych regionów  i religii. K onsek
w encją tego jest znaczne zwiększe
nie się liczby m ałżeństw  m iesza
nych. Przyczynił się do tego rów 
nież w zrost i rozpowszechnienie 
ku ltu ry  i cywilizacji oraz przem y
słu, przeludnienie w  m iastach ze 
szkodą dla życia wiejskiego, ruchy 
ludnościowe i zwdększenie się 
wszelkiego rodzaju  uchodźctwa.

Kościół zdaje sobie z tego sp ra
wę, że m ałżeństw a mieszane, nie 
sprzy ja ją  — poza nielicznym i w y
padkam i — przyw róceniu jedności 
wśród w szystkich chrześcijan, po
nieważ są bezpośrednim  skutkiem  
i zróżnicowania religii i podziału 
w śród chrześcijan. Liczne bowiem 
trudności zw iązane są z sam ym  
m ałżeństw em  mieszanym, ponie
waż w prow adza się pew ien roz
dział do żywej kom órki Kościoła, 
jaką słusznie nazyw a się rodzinę 
chrześcijańską. Ponadto  sta je się 
trudniejszą rzeczą w ypełnienie 
przez rodzinę nakazów  ew ange
licznych ze względu na różność 
spraw  religijnych. Dotyczy to 
w  pierw szym  rzędzie uczestnictw a 
w kulcie relig ijnym  Kościoła i w y
chowania potom stwa.

Dla tych to w łaśnie przyczyn 
Kościół, św iadom  swojego obowiąz
ku, odradza zaw ieranie m ałżeństw  
mieszanych, ponieważ bardzo p rag-
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anim orum  concordiam  atque p le
nam  vitae com munionem assequi 
possint. Q uoniam  vero ius est ho
m ini a n a tu ra  datum , inire m a tr i
monium prolem que procreare, Ec
clesia suis legibus, quae sollicitu
dinem  eius pastoralem  plane osten
dunt, ita  res cu ra t disponendas, u t 
hinc iuris divini p raescrip ta  re li
giose serventur, illinc autem  p rae
dictum  ius m atrim onii contrahendi 
in tu to  collocetur.

V igilanter profecto ipsa respicit 
sive iuvenum  institu tionem  eorum - 
que habilita tem  ad onera cum of
ficii conscientia suscipienda et ad 
m unera sua in Ecclesia obeunda, 
sive praeparationem  n u p tu rien 
tium , qui m atrim onium  m ixtum  
in ire  in tendunt, sive curam  iis ad 
hibendam , qui m ixtum  m atrim o
nium  iam  contraxerunt. Et quam 
quam  professionis m inus m etuen
dum  est, ne circa religionem  fian t 
indifferentes, nihilom inus id  faci
lius p raecaveri poterit, si, quam vis 
m ixto m atrim onio coniuncti, ambo 
coniuges indolem  Christianam  m a
rita lis  societatis exp loratam  habe
ant, e t si ecclesiasticae auc to rita
tes, ad quas pertinet, iis congrua 
ratione auxilien tur. Ipsae etiam  
difficultates, quae in te r coniugem 
catholicum  et non baptizatum  forte 
coortae sint, v ig ilan tia et sollertia 
pastorali queun t evinci.

Ecclesia aequam  non habet r a 
tionem , neque in doctrina neque 
in legibus, m atrim onii a coniuge 
catholico cum non catholico hom i
ne baptizato  initi, e t m atrim onii, 
quo coniux catholicus sibi iunx it 
hom inem  non baptizatum . Nam, u t 
Concilium V aticanum  II declara-

nie,. ażeby katolicy mogli osiągnąć 
w  m ałżeństw ie doskonałą harm onię 
duchową oraz pełną wspólnotę ży
cia. Ponieważ jednak  człowiek po
siada na tu ra lne  praw o zaw ierania 
m ałżeństw a i w ydaw ania na św iat 
potom stw a, dlatego chce Kościół 
w  swoim prawodawstwie,* k tóre 
jest dobitnym  w yrazem  jego dusz
pasterskiej troski, tak  uporządko
wać w szystkie spraw y, by z jednej 
strony święcie zabezpieczyć p rze
pisy praw a Bożego, a z drugiej 
strony zagw arantow ać w spom nia
ne praw o do zaw arcia m ałżeństwa.

