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a sakram ent małżeństwa. III. Eucharystia a sakram ent małżeństwa. IV. Z ak o ń 
czenie.

W stęp
„Kościół uroczyście nauczał i naucza, że małżeństwo między
ochrzczonymi jest jednym z siedm iu sakram entów nowego Przy
m ierza”1. Przypomniana w adhortacji ,JFamiliaris consortio” nie
zm ienna prawda doktrynalna legła u podstaw prawa małżeńskiego
w dwóch kodyfikacjach papieża Jana Pawła II. Najpierw, ów nad
przyrodzony wymiar „przymierza m ałżeńskiego”2 znalazł odbicie
w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., by następnie jeszcze
pełniej dojść do głosu w promulgowanej w 1990 r. kodyfikacji dla
Katolickich Kościołów W schodnich.
Ważną treść zawarł Prawodawca w § 2 - otwierającego rozdział:
,J)e matrim onio” - kanonu 776 CCEO: ,Jzx Christi institutione m a
trimonium validum inter baptizatos eo ipso est sacramentum, quo co
niuges ad imaginem indefectibilis unionis Christi cum Ecclesia a Deo
uniuntur gratiaque sacramentali veluti consecrantur et roborantur”3.
W obec jasno sform ułowanego zapisu, iż ważne małżeństwo między
ochrzczonymi tym samym jest sakram entem , przez który Bóg łączy
małżonków na wzór doskonałej jedności Chrystusa z Kościołem,
a swoista konsekracja obojga (męża i żony) jest skutkiem łaski sa
kram entalnej, powraca istotne dla teologów tudzież kanonistów py
' J a n P a w e ł W, Adhortacja apostolska ,Familiaris consortio” [dalej: FC], n. 13.
! Zob. KDK, n. 48.
3 Por. kan. 1055, KPK 1983.
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tanie: czy sakram ent małżeństwa m ożna utożsamiać wyłącznie
z konstytutywnym aktem „contractus m atrim onii” („matrimonium
in fieri”)*, czy też - tak samo - winien być identyfikowany ze stanem
m ałżeńskim, czyli małżeństwem w swoim trwaniu („m atrimonium
in facto esse”УΊ
D odatkowy asum pt do oświetlenia niniejszej kwestii przynosi
z sobą allokucja Jana Pawła II do Roty Rzymskiej z dn. 3 0 .1. 2003,
z zawartym w niej explicite przesłaniem , by na nowo odkryć i ukazy
wać transcendentny wymiar związku m ałżeńskiego - ową „szcze
gólną więź, która łączy małżeństwo ochrzczonych z tajem nicą Bo
ga”6. W tych okolicznościach, ze wszech m iar celowe wydaje się ba
danie sygnalizowanego problem u, i to zwłaszcza z uwzględnieniem
nauczania Papieża, który - dokonując współcześnie autentycznej
wykładni doktryny Soboru W atykańskiego II de sacramento matri
m onii - znacząco przyczynia się do jej teologicznego rozwoju.
I. Sakramentalność Kościoła a sakrament małżeństwa
„Kościół jest w Chrystusie niejako sakram entem , czyli znakiem
i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całe
go rodzaju ludzkiego”7. To kluczowe zdanie Vaticanum II, um iesz
czone na początku Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, w zgod
nej opinii teologów określa główny kierunek współczesnej eklezjo
logii8. W ypada przy tym podkreślić, że także posoborowe m agiste
rium papieskie, a zwłaszcza nauczanie Jana Pawła II stanowi nader
* Pogląd ten reprezentuje m.in. U. N a v a r e t t e : Matrimonio, contraito e sa
cramento, w: II matrimonio sacramento nell’ordinamento canonico vigente, Città del Va
ticano 1993, 91-112.
5Do przedstawicieli takiego stanowiska należy m.in. Z. G r o c h o l e w s k i :
Sakrament małżeństwa: fundam ent teologiczny prawodawstwa kościelnego, PK 40 (1997)
1-2,175-200.
‘ J a n P a w e 1 II, Wymiar nadprzyrodzony związku małżeńskiego. Przemówienie do
członków Trybunały Roty Rzymskiej, L'Osservatore Romano /wyd. poi./ 24 (2003) 4,
/s. 47-49/, n. 2.
7 KK, n. 1.
8 Na przykład K. R a h n e r wyrażał opinię, iż zarówno przytoczone, jak i podobne
określenia Kościoła, zwłaszcza „universale salutis sacramentum” (KK, η. 48; Μ, η. 1),
czy ,Jiumanae salutis sacramentum” (KK, n. 59) należy uznać za jedne z najbardziej ak
tualnych i oryginalnych wypowiedzi w eklezjologii Soboru: Überlegungen zum persona
len Vollzug des sakramentalen Geschehens, w: Schriften zur Theologie, Bd. X, Zürich-Einsiedeln-Köln 1972,424; zob. też W. K a s p e r, Die Kirche als universales Sakrament
des Heiles, w: Glaube im Prozeß. Christsein nach dem II. Vatikanum. Festschrift fü r Karl
Rahner, ed. E. Klinger, K. Wittstadt, Freiburg-Basel-Wien 1984, 221-239.
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klarowny wyraz odczytania doniosłości niniejszej myśli soborowej.
W łaśnie tem u Papieżowi zawdzięczamy dojrzałą - na m iarę wy
zwań dzisiejszych czasów - syntezę chiystologiczno-eklezjalnych
i zarazem głęboko osobowych podstaw sakram entalności Kościoła
oraz całego życia chrześcijańskiego.
Okazją, by na kanwie „klasycznego” tekstu z Listu do Efezjan 5,
21-33 wyłożyć naukę o „mysterium (sacramentum) m agnum ”9 ostatecznym wypełnieniu się Tajemnicy odwiecznie ukrytej w Bogu,
był cykl środowych katechez Jana Pawła II poświęcony małżeństwu
i rodzinie, zwłaszcza jego ostatnia część nt. sacramentum matrim o
nii10. H erm eneutyczny wysiłek odczytania owej „wielkiej karty”
chrześcijańskiego m ałżeństwa11 nieprzypadkowo doprowadził A u
to ra do wskazanych wcześniej przez Sobór korzeni autoświadomości Kościoła - fundam entów całej eklezjologii12.
Jan Paweł II odsłania je stopniowo, odwołując się do sform uło
wanych uprzednio podstaw „teologii ciała”, w świetle której sakra
m ent jako „znak widzialny rzeczywistości niewidzialnej” musi spo
tkać się z „widzialnością” świata i człowieka. „Ciało” zatem - wi
dzialny znak rzeczywistości duchowej, transcendentnej i Boskiej wchodzi w ontyczną strukturę sakram entu13. Tak oto wprost i je d 

