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EKLEZJALNY CHARAKTER MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

1. P ierw otna myśl Boża w yrażona w Księdze Rodzaju, 2. M ałżeństwo 
i rodzina jako podstaw owa w spólnota kościelna, 3. „Domowy Kościół” 
stale rozw ijającą się wspólnotą.

1. P ierw otna myśl Boża w yrażona w Księdze Rodzaju

. Zapytanie faryzeuszów dotycząoe spraw y rozwodów dało okazję C hry
stusowi do poruszenia bardzo podstawowego w m yśli Bożej — zagad
nienia jedności w spólnoty m ałżeńskiej. W pierw szej części odpowiedzi 
(Mt 19. 4—6) C hrystus w yraźnie naw iązuje do Księgi Rodzaju (1, 27 
i 2, 24). Dla lepszego zrozum ienia problem u w arto  więc naw iązać do 
w spom nianych tekstów  Księgi Rodzaju korzystając z naśw ietleń egze
getyczno-teologicznych.

Księga ta  zaw iera dw a opisy stw orzenia pierwszych rodziców, k tóre 
niew ątpliiw e m ają fundam entalne znaczenie dla teologicznego zrozu
m ienia nauki o m ałżeństw ie. Pierw szy z nich (Rdz 2, 18—24) zdaniem 
P. A dnes’a jest starszym  *, ponieważ należy do tej części P en ta teuchu , 
k tóra charak teryzuje się bardzo żywotnym, kolorystycznym  stylem , 
a także delikatną psychologią zaw artą  w pewnych opisach. Oto początek 
wyżej cytowanego tekstu : „Potem  Bóg rzekł: nie jest dobrze, żeby męż
czyzna był sam ; uczynię m u zatem  odpow iednią dla niego pomoc...”' 
(Rdz 2, 18). W dalszym ciągu następuje opowiadanie o przeglądzie doko
nanym  przez pierwszego mężczyznę wszelkich „istot żywych”. W śród 
nich jednak  nie znalazł on odpowiedniej pomocy dla siebie. Obrazowy 
opis stw orzenia niew iasty przedstaw iony dalej m a niejako zaakcento
wać identyczność oraz równość w  naturze ludzkiej kobiety i mężczyz
ny 2.

Celem zasadniczym opowiadania, jak  się wydaje, jest. w ykazanie ści-

1 P. A d n è s ,  Le Mariage, (Le m ystère Chrétien, Théologie Sacram en- 
taiire), Tournai 1963, s. 9.

2 „Alors, d u ran t un profond som m eil de l’homme, Dieu lui-m êm e 
prend une côte, — ou peuit-être, un  côte, une m oitié de l’homme, car 
le term e hebraique se l’a, comme ses traductions grecque (jzXsvga) e t la 
tine (costa), est susceptible de l’un et l’au tre  sens, — e t il en forme 
la prem ière femme. P ar là est exprim ée l'id en tité  e t aussi l’égalité, 
de n a tu re  en tre  l’hom m e et la  fem m e, vérité  trop  souvent m éconnue 
de l ’O rient ancien.” P. A d n è s ,  dz. c., s. 9.
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slego powiązania między mężczyzną i niew iastą oraz ich wzajemnego 
pociągu do siebie zm ierzającego do in te g rac ji3. Z ust mężczyzny p a
dają  słowa: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego 
ciała” (Rdz 2, 23). W spomniany fragm ent kończy się stw ierdzeniem : 
„Dlatego to  mężczyzna opuszcza ojca swego i m atkę sw oją i łączy się ze 
swoją żoną tak  ściśle, że sta ją  się jednym  ciałem ” (Rdz 2, 24). Te w ła
śnie słowa cytuje Chrystus w przytoczonym  wyżej uryw ku św. M ateu
sza. Tekst ten  m a w ielkie znaczenie dla zrozum ienia m yśli Bożej odno
śnie m ałżeństw a. Ścisłego złączenia się m ałżonków nie należy pojmować 
jedynie w  sensie fizycznym. Określenie bowiem „jedno ciało” w  u ję
ciu biblijnym  oznacza osobę, która w  ten sposób na zew nątrz rep re 
zentuje sw oją ludzkość. Jest to więc zjednoczenie najbardziej intym ne 
przez myśl i wolę — w m iłości4.

Drugi tekst Księgi Rodzaju (1, 26—28), choć mniej rozwinięty od po
przedniego, zaw iera elem enty nowe, różne. Stworzenie mężczyzny i nie
w iasty jest tu  ukazane równocześnie: „A wreszcie rzekł Bóg: „uczyńmy 
człowieka na nasz obraz, podobnego nam , niech panuje nad rybam i m or
skim i, nad p tactw em  ... Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na 
obraz Boży go stworzył, stw orzył mężczyznę i niew iastę” (Rdz 1, 24—27). 
W tym  w ypadku słowo „człowiek” użyte jest w  liczbie pojedynczej 
kolektyw nej. O bejm uje mężczyznę i kobietę razem. Obydwoje zostali 
stw orzeni na obraz Boży. Bóg w  swoich zam iarach przew idział różnice 
płci, k tóre się w zajem nie uzupełniają i pozw alają dw ojgu ludziom tw o
rzyć jedność 5. W dalszym ciągu tego tekstu  znajdujem y elem ent nowy, 
m ianowicie: zjednoczenie twórcze, zm ierzające do prokreacji: „bądźcie 
płodni i rozm nażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie 
poddaną...” (Rdz 1, 28).