Kościół przeto zw raca pilnie 
uwagę na form ację młodzieży, 
um ożliwienie jej świadomego pod
jęcia obowiązków i w ypełnienia 
zadań czekających ją  w  Kościele, 
zw raca uwagę na odpowiednie 
przygotowanie nupturientów  za
m ierzających zawrzeć m ałżeństwo 
mieszane, jak  również otacza tro 
ską tych, którzy już zaw arli m ał
żeństwo mieszane. W prawdzie 
w  odniesieniu do osób ochrzczo
nych istnieje m niejsze niebezpie
czeństwo obojętności religijnej, 
jednakże łatw iej da się go uniknąć 

.w tedy, gdy obydwoje m ałżonko
wie, chociaż złączeni m ałżeństw em  
mieszanym, u jaw nią chrześcijański 
charak ter wspólnoty małżeńskiej 
i o trzym ają odpowiednią pomoc od 
zainteresow anych w ładz kościel
nych. N aw et te  trudności, jak ie  
ew entualnie pow stają w  m ałżeń
stw ie między stroną katolicką 
i m ałżonkiem  nieochrzczonym m o
gą być przezwyciężone czujnością 
i zapobiegliwością duszpasterską.

Kościół nie staw ia na jednej 
płaszczyźnie — zarówno gdy idzie 
o naukę jak  i przepisy — m ałżeń
stw a zaw artego przez stronę kato 
licką z osobą akatolicką ochrzczo
ną i m ałżeństw a między kato li
kiem  i osobą nieochrzczoną. Jak  
bowiem oświadczył Sobór W aty-

16 — P r a w o  k a n o n i c z n e  n r  3— 4
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vit, ii qui, etsi non catholici, „in 
C hristum  credunt et baptism um  
rite  receperunt, in quadam  cum 
Ecclesia catholica communione, 
etsi non perfecta, constituun tu r” .1 
Fideles autem  orientales, ex tra  Ec
clesiam  catholicam  sacro fonte 
abluti, quam quam  a nostra  com
m unione seiuncti, vera sacram enta 
in  propriis Ecclesiis possident, 
p raecipue Sacerdotium  et Eucha
ristiam , per quae arctissim a neces
situdine nobiscum coniunguntur .2 
Viget n im irum  in coniugio in te r 
baptizatos — quod verum  est sa 
cram entum  — quaedąm  sp iritu a 
lium  bonorum  communio, quae in 
m atrim onio deest, a coniugibus in i
to, quorum  alter eset baptizatus, 
a lte r exspers baptism i.

Nihilom inus non sun t p rae te 
reundae d ifficultates, quae in ipsis 
m atrim oniis m ixtis in te r bap tiza
tos insunt. Saepe enim  differun t 
in te r se opiniones de sacram entali 
n a tu ra  m atrim onii, de significatio
ne propria conubii in  Ecclesia ce
lebrati, de in terp retatione quorun- 
dam  princip iorum  m oralium  ad 
m atrim onium  et fam iliam  p e rti
nentium , de finibus, quibus oboe
dientia Ecclesiae catholicae debita 
contineatur, de provincia, quae 
auc to rita ti ecclesiasticae com petat. 
Ex quibus liquet solum in red in te 
g rata  Christianorum  un ita te  hu ius- 
modi difficiles quaestiones plane 
posse expediri.

Edoceantur ergo fideles Eccle
siam, quam vis in particu laribus 
casibus vinculum  ecclesiasticae 
disciplinae aliquantum  relaxet, 
num quam  tam en posse partis ca-

kański II, ci, „co w ierzą w  C hry
stusa i otrzym ali w ażnie chrzest” — 
chociaż nie są kato likam i — „pozo
sta ją  w  jakiejś, choć nieskonalej 
wspólnocie z Kościołem kato lic
k im ”. 1 W ierni zaś wschodni, 
ochrzczeni poza Kościołem kato lic
kim, chociaż nie m ają z nam i 
w spólnoty (pełnej), to jednak  po
siadają w swoich Kościołach p raw 
dziwe sakram enty , zwłaszcza k a 
płaństw o i Eucharystię, przez k tóre 
łączą się z nam i bardzo ścisłym 
węzłem .2 Istn ie je przeto między 
ochrzczonymi w  m ałżeństw ie — 
które jest praw dziw ym  sakram en
tem  — pew na w spólnota dóbr du 
chowych, k tórej nie ma w  m ał
żeństw ie zaw artym  pomiędzy oso
bą ochrzczoną i nieochrzczoną.

Nie można jednak  przemilczeć 
trudności zw iązanych z m ałżeń
stw am i m ieszanym i w śród ochrz
czonych. Zachodzi bowiem często 
różnica w  zakresie rozum ienia n a 
tu ry  sak ram entu  m ałżeństwa, 
a także na tem at właściwego zna
czenia m ałżeństw a zaw artego 
w  Kościele, in te rp re tac ji n iek tó
rych zasad m oralnych dotyczących 
m ałżeństw a i rodziny, granic, 
w których zaw iera się posłuszeń
stwo należne Kościołowi kato lic
kiemu, spraw  podlegających kom 
petencji Kościoła. Z tego jasno w y
nika, że w spom niane powyżej tru d 
ne kw estie mogą być w  pełni roz
w iązane przez przyw rócenie jed 
ności chrześcijan.