9„Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” - Ef 5,32.
W Wulgacie słowo ,/nystërion” przetłumaczono: ,paeramentum”, co dało niektórym teolo
gom - w sposób nieuprawniony - przesłankę do twierdzenia, że mamy tu do czynienia
z bezpośrednim dowodem sakramentalności małżeństwa. Nie wnikając w szczegółowe
kwestie egzegetyczne, wypada podkreślić, że ,/nystërion” oznacza tu: odwieczny Boży plan
zbawienia, ostatecznie urzeczywistniony w zjednoczeniu Chrystusa z Kościołem - zob.
H. S c h 1 i e r, Der Brief an die Epheser, Düsseldorf 1965s, 262 п.; J. G n i 1 k a, Der
Epheserbrief, Freiburg-Basel-Wien 19904, 288 п.; R. S c h n a c k e n b u r g , Der
Brief an die Epheser, w: Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuem Testament, Bd.
X, Zürich, Einsiedeln, Köln 1982, 261 п.; K a s p e r, Zur Theologie der christlichen Ehe,
Mainz 1977,39.
10 Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament. O Jana Pawła II teologii data, red.
T. Styczeń, Lublin 1998.
11 Por. J. K u d a s i e w i c z, Chrześcijańskie małżeństwo „wielką tajemnicą” (E f
5,21-33), w: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament, 175-197.
12 „Wydaje się, że słowa Listu do Efezjan wystarczająco uzasadniają to, co czytamy
na samym początku Konstytucji dogmatycznej o Kościele, «że (mianowicie) Kościół jest
w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjedno
czenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego» (KK 1)” - Mężczyzną i niewiastą
stworzył ich. Sakrament, 39 п.; por. U. B a u m a n n , Die Ehe - ein Sakrament?,
Zürich 1988,166 n.
15Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament, 23.
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noznacznie ujawnia się, konstytutywny dla całego porządku sakra
m entalnego, m om ent W cielenia Syna Bożego. To w Chrystusie słusznie nazywanym Prasakram entem 14 - odwiecznie ukryta w Bo
gu Tajemnica stała się widzialną. Nie inaczej, jak tylko w owej „wi
dzialności Niewidzialnego”, tj. w historycznym wydarzeniu Chry
stusa i Kościoła, Bóg udziela się człowiekowi w swej transcendent
nej prawdzie i miłości. Tym samym, nierozerw alna jedność Mistycz
nego Ciała z Chrystusem - jego Głową, stanowi ostateczne obja
wienie i urzeczywistnienie „mysterium m agnum ”'5. W samym zaś
centrum owej Tajemnicy bytuje Odkupiciel. W Nim ludzkość zosta
ła napełniona „wszelkim błogosławieństwem duchowym”, „wybra
na przed założeniem świata” oraz przeznaczona do przybrania za
synów; w Nim zostało objawione i dopełnione dzieło Bożej mi
łości16.
W chrystocentrycznym punkcie węzłowym spotykają się dwie li
nie przew odnie całego Listu do Efezjan: pierwsza - o mysterium
(sacramentum) Christi, tj. urzeczywistniającym się w Kościele Bo
żym planie zbawienia człowieka; i druga - o chrześcijańskim powo
łaniu „poszczególnych wyznawców i w spólnot”, powołaniu, które
jako „sakram entalna” form a życia in Christo, jest radykalnie wpisa
ne w owo zbawcze m isterium 17. W ten sposób teologia sakram entu
zaw arta w „klasycznej” perykopie: E f 5, 21-33 doskonałe sprzęga ze
sobą nie tylko elem enty: chrystologiczne i eklezjologiczne, ale tak
że m ocno uwypukla aspekt osobowy. Prawda tu proklam owana, je 
śli odwołać się do znanego fragm entu Konstytucji „Gaudium et
spes”, objawia „człowieka sam em u człowiekowi i okazuje mu naj
wyższe jego pow ołanie”18.
W skazane now otestam entow e „locus theologicus”, jak i cała tra 
dycja biblijno-patrystyczna, w pełni upoważnia Jana Pawła II do
posługiwania się szerszym (analogicznym), acz bardziej podstaw o

14Np. Rahner nazywa Misterium Wcielenia „praformą sakramentu” („Urform des Sakra
ments ”), zaś samego Chrystusa - „Prasakramentem” („Ursakrament”) - zob. R a h n e r ,
Kirche und Sakramente, Freiburg 1960, 14; t e n ż e, Die Ehe als Sakrament, w: Schriften zur
Theologie, Bd. VIII, Einsiedeln-Zürich-Köln 1967,530; por.: E S c h i l l e b e e c k x ,
Christus - Sakrament der Gottbegegnung, Mainz 1965:, 25.
15Por. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament, 48.
16Por. E f 1, 3-6; Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament, 41 n.
17Tamże, 25.
18KDK, n. 22; Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament, 23.
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wym znaczeniem siowa „sakram ent”19. Trzeba bowiem pamiętać, że
wedle przyjętej scholastycznej teorii „hylemorficznej” term in ten w znaczeniu ścisłym - wskazuje na „siedem sakram entów Kościo
ła”, czyli „na ustanowione przez Chrystusa i wypełniane przez K o
ściół znaki wyrażające łaskę udzieloną przez Boga osobie przyjmu
jącej dany sakram ent. W tym znaczeniu każdy z siedmiu sakram en
tów posiada charakter określonej czynności liturgicznej ukonstytu
owanej przez słowa (form a) i specyficzną m aterię sakram ental
n ą ”20. N ie zmienia to jednak w niczym faktu, iż skoro za sprawą
owych „znaków skutecznych” łaska staje się udziałem człowieka tzn. dokonuje się w nim odwieczne dzieło zam ierzone przez Boga
i objawione do końca w Jezusie Chrystusie21 - oczywisty jest niero
zerwalny związek poszczególnych „saeramenta fidei”12 z sakram entalnością samego Kościoła. Jan Paweł II mówi wprost: sakram entalność Kościoła stanowi źródło „siedmiu sakram entów ”, i odw rot
nie - „sakram entalność Kościoła konstytuuje się poprzez wszystkie
sakram enty, poprzez które spełnia on swoją misję uświęcającą”23.
W tym właśnie kontekście Papież precyzuje kluczową dla magi
sterium de sacramento matrimonii teologiczną prawdę, że „sakra
m entalność Kościoła pozostaje w szczególnym stosunku do m ałżeń
stwa: sakram entu najpierwotniejszego”24. Wszak można mówić
o dwojakim odniesieniu tego ostatniego do ukonstytuowanej na
gruncie Chrystusowego dzieła odkupienia nowej ekonomii sakra
m entalnej. Z jednej strony małżeństwo, w którym mężczyzna i ko
bieta poprzez wzajemny dar osób stają się „jednym ciałem ”25, dzięki
„widzialnej” strukturze męskości i kobiecości, stanowi znak rzeczy
wistości niewidzialnej: odwiecznie ukrytej w Bogu Tajemnicy26. Jako
takie zaś, jest nie tylko centralnym punktem „sakram entu stworze
nia”27, ale także figurą-wzorcem dla całej nowej ekonomii zbawczej
19W tym też znaczeniu mówi Papież o „sakramencie stworzenia” i „sakramencie od
kupienia” - zob. tamże, 48-57.
20 Tamże, 56.
21 Por. tamże, 23.
22 L, n. 59.
22Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament, 40.
29Tamże.
25 Rdz 2, 24.
26Por. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku ”. O Jana
Pawła II teologii ciała, red. T. Styczeń, Lublin 1998, 67.
27Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament, 51.
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(sakram entalnej). Z drugiej strony Chrystus odwołujący się do „po
czątku”28 przekracza ów „wymiar wzorczy” i czyni małżeństwo inte
gralną częścią nowego porządku „zbawczych znaków”29.
Zastosow ana w egzegezie przywołanego „klasycznego” tekstu30
oryginalna fenom enologiczno-teologiczna herm eneutyka, dała
w efekcie Janowi Pawłowi asum pt do sform ułow ania ważnej tezy.
O tóż jego zdaniem „podstawą rozum ienia małżeństwa w samej je 
go istocie jest oblubieńczy stosunek Chrystusa do Kościoła”31. Nie
dziwi zatem , iż nauczając o „siódmym sakram encie” na kanwie
analizowanej „wielkiej Pawłowej analogii”32, Papież m ocno uwypu
kla chrystocentryczny fundam ent „spotkania się” tajemnicy Boga
(„mysterium Christi et Ecclesiae”) z esencjalnym jądrem chrześci
jańskiego małżeństwa.
Sens niniejszego m agisterialnego przesłania - zbieżny z rezulta
tam i badań współczesnej teologii - jest aż nadto czytelny. Relację
pom iędzy ochrzczonymi małżonkami: m ężem i żoną należy wyja
śniać per analogiam wedle wzorcowego układu odniesień: Chrystus
- Kościół33. Przez oświetlenie tajemnicy jedności między Boskim
O blubieńcem a Oblubienicą, użyta w Liście do Efezjan analogia
odsłania bowiem istotną prawdę sakram entalnego związku m ałżeń