2. M ałżeństwo i rodzina jako podstaw owa w spólnota kościelna

W oparciu o wyżej wspom niany tekst św. M ateusza, naukę św. P aw ła 
etc., teologia katolicka w ypracow ała ideę, k tórą współcześnie precyzuje

3 Tamże.
4 „Ces mots sont d’une grande portée, car ils révèlen t en résum é l’idé

al et la loi du m ariage selon les intentions de Dieu. Le lien qui attache 
l ’homme à son épouse est plus im périeux que les liens mêmes du sang, 
qui l’a ttachent à ses paren ts, puisqu’il qu itter ces derniers pour s a tta 
cher à celleci. La term e hébreu dâbaq veu t d ire coller, agglutiner, ad 
hérer. L’effet de cette adhésion, c’es t que l’hom m e e t la  fem m e devien
nent, ne form ent plus qu’un seule chair. P arole enigm atique, qui a d’a
bord, sem ble-t-il un sens physique, et qui fa it allusion à l’acte conju
gal, mais qui aussi un sens m oral, car le mot chair, pris dans son 
acception biblique, signifie une personne, reipresente’e par l’apparence 
ex térieu re  de son hum anité. Il sâgit donc l’union la  plus intim e par la 
com m unauté de pensée, de volonté e t d’am our...”, P. A d n è s ,  s. 9 n.

5 „C’est donc comme un couple sexué que l’espèce hum aine est posée 
p ar Dieu dans l’existence. L eur un ion com plété l ’hom m e et la  femme,
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kan. 1012 § 1 KPK: „Chrystus P an  wyniósł do godności sakram entu  
sam ą umowę m ałżeńską w śród ochrzczonych”. Już B ellarm in określił 
to jasno w oparciu o s ta re  sform ułow anie teologiczne: „gratia perficit, 
non destru it n a tu ram ” 8. Zestaw iając naukę C hrystusa z wyżej cyto
w anym i tekstam i Księgi Rodzaju widzimy, że m ałżeństw o jako rzeczy
wistość natu ra lna , o ile jest zakorzeniona w ekonomii stw orzenia, rea li
zuje się w  pełni w m ałżeństw ie sakram entalnym , podobnie jak  Boży 
p lan  stw orzenia osiąga swój szczyt w planie zbawienia. Je st też w nim 
ściśle związany zgodnie z uprzednio powziętym  zam iarem  Stwórcy. Nie 
można zatem tw ierdzić, jakoby Boży plan  stw orzenia istniał sam dla 
siebie wykluczając jakąkolw iek zależność. Pozostaje on bowiem w  ści
słym związku z historią zbawienia.

A zatem  m ałżeństw o sakram entalne nie jest jakoby dodatkiem  do 
m ałżeństw a naturalnego, lecz stanow i dalszą jego realizację w  planie 
zbawienia. Także m ałżeństw o natu ra lne  przez chrzest zainteresow a
nych osób zm ienia w pew nym  sensie swój charak ter. Nie pozostaje bo
wiem nadal wyłącznie w sferze dotychczasowej, czysto natu ra lnej, ale 
w całej swojej rzeczywistości jest elem entem  twórczym  realizującego 
się porządku zbaw ien ia7. M ałżeństwo zatem  natu ra lne  będące wypeł-

e t réalise la perfection de l ’être  hum ain, qui n ’es t acheve n i comme 
type m asculin, ni comme type fém inin, mais dans l’union des deux.” 
P. A d . n é s ,  dz. c., s. 10 n.

6 E. C o r e c c o ,  L’inseparabilità tra contratto m atrim oniale e sacra- 
m ento  — alla luce del principio scolastico „Gratia perficit non destruit 
naturam ”, E stratto  da: S trum ento  intermazionale per un lavoro teolo- 
gico: Communio n. 16 e n. 17, luglio-ottobre 1974, s. 5, Lo sviluppo délia 
do ttrina nella prim a e nella seconda scolastioa n r 4.

7 Por. K. W o j t y ł a  (kard.) Rodzina jako „communio personarum", 
A teneum  K apłańskie t. 83, 1974, z. 3 (395) na str. 347 mówi: ,.Rodzina 
bowiem jest rzeczywistością w ybitnie ludziką, a rzeczywistość tę  ludzie 
rea lizu ją na zasadzie zrozum ienia jej istoty i sensu, ale także rozum ieją 
jej istotę i sens na zasadzie życia i realizacji. G łęboki ludzki sens m ał
żeństw a i rodziny odpowiada zarazem  m yśli Bożej. Je st to owoc do
ciekań biblijnych i patrystycznych, jest to zarazem  kw intesencja ow*ej 
współczesnej wypowiedzi Kościoła, jaka znajdu je się w  K onstytucji 
„G audium  et spes.”

„L’iidea dell’elevaziome è forsę la  categoria più gen i ale e carica di 
oonseguenze di tu tta  la riflessione teologica sulla s tru ttu ra  del m a tri-  
monio cristiano. Significa che il m atrim onio in  quanto rea ltà  naturale , 
rad ica te  nell’feconomia della creazione, s i reaMzza pienam ente nel Sa
cram ento, alio stessio modo che l’economia della creazione si realizza 
pienam ente in  quella della salvezza. (Su tu tta  questa problem atica cfr. 
J. Ratzinger, „Zur Theologie der Ehe”, Theologie der Ehe, Regensbur- 
-G ôttingen 1969, 91 (93). Dato che l’economia della creazione, in  quanto 
rea ltà  puram ente naturale , non esiste in assoluto, ma è sem,pre pra- 
cisata, nel suo significato salvifico cinereto, dalla storia in cui è deter- 
m inata , e dato che per i cristiani l’economia, della creazione è già in- 
se rita  nella stonia della salvezza, anche il m atrim onio naturale , dal m e
m ento che è sta to  inserito con il battesim o in quest’ — ultim a, non 
è più determ inate nel suo significato, né daU’economia della creazione 
in astxatto, né tanto  meno da una storia m ondana qualsiasi, bensi dalla 
s to ria  dell’alleanza o della salvezza”, E. C o r e c c o ,  dz. c., s. 23.
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niem  ekonom ii zbawienia, dokonuje się w historii doczesnej tego św ia
ta. Jednakże jest z góry przewidziane, by jako tak ie stało się rzeczy
wistością porządku zbawienia. D latego też m ałżeństw o ochrzczonych, 
zaw arte w  porządku Nowego Przym ierza, tylko w nim  może osiągnąć 
swą pełnię. I tu ta j m a sens wyżej wspom niane sform ułowanie: „łaska 
udoskonala, a nie niszczy n a tu ry ”.