Należy przeto pouczać w iernych, 
nych, że Kościół^ w prow adzając 
w praw dzie w  poszczególnych w y
padkach pew ne złagodzenie dys
cypliny kościelnej, nigdy jednak

1 Decr. de Oecumenismo „Unitatis redintegratio”, 3, A. A. S. 57 (1965), 
p. 93; cfr. Const. Dogm. de Ecclesia „Lum en gentium ”, A. A. S. 57 (1965), 
pp. 19—20.

2 Cfr. Cone. Vat. II, Decr. De Ooecumenismo „Unitatis redintegratio”, 
13—18, 1. с., pp. 100—104.
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tholicae obligationem  auferre, quae 
lege divina, ipso videlicet ordine 
sa lu tis per C hristum  institu to , pro 
variis casuum  adiunctis im ponitur.

Ideo fideles com m oneantur of
ficium  esse penes catholicum  co- 
niugem  propriae fidei conservan
dae, ac p rop terea  ipsi num quam  
licere proxim o illam  am itendi pe
riculo sese offerre.

P rae te rea  in  m atrim onio m ixto 
pars catholica obligatione tenetu r 
non solum perstandi in  fide, sed 
etiam , quan tum  fieri potest, cu
randi, u t proles baptizetur et in 
eadem  fide educetur atque omnia 
salutis ae ternae accipiat subsidia, 
quae Ecclesia catholica filiis suis 
suppeditat.

Ad liberos autem  quod spectat 
educandos, cum  am bo coniuges hoc 
m unere obstringantur illudque, 
una cum om nibus conexis obliga
tionibus, ipsis m inim e fas sit igno
rare, res difficultate non caret: cui 
tam en, quem adm odum  ceteris, Ec
clesia legibus suis et cura pastorali 
occurrere studet.

Hisce p rae oculis habitis, nemo
profecto m irab itu r, si etiam  disci
plina canonica m atrim oniorum  
m ixtorum  uniform is esse nequeat, 
eaque ad w aria casuum  adiuncta 
accom m odanda sit, quod a ttin e t si
ve ad form am  iuridicam  con tra
hendi m atrim onii, sive ad eiusdem  
liturgicam  celebrationem , sive de
nique ad curam  pastoralem  praes
tandam  coniugibus filiisque in m a
trim onio susceptis, secundum  v a
rias coniugum  condiciones vel d i
versos ipsorum  gradus com m unio
nis ecclesiasticae.

C onsentaneum  omnino erat, u t 
ad tam  gravis m om enti quaestio-

nie może uwolnić strony kato lic
kiej od obowiązku, jak i zależnie od 
różnych okoliczności nak łada p ra 
wo Boże, czyli porządek zbaw ienia 
ustanow iony przez Chrystusa.

Trzeba zatem  w iernym  przy 
pominać, że małżonek katolicki m a 
obowiązek strzeżenia swtijej w iary . 
S tąd  nie wolno m u nigdy narażać 
się na bezpośrednie niebezpieczeń
stwo u tra ty  w iary.

N astępnie w  m ałżeństw ie m ie
szanym  strona kato licka m a nie 
ty lko obowiązek zachowania w ia
ry, lecz również zatroszczenia 
się — na ile to możliwe — o ochrz
czenie potom stwa, w ychow anie 
w  w ierze katolickiej i zapew nienie 
mu w szystkich środków zbaw ienia 
wiecznego, jakich  Kościół użycza 
swoim dzieciom.

Poniew aż w  zakresie w ychow a
nia dzieci na obydwojgu m ałżon
kach ciąży zadanie w ychow ania 
i to łącznie ze w szystkim i zw ią
zanym i z tym  obowiązkami, stąd  
pow inni oni wiedzieć, że nie jest 
to pozbawione trudności. Jednakże 
Kościół i w  te j spraw ie, podobnie 
jak  w  innych, sta ra  się zaradzić 
swoimi przepisam i i troską dusz
pasterską.

M ając to  w szystko na uwadze 
dla nikogo nie będzie rzeczą dziw 
ną, że nie da się w prow adzić jed 
nakowej dyscypliny kanonicznej 
regulującej spraw ę m ałżeństw  
mieszanych i że pow inna być ona 
dostosowana do różnych okolicz
ności, zależnie od różnych w aru n 
ków w  jakich znajdu ją się m ał
żonkowie i od różnego stopnia ich 
w spólnoty z Kościołem. Dotyczy to  
form y praw nej zaw ierania m ał
żeństw a, form y liturgicznej, jak: 
również udzielania pomocy dusz
pasterskiej małżonkom i dzieciom, 
z m ałżeństw a mieszanego.

