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W ostatnich latach notuje się w wielu krajach, także w Polsce, wzrost liczby
rozwodów orzekanych przez sądy cywilne. Osoby rozwiedzione są najczęściej
związane małżeństwem sakramentalnym, dlatego nie mogą ponownie zawrzeć
małżeństwa kościelnego. Bardzo często jednak decydują się na zawarcie nowego
związku cywilnego, próbując niekiedy zalegalizować taki stały związek na forum
kościelnym przez wniesienie do sądu kościelnego prośby o orzeczenie nieważno
ści pierwszego związku jednej lub obydwu stron. Dotyczy to oczywiście małżon
ków rozwiedzionych, którzy pozostając w nowym, cywilnym związku małżeńskim,
zachowują wiarę i pragną korzystać ze wszystkich środków uświęcania, którymi
dysponuje Kościół. Wyrok trybunału kościelnego utrzymujący w mocy pierwsze
małżeństwo nie pozostawia im żadnych wątpliwości co do tego, że ich nowe mał
żeństwo przez Kościół nie jest uznawane za legalne. Złożoność tej sytuacji może
pogłębiać jeszcze okoliczność, iż drugie małżeństwo wielu z nich uważa za udany
związek. Co więcej, drugie małżeństwo, zwłaszcza dla małżonka, który został roz
wiedziony bez własnej winy, ma stanowić - w jego przekonaniu - zupełnie nowy
start, który może urzeczywistnić to, czego zabrakło w poprzednim.1
Powstaje problem udziału małżonków żyjących w związkach niesakramentalnych w życiu Kościoła, szczególnie zaś w życiu sakramentalnym. W ostatnich
latach sprawa ta wzbudza żywe zainteresowanie zarówno samych osób, które
znalazły się w takiej sytuacji życiowej, jak również kanonistów, moralistów
i pastoralistów, a także duszpasterzy. Coraz częściej spotykamy się z sugestiami,
propozycjami czy próbami rozwiązań, prezentowanymi przez autorów, w różny
sposób ustosunkowanych do tradycyjnej nauki i dyscypliny Kościoła. Warto uka
zać owe tendencje i kierunki poszukiwań, a z drugiej strony przedstawić oficjal
ną naukę i dyscyplinę Kościoła oraz formy i możliwości uczestnictwa osób
złączonych związkami niesakramentalnymi w życiu Kościoła, a także próby roz
wiązań pastoralnych.
1. Współczesne opinie, dyskusje i tendencje
W piśmiennictwie z zakresu teologii moralnej, kanonistyki oraz teologii
pastoralnej pojawiło się ostatnio szereg prac wyrażających współczesne poglądy
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na temat małżonków rozwiedzionych i żyjących w związkach cywilnych, przede
wszystkim w przedmiocie ich dostępu do sakramentów.2 Dotychczasowe stano
wisko Kościoła w tej kwestii stało się dla wielu autorów okazją do refleksji nad
trudnym życiowym położeniem katolików, którym „zamknięto drogę” do tak
ważnych środków uświęcania, zwłaszcza do Eucharystii.3 Oczekuje się, iż Ko
ściół, nie uchybiając w niczym zasadzie nierozerwalności małżeństwa, okaże się
w większym stopniu sakramentem zbawienia i spowoduje, że Ewangelię będą
mogli przeżywać w pełny sposób także ci, którym w życiu się nie udało i pra
gną zacząć niejako od nowa.4
Wśród opinii, jakie ujawniają się w tym klimacie oczekiwania i poszukiwania
nowych możliwości i rozwiązań - w płaszczyźnie doktrynalnej - zauważa się pewną
różnorodność, wynikającą z podkreślenia różnych aspektów zagadnienia.