Podobnie bowiem jak  chrzest w łącza w  porządek zbaw ienia każdego 
człowieka indyw idualnie, pomimo że pozostaje on i żyje w  dalszym ciągu 
w świecie stworzonym , tak  też sakram ent daje m ałżeństw u w artość zba
wczą 8. C hrystus zatem  nie zm ienił nic w  m ałżeństw ie naturalnym : ani 
podstawowych elementów, ani znaczenia. Włączył je jednak  do planu 
zbawczego spraw iając, że odtąd zaczyna ono spełniać wiele donioślej
szą rolę. S tw ierdzali to już naw et starzy  teologowie.

Dlatego też, jak  mówi E. Correco: sakram ent nie jest rzeczywistością, 
k tóra znajdu je się ponad, obok, albo dołączona została do m ałżeństw a, 
lecz jest sam ym  m ałżeństw em  o tyle, o ile zaw arli je chrześcijanie. 
Tym sam ym  nabiera ono znaczenia i skuteczności, jak iej przedtem  nie 
miało. Czyli m ałżeństw o naturalne, k tóre było poprzednio rzeczywi
stością w  ekonomii stworzenia, stanow i tę sam ą rzeczywistość, k tóra 
w  ekonomii zbaw ienia jest sakram entem . Wobec tego stanow ią one rze
czywistość jedną „now ą”, niepodzielną, podobnie jak  nie można oddzie
lić ekonomii zbaw ienia od ekonomii stw orzenia. Dlatego też dla czło
w ieka ochrzczonego nie m a możliwości pow rotu do porządku stw orze
nia, czyli do porządku naturalnego, ponieważ on już jako tak i nie 
istnieje, lecz został całościowo podniesiony i istn ieje w ew nątrz całej 
historii Nowego Przym ierza. A zatem  d la osób ochrczonych nie ma 
pow rotu od sakram entu  m ałżeństw a do praw a n a tu ra ln eg o 9. W szystkie

8 „L’economia della creazione, come il m atrim onio naturale , possono 
di fa tto  sussistere solo o come rea lta  alienate dentro  la  sto ria  m ondana, 
o come rea ltä  liberate , valevoli p e r la  salvezza, dentro l’econoimia della 
redenzione. Dd conseguenza, il m atrim onio dei battezzati pu6 realizzarsi 
in modo vero, e valido p er la salvezza, solo come sacram ento della 
muova alleanza. In questo senso deve essere in te rp re ta to  l’adagio sco- 
lastico G ratia  perficit, non desitruit naturam . Come l’economia della 
salvezza riconduce alia sua origime l’uorno ehe l ’h a  acce tta ta  a ttraverso  
il battesim o, liberajndolo dall’alienazione della sto ria  m ondana, cosi 
il sacram ento da al m atrim onio un valore salvifico.”, E. C o r  e c c o, 
j. w.

9 „Ci6 significa anche ehe la costataziione fa tta  dagli scoiastici, se - 
condo la quale Cristo non ha cam biato nulla del m atrim onio naturale, 
puö significare solo ehe gli elements m aterial! dello stestso sono rim asti 
identici, o non ehe il suo significato sia rim asto invariato. II principio 
dell’id en tita  tr a  contra tto  e sacram ento significa, perciö ehe il sacra
m ento non e una rea ltä  che sta  „sopra”, „accanto o aggiunta” al m a
trim onio, m a ehe e il matrdmonio sitesso in quanto  celebrato tra  cristia- 
ni. Esso assum e perö un significato ed uin’efficaoia salvifici nuovi. II 
m atrim onio naturale , in quanto rea ltä  rad ic sta  nell’economia della cre
azione, e la ste&sa rea ltä  che, nell’economia della salvezza e sacram ento. 
Ciö significa anche ehe le due rea ltä  non sono separabili, come non
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więc upraw nienia, wszystkie relacje  i związki międzyosobowe m ają no
wy w ym iar, są nową rzeczywistością. W ten  sposób dla ochrzczonych 
istnieje tylko rzeczywistość zbawienia, w której realizuje się także i sa
k ram ent m ałżeństw a. Od zainteresow anych w praw dzie zależy fak t za
w arcia m ałżeństw a, jednakże jego obiektyw na rzeczywistość sakram en
ta ln a  jako związku świętego już nie wchodzi w  zakres ich kom petencji. 
W ten  sposób jasno w idać eklezjalny charak te r m ałżeństw a, ponieważ 
porządek zbaw ienia jako tak i realizuje się historycznie w  Kościele 
katolickim  i poprzez K ościół10. Ten w łaśnie eklezjalny charak ter m ał
żeństw a bardzo podkreśla Sobór W atykański II (KK 11, 2; KDK 48 n.; 
DCHW 3, 1). N aw iązuje zatem  sobór do pierw otnej idei, k tó ra  trw a 
przez kilka pierwszych wieków.