Było rzeczą zupełnie zrozum iałą, 
że na tak  w ażną spraw ę zwrócił:
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nem  Concilii Oecumenici V atica
ni II sollicitudines converterentur. 
Quod reapse, occasione data, p lu 
ries contigit; immo votum  a P a tr i
bus ipsus Concilii in te rtia  periodo 
prolatum  est, quo to ta  quaestio 
Nobis est dem andata.

U t huic sa tisfiere t voto, die 18 
m ensis M artii anno MCMLXVI, 
a S. Congregatione pro Doctrina 
F idei Instructio  de m atrim oniis 
m ixtis prom ulgata est, a verbis 
incipiens „M atrim onii S acram en
tu m ”,3, qua cautum- est, u t norm ae 
ibidem  sta tu tae, si experien tia  
com probatae essent, in  Codicem 
lu ris  Canonici, qui nunc recognis- 
citur, certa ac defin ita ratione in 
se re re n tu r .4

Cum autem  in prim o Coetu ge
nerali Synodi Episcoporum, mense 
Octobri anni MCMLXVII celebra
to, quaestiones quaedam  de m atri
m oniis m ix tis propositae essent, 
de quibus P atres m ultas easque 
opportunas anim adversiones p ro tu 
le ru n t ,5 Nobis visum  est eas ex a
m inandas trad ere  peculiari P a trum  
C ardinalium  Commissioni, quae 
m agna cum sedulitate conclusiones 
suas Nobis exhibuit.

Nunc ig itu r id prim um  praepo
nimus, normis has per L itteras s ta 
tuendis obnoxios non esse catholi
cos orientales, qui cum baptizatis 
acatholicis vel cum non baptizatis 
m atrim onium  contrahant. Ad m a
trim onia vero Catholicorum cuius
libet ritu s  cum Christianis o rien ta
libus non catholicis quod attinet, 
Ecclesia iam  nonnullas norm as re- 
centiore tem pore im pertiv it ,6 quas

sw oją trosk liw ą uwagę Sobór W a
tykański II. Miało to m iejsce 
k ilkakro tn ie przy nadarzającej się 
okazji. Owszem w  czasie trzeciej 
sesji Soboru Ojcowie w yrazili swój 
wniosek, na podstaw ie którego ca
ła spraw a została Nam przekazana.

Aby zadość uczynić tem u życze
niu została przez K ongregację N au
k i W iary prom ulgow ana dnia 18 
m arca 1966 r. In strukcja  o m ałżeń
stw ach mieszanych, zaczynająca 
się od słów „M atrim onii Sacram en
tu m ”.3. In strukcja  ta  postanaw ia
ła, że zaw arte w niej przepisy będą 
włączone w  ostatecznej form ie do 
reform owanego obecnie Kodeksu 
P raw a Kanonicznego, gdy zostaną 
potw ierdzone przez p rak tykę ży
cia .4

Ponieważ jednak  na pierwszej 
sesji Synodu Biskupów, k tó ra  m ia
ła  miejsce w  październiku 1967 
roku zostały przedstaw ione pewne 
spraw y dotyczące m ałżeństw  m ie
szanych, co do których wysunęli 
Ojcowie liczne i pożyteczne u w a
gi,5 w ydało Nam się rzeczą w ska
zaną przedstaw ić je do przedysku
tow ania specjalnej Komisji K a r
dynałów, k tó ra  z w ielką troskli- 
•wością przedłożyła nam  swoje 
wnioski.

Na początku zaznaczamy, że 
przepisy zaw arte w  niniejszym  piś
mie nie dotyczą katolików  w schod
nich, gdy zaw ierają małżeństwo 
z akatolikam i ochrzczonymi lub 
z osobami nieochrzczonymi. W od
niesieniu zaś do m ałżeństw  kato
lików jakiegokolw iek obrządku 
zaw ieranych z akatolikam i chrześ
cijańskich obrządków wschodnich, 
w ydał Kościół w  ostatn im  czasie

3 Cfr. A. A. S. 58 ((1966), pp. 235—239.
4 Cfr. ibid., 1. c., p. 237.
5 Cfr. „Argum enta de quibus disceptabitur in prim o generali coetu 

Synodi Episcoporum ”, pars altera, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXVII,
pp. 27—37.
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quidem  norm as vim  suam  retinere 
volumus.

Itaque Nos, eo consilio perm oti, 
u t ecclesiastica disciplina de m a
trim oniis m ixtis perfic ia tu r utque 
salvis divinae legis praescriptis, 
canonicae leges variis coniugum 
condicionibus consulant, iux ta 
m entem  a Concilio V aticano II sig
nificatam , praesertim  in Decreto, 
cui index „U nitatis red in teg ratio” 7 
et in D eclaratione, a verbis inci- 
piente „D ignitatis hum anae ” ; 8 
item que op ta ta  considerantes, quae 
in Synodo Episcoporum  sunt p ro
lata, auc to rita te  N ostra et post m a
tu ram  delibrationem  norm as s ta 
tuim us ac decernim us, quae se
quuntur.