Punktem wyjścia wielu propozycji jest fakt moralnej niemożliwości separa
cji związanych węzłem związku cywilnego małżonków i powrotu do pierwszego
małżeństwa, szczególnie wtedy, w grę wchodzi szczęśliwe życie rodzinne oparte
na stałej więzi dwojga osób oraz dobro zrodzonych w tym związku dzieci. Zwraca
się również uwagę na to, iż - poza szczególnymi przypadkami - od osób tych
nie można wymagać całkowitej wstrzemięźliwości seksualnej, gdyż zakłóciłoby
to ich wzajemną miłość.5 W takiej sytuacji pewni duszpasterze, chcąc przyjść
z pomocą zachowującym wiarę rozwiedzionym małżonkom, dopuszczają ich
w sposób dyskretny do sakramentów, czyniąc to własną powagą, co może powo
dować dezorientację i wzbudzać podejrzenia.
Celem rozładowania owego napięcia narastającego między przyjętymi dotąd
w teologii kościelnymi zasadami traktowania osób rozwiedzionych i żyjących w no
wych, cywilnych związkach małżeńskich a wymogami współczesnego duszpaster
stwa należy odwołać się, sądzą niektórzy, do dwóch prawd przyjętych w doktrynie
chrześcijańskiej: nierozerwalności małżeństwa oraz miłosierdzia Bożego. Analiza
pierwszej z nich prowadzi do pytania nie tyle o ewentualne wyjątki od zasady nie
rozerwalności, ile raczej o to, czy wspólnotę małżonków należy uważać za realną,
jeśli więzi miłości i życia nie da się dłużej utrzymać.6 Natomiast prawda o miło
sierdziu Bożym powinna przypomnieć Kościołowi, który jest sakramentem zbawie
nia dla wszystkich ludzi, iż należy wyjść naprzeciw także tym, którzy pragną się
nawrócić i żyć Ewangelią. Odmawianie żyjącym w związkach małżeńskich pozasakramentalnych dostępu do sakramentów stoi w sprzeczności z przebaczającą misją
Kościoła, będącego również sakramentem miłosierdzia Bożego. Umożliwienie nie
szczęśliwym małżonkom korzystania z Eucharystii stanowiłoby, w mniemaniu nie
których autorów, a szczególnie Provenchera, wymowny wyraz autentycznej troski
Kościoła o własną identyfikację ze znakiem miłosierdzia Bożego.7
Nie wdając się w szerszą polemikę ze zwolennikami przedstawionej opinii,
należy zauważyć, iż jest ona - przynajmniej implicite - odejściem od zasady
nierozerwalności małżeństwa. Sugeruje ona, że kryterium trwałości związku
małżeńskiego jest miłość małżonków; w przypadku więc jej braku wspólnota
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małżeńska przestawałaby obowiązywać, co jest nie do przyjęcia. Poza tym prawda
0 miłosierdziu Bożym nie może stać w kolizji z zasadą mówiąca o należytej
dyspozycji chrześcijanina pragnącego korzystać z tego atrybutu Boga, objawia
jącego się w Kościele.8
Inni twierdzą, iż Kościół nie może utrzymywać, że wszyscy żyjący w związ
kach pozamałżeńskich pozostają w stanie grzechu i że są niegodni uczestniczyć
w Eucharystii. Sąd o tym należy wydawać - w każdym przypadku - z zachowa
niem dużej dozy roztropności. Trzeba uwzględnić, nadmieniają, konkretną sytu
ację, w jakiej znalazł się dany chrześcijanin.9 Sobór Watykański II stanowi
przykład takiego osądzania, a przejawem tego jest dopuszczenie do sakramen
tów - w pewnych okolicznościach - braci odłączonych, którym - na zasadzie
pewnego kompromisu - Kościół nie stawia tych wszystkich warunków, które
stawia swoim wiernym. Dlaczego więc nie może analogicznie zezwalać pewnym
małżonkom pozostającym w związkach niesakramentalnych na korzystanie
z Eucharystii, co byłoby także pewnym kompromisem.