28 Zob. Mt 19, 3-9.
29 Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament, 55. Papież podkreśla, iż „sakrament
odkupienia” przyobleka się niejako „w figurę i kształt najpierwotniejsze go sakramentu”.
W ten sposób także zostaje uwypuklona jedność obu porządków (stworzenia i odkupie
nia) oraz ciągłość urzeczywistniania się owej „tajemnicy ukrytej w Bogu” - tamże, 52.
30 Zgłębiając podstawy sakramentalności małżeństwa, Papież odnosi się przede
wszystkim do fragmentu Ef 5, 22-25: „Zony niechaj będą poddane swym mężom, jak
Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła: On - Zbawca Ciała.
Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom - we wszystkim. Mężo
wie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie...”.
31Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament, 30.
32 „Czytamy: «Żony niech będą poddane swym mężom, jak Panu...» - pierwszy człon
analogii; «Mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła» - człon drugi, który
stanowi wyjaśnienie i uzasadnienie pierwszego. «Jak Kościół poddany jest Chrystusowi,
tak i żony mężom...» - ukazany poprzednio stosunek Chrystusa do Kościoła obecnie
zostaje wyrażony jako stosunek Kościoła do Chrystusa, w czym zawiera się dalszy człon
analogii. Wreszcie «Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za
niego samego siebie...» - ostatni człon analogii” - tamże, 28.
33 Jak to już wcześniej sygnalizowano, Papież ukazuje równocześnie działanie wspo
mnianej analogii w odwrotnym kierunku. Żgodnie z zamysłem Autora Listu do Efe
zjan, oblubieńczy związek mężczyzny i kobiety w małżeństwie służy mianowicie zrozu
mieniu istoty związku Chrystusa z Kościołem - zob. tamże, 29 n.
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skiego. W sakram encie tym mianowicie zostaje realnie odzwiercie
dlona owa zbawcza Miłość, jaką Chrystus-Oblubieniec obdarza
Kościół - swą Oblubienicę, a także miłość, jaką Kościół stara się
odwzajemnić Odkupicielowi34. Innymi słowy, w sakram entalnym
m ałżeństwie dokonuje się objawienie i urzeczywistnienie tej samej
caritas, która buduje bosko-ludzką com m unio Ecclesiae - m iłosną
jedność Boga z ludźmi w Jezusie Chrystusie35.
II. C hrzest a sakram ent m ałżeństwa
Jan Paweł II, pozostając na gruncie par excellence eklezjologicz
nym (i tym samym chrystocentrycznym), rysuje pogłębioną teologię
sakram entu małżeństwa poprzez odniesienie się - w ślad za auto
rem Listu do Efezjan - do chrztu i Eucharystii. Papież stwierdza
najpierw w ram ach „wielkiej analogii Pawiowej”, obok analogii „za
sadniczej” (Chrystus-Kościół z jednej strony, a z drugiej m ałżonko
wie: mężczyzna-kobieta), istnienie analogii „dodatkowej”. N a ana
logię głowy i ciała, bo o nią tutaj chodzi, naprowadza passus E f 5,
32, w którym czytamy, że „mąż jest głową żony, jak i Chrystus - G ło
wą Kościoła: O n - Zbawca Ciała”. W tym miejscu uwagę przykuwa
przede wszystkim pierwszy (logicznie) człon analogii36. Syn Boży po
słuszny Ojcu aż do śmierci krzyżowej37 jako Zbawca Kościoła staje
się jego Głową. Doniosłość tej konstatacji podkreśla katecheza p a 
pieska: „Kościół właśnie jest owym Ciałem, które - ponieważ jest
poddane Chrystusowi jako Głowie we wszystkim - otrzymuje od
Niego to wszystko, przez co staje się i jest Jego Ciałem: całe zbawie
nie, które jest darem Chrystusowego oddania się aż do końca [...].
Owo «oddanie się» Ojcu przez posłuszeństwo, aż do śmierci jest we
dle Listu do Efezjan równocześnie «wydaniem siebie za Kościół».
[...] W tym wyrażeniu miłość odkupieńcza przechodzi niejako w mi
łość oblubieńczą: Chrystus, wydając siebie za Kościół, tym samym

34Por. tamże, 29.
35 Zob. tamże, 28 nn.; zob. też FC, nn. 12-13; por. R a h n e r , Die Ehe als Sakra
ment, 530 пп.; S c h i 1 I e b e e с k x, Le mariage est un sacrament, Louvain 1961,
33; K a s p e r, Zur Theologie der christlichen Ehe, 40.
36 Do drugiego czionu analogii wrócimy później. Wszelako wypada już teraz zazna
czyć, iż autor Listu do Efezjan wyjaśnia poddanie żony mężowi jako głowie jako podda
nie wzajemne „w bojaźni Chrystusowej” - E f 5, 21; zob. Mężczyzną i niewiastą stworzył
ich. Sakrament, 26 nn.
37 Por. Flp 2, 8.
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czynem odkupieńczym związał się raz na zawsze z Kościołem, jak
oblubieniec z oblubienicą, m ałżonek z małżonką, oddając Kościoło
wi siebie poprzez wszystko, co zawarło się raz na zawsze w tym Jego
Chrystusowym - «wydaniu siebie za Kościół»”38.
A nalogia niniejsza, odsłaniając samą istotę Kościoła oraz naj
głębszą substancję jego egzystencji, ukazuje zarazem sposób, w jaki
dar zbawienia przenika i kształtuje całą sakram entalną strukturę
Mistycznego Ciała Chrystusa. Fundam entalne znaczenie miłosnej
więzi odkupieńczo-oblubieńczej w relacji: „Głowa - Ciało” pieczę
tują w ielokrotnie przywoływane przez Papieża słowa Listu do E fe
zjan: „Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie”39.
Wnikliwej analizie papieskiej nie m ogła um knąć swoista dialektyka „jednopodm iotowości” i „dwupodm iotowości” w obu wyżej
wymienionych analogiach. Zwłaszcza ta ostatnia (analogia: głowa ciało) - zdaniem Jana Pawła II - wyraźnie sygnalizuje, że „w obrę
bie całego tekstu E f 5, 21-33 mamy do czynienia z dwoma różnymi
podm iotam i, które mocą szczególnego odniesienia stają się ponie
kąd jednym podm iotem : głowa wraz z ciałem tworzy jeden podm iot
(w znaczeniu fizycznym i metafizycznym) [...] Nie ulega wątpliwo
ści, że Chrystus jest innym podm iotem niż Kościół, a jednak mocą
szczególnego odniesienia łączy się z nim jakby w organicznej jed n o 
ści głowy i ciała: Kościół tak bardzo, tak zasadniczo, jest sobą przez
Chrystusa, że m ożna go nazwać tak, jak to czyni apostoł Paweł:
Ciałem Chrystusa (mistycznym)”40. Paralelnie, z tym samym dialek
tycznym napięciem mamy do czynienia w analogii głowy i ciała
w małżeństwie, analogii, która kulminuje się w obrazie „jednego
ciała”41. W szelako - jak zauważa Papież - obraz ten żadną m iarą
nie przesłania odrębności dwóch podm iotów osobowych: mężczy
zny i kobiety (m ęża i żony), świadomie stanowiących o ich m ałżeń
skim zjednoczeniu42, wręcz przeciwnie - uwypukla ową dwupodmiotowość leżącą u podstaw „una caro”A\

38Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament, 30 n.
39E f 5, 25; zob. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament, 28-34.
40Tamże, 32.
41 Rdz 2, 24; E f5 ,3 1 .
42Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament, 31.
43 „Łatwo zauważyć, że w tej części tekstu Ef 5, 21-33 wyraźnie «przeważa» dwupodmiotowość: zostaje ona uwydatniona zarówno w odniesieniu Chrystus-Kościól, jak
oczywiście także w odniesieniu malżonek-matżonka” - tamże, 33.
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Właściwie odczytana „mowa ciała” determ inuje w pełni personalistyczne rozum ienie owej „jedności dwojga” małżonków. C ho
dzi zatem nie o jedność w znaczeniu ontycznym, ale jedność przez
miłość, czyli jedność w znaczeniu moralnym44. Jeśli natom iast
przejść z płaszczyzny teologicznej antropologii na teren sakram entologii, wypada za Ojcem św. zauważyć, iż objawiona i „historycz
nie” urzeczywistniona przez Chrystusa odwiecznie ukryta w Bogu
Tajemnica oznacza całkowity i nieodwracalny dar Syna Bożego,
który dociera do człowieka „równocześnie w wymiarze osobowym
i wspólnotowym”45.
Myśl ta, o profilu stricte eklezjologicznym, doskonale współbrzmi
z proklamowanymi w tej części „klasycznego tekstu” Listu do E fe
zjan słowami: „Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Ko
ściół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy
obmyciem wodą, którem u towarzyszy słowo”46. Przytoczony frag
m ent niedwuznacznie wskazuje na chrzest, który - jak naucza Jan
Paweł II - jest pierwszym i podstawowym owocem Chrystusowego
wydania się za Kościół, sakram entem udostępniającym obecną
w owej odkupieńczo-oblubieńczej miłości moc uświęcenia47. Z n a
czenie tego stwierdzenia z punktu widzenia sakram entologii
(w tym: teologii sakram entu małżeństwa) jest nie do przecenienia.
W szak rzuca ono światło, na sposób, w jaki wspom niana „dwupodmiotowość” (osoby małżonków) wyprzedza „jednopodm iotowość”
(m ałżeńską com m unio personarum), oraz - inaczej rzecz ujmując daje pełniejszą odpowiedź na pytanie, jakie teologiczne przesłanki
decydują, iż wymiar osobowy w sakram entalnym małżeństwie nale
ży widzieć u podstaw wymiaru wspólnotowego.
Skoro przyjmowany w Kościele „sakram ent wtajemniczenia
chrześcijańskiego” staje się udziałem jednostkowego podm iotu
44Por. tamże, 107.
45 Por. tamże, 46.
46 Ef 5,25-26.
47 Por. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament, 33. Eklezjologiczny horyzont
powołanego komentarza do cytowanych stów Listu do Efezjan szczególnie podkreśla
następujący fragment papieskiej katechezy: „Chodzi tu niewątpliwie o sakrament
chrztu, tak jak z ustanowienia Chrystusa bywa on od początku udzielany tym, którzy się
nawracają. Słowa przytoczone ukazują bardzo plastycznie, jak swe istotne znaczenie
i moc sakramentalną czerpie chrzest z owej oblubieńczej miłości Odkupiciela, poprzez
którą konstytuuje się przede wszystkim sakramentalność samego Kościoła: «sacramen
tum magnum»” - tamże, 57.

74

KS. ANDRZEJ PASTWA

[10]

(persona hum ana), to - za pap. Janem Pawłem II - wypada podkre
ślić, że już przez chrzest mężczyzna i kobieta doznają odkupieńczej
miłości Chiystusa tudzież otrzymują w darze pełnopraw ne uczest
nictwo w „Jego miłości oblubieńczej do Kościoła”48. Innymi słowy,
konstytuująca (kreująca) jedność Ciała Mistycznego, „relacja m ał
żeńska” z Chrystusem już wówczas staje się udziałem osób - przy
szłych „oblubieńców” chrześcijańskiego małżeństwa49.
D oktrynalna praw da, że sakram ent m ałżeństw a realizuje się
n a fundam encie chrztu świętego, znalazła swój pełny wyraz w adhortacji „Familiris consortio”. N iosąc ze sobą teologiczny „stygm a t” myśli „wielkiej analogii Pawiowej”50, ten ważny dokum ent
papieskiego m agisterium de m atrim onio naucza, iż m ężczyzna
i kobieta na mocy owego pierw szego ,fsacramentum Ecclesiae”,
jakim jest chrzest, „są już rzeczywiście w łączeni” w m isterium ko
m unii Chrystusa z K ościołem 51. W szak w centrum tajem nicy
„przybrania za synów”52, staje O dkupiciel-B oski O blubieniec,
który „przez swoją K rew ” pozostaje źródłem wszelkiego o b d a ro 
w ania („w edług bogactw a Jego łaski”), ale i rów nocześnie - O n
sam jest D arem : „daje Siebie Kościołowi jak o swej O blubie
nicy”53.
Takie właśnie, jednoznacznie eklezjalne konotacje kryją w sobie
liczne nawiązania przez Jana Pawła II do wydarzenia chrztu święte
go. Owo określone przez niezniszczalny „charakter sakram entalny”
wydarzenie łaski, oznaczające dla chrześcijanina nowe „życie
w Chrystusie” (w sensie ontycznym i egzystencjalnym), jawi się
w nauce papieskiej jako swoisty „korzeń” sacramentum m atrim o
nii54. W edle tegoż m agisterium sakram ent małżeństwa stanowi
48Tamże, 33.
49 Por. S c h i U e b e e c k x , Le mariage est un sacrament, 34. Nie inaczej wygląda sy
tuacja, gdy sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego przyjmują małżonkowie do
piero po zawarciu małżeństwa. Jak to zostało przypomniane w niedawnym papieskim
Przemówieniu do Roty Rzymskiej z 2003 r.: „Kościół katolicki zawsze uznawał małżeń
stwa między nie ochrzczonymi, które stają się sakramentem poprzez chrzest małżon
ków” - J a n P a w e ł
II, Wymiar nadprzyrodzony związku małżeńskiego, n. 8.
50 Por. J. G r z e ś k o w i a k , Sakramentalność małżeństwa w świetle adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” Jana Pawła II, w: Małżeństwo i rodzina w świetle
nauki Kościoła i współczesnej teologii, red. A. L. Szafrański, Lublin 1985, 74-77.
51 FC, n. 68; por. tamże, n. 13.
52Zob. E f 1, 3-10.
B Por. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament, 40 nn.
54 Por. G r z e ś k o w i a k , art. cyt., 74 n.
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„kontynuację chrztu z wody i D ucha”55, „podejm uje i rozwija iaskę
uświęcającą chrztu”56, na nowo „nakłada obowiązek wszczepiony
na chrzcie świętym”57. Dlatego powołaniem chrześcijańskiego m ał
żeństwa (i rodziny) jest konsekwentne trwanie „w prawie łaski
i świętości chrzcielnej, odnowionej w sakram encie m ałżeństwa”58.
Należy wszak podkreślić, iż powołanie to przekracza indywidualno-soteriologiczny związek z Chrystusem. „Pierwszym [bowiem] i bez
pośrednim skutkiem małżeństwa (res et sacramentum) nie jest sama
łaska nadprzyrodzona, ale chrześcijańska więź m ałżeńska, kom unia
dwojga typowo chrześcijańska, ponieważ przedstawia tajemnicę
wcielenia Chrystusa i tajem nicę Jego Przymierza”59. Tak więc m ęż
czyzna i kobieta (mąż i żona), zawierając na fundam encie chrztu
i żywej wiary60 małżeństwo w Panu61 - zarówno w wymiarze ontologicznym, jak i osobowo-egzystencjalnym (dialogowo-dynamicznym) - realizują sakram entalną unitas et comm unio Ecclesiae.
Swoistą reasumpcją papieskiego magisterium o istocie relacji: sa
kram ent chrztu - sakram ent małżeństwa są następujące słowa Jana
Pawła II: „Poprzez chrzest mężczyzna i kobieta zostają definitywnie
55 FC, n. 63.
* Tamże, n. 56.
57Tamże, n. 54.
58Tamże, n. 58.
59Tamże, n. 13.
“ Tamże, n. 7. Wszelako należy pamiętać, że „wśród sakramentów małżeństwo ma
tę cechę wyróżniającą je od innych, że jest sakramentem rzeczywistości już istniejącej
w ekonomii stworzenia, [...] przymierzem małżeńskim, które zostało ustanowione
przez Stwórcę od «początku». Zatem podjęta przez mężczyznę i kobietę decyzja zaan
gażowania przez nieodwołalną zgodę małżeńską całego życia w nierozerwalnej miłości
i wierności bezwarunkowej, zakłada w rzeczywistości, nawet jeśli w sposób nie całkiem
uświadomiony, postawę głębokiego posłuszeństwa woli Bożej, ta zaś postawa nie jest
możliwa bez Jego łaski” - tamże, n. 68. Konsekwentnie, zgodnie z tradycją kanonistyczną Jan Paweł II - na płaszczyźnie ius matrimoniale - naucza, że wiara nie jest warun
kiem wymaganym do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Wskazując na ścisłą więź
między naturalnym i nadprzyrodzonym (sakramentalnym) wymiarem małżeństwa, Pa
pież podkreśla, że sacramentum matrimonii, jakkolwiek pozostaje „«signum significans
et conferens gratiam», jest zarazem jedynym z siedmiu sakramentów, który nie wiąże się
z działaniem zmierzającym bezpośrednio do osiągnięcia celów nadprzyrodzonych. Ce
lem małżeństwa bowiem - i to nie tylko przeważającym, ale wynikającym «z jego natu
ry» - jest «dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa» (por. KPK,
kan. 1055)” - J a n P a w e ł
II, Małżeństwo i rodzina są nierozerwalne. Przemówie
nie do pracowników i adwokatów Roty Rzymskiej, L'Osservatore Romano /wyd. poi./ 22
(2001) 4, /s. 33-35/, n. 8.
61 IK or 7, 39.
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włączeni w Nowe i Wieczne Przymierze, w Przymierze oblubieńcze
Chrystusa z Kościołem. Właśnie z racji tego niezniszczalnego włącze
nia ta głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej ustanowiona
przez Stwórcę (KDK 48) zostaje wywyższona i włączona w miłość ob
lubieńczą Chrystusa, zostaje wsparta i wzbogacona Jego mocą zbaw
czą. [...] Poprzez sakramentalny znak ich wzajemna przynależność jest
rzeczywistym obrazem samego stosunku Chrystusa do Kościoła”62.
III. Eucharystia a sakrament małżeństwa
Istotnym wkładem magisterium papieskiego w rozwój doktryny
de sacramento matrimonii jest sformułowanie - w nawiązaniu do
pawiowej teologii Mistycznego Ciała Chrystusa oraz na gruncie so
borowej myśli eklezjologicznej („ecclesiologia comm unionis” seu
„ecclesiologia eucharistica”61) - idei „analogii eucharystycznej”64. Nie
kto inny, jak właśnie Jan Paweł II, jednym z zadań swojego pontyfi
katu uczynił „odkrycie na nowo i pogłębienie” związku chrześcijań
skiego małżeństwa z Eucharystią65. Na wewnętrzną naturę owej re
lacji naprow adzają m.in. kolejne wersety analizowanego przez Pa