1) M atrim onium  in ter duas p e r
sonas baptizatas, quarum  altera 
sit catholica, a lte ra  vero non ca
tholica, cum n a tu ra  sua plenae 
sp iritua li coniugum  communioni 
obstet, sine p raev ia O rdinarii loci 
dispensatione, contrahi non licet.

2) M atrim onium  in ter duas per
sonas, quarum  alte ra  sit bap tizata  
in Ecclesia catholica, vel in  eandem  
recepta, e t a lte ra  non baptizata, 
in itum  sine p raev ia O rdinarii loci 
dispensatione, est invalidum .

3) Ab u troque im pedim ento Ec
clesia pro tem porum , locorum per- 
sonarum que rationibus et adiunc- 
tis, d ispensationem  non recusat, 
dummodo iusta  causa habeatur.

4) Ad im petrandam  ab O rdina
rio  loci dispensationem  im pedi
menti, pars catholica declaret se
para tam  esse pericula a fide de-

pewne norm y ,6 k tóre pragniem y 
utrzym ać w mocy.

K ierow ani zatem  tą  intencją, 
by udoskonalić dyscyplinę kościel
ną dotyczącą m ałżeństw  m iesza
nych oraz, by — zachowując w  m o
cy praw o Boże ■— przepisy kano
niczne zaradziły różnym  potrze
bom, w  jakich znajdu ją się m ał
żonkowie, zgodnie z myślą* w y ra 
żoną przez Sobór W atykański II, 
zwłaszcza w  dekrecie „U nitatis r e 
d in tegratio” 7 oraz w  deklaracji 
„D ignitatis hum ane ” ,8 jak  również 
rozważywszy życzenia w yrażone na 
Synodzie Biskupów — ustanaw ia
my i zarządzam y naszą w ładzą po 
dojrzałym  zastanow ieniu następu
jące normy.

1) Nie może być zaw arte bez 
uprzedniej dyspensy ordynariusza 
m iejsca m ałżeństwo między dwo
ma osobami ochrzczonymi, z k tó 
rych jedna jest katolikiem  druga 
zaś akatolikiem , ponieważ takie 
m ałżeństw o z na tu ry  swojej s tw a
rza przeszkodę dla pełnej w spól
noty duchowej małżonków.

2) Nieważne jest m ałżeństwo 
między dwoma osobami, z których 
jedna byłaby ochrzczona w  Koś
ciele katolickim  lub była do niego 
przyjęta, a druga nieochrzczona 
zaw arte bez uprzedniej dyspensy 
ordynariusza miejsca.

3) Kościół nie odm awia dyspen
sy od obydwu przeszkód, biorąc 
pod uw agę okoliczności miejsc 
i osób, byleby tylko istn iała słusz
na przyczyna.

4) W celu uzyskania u ordyna
riusza m iejsca dyspensy od prze
szkody, strona katolicka m a obo-

9 Cfr. Cone. Vat. II, Decr. de Ecclesiis O rientalibus Catholicis „Orien
ta lium  Ecclesiarum”, 18, A. A. S. 57 (1965), p. 82; S. Congr. pro  Ecclesiis 
O rientalibus Decr. „Crescens m atrim oniorum ”, A. A. S. 59 (1967), pp. 165— 
166.

7 A. A. S. 57 (1965), pp. 90—112.
8 A. A. S. Ś8 (1966), pp. 929—946.
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ficiendi rem overe. Eadem  insuper 
g rav i obligatione tene tu r prom is
sionem  sinceram  praestandi, se 
om nia pro v iribus fac tu ram  esse, 
u t un iversa  proles in  Ecclesia ca
tholica bap tizetur et educetur.

5) De his prom isionibus a parte  
catholica faciendis, pars non ca
tholica tem pestive certior fiat, 
adeo u t constet ipsam  vere con
sciam  esse prom issionis et obliga
tionis patris catholicae.

6) Am bae partes edoceantur de 
fin ibus et proprie ta tibus essen tia
libus m atrim onii, a neutro  contra- 
hen te excludendis.

7) C onferentiae Episcoporum  est, 
secundum  propriam  te rrito rii com
petentiam , sta tue re  modum quo 
hae declarationes et promissiones, 
quae sem per requ irun tu r, facien
dae sint, sive ore tantum , sive 
e tiam  scriptis, sive coram testibus; 
tu m  rationem  defnire qua de ipsis 
e t in foro externo constet et pars 
acatholica certior redda tu r; item - 
que edicere quae alia sint, pro op
po rtun ita te , postulanda.