Ustosunkowując się do powyższej sugestii, trzeba zwrócić uwagę, że analo
gia między braćmi odłączonymi a małżonkami żyjącymi bez sakramentu małżeń
stwa jest odległa i nieporównywalna. W przypadku bowiem pewnego kompromisu
w stosunku do chrześcijan akatolików nie wchodzi w grę zasada pochodzenia
Bożego o nierozerwalności małżeństwa. Kościół dopuszczając w określonych
okolicznościach braci odłączonych do sakramentu Eucharystii, wyklucza jednak
tych, którzy żyją w małżeństwach niesakramentalnych, choćby taki stan rzeczy
był tolerowany w ich własnej wspólnocie chrześcijańskiej.
Można spotkać się także z opinią, że Kościół głosząc zasadę nierozerwalno
ści małżeństw, powinien jednocześnie pamiętać o tym, iż Chrystus głosił nadzie
ję zbawienia wszystkim ludziom, przede wszystkim zaś tym, których dotknęły
niepowodzenia lub trudności życia. Według Ewangelii człowiek może zaczynać
życie ciągle od nowa, niezależnie od swej przeszłości. Dlaczego więc tylko ci,
których pierwsze małżeństwo okazało się niepowodzeniem i życiową porażką,
mieliby być - w nowej sytuacji - odseparowani i odłączeni od istotnych środ
ków uświęcenia, jakimi są sakramenty? Można by podać przykłady, dodają rzecz
nicy omawianej opinii, wskazujące na zmianę stanowiska Kościoła w wielu
sprawach, gdy chodzi o traktowanie grzeszników. Tak na przykład w czasach
św. Cypriana trudniejsze do przyjęcia wydawało się pojednanie z Kościołem apo
statów niż rozwiedzionych i zawierających nowe związki małżeńskie w czasach
dzisiejszych. Czy więc i w tym drugim przypadku Kościół nie powinien zmienić
dotychczasowego swego punktu widzenia, biorąc pod uwagę konkretne potrzeby
1 możliwości człowieka?10 Odmowa sakramentów pragnącym je przyjmować
małżonkom stanowi niejako zanegowanie istotnej roli tych środków uświęcenia
mających służyć zbawieniu ludzi. Jeśli małżonkom, którzy nie mogą zawrzeć
związku kanonicznego, mówi się, że pozostają członkami wspólnoty chrześcijań
skiej, że Bóg ich nie opuszcza i że mogą pogłębiać życie wewnętrzne, bez ko
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rzystania wszakże z sakramentów, to chrześcijanie tacy mogą zobojętnieć na
potrzebę tych środków uświęcenia. "
W tym punkcie widzenia zapomina się o tym, iż każdy sakrament, szczególnie
sakrament pojednania, wymaga niezbędnych dyspozycji, o które w tych przypad
kach trudno małżonkom rozwiedzionym zakładającym nową wspólnotę życia.
W mniemaniu innych należy zwrócić uwagę na zasadę respektowania sumie
nia indywidualnego. Spotyka się małżonków rozwiedzionych i żyjących w no
wych związkach pozasakramentalnych, którzy są przekonani, że nie żyją
w grzechu ciężkim, założywszy nowe małżeństwo. Źródłem tego przekonania jest
niekiedy świadomość nieważności pierwszego związku małżeńskiego, której niestety - nie można wykazać na drodze sądowej z uwagi na brak wystarczają
cych dowodów.12 Dla innych znów małżonków przekonanie to rodzi się stąd, iż
jakkolwiek zachowują świadomość swojej niewierności wobec Ewangelii Chry
stusa, to jednocześnie towarzyszy im poczucie szczęścia, jakie przynosi im nowy
związek małżeński, od którego nie są w stanie - bez naruszenia zasady sprawie
dliwości i miłości - odstąpić. Przyjmując nierozerwalność małżeństwa, szczerze
boleją nad faktem nieudanego swego pierwszego związku, lecz nie oceniają no
wej rzeczywistości jako sytuacji obiektywnie grzesznej. Należy więc w obydwu
przypadkach uszanować ocenę własnego sumienia małżonków.