Od reform y gregoriańskiej poczęto definiować m ałżeństw o nie tylko 
jako w spólnotę duchową, ale także jako społeczność w idzialną, insty
tucjonalnie niezależną od kom petencji doczesnej, m ającą w łasny porzą
dek praw ny, jakby  inną, m ałą „społeczność doskonałą”. Pod w pływ em  
powszechnych wówczas koncepcji cywilistycznych ewolucja poszła da
lej, doprow adzając zarówno w  teologii jak  i kanonistyce do rozpatry 
w ania m ałżeństw a pod aspektem  k o n trak tu a ln y m łI. Nie od razu jed
nak  zanikło p ierw otne pojm ow anie jedności elem entów  naturalnych  
i nadprzyrodzonych, oparte  na Ewangelii i całej tradycji pierwszych 
wieków. Zawsze bowiem uznaw ano m ałżeństw o za związek święty, re li
gijny, czego dowody znajdujem y jeszcze w  X II w ieku w pism ach G ra
cjana.

Jednakże już od X V III w ieku papieże zaczynają zabierać głos w tej 
spraw ie przeciwko zbyt daleko idącym  prądom , szczególnie gallikań- 
skim  i później józefinistycznym. Tak np. Benedykt XIV w ystępuje prze
ciwko autorom , którzy  tw ierdzą, że chrześcijanie mogą swą wolą wy
kluczyć sakram entalność 12. Pius I X 13 w yraźnie podkreśla niemożliwość

e possibile separare l ’economia della salvezza da quella della ereazione 
im due rea ltà  aventii un ’esistenza e un  sagnificato salvifioo autonamo.
Il principio délia „elevaizione” postula, a il’in te rno  della dinam ica dell’ 
’economia dalla salvezza, quello deU’iden tità  e quello délia inseparabi- 
lità  del sacram ento dal con tra tto  m atrim oniale.

Di canseguenza, per il cristiano, non è pdù possibile un  regresso dall’ 
’economia délia salvezza a quella délia creaaione, poiohé quest’ultim a 
non esiste pdù, concretam ente, se non in  quanto rea ltà  „elevata” e as- 
sun ta  dentro  la  storiia della nuova alleanza. Cosi on è possibile per i co- 
niugi battezzati un ritormo dal sacram ento al m atrim onio di d iritto  n a
turale , poiché quest’u ltim o  non esiste più, in quanto  rea ltà  piena di 
signdficato liberan te e salvüâco, se non come saoraimento.”, E. C o r é e -  
c o, dz. c., s. 24, j. w.

10 Tam że
11 E. C o r  e  c c o, dz, c., s. 16.
12 B e n e d i c t u s  XIV, De Synodo dioecesana1, M echliniae 1842, 1 .1, 

lib. 6 c. 7, s. 449.
13 P i u s  IX. L itt. Apost.: A d Apostolicae Sedis  z dnia 22 V III 1851, 

Codiois Iu ris Canonici Fontes (Fontes) ed. cura P. G asparri, II. n r 511, 
s. 858.
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rozdzielenia sakram entu  od k o n trak tu  ,chociaż bez tego ostatniego m ał
żeństwo istnieć nie może. Oprócz elem entów  m aterialnych posiada ono 
również duchowe, niewidzialne. Dlatego m ałżeństwo ochrzczonych, jeśli 
nie zostało zaw arte jako sakram ent, jest tylko „un pretto  concubinato” u .

Tak więc już po k ilku  uprzednich wypowiedziach na ten  tem at p a 
pieży: P iusa VI, VII, VIII, cytowany list P iusa IX ma już bardziej 
sprecyzow aną koncepcję w te j m aterii. Po te j sam ej linii idą również 
wypowiedzi Leona X III. W tym  duchu również dokonano kodyfikacji 
opublikow anej za B enedykta X V 15. Zatem  Pius X I w  Encyklice 
Casti connubii niew iele dodał do wypowiedzi Leona X III. Nic też dziw 
nego, że obecnie m yśl p rzed- i posoborowa oraz dokum enty soborowe 
naw iązują do p ierw otnej koncepcji. S ta ra ją  się naświetlić pełną rzeczy
wistość związku małżeńskiego w  aspeikcie eklezjalnym . Podstaw ę do 
tego znajdu ją w  wyżej wspom nianych słowach Chrystusa, ale także 
w  szczególności w  teikście św. Paw ła, przez m ałżeństwo bowiem Kościół 
realizuje Się w tych domowych wspólnotach (jpor. Ef 5, 22—32).

Sobór W atykański II w  K onstytucji dogm atycznej L um en G entium  
n r 11 podkreśla tajem nicę jedności m ałżeństw a i płodnej miłości w  nim 
się spraw dzającej. K onstytucja natom iast Gawdium et spes zw raca uw a
gę w  nr ze 48 na ścisły związek z odkupieńczą mocą C hrystusa i  zbaw 
czą działalnością Kościoła a tym, co się dokonuje we wspólnocie m ał
żeńskiej i później rodzinnej. Na końcu tegoż num eru (48) ta  sam a K on
sty tucja mówi: „Toteż rodzina chrześcijańska, ponieważ pow staje z m ał
żeństwa, będącego obrazem  i uczestnikiem  w  m iłosnym  przym ierzu 
C hrystusa i Kościoła, przez miłość m ałżonków, ofiarną płodność, jedność 
i w ierność, jaik i przez m iłosną w spółpracę w szystkich członków u jaw 
niać będzie wszystkim  żyw ą Obecność Zbawiciela w  świecie oraz p raw 
dziwą natu rę  Kościoła.” (KDK 48).

Z wyżej omówionych fak tów  płyną konsekwencje. Przede wszystkim 
jasną sta je  się rzeczą, że tylko w m ałżeństw ie i rodzinie włączonej 
w  Boże życie Kościoła w  pełni nab iera sensu nazw anie tego związku 
„domowym Kościołem” (por. KK 11). Wówczas również osiąga swe peł
ne znaczenie uczestnictwo małżonków we wspólnocie eucharystycznej, 
k tóra stanow i szczyt więzi między w iernym i i Chrystusem .