8) M itxae nuptiae form a cano
nica contrahendae sunt, quae fo r
m a ad valid ita tem  m atrim onii re - 
q u ritu r, salvo praescrip to  D ecreti 
„Crescens m atrim oniorum ”, a S. 
Congregatione pro Ecclesiis O rien
ta libus die 22 m ensis Februarii 
anno 1967 editi.®

9) Si graves difficultates form ae 
canonicae servandae obstent, O r-

w iązek oświadczyć, że jest gotowa 
odsunąć od siebie w szystkie n ie
bezpieczeństw a u tra ty  w iary. Ma 
ona ponadto tak i sam  poważny 
obowiązek złożenia szczerego p rzy
rzeczenia, że wedle sil uczyni 
wszystko, by wszystko potom stwo 
zostało ochrzczone w  Kościele k a 
tolickim  i w ychow ane po katolicku.

5) S trona akatolicka pow inna 
być powiadom iona w  odpowiednim 
czasie o w spom nianych przyrze
czeniach strony katolickiej i to 
w  ten  sposób, by rzeczywiście była 
zorientow ana co do przyrzeczenia 
i obowiązku strony katolickiej.

6) Obydwie strony pow inny być 
pouczone na tem at celów i is to t
nych przym iotów  m ałżeństwa, 
które nie mogą być wykluczone 
przez żadną ze stron.

7) Do K onferencji Biskupów n a 
leży zgodnie z w łasną kom petencją 
te ry to ria lną  określenie sposobu 
w  jakim  m ają być składane wspo
m niane dek laracje i przyrzeczenia, 
które zawsze są obowiązkowe, 
a więc czy m ają być doknyw ane 
tylko ustnie, czy też na piśm ie lub 
wobec świadków. Do niej też n a 
leży określenie w  jaki sposób ma 
to  być stw ierdzone na forum  ze
w nętrznym  i w  jak i sposób ma być 
powiadom iona strona akatolicka. 
Wreszcie do niej należy decyzja 
na tem at dom agania się jeszcze in 
nych ew entualnie form alności w tej 
m aterii.

8) M ałżeństw a mieszane w inny 
być zaw ierane z zachowaniem  fo r
my kanonicznej, co jest wym agane 
do ważności m ałżeństw a. Zacho
w uje się jednak  w  mocy przepis 
D ekretu „Crescens m atrim onio
ru m ”, wydanego w  dniu 22 lutego 
1967 r. przez K ongregację dla 
Kościołów Wschodnich.®

9) O rdynariuszow i m iejsca p rzy
sługuje praw o dyspensow ania do

s Cfr. A. A. S. 59 (1967), p. 166.



t9] Posoborowe praw odaw stw o 247

dinariis locorum  ius est d ispensan
di a form a canonica m atrim onii 
m ixti; C onferentiae autem  Episco
porum  est norm as sta tuere, quibus 
p raedicta  dispensatio in sua regio
ne vel in  suo te rrito rio  concordi 
ratione ac licite, salva tam en a li
qua publica form a celebrationis, 
concedatur.

10) C urandum  est, u t om nia m a
trim onia valide contracta in  libris 
a iure canonico praescrip tis, se
dulo adnotentur. Pastores an im a
rum  curent, u t m inistri quoque 
non catholici operam  p raesten t ad 
adnotationem  nup tia rum  cum parte  
catholica in libris inserendam .

C onferentiae vero Episcopales 
norm as edant, quibus in  earum  re 
gione vel te rrito rio  m odus com muni 
ratione determ inetur, quo de m a
trim onio, post obtentam  d ispensa
tionem  a form a canonica, publice 
contracto, in  libris iure canonico 
praescrip tis constet.

11) Quoad form am  liturgicam  
celebrandi m atrim onia m ixta, si ea 
desum enda sit ex R ituali Romano, 
r itu s  adhiberi debent ex Ordine 
celebrandi M atrim onium , aucto ri
ta te  N ostra prom ulgato, sive M a
trim onium  fit in te r partem  catho
licam  et partem  baptizatam  non 
catholicam  (nn. 39·—54), sive m a tri
m onium  f it in te r partem  catholi
cam  et partem  non baptizatam  
(nn. 55—66). Si autem  casus ferat, 
in  m atrim onio in te r partem  catho
licam  et partem  baptizatam  non 
catholicam  adhiberi possunt, de 
consensu O rdinarii loci, ritu s ce
leb rand i m atrim onium  in tra  Mis
sam  (nn. 19—38), servato  legis ge
neralis praescrip to  quoad Com m u
nionem  Eucharisticam .

form y kanonicznej w  m ałżeń
stw ach mieszanych, jeżeli poważne 
trudności nie pozw alają na jej za
stosowanie. Do K onferencji zaś 
Biskupiej należy określenie norm, 
na podstaw ie których byłaby u- 
dzielana dyspensa na podległym 
tery to rium  w  sposób jednakow y 
i godziwie, z zachowaniem  jednak 
jak iejś publicznej form y zaw arcia 
m ałżeństwa.