62 FC, n. 13.
и Por. J. R a t z i n g e r , Die Ekklesiologie des Zweiten Vatikanums, IKZ
„Communio” 15 (1986) 41-46. Fundamentalne znaczenie chrztu i Eucharystii w budo
waniu sakramentalnej, dynamicznej rzeczywistości „communio Ecclesiae” zawarli Oj
cowie Soboru w Konstytucji ,Eum en gentium”. Czytamy m.in.: „Syn Boży w naturze
człowieczej z Nim zjednoczonej, zwyciężając śmierć przez śmierć i zmartwychwstanie
swoje, odkupił człowieka i przemieni! w nowe stworzenie (por. Gal 6,15; 2 Kor. 5,17).
Udzielając bowiem Ducha swego, braci swoich, powołanych ze wszystkich narodów,
ustanowił w sposób mistyczny jako ciało swoje. W ciele tym życie Chrystusowe rozlewa
się na wierzących, którzy przez sakramenty jednoczą się w sposób tajemny i rzeczywisty
z umęczonym i uwielbionym Chrystusem. Przez chrzest bowiem upodobniamy się do
Chrystusa: «Albowiem w jednym Duchu wszyscy ochrzczeni zostaliśmy w jedno ciało»
(1 Kor 12, 13). W tym świętym obrzędzie uprzytamnia się i dokonuje nasze zespolenie
ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa: «Przez chrzest bowiem zostaliśmy razem
z Nim pogrzebani w śmierć», jeśli zaś «zostaliśmy wszczepieni w podobieństwo śmierci
Jego, to i w zmartwychwstanie będziemy» (Rz 6, 4-5). Przy łamaniu chleba euchary
stycznego, uczestnicząc w sposób rzeczywisty w Ciele Pańskim, wznosimy się do wspól
noty (communio) z Nim i nawzajem ze sobą. «Bo wielu nas jest jednym chlebem i jed 
nym ciałem, wszyscy, którzy jednego chleba uczestnikami jesteśmy» (1 Kor 10, 17). Tak
oto wszyscy stajemy się członkami owego Ciała (por. 1 Kor 12, 27), «a brani z osobna,
jesteśmy członkami jedni drugich»(Rz 12, 5). Jak zaś wszystkie członki ciała ludzkiego,
choć jest ich wiele, tworzą przecież jedno ciało, tak też i wierni w Chrystusie (por. 1
Kor 12, 12)” - KK, n. 7; zob. także: KK, nn. 10, U , 26.
MPor. В a u m a n n, dz. cyt., 138.
65 FC, n. 57.

[13]