Obydwa przypadki dotyczące zasady respektowania sumienia indywidualne
go są bardzo sugestywne. Pierwszy z nich stanowi rzeczywiście niemałą trud
ność. Może się zdarzyć, iż po zawarciu małżeństwa w Kościele małżonek
odchodzi od tego związku, zawierając nowy w formie niekanonicznej. Nie pró
buje nawet wówczas wykazać nieważności pierwszego małżeństwa w trybunale
kościelnym z uwagi na to, iż nieważność płynie z braku zgody wewnętrznej sa
mego zainteresowanego małżonka, o którym to braku nikogo nie informował.
Udowodnienie więc nieważności związku zawartego w formie kanonicznej jest
praktycznie niemożliwe. Tymczasem małżeństwo to obiektywnie jest nieważne,
a więc nie istnieje. Duszpasterz jednak nie może w takim porządku rzeczy orze
kać nieważności pierwszego związku. Kanon zaś 1669§ 2 Kodeksu prawa kano
nicznego zakazuje tutaj celebracji nowego małżeństwa. Jedno i drugie nie leży
bowiem w gestii duszpasterza (opinia przeciwna, z którą można się spotkać,
pozostaje w kolizji z przyjętą praktyką Kościoła).13 Zachodzi tutaj klasyczny
przykład konfliktu forum sumienia oraz forum externum, wobec którego pierw
szy związek uchodzi za ważny, albowiem w myśl przepisów kan. 1014 KPK
przemawia za tym domniemanie. Stąd wiążące byłoby jedynie orzeczenie wła
dzy Kościoła w tym względzie. Duszpasterze mogą sugerować zainteresowanym
rozwiązania własne, które - z zachowaniem należytej ostrożności - mogą zasto
sować w danym przypadku. Forum zewnętrzne nie może wystarczająco przyjść
z pomocą w rozwiązaniu konfliktu, bowiem małżonek pozostaje na nim tanquam peccator. Nie powinien więc przystępować do Komunii, gdyby to miało
wywołać zgorszenie wiernych, ani też publicznie o nią prosić kapłana.14
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Gdy chodzi o drugie źródło przekonania małżonka o tym, że nie pozostaje
w sytuacji grzechu, wypada spostrzec, iż taki sąd sumienia nie bierze pod uwa
gę kryteriów obiektywnych, m.in. zasady nierozerwalności małżeństwa.
Niektórzy teologowie, biorąc pod uwagę naukę Kościoła, z której wynika, że
małżeństwo jest komunią osób, której wyrazem jest miłość daru bezinteresownego
z siebie wszczepiona w komunię Chrystusa z Kościołem, charakteryzująca się jed
nością, wiernością i nierozerwalnością, zbyt dowolnie interpretują istotę związku
małżeńskiego. Pytają: jeśli została zniszczona osobowa wspólnota życia i miłości
między małżonkami, jeśli nie istnieje już między nimi żądna więź osobowa, czy
wtedy mają oni jeszcze do siebie prawo, zwłaszcza prawo do współżycia seksual
nego? Stawia się nawet pytanie: czy zaistniała między małżonkami „śmierć” mo
ralna i psychiczna nie powinna stanowić podstawy do rozejścia się i wejścia w nowy
związek małżeński? Czy następnie fakt zniszczenia, i to w sposób nieodwracalny,
związku małżeńskiego nie powinien być oceniony jako grzech, który powinien pro
wadzić do pokuty i pojednania sakramentalnego?15
Odpowiadając, należy podkreślić, że małżeństwo dochodzi do skutku nie
tylko dzięki wzajemnej zgodzie partnerów, ale także przy współudziale Kościo
ła, który przy zawieraniu małżeństwa jest znakiem Bożego działania. Małżonko
wie złączeni są przez Boga węzłem jedności. Pierwszy element - zgoda - może
być wycofany przez jednego albo obydwu partnerów. Drugi - więź stworzona
przez Boga - nie może być odwołany. Co Bóg czyni, czyni raz na zawsze (por.