10) Należy zatroszczyć się o to, 
by w szystkie m ałżeństw a ważnie 
zaw arte zostały pilnie zapisane 
w księgach nakazanych przez p ra 
wo kanoniczne. Niech duszpasterze 
s ta ra ją  się skorzystać naw et z po
mocy m inistrów  akatolickich, gdy 
idzie o zapisanie w  księgach m ał
żeństw a ze stroną katolicką.
- N atom iast K onferencje Biskupie 
m ają wydać dla własnego regionu 
lub tery to rium  normy określające 
jednakow y sposób zanotow ania 
w  księgach, przepisanych przez 
praw o kanoniczne, m ałżeństw a za
w artego publicznie po uzyskaniu 
dyspensy od form y kanonicznej.

11) Jeżeli przy zaw ieraniu m ał
żeństw a mieszanego form a litu r
giczna ma być b rana z ry tuału  
rzymskiego, to należy zastosować 
obrzędy przewidziane w  Porządku 
zaw ierania m ałżeństwa, za tw ier
dzonym Naszą powagą — zarówno 
w tedy, gdy chodzi o m ałżeństwo 
zaw ierane pomiędzy stroną kato 
licką i ochrzczoną stroną akatolic
ką (nn. 39—54) jak  i w tedy, gdy 
m ałżeństw o ma być zaw arte m ię
dzy stroną katolicką i stroną nie- 
ochrzczoną (nn. 55—66). Gdy tak  
doradzają okoliczności, w  m ałżeń
stw ie zaw ieranym  przez stronę 
kato licką ze stroną akatolicką 
ochrzczoną, może być zastosow a
ny — za zezwoleniem ordynariu 
sza m iejsca — obrzęd m ałżeństw a 
w  czasie Mszy św. (nn. 19—38)
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12) C onferentiae Episcopales 
Apostolicam  Sedem  certiorem  red 
dan t de iis, quae circa m atrim onia 
m ix ta  pro sua com petentia decre
verint.

13) M atrim onii celebratio co
ram  sacerdote vel - diacono catho
lico et m inistro  non catholico, qui 
sim ul suum  quisque ritum  p era 
gant, veta tu r; neque adm ittitu r, 
ante vel post catholicam  celebra
tionem , alia m atrim onii celebratio 
religiosa and m atrim onialem  con
sensum  praestandum  vel renovan
dum.

14) O rdinarii locorum et parochi 
curent, ne coniugi catholico et f i
liis, e m atrim onio m ixto natis, au 
xilium  sp irituale desit ad eorum  
officia conscientiae adim plenda; 
eundem que horten tu r coniugem, 
u t m em or sit sem per doni divini 
fidei catholicae eiusque testim o
nium  reddat „cum m odestia et t i 
more, conscientiam  habens bo
nam ”; 10 coniuges adiuvent ad v i
tae  coniugalis et fam iliaris foven
dam  unitatem , quae, si de Christia
nis agatur, in illorum  quoque bap 
tism o inn ititu r. Qua de re  op tan 
dum  est, u t iidem  Pastores re la tio 
nes instituan t cum m inistris a lia
rum  com m unitatum  religiosarum , 
easque sincere probitate et sap ien
ti fiducia conforment.

15) Poenae, quae in  C. I. C. can. 
2319 s ta tu tae  sunt, omnes abrogan
tu r; pro iis au tem  qui tales poenas 
contraxerin t, earundem  poenarum  
effectus cessant, salvis tam en obli
gationibus, de quibus in n. 4 harum  
norm arum  serm o est.

z zachowaniem  jednak  ogólnego 
przepisu co do K om unii św.

12) K onferencje Biskupie pow ia
dom ią Stolicę Ap. o zarządzeniach 
w ydanych w  zakresie w łasnej kom 
petencji w  odniesieniu do m ał
żeństw  mieszanych.

13) Zabronione jest zaw ieranie 
m ałżeństw a przed kapłanem  lub 
diakonem  katolickim  i m inistrem  
akatolickim  w ten sposób, że każ
dy w ykonuje równocześnie swój 
obrzęd. Nie zezwala się również, 
by przed lub po katolickim  obrzę
dzie m iał miejsce inny obrzęd 
religijny dla w yrażenia lub odno
w ienia zgody małżeńskiej.