Tego sensu znaleźć oczywiście nie można w uczestniczeniu osób, k tó
re  z w łasnej w iny przyczyniły się do rozbicia swego życia małżeńskiego. 
Tam  bowiem, gdzie nie m a jedności uświęconej sakram entem , nie może 
być w  pełni realizow any udział w  Eucharystii, stanow iący szczyt życia 
kościelnego. Nic też dziwnego, że Kościół wobec tych ludzi stosuje 
pew ne ograniczenia. W ich bowiem życiu osobistym b rak  realizacji 
życia Kościoła, pełnej świadomości wspólnoty kościelnej, a także ak tu a
lizowania się tego, co jest je j elem entem  konstytutyw nym .

14 Por. tam że, lis t z dnia 9 IX  1852, Fontes II. n r 514, s. 869—870; E. 
C o r  e c c o, dz. c., s. 17, L’in tervento  del maigistero nel corso del XIX 
secolo nr 1.

13 Tamże, j. w., n r  1, s. 17—(18.
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Między tym i dwoma ekstrem am i, tzn. między pełnym  uczestnictwem  
a jego zaprzeczeniem , istn ieje cały szereg stadiów  pośrednich. Udział 
bowiem  ludzi w  życiU własnego domowego Kościoła w edług zbawczego 
planu Bożego oraz we wspólnotow ym  życiu kościelnym  nie jest jedna
kowy. O ile elem enty Boże są zawsze pewne, doskonałe, nieprzerw anie 
działające i spraw dzające się, o tyle realizacja wspólnoty ze strony ludzi 
oraz w ypełnienie obowiązków jest nie tylko często niepełne i niedo
skonałe, ale wrzęcz niejednokrotnie przeciw działają oni tem u, co po
winno być w  duchu Bożym dokonane.

Dlatego też w granicach między pełną wspólnotą i doskonałym  ucze
stnictw em  w  Eucharystii z jednej strony a bezwzględnym zerw aniem  
więzi z Bogiem i Kościołem jest cały szereg pośrednich, bliższych lub 
bardziej od ideału oddalonych stadiów. Realizacja bowiem życia w spól
noty kościelnej zgodnie z nauką Soboru W atykańskiego II, przy jm u
je rozm aite natężenie, czy stopnie, jak  inni się w yrażają, w  zależności 
od poszczególnych ludzi, ale to nie może pozostać bez wpływ u na 
upraw nienia subiektyw ne. Jeżeli bowiem ktoś nie w ypełnia obowiązków, 
jak ie może mieć pretensje  do pełnych upraw nień? Takie żądania by
łyby uzurpacją. W iększy osobisty w kład jest przyczyną, że otrzym uje 
się więcej. P raw o do pełnego uczestnictwa stanow i jedynie konsek
w encję wiernego w ypełniania wszystkich obowiązków oraz udziału 
w  pełni życia Kościoła. W prawdzie z najgłębszym  sensie będzie to po 
ludzku niewym ierne, to jednak  pewne, oczywiste fak ty  zm uszają do 
wyciągnięcia z nich logicznych wniosków. Ta współzależność jest w ięc 
tak  w ażna i tak  oczywista, że bez niej nie da się zrozumieć, czym jest 
w  pełnej swej treści ten  „domowy Kościół” — rodzina w  Ludzie Bo
żym, we wspólnocie wspólnot.

3. „Domowy Kościół” sta le rozw ijającą się w spólnotą

Chociaż sakram ent m ałżeństw a odgryw a zaasdniczą rolę w  form o
w aniu się „domowego Kościoła”, jednakże nie jest on wyizolowany od 
innych, również pozytywnie działających czynników. Nie wolno bowiem 
zapominać o bardzo ważnym, podstaw owym  i tw órczym  w pływie słowa 
Bożego i sakram entów , spośród których fundam entalnym  jest chrzest, 
a szczytowym Eucharystia. Każdy z tych sakram entów  na swój sposób 
przygotow uje i przyczynia się do tego, by zaistn iała właściwa podsta
w a dla działania sakram entu  m ałżeństw a.

W zasadniczych swoich elem entach jest to fundam ent, można pow ie
dzieć, „darm o dany”, um ożliw iający realizację Bożego, stw órczo-zbaw - 
czego planu, czyli dzieła, które sw ą pełnię osiąga w  zbawieniu. Po nim, 
jeśli wolno tak  abstrakcyjn ie rozumować, następuje ludzki elem ent po
zytywnej w spółpracy z otrzym aną łaską, by stworzyć w spólnotę m ał
żeńską, a później rodzinną. W spółpraca ta  polega przede w szystkim  na 
zgodnym ze stwórczo-zbawczym  planem  Bożym w ypełnianiu wzajem 
nych zadań względem  siebie samych, a potem  i dzieci.
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Nie może się jednak  ograniczać do troski o w łasną rodzinę, choć ona 
jest pierwszym  i zasadniczym obowiązkiem, ale też m a obejmować 
udzielanie pomocy na zew nątrz innym, jeśli potrzebować oni będą po
mocy, czy w sparcia szczególnie duchowego. — Również i sam i m ałżon
kowie i rodzice — ponieważ żyją we wspólnocie wspólnot, m ają up raw 
nienia w realizacji swej wspólnoty w dalszym ciągu otrzym ywać pomoc 
ze strony spełniających odnośne funkcje w  Kościele, czy to przez um a
cniające słowo Boże, czy też przez adm inistrow anie sakram entów , szcze
gólnie sakram entu  pokuty i Eucharystii, k tóre pozw alają u trzym ać się 
na odpowiednim poziomie.