Rz 11, 29). Dlatego rozwiedzeni małżonkowie nie mogą według swego upodo
bania zawierać następnego małżeństwa z innym partnerem.
Pomimo to, wielu zadaje sobie następne pytanie: czy nowa wspólnota mał
żeńska oparta na wzajemnym darze miłości i oddania, faktycznie nie ma prawa
do współżycia seksualnego i czy pożycie seksualne rozwiedzionych, a żyjących
w udanym nowym związku, należy ocenić na równi z pozamałżeńskimi stosun
kami seksualnymi? Czy rozwiedzeni, którzy ponownie zawarli związek małżeń
ski, żyją stale w grzechu śmiertelnym?
W takiej sytuacji należy oceniać konkretny przypadek, biorąc pod osąd
ewentualną winę za rozwód i ponowne małżeństwo cywilne. W każdym oczywi
ście przypadku ponowne małżeństwo, podobnie jak rozwód, jest obiektywnym
wykroczeniem przeciwko Bożemu przykazaniu. Nowe małżeństwo jest więc obiek
tywnie nieważne. Dla niektórych nie oznacza to równocześnie, iż ponowne mał
żeństwo rozwiedzionego należy zaliczyć do grzechów śmiertelnych. M. Kaiser
jest zdania, iż nie istnieją obiektywne racje, które uniemożliwiałyby dopuszcze
nie małżonków niesakramentalnych do Eucharystii. Wszystko właściwie opiera
się na racjach subiektywnych, na osobistym przekonaniu i osobistej zgodzie su
mienia. Jak długo rozwiedziony trwa w grzechu - gdyż jest o tym przekonany tak długo nie może być pojednany z Bogiem. Ale rozwiedziony może w sposób
poważny żałować za swój grzech i po sumiennym zbadaniu swej sytuacji dojść
do przekonania, że w obecnych okolicznościach wolno mu dalej żyć w nowym
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małżeństwie. Od samego początku - tak przy rozwodzie, jak też przy ponow
nym małżeństwie - nie można takiego postępowania uznać za grzech śmiertelny.
M. Kaiser jako przykład przytacza przypadek rozwiedzionego, który ze względu
na wychowanie dzieci decyduje się na ponowny ożenek.16
Konsekwencje takiego rozumowania są oczywiste. Przy ocenie winy bierze się
pod uwagę osobiste przekonanie. Przy czym M. Kaiser sugeruje, iż z reguły tak przy
rozwodzie, jak też przy kontynuowaniu nieważnego małżeństwa, wolno zakładać,
że osoby te nie grzeszą ciężko, o ile przejawiają troskę o życie chrześcijańskie i jeśli
tę decyzję podjęli na podstawie poważnego rachunku sumienia. Nawet jeśli ponow
ne małżeństwo należałoby uznać za poważne naruszenie porządku Bożego, to jed
nak mogą oni przez szczery żal, wypływa,ący z motywów religijnych, dostąpić
pojednania z Bogiem i przystąpić do Eucharystii. Jeśli ponowne małżeństwo roz
wiedzionego czy też kontynuowanie małżeństwa nieważnego, nie może być uwa
żane za grzech śmiertelny (przynajmniej dla niektórych), to równocześnie - twierdzi
M. Kaiser - nie należy uważać za grzech ciężki ich seksualnego współżycia, będą
cego wyrazem ich osobowej wspólnoty życia i miłości.17 I chociaż ich związek
małżeński - od strony prawnej - jest nieważny, to przez fakt podarowania siebie
wzajemnie i przyjęcia siebie jako osoby - stali się oni prawdziwą wspólnotą życia
i miłości. Nie naruszają też ci małżonkowie - zdaniem M. Kaisera - prawa wcze
śniejszego współmałżonka do współżycia seksualnego, gdyż prawo to przestało
istnieć w momencie zniszczenia osobowej wspólnoty życia i miłości. Wniosek, jaki
tenże autor wysuwa, jest już bardzo jednoznaczny: Kto na podstawie głębokiego
rachunku sumienia dojdzie do przekonania, biorąc pod uwagę określone okoliczno
ści, że jako rozwiedziony może zawrzeć nowe małżeństwo z innym partnerem, albo
już zawarte dalej utrzymywać, ten nie ma przeszkód w przyjmowaniu sakramen
tów.18 Innymi słowy, należałoby powiedzieć, że ten, kto nie uważa rozwodu i po
nownego małżeństwa po rozwodzie za grzech śmiertelny (łącznie z prawem
do współżycia seksualnego), ten również po rozwodzie i po zawarciu związku z in
nym partnerem może żyć w zgodzie z Kościołem i uczestniczyć w sakramentalnym
życiu Kościoła19.