14) O rdynariusze m iejsca oraz 
proboszczowie w inni zatroszczyć 
się o to, by małżonkowi kato lickie
m u i dzieciom zrodzonym z m ał
żeństw a mieszanego nie zabrakło 
duchowej pomocy potrzebnej do 
w ypełnienia ich obowiązków su 
mienia. M ają też napom inać s tro 
nę katolicką, by pam iętała zawsze
0 Bożym darze w iary  katolickiej
1 daw ała tem u świadectwo „zacho
w ując czyste sum ienie z łagodnoś
cią i bojaźnią (Bożą) ” .10 M ałżonków 
należy wspomóc w ugruntow aniu  
jedności życia małżeńskiego i ro 
dzinnego, k tó ra  w  w ypadku chrześ
cijan m a sw oje źródło w  ich 
chrzcie. Należy sobie życzyć, by 
w spom niani pasterze naw iązali 
w  tej spraw ie kontak ty  z m in istra
mi innych w spólnot religijnych 
i oddziaływali na nie szczerą p ra 
wością i roztropnym  zaufaniem .

15) Odwołuje się w szystkie k a ry  
ustanow ione w  kan. 2319 KPK. J e 
żeli chodzi o tych, którzy zaciąg
nęli już w spom niane kary  to  u s ta 
ją skutk i tych kar, z zachowaniem  
jednak  w  mocy obowiązków, o k tó 
rych jest mowa w  n. 4 obecnych 
przepisów.

10 Cfr. 1 Pt. 3,16.
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16) O rdinarius loci sanationem  
in radice m atrim onii m ixti conce
dere potest, im pletis condicionibus, 
de quibus in nn. 4 et 5 harum  
norm arum , et servatis ceteris de 
iure servandis.

17) In casu peculiaris d ifficu lta
tis vel dubii quoad applicationem  
harum  norm arum , recurrendum  est 
ad Sanctam  Sedem.

Q uaecum que a Nobis hisce L it
teris m otu proprio datis decreta 
sunt, ea om nia firm a ac ra ta  esse 
iubem us suosque integros effectus 
obtinere a die 1 mensis Octobris 
huius anni, contrariis quibuslibet 
non obstantibus.

Datum  Romae, apud Sanctum  
P etrum , die XX XI mensis M artii 
MCLXX, Pontificatus N ostri sep ti
mo.

PAULUS PP. VI

16) O rdynariusz m iejsca może 
sanować w zaw iązku m ałżeństwo 
mieszane, po w ypełnieniu w aru n 
ków, o k tórych mowa w  nn. 4 i 5 
zaw artych tu  przepisów  i z zacho
w aniem  innych w arunków  w ym a
ganych przez prawo.

17) W w ypadku szczególnej tru d 
ności lub w ątpliw ości co do zasto
sow ania obecnych norm, należy 
się odnieść do Stolicy Ap.

Co zostało zarządzone tym  n a 
szym pism em w ydanym  z w łasnej 
inicjatyw y, to wszystko za tw ier
dzamy. Z aw arte tu  przepisy zacz
ną w  pełni obowiązywać od dnia 
1 października b. r., bez względu na 
jakiekolw iek przeciwne zarządze
nia.

Dan w  Rzymie u św. P io tra , 
dnia 31 m arca 1970 roku, w  siód
m ym  roku naszego Pontyfikatu .

PAP. PAW EŁ VI

70.

OKÓLNIK KONGREGACJI DLA SPRAW  DUCHOWIEŃSTWA 
skierow any do Przew odniczących K onferencji Biskupich, a dotyczący 
Rad K apłańskich w  św ietle w ytycznych K ongregacji P lenarnej z dnia 

10 października 1969 roku

LITTERAE CIRCULARES 
ad Praesides C onferentiarum  Episcopalium  de Consiliis P raesby teralibus 

iux ta  p lacita Congregationis P lenariae die 10 Octobris 1969 habitae 
(AAS 62(1970)459—465)

P r o e n i u m

1. P resby teri sacra O rdinatione 
atque missione, quam  ab Episcopis 
recipiunt, „prom oventur ad in se r
viendum  Christo M agistro, S acer
doti e t Regi, cuius partic ipan t m i
nisterium , quo Ecclesia in  P opu
lum  Dei, Corpus C hristi e t Tem 
plum  S piritus Sancti, hic in te r 
ris, indesinenter aed ifica tu r” .1

W s t ę p

1. P rezbiterzy przez święcenia 
i misję, otrzym aną od biskupów  
„zostają w yniesieni do służenia 
Chrystusow i Nauczycielowi, K a
płanowi i Królowi, uczestnicząc 
w  Jego posłudze, dzięki k tó rej 
Kościół tu ta j na ziemi rośnie nie
ustannie jako lud Boży, Ciało 
C hrystusa i św iątynia Ducha Św ię-