W spólnota bowiem Kościoła domowego nie form uje się w  ab strak 
cyjnym  izolowaniu, ale w ew nątrz wspólnoty wspólnot, w tow arzystw ie 
innych domowych Kościołów oraz różnego rodzaju większych wspólnot 
w zajem nie się zazębiających, a spraw a domowego Kościoła nie może 
być dla nich obojętna. W ten  sposób w oparciu o sakram ent m ałżeń
stw a przy współudziale wyżej wspom nianych pomocy małżonkowie rea 
lizują swój w łasny „Kościół domowy”, k tóry  jest sam w sobie czymś 
niepow tarzalnym . Oni zaś sami prow adzą życie sobie właściwe, okre
ślane daw niej w  Kościele jako stan  małżeński. W prowadza on bowiem 
w  społeczność Ludu Bożego charakterystyczną dla siebie odrębność 
przy  zachow aniu zasadniczej jedność^16. Umożliwia to  spełnienie zadań 
Kościoła we w łasnym  wym iarze, a także przyczynia się do zjednocze
n ia całej ludzkości17.

Można więc powiedzieć, że m ałżeństwo spełnia swoistą funkcję w spo
łeczności kościelnej, jednak  równie konieczną i podstawową jak  kap
łaństw o. M ałżeństwo bowiem na swój sposób konstytutyw nie przyczynia 
się do realizacji porządku zbaw ienia ls. K ontystucja dogmatyczna o Ko
ściele mówi, że m ałżonkowie nie tylko w yrażają tajem nicę jedności 
pomiędzy Chrystusem  a Kościołem, ale też w niej uczestniczą 19. Nie jest 
to  dziwne, podobnie jak  pogląd trw ający  w  tradycji Kościoła W schod
niego, uznający jedynie pierwsze m ałżeństwo ochrzczonych za pełny 
w yraz miłości C hrystusa do Kościoła. Pow tórne zaw arcie tego związ
ku  po śm ierci jednego ze współmałżonków zaledwie tolerowano, a trze 
cie uważano niejako za „m alum  necesarium ” — zło konieczne.

16 „Status autem  coniugałis, propter vitae com m unitatem  individuam  
e t indis'solubilem quam  inducit, par quodam modo est sta tu i 
clerical! vel religioso qui per se perpe tu i etiam  sunt.” , Pont. Comm. 
Centralis Praeparatoria conc. Vat. I l  Quaest. de discipl. sacramento- 
rum  — Schem a decreti de praeparatione ad sacram m atrim ., Vatioaini, 
1962, s. 3.

17 O. S a  i e  r, „Communia" in  der Lehre des Z w eiten  Vatikanischen  
Konzils, Bam berg 1973, s. 80.

18 Tam że, s. 69.
19 K K  11, 2; por. Pont. Com. Centr. Praep. — Schem a constitu tions  

de castitate, virginitate, m atrim onio et fam ilia, — relatore A. 0 1 1  a- 
v i a n i ,  Vaticani 1961, s. 4, n r 10.
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Powyższe naśw ietlenie teologiczno-kościelne jak  najbardziej ukazuje 
sens m ałżeństw a, k tóre może być realizow ane tylko między jednym  
mężczyzną a jedną niew iastą. I dlatego w  stwórczozbawczym planie 
Bożym poprzez słowo Boże i sakram ent rodzi się upraw nien ie każdej 
z dwu stron  do w zajem nej w ierności i tym  sam ym  do wyłączności. Bez 
niej pełny sens m ałżeństw a ochrzczonych zrealizow any być nie może 
nie tylko w  swoim znaczeniu eklezjologiczno-zbawczym , ale również 
indyw idualno-personalnym . Obydwa te  znaczenia w  rzeczywistości ży
cia małżeńskiego są nierozdzielne. Tę w łaśnie wyłączność przyw raca 
C hrystus w  wyżej cytowanym  tekście i broni upraw nienia każdego 
z m ałżonków do niej w m ałżeństw ie, zgodnie z p ierw otnym  planem  Bo
żym.

Tę myśl podkreśla w ielokrotnie K onstytucja Gaudlum  et spes (nr 
47—51). Tak więc dla ochrzczonych, k tórzy zaw arli ze sobą praw dziw e 
m ałżeństwo istnieje tylko jedna rzeczywistość realizacji stwórczego 
dzieła w porządku zbawienia. Omawiane zaś upraw nien ia podstawowe, 
jakim i są jedność i wyłączność, m ają swoje źródło oraz uzasadnienie 
w  tak iej w łaśnie a nie innej rzeczywistości. W spaniała i w ielka jest 
zatem  myśl Boża. Ogromne są upraw nienia płynące z fak tu  zaw arcia 
takiego związku, ale równocześnie nak łada on doniosłe zadania. I tu ta j 
znowu spotykam y się z korelatyw nym  pow iązaniem  upraw nienia i obo
wiązku. Ludżka realizacja Bożego ideału jednak  często napotyka na 
trudności czy to na skutek  słabości ludzkiej, czy gorzej, gdy m a to m iej
sce z powodu złej woli. Najczęściej b rak i wyżej w spom niane m ają  swe 
źródło w  egoistycznym, czy naw et czysto erotycznym  podejściu do m ał
żeństwa. Takie podstaw y związku, jak  mówi Sobór W atykański II, nie 
są trw ałe  i szybko p rzem ija ją (KDK 49, 1).