TEOLOGICZNY FUNDAMENT

77

pieża „klasycznego” tekstu Listu do Efezjan. Czytamy zatem: „M ę
żowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje
swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się
z nienawiścią do własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak
i Chrystus - Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała”66. Słowa te
w zestawieniu z wcześniejszym wersetem: „Chrystus umiłował Ko
ściół i wydał za niego samego siebie”67, ujawniają najgłębszy wymiar
„wielkiej tajemnicy” - sens i znaczenie sakram entalnego obdarowa
nia w Kościele. Ów sens zawarty jest w odwiecznej Miłości Trójedynego Boga objawionej w Synu-Boskim Oblubieńcu, który „do koń
ca” umiłował swą Oblubienicę. Z niewyczerpanego źródła tej M iło
ści, jakim Eucharystia, Chrystus „żywi i pielęgnuje” Kościół, karmi
go swoim Ciałem, ofiarując mu nieustannie w darze uczestnictwo
w życiu Trynitarnej Komunii Osób68.
W adhortacji ,JFamiliaris consortio” nazywa Papież Eucharystię
„samym źródłem ” chrześcijańskiego małżeństwa, ponieważ Ofiara
eucharystyczna uobecnia miłosne przymierze Chrystusa z Kościo
łem, „przypieczętowane Jego krwią na krzyżu”. W tym właśnie mi
sterium Miłości, tj. „w ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza
małżonkowie chrześcijańscy znajdują korzenie, z których wyrasta,
stale się odnawia i nieustannie ożywia ich przymierze m ałżeń
skie”69. D o tak zarysowanej idei doktrynalnej wraca Ojciec św.
w ważnym przem ówieniu do członków ,.Équipes Notre D am e” z dn.
23. IX. 1982 r.70 W ychodząc poza horyzont indywidualno-soteriologiczny, co więcej, wpisując się w soborowy kontekst eklezjalno-personalistyczny, ów znakomity papieski wykład dotyczący wspomnia
nej kwestii nosi znam iona całościowej (integralnej) nauki71.
“ Ef 5, 28-30.
67 Ef 5, 25.
“ Por. J a n P a w e t II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament, 36, 47,
57; t e n ż e , List do rodzin „Gratissimam sane”, nn. 18,19; t e n ż e, Encyklika ,Jscclesia
de Eucharystia”, nn. 21, 22, 34.
69 FC, n. 57
70T e n i e, Gdybyś znała dar Boży. Przemówienie do członków ruchu „Equipes Notre-Dame", L'Osservatore Romano /wyd. poi./ 3 (1982) 10, s. 21-22.
71 Rangę w/w wystąpienia papieskiego podnosi bezpośrednie odwołanie się Jana
Pawia II do nakreślonego w „Familiaris consortio” wspomnianego zadania pontyfikatu
(Urzędu Nauczycielskiego Kościoła): „W poświęconej rodzinie adhortacji apostolskiej
„Familiaris consortio” powstałej w rezultacie Synodu z 1980 r., podkreśliłem koniecz
ność odkrycia i pogłębienia tego związku. Wasza pielgrzymka do Rzymu jest okazją, by
poruszyć kilka tematów, których dalsze przebadanie należy do was” - tamże, n. 2.
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Węzłowym punktem tegoż wystąpienia pozostaje - na nowo od
kryta przez Sobór w bogactwie ewokowanych sensów: trynitarnego,
chrystologicznego, personalistycznego, a nade wszystko eklezjolo
gicznego - biblijna kategoria „przym ierza”72. Zycie i miłość - dar
Boga dla mężczyzny i kobiety kryjący w sobie nieprzeczuwaną głę
bię łaski73, „od początku” wyraża praw dę bosko-ludzkiej misterium
com m unionis. Toteż znak oblubieńczego przymierza małżonków
w Objawieniu, przede wszystkim zaś w tekstach Proroków Starego
Testam entu (Izajasza, Jerem iasza, Ozeasza, Ezechiela), jest obra
zem Przymierza łączącego Boga z ludźmi74. Burzliwe dzieje w ierno
ści Jahwe i niewierności Izraela docierają wszakże do m om entu
kulminacyjnego. Odwieczna tajem nica Przymierza, dotąd ukryta
w Bogu, wkracza w fazę swojego ostatecznego, historycznego urze
czywistnienia. Jak mówi Jan Pawel II we wspomnianym przem ó
wieniu - oto nadchodzi „pełnia czasu”75 i Słowo, które staje się Cia
łem „zaślubia człowieczeństwo w łonie Maryi Dziewicy”. Chrystus-O blubieniec „pieczętuje Przymierze krwią swojego krzyża i oddaje
swojego D ucha (J 19, 30) Kościołowi, swej Oblubienicy”76.
Kresem owego niezniszczalnego Przymierza jest zatem Kościół „powszechny sakram ent zbawienia”77 - um iłowana i płodna O blu
bienica, karm iona Najświętszym Ciałem Boskiego Oblubieńca-O dkupicieła78. To właśnie Kościół, rodzący „nowe dzieci aż do końca
czasów”, prowadzi ludzkość „przez głoszenie Słowa i przez sakra
m enty do pełnego życia darem Bożym ofiarowanym w Przymie
rzu”79. W śród sakram entów zaś, które - w ujęciu Jana Pawła II - są
in Ecclesia „miejscem sprawowania i dopełniania Przymierza” - je 
dyną w swoim rodzaju, niezastąpioną rolę odgrywa Eucharystia.
Jakkolw iek bowiem jest prawdą, iż „Kościół sprawuje Euchary
stię”, to tak sam o praw dą jest, że „Eucharystia sprawia Kościół”80.
W yjaśnienie przez Papieża tego wątku doktrynalnego zaskakuje
77N. L o h f i n k, Der Begriff„Bund" in der biblischen Theologie, ThPh 66 (1991) 161-176.
73 Por. E f 3, 18-19.
74 Por. J a n
P a w e t II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament, 42-46,
72-76; por. też FC, n. 12.
75 G a 4, 4.
76 Gdybyś znała dar Boży, n. 1.
77 Por. KK, nn. 1 i 48; KDK, nn. 42 i 45.
78Por. E f5 , 29-30.
75Gdybyś znała dar Boży, n. 1.
80 Tamże, nn. 2, 5.
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bogactwem teologiczno-personalistycznych konotacji: „Eucharystia
udostępnia nam Przymierze - zarazem dar i Tego, który się daje: ja 
ko w całej pełni sakram ent Przymierza jest ona m isterium komunii,
jedności, z zachowaniem szacunku do każdego: «Kto spożywa moje
ciało, trwa we M nie a Ja w nim» (J 6, 56). «Tak jak [...] Ja żyję przez
Ojca, tak ten, kto spożywa moje ciało będzie żył przeze Mnie» (J 6,
57). Eucharystia objawia kom unię Ojca i Syna w Duchu, wprowa
dzając w tę kom unię wiernych, którzy w ten sposób wchodzą w ko
m unię pomiędzy sobą (1 K or 10, 17). Poprzez Ciało Chrystusa
zmartwychwstałego dokonuje się zespolenie - kom unia w Duchu:
«Kto jednoczy się z Panem jest z Nim jednym duchem» (1 Kor 6,
17)”81.
W taką właśnie perspektywę „eucharystycznej eklezjologii”,
skoncentrow aną wokół doniosłych teologicznie pojęć „przymierza”
i „kom unii”, wpisuje się papieska nauka o sacramentum matrimo
nii. O d razu też stają się czytelne podstawowe przesłanki analogii:
Eucharystia - chrześcijańskie małżeństwo. „Czyż sakram ent m ał
żeństwa nie urzeczywistnia również zespolenia (komunii), w któ
rym jedność w ciele prowadzi do komunii ducha?”82 - pyta reto
rycznie Papież. W szak małżeńska com m unio personarum, ukonsty
tuow ana przez wzajemny dar osób mężczyzny i kobiety, mocą sa
kram entu otwiera się - przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystu
sie - na radykalny charakter łaski, aż po „uczestnictwo w Boskiej
naturze”83, aż po „trwałe odniesienie” do trynitarnej Komunii Osób
Boskich84. Partycypując poniekąd już teraz - na mocy Przymierza
(daru Chrystusowego) - w Boskiej Com munio, małżonkowie chrze
ścijańscy mogą budować swoją kom unię małżeńską.
Im m anentną zasadą wspomnianej analogii (Eucharystia - sakra
m ent małżeństwa) jest Miłość {caritas). W tym miejscu nauka Ojca
św. zdaje się osiągać punkt kulminacyjny: „D opełnienie Przymierza
w Eucharystii znajduje odbicie w przymierzu małżeńskim. [...] Przy
m ierze nie tylko inspiruje życie paiy małżeńskiej, ale dopełnia się
w niej w tym sensie, że rozwija swą własną energię w życiu m ałżon