N ajlepszą natom iast gw arancję zabezpieczającą upraw nien ia w ier
ności i wyłączności stanow i ofiarne, w zajem ne w ypełnianie obowiązków 
niejako uprzedzające, a naw et dające więcej niż trzeba. Budzi ono 
w  każdej szlachetnej osobie chęć odw zajem nienia się. W ten  sposób nie 
tylko świadczenie tego, co konieczne, ale naw et przez daw anie po Bo
żemu ponad m iarę, stworzone zostają w arunki nie tylko do realizacji 
w łasnego upraw nienia, ale też do o trzym ania tego samego z drugiej 
strony. Dzięki tem u w spólnota m ałżeńska, a później rodzinna może 
kontynuow ać swą działalność, w łączając się tym  sam ym  w realizację 
zbawczej m yśli Bożej, k tóra, podobnie jak  w  Kościele jest podstaw ą 
jedności.

Przez fak t p rokrekracji w spólnota m ałżeńsw a rozw ija się i przem ienia 
w  rodzinę. Nie do pom yślenia jest przeto w ypadek, żeby jedna ze 
stron  całym ciężarem  obowiązków obarczała drugą, zachow ując dla sie
bie jedynie korzyści. Byłoby to w yraźnym  sprzeniew ierzeniem  się przy
jętym  zobowiązaniom i naruszeniem  spraw iedliw ości względem  w spół
m ałżonka. Ażeby dzieci mogły być niejako szczytowym uwieńczeniem  
zaw artej wspólnoty i miłości m ałżeńskiej, a zarazem  przyczyną dal
szego rozwoju oraz doskonalenia się rodziców przez w spółdziałanie

8 — P ra w o  K anon iczne
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w ponoszeniu wszelkich trudów  związanych z ich wychowaniem, należy 
zwrócić szczególną uwagę na zharm onizow anie obopólnych poczynań!0. 
W ten  sposób tylko dzieci mogą stać się chlubą swoich rodziców, gdy 
będą dobrze wychowane. W arto tu  zwrócić uwagę, że z chwilą przyjścia 
na św iat nowego człowieka w  rodzinie, wspólnotowy w y m ia r, u p raw 
nień i obowiązków ubogaca się. Nowonarodzony człowiek bowiem jest 
tym  sam ym  również podm iotem  upraw nień, k tórym  odpow iadają odno
śne zobowiązania ze strony rodziców posiadających zarazem  podsta
wowe i zasadnicze upraw nien ia względem niego, nim  dojdzie do w ieku 
samodzielnego postępowania. W m iarę jednak  rozwoju każde z dzieci 
jest równocześnie podm iotem  zobowiązań względem rodziców, będących 
odpowiednikiem  ich upraw nień. W ten sposób relacja  upraw nień do 
obowiązków sta je  się trójw ym iarow a: ojca i m atki względem dzieci, 
dzieci względem rodziców i rodziców między sobą w odniesieniu do 
dzieci.

Dzieło wychowania bowiem jest wspólne. W ymaga też troskliwego 
współdziałania rodziców. Nie może bowiem zabraknąć czynnej obec
ności ojca, k tóra tak  bardzo pomaga w  urobieniu pełnego człowieczeń
stwa. N iezbędna jest również opieka m atki posiadająca swoiste, nieza
stąpione cechy i odpowiedni sobie wpływ. W ypełnienie obowiązków ro
dzicielskich uw rażliw ia każdego ze współm ałżonków na potrzeby in 
nych. W ten  sposób człowiek sta je się bardziej zdatny do poczynań

20 „Tymczasem rodzice m ają dogłębną świadomość, że dziecko należy 
do nich, równocześnie od pierwszych chwil p rzy jm ują je do swej oso
bow ej wspólnoty jako nowy podm iot tego obcowania i te j communio, 
w  k tó re j najbliżsi sobie ludzie mogą się w zajem nie obdarowywać sobą, 
swoim  człowieczeństwem. To obdarow anie ty lko wówczas urzeczywi
stn ia  całą sw oją praw dę i autentyczność, gdy dar osoby zostaje przy
jęty przez drugą osobę, przez innych, z całą należną m u afirm acją.

Jeśli w ięc p raw dą jest to, że każde dziecko od samego początku, nie 
ty lko od chw ili narodzenia, ale j.uż chyba od chwili poczęcia, wnosi 
siebie jako osobę i dar — to tym  bardziej jest praw dą, że óiw dar tylko 
w tedy jest w  całej pełni „dany” rodzicom a także — w inny sposób — 
rodzeństwu, gdy zostaje im  równocześnie „zadany”. Realne wprow adze
nie do rodzinnej wspólnoty, com munio personarum , zachodzi wówczas, 
gdy rodzice odkryw ają w  całej pełni w swoim dziecku to zadanie, ja 
kie w raz z nim  sta je  wobec ich miłości. Aby to zadanie mogło być w 
ipełni odkryte i urzeczywistnione, m usi być odkrywane stopniowo i stop
niowo urzeczywistniane. Stopniowo —- to znaczy na m iarę rozwoju no
wego członika rodzinnej wspólnoty. Odinosi się to do rodziców, odnosi 
się także w inny, choć niem niej realny sposób do rodzeństwa. Cała 
w spólnota rodzinna rozw ija się jaiko communio personarum  poniekąd 
etapam i, a w  tym  rozwoju, w  każdym  jego etapie, zaw arty jest rozwój 
każdej z osób wchodzących do wspólnoty. Rozwój to nic nowego, jak 
realizacja, coraz pełniejsza i dojrzalsza człowieka, te j rzeczywistości, 
o k tó re j Vaitioanum II, śladem  całej tradycji chrześcijańskiej, tw ierdzi, 
że „będąc jedynym  na ziemi stworzeniem , którego Bóg chciał dla nie
go samego, nie może odnaleźć się w  pełni inaczej jak tylko przez bez
interesow ny dar z siebie sam ego” (KDK, n. 24).” K. W o j t y ł a  (Kard.), 
Rodzicielstwo a „communio personarum ”, A teneum  K apłańskie t. 84, 
1975, z. 1 (396), s. 21 n.
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o charak terze społecznym, na co już zw racał uwagę św. Paweł. Mówi 
on bowiem w yraźnie, że ten  może spełniać odpowiedzialne funkcje  
w  społeczności kościelnej, kto po trafi dobrze kierow ać w łasną rodzi
ną (1 Tm 3; 4). W yciąga też zaraz z tego konkluzję: „jeśli ktoś bowiem  
nie um ie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył
0 Kościół Boży?” Tak więc dobre spełnianie obowiązków rodzinnych 
przygotow uje do spełniania innych poważnych zadań. Zaniedbania 
w  tym  względzie spo tykają się z ostrą naganą Apostoła. W tym  sam ym  
bowiem Pierw szym  Liście do Tym oteusza (5—8) mówi: „A jeśli kto nie 
dba o swoich, a zwłaszcza o dom owników i w yparł się w iary, gorszy 
jest od niewierzącego”.