81 Tamże, n. 2.
82Tamże.
83 Por. 2 P 1, 4; zob. J a n P a w e i W, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakra
ment, 47
84 Por. T e n ż e , List do rodzin, n. 8.
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ków: «kształtuje» od wewnątrz ich miłość; miłują się oni nie tylko
tak, jak Chrystus miłował, lecz również w tajemniczy sposób m iło
ścią samego Chrystusa”85. Tak oto głęboki sens otrzymują zarówno
początkowe, jak i końcowe fragm enty „klasycznego” tekstu E f 5,
21-3386. Słowa te, które Jan Paweł II sprowadza do początkowego
wersu (niejako „wspólnego m ianow nika”): „Bądźcie sobie wzajem 
nie poddani w bojaźni Chrystusowej”, wyrażają istotną prawdę sa
kram entu małżeństwa. Otóż, odpow iadające chrześcijańskiemu po
w ołaniu „w tajemnicy Chrystusa” wzajem ne odniesienie mężczyzny
i kobiety (m ęża i żony), radykalnie wypływa z ich obopólnego od
niesienia do Odkupiciela i Jego Krzyżowej Ofiary. Nie należy bo
wiem zapom inać, że małżeństwo podlega logice Chrystusowego
krzyża, który - związany często z bólem i cierpieniem - wymaga od
m ałżonków wiele wysiłku i poświęcenia87. Innymi słowy, ludzka mi
łość mężczyzny i kobiety (męża i żony) zderzona z rzeczywistością
grzechu potrzebuje zbawienia. Skoro zaś powołaniem chrześcijań
skich m ałżonków jest przeżywanie caritas Zbawiciela ofiarującego
się na Krzyżu88, to służy tem u niewątpliwie ich częste wspólne
uczestnictwo w Eucharystii - najlepszy „sposób życia Przymie
rzem ”89. D opiero wtedy - jak uczy Jan Paweł II - ,M isterium Chri
sti”, przenikając poprzez świętą ,pietas” („bojaźń Chrystusową”)
do serc ochrzczonych małżonków, rodzi jako owoc ich „wzajemne
poddanie”. Boska caritas sprawia, że żona poddana jest swemu m ę
żowi, ponieważ jest poddana Panu - podobnie jak mąż poddany
jest żonie90. Tak oto m ałżeńska com m unio personarum urzeczywist
nia się przez wzajemne oddanie osób, które równocześnie jest ich
wzajemnym poddaniem . W ostateczności zaś owo sakram entalne
przym ierze, w którym mąż i żona „wzajemnie się sobie oddają
85 Gdybyś znała dar Boży, n. 2; por. FC, n. 13.
“ Chodzi o niełatwe w egzegezie wiersze 21-24, oraz 28 i 33: „Bądźcie sobie wzajem
nie poddani w bojaźni Chrystusowej. Zony niechaj będą poddane swym mężom jak Pa
nu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła: On Zbawca Ciała. Lecz jak
Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom - we wszystkim. [...] Mężowie po
winni miłować swoje żony, tak jak własne ciało [...] W końcu więc niechaj także każdy
z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego. A żona niechaj się odnosi ze czcią do swo
jego męża”.
*7 Por. t e n ż e , Małżeństwo i rodzina są nierozerwalne, n. 6.
“ Por. FC, n. 13.
“ T e n ż e , Gdybyś znała dar Boży, n. 3.
90 Por. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament, 26 n.
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i przyjmują”91 - w oparciu o ich poddanie Chrystusowi (na wzór
poddania Kościoła) - realizuje się na gruncie „doznawania Jego
Miłości”92.
D ar nowej komunii, a wraz z nią całe bogactwo dynamizmu miło
ści w przymierzu małżeńskim, jest dziełem Duch Święty, udzielonego
małżonkom podczas uroczystości sakram entalnej93. Tu również Jan
Paweł II dostrzega istotne paralele dookreślające niniejszą analogię.
W czasie Mszy św. Duch Pański przez posługę kapłana „przemienia
chleb i wino w Ciało i Krew Pana”, zaś w sakramencie małżeństwa
tenże Duch „może czynić z miłości małżeńskiej miłość samego Pa
na”. In Spiritu Sancto bowiem małżonkowie zdolni są kochać „no
wym sercem przyrzeczonym przez Nowe Przymierze”94. Dalej zaś,
kontynuując ten wątek, Papież dobitnie akcentuje, iża m o r coniugalis
przekształcona przez D ucha Świętego nie jest już zwykłą miłością.
O parta bowiem na owym trwałym fundamencie Przymierza, jakim
jest wierność Boga95, miłość ta nie tylko „nigdy się nie kończy”96, ale
buduje wieczność, czyli „prowadzi od przymierza małżeńskiego do
Przymierza Bożego, i od obrazu do jego Pierwowzoru”97. Widać wy
raźnie, iż przytoczona papieska nauka bliska jest intuicjom tych daw
niejszych i współczesnych teologów, którzy wskazując na bezpośred
nie rozumienie analogii: Eucharystia - sakram ent małżeństwa, wy
prowadzają wniosek o par excellence sakramentalnym charakterze
małżeństwa in facto esse, tj. małżeństwa w swoim trwaniu98.
91 KDK, n. 48.
42Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament, 35.
93 Por. FC, n. 19.
94 Gdybyś znata dar Boży, n. 2; por. FC, n. 20.
95 Por. t e n ż e , Wymiar nadprzyrodzony związku małżeńskiego, n. 5.
961 Kor 7, 31.
97 Gdybyś znała dar Boży, n. 6. „Eucharystia zapowiada i przygotowuje powrót Pana
i ostateczne dopełnienie Przymierza. Eucharystia jest pokarmem na drogę: przygoto
wuje czasy, w których ona sama nie będzie już potrzebna, ponieważ «ujrzymy Go ta
kim, jakim jest» (1 J 3, 2). [...] Ta perspektywa eschatologiczna ma swe odbicie również
w małżeństwie” - tamże.
98 Twórcą tak rozumianej analogii: Eucharystia - sakrament małżeństwa jest
R. В e 11a r m i n, wedle którego: „Coniugii Sacramentum duobus modis considerari p o 
test: uno modo, dum fit; altero modo, dum permanet postquam factum est. Est enim m a
trimonium simile Eucharistiae, quae non solum dum fit, sed etiam dum permanet, sacra
mentum est: dum enim coniuges vivunt, semper eorum societas sacramentum est Christi et
Ecclesiae” - De controversis, III, De Matrimonio, controv. II, cap. 6, Venetiis 1721, 629.
Naukę Bellarmina potwierdził swym autorytetem pap. P i u s XII w encyklice „Castii Connubii”, gdzie powołany cytat poprzedza ważna konstatacja dot. małżonków:
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W swojej koncepcji „analogii eucharystycznej” Jan Paweł
II idzie jed n ak jeszcze dalej. D uch Miłości działający zarów no
podczas liturgii Najświętszej Ofiary, jak i liturgii sacramentum m a 
trimonii jest przecież D uchem Kościoła. Tak jak „eucharystyczne
Ciało Chrystusa buduje Jego Ciało M istyczne”99- w ten sposób, że
Eucharystia za sprawą D ucha Chrystusowego daje wiernym i całe
m u Kościołowi Życie100, tak też m ałżeństwo (rodzina) jest „m iej
scem ” przygotowanym przez Boga, gdzie „rodzą się nowi obywate
le społeczności ludzkiej, którzy dzięki łasce D ucha Świętego stają
się przez chrzest synami Bożymi, aby lud Boży trwał przez w ie
ki”101. U kazanie w planie eklezjologicznym owego „najgłębszego
związku” zachodzącego między sakram entem Ciała i Krwi P ań
skiej a „pierwszą i żywotną kom órką” Kościoła102 prowadzi do
istotnych uściśleń. Otóż, jako niepodważalny należy uznać fakt, iż
konstytutywny akt przym ierza m ałżeńskiego (konsens m ałżeński)
ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, jest - in Spiritu Santo - „aktem
eklezjalnym ”, powołującym do życia rzeczywistość sakram entalną:
„Kościół dom owy”103.

,.Meminerint assidue, se ad sui status officia et dignitatem peculiari veluti consecratos et
roboratos esse Sacramento, cuius efficax virtus, quamquam characterem non imprimit,
perpetuo tamen perseverat” - AAS 22 (1930) /s. 539-592/, 583; рог. G. В а 1 d a n z a, Il
matrimonio come Sacramento permanente, w: Realtà e valori dei sacramento del matri
monio, ed. A. M. Triacca, G. Pianazzi, Roma 1976, 82.
" J a n P a w e l H , Gdybyś znala dar Boży, n. 5.
100Por. J 6, 53-58.
101 KK, 11. Por. J a n P a w e I II, Eucharystia a rodzina chrześcijańska. Orędzie
Ojca Świętego do Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Nairobii, L'Osservatore Romano /wyd. pol./ 5 (1984) 8, /s. 6/, η. 2. Wypada zauważyć, że cytowane tu
papieskie O rędzie do Kongresu Eucharystycznego w Nairobii z dn. 15.VIII.1984,
obok n. 57 adhortacji ,fam iliaris consortio” oraz szeroko tu prezentowanego Prze
mówienia do członków ,fq u ip e s Notre D am e” z 1982 r., stanowi trzecie istotne miej
sce źródłowe dla kompleksowego oświetlenia relacji: chrześcijańskie małżeństwo Eucharystia.
102AS, n. 11; por. Gdybyś znala dar Boży, n. 5.
103 KK, n. 11; Por. I o a n n e s
P a u l u s
II, Allocutio ad Sacrae Rom a
nae Rotae Tribunalis Praelatos Auditores, Officiales et Advocatos coram admissos, ComCan 14 (1982) /s. 15-20/, n. 5; zob. też: t e n ż e , Discorso del Santo Padre ai Membri del
Tribunale della Rota Romana, ComCan 18 (1986) /s. 26-30/, n. 3. „Znak sakramentalny
oznacza nie tylko samo «fieri» = stawanie się małżeństwa, ale także buduje cale «esse»
= jego trwały byt: jedno i drugie jako rzeczywistość sakralną i sakramentalną, zakorze
nioną w wymiarze Przymierza i laski, w wymiarze stworzenia i odkupienia” - t e n ż e ,
Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament, 108.
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Przywołując kluczowe stwierdzenia Ojców Soboru o ,JEcclesia
domestica” („domesticum sanctuarium Ecclesiae”)104, Jan Paweł
II stwierdza wprost, że chrześcijańskie małżeństwo (rodzina) - on
tycznie „wpisane w tajemnicę Kościoła” - jest niezastąpionym
uczestnikiem Jego zbawczego posłannictwa. W szak ochrzczeni
małżonkowie na mocy sakram entu „nie tylko «otrzymują» miłość
Chrystusa, stając się wspólnotą «zbawioną», ale są również powoła
ni do «przekazywania» braciom tej samej miłości Chrystusa, stając
się w ten sposób wspólnotą «zbawiającą»”105. Udział zaś chrześci
jańskiego małżeństwa (rodziny) w potrójnym posłannictwie Chry
stusa Proroka, Kapłana i Króla: poprzez świadectwo wiary i ewan
gelizację, życie „w dialogu z Bogiem” oraz „w służbie drugiem u
człowiekowi”106, ukazuje prawdziwe oblicze tegoż „Kościoła dom o
wego”, który - w wymiarze sakram entalnym - realizuje uniwersal
ną com m unio Ecclesiae.
Postrzegany zatem przez pryzmat „eucharystycznej eklezjologii”
sakram ent małżeństwa w żadnym razie nie jest bytem abstrakcyj
nym, sprowadzalnym do kategorii statyczno-ontologicznych. Prze
ciwnie, owo „przymierze miłości m ałżeńskiej”107 to przestrzeń
zbawczego Spotkania i Dialogu; to konkretna, dynamiczna rzeczy
wistość egzystencjalno-historyczna, wpisana w dynamizm wzrostu
całego Mistycznego Ciała Chrystusa. W łaśnie dlatego Jan Paweł
II konsekwentnie naucza, że w darze Eucharystii, w darze Boskiej
caritas, chrześcijańskie małżeństwo (rodzina) odkrywa swój funda
m ent oraz D ucha ożywiającego małżeńską (rodzinną) „kom unię”
i „posłannictwo”108. Uwypuklając zaś eklezjalny profil kreślonej
„analogii eucharystycznej”, Papież stawia przysłowiową kropkę nad
104Obok sygnalizowanych już fragmentów Konstytucji Num eri Gentium" (KK, n. 11)
oraz D ekretu ,/ipostolicam actuositatem” (AS, n. 11), Papież m.in. nawiązuje także do
ważnego 48. numeru Konstytucji „Gaudium et spes”, uwypuklającego nierozdzielność
małżeństwa i rodziny w eklezjologicznej identyfikacji {,Ecclesia domestica"). Czytamy
tam m.in.: „Osobny sakrament umacnia i jakby konsekruje małżonków chrześcijań
skich do obowiązków i godności ich stanu; [...] Toteż rodzina chrześcijańska, ponieważ
powstaje z małżeństwa, będącego obrazem i uczestnictwem w miłosnym przymierzu
Chrystusa i Kościoła, przez miłość małżonków, ofiarną płodność, jedność i wierność
[...] ujawniać będzie wszystkim żywą obecność Zbawiciela w świecie oraz prawdziwą na
turę Kościoła”; por. FC, n. 56.
105Tamże, n. 49.
Tamże, n. 50; zob. też: tamże, nn. 13, 53.
107Tamże, n. 11.
Por. tamże, 57.
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„i”, kiedy w końcowych słowach wspom nianego przem ówienia do
członków ,JEquipes Notre D am e” proklam uje, iż małżonkowie
chrześcijańscy żyją „w sercu sakram entu Przymierza”: karm ią swo
je m ałżeństwo Eucharystią i oświetlają Eucharystię sakram entem
swojego m ałżeństw a109.
Zakończenie
Nowe odczytanie przez Jana Pawła II - w optyce soborowej ekle
zjologii „com m unio” - „wielkiej karty” chrześcijańskiego m ałżeń
stwa (E f 5, 21-33) wykazało, iż w oblubieńczo-odkupieńczym sto
sunku Chrystusa do Kościoła należy widzieć teologiczny funda
m ent saeram entum matrimonii”. Implikacje tej konstatacji są m.in.
dla teologów i kanonistów nie do przecenienia. Oczywistym staje
się fakt, że owo „przymierze miłości” poprzez twórczą (dynamicz
ną) realizację relacji „małżeńskiej” z Chrystusem ujawnia szczegól
ną więź z sakram entalnością samego Kościoła, a mianowicie budu
je jedność całego Ciała Mistycznego. W ykazanie ponadto przez Pa
pieża głębokiego związku sakram entu małżeństwa z i innymi s a 
cramenta Ecclesiae”: chrztem i Eucharystią („analogia euchary
styczna”), uwydatnia w całej rozciągłości tak ontyczne wpisane te
goż sakram entu w tajem nicę Kościoła, jak i jego konieczne (niezby
walne) uczestnictwo w kościelnym posłannictwie zbawczym.
Ochrzczeni małżonkowie wszakże, realizując naturalne cele m ał
żeńskie: dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potom 
stwa, m ocą sakram entalnego daru miłości Chrystusa (caritas) stają
się nie tylko wspólnotą „zbawioną”, ale również wspólnotą „zba
w iającą”. Tę misję zaś przyjętą w konstytutywnym akcie przymierza
„matrimonium in fieri” - dzięki Duchowi ożywiającemu ich m ałżeń
ską (rodzinną) kom unię i posłannictwo - wypełniają jako sakra
m entalna rzeczywistość „matrimonium in facto esse”: „Kościół do
mowy”.
O ryginalną rekapitulacją myśli doktrynalnej, dotyczącej chrystologiczno-eklezjologicznego „usytuow ania” sacramentum matrimo
nii w ram ach całego „porządku sakram entalnego”, jest z pewnością
wypowiedź Jana Pawła II zaw arta w Liście do rodzin „Gratissimam
sane” (1994 r.). „Nie ma «wielkiej tajemnicy», którą jest Kościół

109Gdybyś znała dar Boży, n. 8.
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i ludzkość w Chrystusie”, bez owej «mysterium magnum», jaką sta
nowi „jedno ciało”: sakram entalne przymierze miłości - m ałżeńska
(rodzinna) com m unio personarum. Tenże „Kościół domowy”, um i
łowany „do końca” bezwarunkową, nieskończoną caritas, staje się
oblubienicą Chrystusa. Co więcej - i ta konstatacja papieska godna
jest szczególnej uwagi - nie inaczej, jak właśnie poprzez to oblubieńczo-odkupieńcze promieniowanie Miłości in E cclesia domesti
ca'”, „Kościół powszechny, a w nim każdy Kościół partykularny sta
je się oblubienicą Chrystusa”110.
Theologisches F u n d am en t von d er S a k ram en talitä t d e r Ehe:
„in fie ri” u n d „in facto esse”
N eue päpstliche Interp retatio n einer ,/nagna charta” d er christlichen Ehe (E f
5, 21-33) in d er O ptik d e r Ekklesiologia „com m unio” vom 2. V atikanischen Konzil
lässt erkennen, daß das bräutliche V erhältnis C hristus zu Kirche ein theologisches
F undam ent d er Sakram entalität der Ehe ist. D ie Im plikationen dieser Feststel
lung für die T heologen und K anonisten sind nicht zu unterschätzen. D as Faktum
ist die Tatsache, daß je n e r Bund d er Liebe durch schöpferisch-dinam ische Verwir
klichung d er „ehelichen” R elation mit Christus, enthüllt einer besonderen Ver
bindung m it d er Sakram entalität selbst der Kirche, und zwar bildet die E inheit
vom ganzen „M istischen L eib”. D en Nachweis d er tieferen V erbindung zwischen
dem S akram ent der E h e und den anderen S akram enten d er Kirche: die Taufe und
E ucharistie („eucharistische A nalogie”) hebt hervor sowohl das ontische E inbin
d en dieses Sakram ents in das G eheim nis der K irche, als auch seine notwendige
Teilnahm e in d er kirchlichen H eilssendung. G etau fte E h eleute w erden nicht nur
eine „H eilsgem einschaft” sondern auch eine „G em einschaft zur H eilung” sein,
sobald sie die natürlichen ehelichen Zwecke: das Wohl d er E hegatten und die
Z eugung und E rziehung von N achkom m enschaft - kraft d er sakram entalen G abe
d e r Liebe von C hristus (caritas) - verwirklichen. D ie E heleute erfüllen diese M is
sion, die in den G ründungsakt des ehelichen Bundes genom m en w urde - dank
des H eiligen G eistes, der die eheliche und fam iliäre K om m union belebt - als sa
k ram entale R ealität „matrimonium in facto esse”, das heißt: die H auskirche.

List do rodzin, η. 19.