Jeżeli jednak  człowiek dobrowolnie, czy ze słabości swojej, czy też 
na sku tek  złej woli nie chce wywiązywać się ze swojego zadania i swo
jej m isji w rodzinie, nie może też żądać, ażeby i inni względem niego 
w ypełniali wszystkie swoje obowiązki. Pełne bowiem uczestnictwo w e 
wspólnocie rodzinnej, jak  i udział we wspólnocie kościelnej z innym i 
w iernym i i wspólnotami, a w  szczególności we wspólnocie eucharysty
cznej jest zapew niony wówczas, gdy w  m iarę swoich sił każdy s ta ra  
się realizować to, co do niego należy. I tylko w tedy udział w Eucha
rystii — która jest szczytem wspólnoty kościelnej — m a pełny sens, 
jeżeli w  niej uczestniczą wszyscy ci, k tórzy w  pełni żyją życiem Bożym
1 życiem Kościoła.

W arszawa, dn. 26 III 1977

II cara tte re  ecclesiale del m atrim onio e della fam iglia

La risposta data  da Cristo alia dom anda sulla indissolubilitä del m a
trim onio contiene in  se stessa un  riferim ento  e  una in terpretazione 
dell’originario  pensiero divino, espresso nei rela tiv i testi del Libro della 
Genesi. Un u lterio re sviluppo di questo pensiero — basato sul M agi
sterium  della Chiesa — porta  a concludere che il sacram ento del m a tri
monio non e un com plem ento al m atrim onio naturale , m a costituisce in  
tu tta  la sua rea ltä  la  realizzazione del pensiero salvatore divino poiche 
1’ordine della creazione, fin  dall’inizio stesso, e una preparazione dell’ 
’ordine della salvazione e fin  dall’inizio, in  un  certo qualmodo, vi ten - 
de o in  esso si realizza. P er questo m otivo il m atrim onio soltanto nell’ 
’ordine della Nuova A lleanza puó raggiungere un  suo senso completo.

P er 1’uomo battezzato non v ’e rito rno  ad un  ordine eclusivam ente n a
turale . A ttraverso  il m atrim onio di due battezzati in fatti la Chiesa si 
realizza nelle com unita fam iliari. Nel n. 48 della Gaudium  et spes il 
Concilio Vaticano II richiam a 1’atten  zionę sul legam e inddssolutoile f ra  
il p iano di salvazione di Cristo, che si realizza nella  Chiiesa, e quanto  
a w ie n e  in  un m atrim onio cristiano e p iü  ta rd i nella fam iglia, „nella 
chiesa dam estica” (Lumen G entium  11)- Soltanto per le persone che v i-  
vono la  v ita  della Chiesa la  partecipazione a ll’Eucarestia, che comsti- 
tuisce il culmiine della v ita  ecclesiastica, ha senso comjpleito. Non puó  
avere tale sdgnificato e ta le  efficaciia la pairteciipazione ad Essa di p e r -
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sone che per propria  colpa hanno contribuito  a d istruggere la  p ro 
p ria  fam iglia.

F ra  questi due estrem i esiste tu tta  una serie di stadi m edi — stadi 
in  cui la realizzazione dei com piti sa lvatori nella fam iglia p résen ta un 
grado o un ’in tensità  m aggiori o minord. Come il concilie parla  della  di
verse  intensité con cui si m antiene il vincolo ecclesiastico (communio- 
nis) e ad esso p a rtic ip a  cosi qui esistono un valore e un’intensita 
moltepliici p e r la realizzazione del piano divino di salvazione. Non de- 
ludono in fa tti l’aiuto e i mezzi di salvazione dati g ratu itam ente ma 
la  cooperazione con ta li mezzi e la  buono volonta dell’uomo sono quelli 
che spesso lasciano m olto a desiderare e tu tto  ciô, unito  alia debolezza 
uman:a, .provoca cosi g randi ddfferenziazioni.

La fam iglia è una com unità che si sviluppa dinam ieam ente e i>erfe- 
ziona i suoi m em bri in base alle leggi della réciprocité. Questa evolu- 
■zione e questo perfezioinamento non si possono com prendere senza 
realizzare i d iritti e i doveri in una triplice dimensione: dei genitori 
nei loro reciproci confronti, dei genitori p resi insiem e nei confront! dei 
figli nonchè dei figli ne i confronti dei genitori. Quando tu tto  l ’oggetto 
dell’arm onia m atrim oniale, cancordem ente aU’originario  pensiero divd- 
no, viene realizzato nello spirito del Vangelo per mezzo della Grazia 
d iv ina e con l’aiuto di a ltre  com unita ecclesiali, allora la fim iglia 
raggiunge il suo pieno significatio di „chiesa dom estica”.