Autor, opierając się na soborowej myśli na temat małżeństwa, zinterpreto
wał ją zupełnie błędnie. Małżeństwo jest osobową wspólnotą życia i miłości, ale
równocześnie jest także stosunkiem prawnym między partnerami umowy. Prawo
do pożycia seksualnego nie stanowi istotnej treści małżeństwa, lecz wynika
z osobowej wspólnoty życia i miłości. Decydując się na małżeństwo, małżonko
wie postanawiają być darem wyłącznym i dozgonnym dla siebie. Nie mogą więc
odwołać tego zobowiązania, a prawo do życia seksualnego nie gaśnie z chwilą
zniszczenia osobowej wspólnoty życia i miłości. Może ono być zawieszone, ale
nie odwołane.20
Opinie, które wyżej przedstawiono, a którym ich rzecznicy próbują coraz
częściej nadać charakter postulatu wysuwanego pod adresem władzy kościelnej,
natrafiają na zasadniczą trudność w tym, iż - bardziej lub mniej wyraźnie 100

podważają zasadę nierozerwalności małżeństwa. Potwierdza to nauka Kościoła,
zawarta m.in. w enuncjacjach Stolicy Apostolskiej, a szczególnie adhortacja apo
stolska Jana Pawła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współcze
snym Familiańs consortio2'
2. Oficjalna nauka i dyscyplina Kościoła

Nauka, dyscyplina i praktyka Kościoła katolickiego w sprawie możliwości
udziału małżonków rozwiedzionych w Eucharystii jest uwarunkowana przesłan
kami pochodzącymi z prawa Bożego i jest jednoznaczna i niezmienna. Rozwiedzeni i ponownie żonaci oraz ich partnerzy nie mogą być dopuszczeni do
sakramentu pokuty i Eucharystii, gdyż żyją w grzechu cudzołóstwa lub przynaj
mniej w stałej okazji do grzechu. Mogą oni uczestniczyć w Eucharystii tylko
wtedy, gdy wyrzekną się współżycia seksualnego, a więc gdy zostanie usunięta
bliska okazja do grzechu, oraz gdy nie będzie istniało niebezpieczeństwo zgor
szenia ze strony wspólnoty.22
Stanowisko takie ma swe uzasadnienie teologiczne. Kościół bowiem, opie
rając się na tekstach biblijnych, przypomina, że ten, kto pozostaje w grzechu
śmiertelnym, nie może być dopuszczony do przyjmowania sakramentów, co wię
cej, kto w takim stanie komunikuje, nie tylko nie jest zjednoczony z Chrystu
sem, lecz ściąga na siebie gniew Boży (por. 1 Kor 11, 27-29). Jeśli zatem Kościół
zamyka wymienionej kategorii osób możliwość korzystania z sakramentu pokuty
i Eucharystii, sankcjonując to nawet w swoim prawodawstwie, to zakaz taki sta
nowi zwykłą konsekwencję wykładni prawa Bożego. Nauczanie i praktyka Ko
ścioła katolickiego jest ciągłym przypominaniem prawdy Bożej, że powtórny
cywilny związek małżeński osób rozwiedzionych pozostaje w sprzeczności
z Objawieniem. Dlatego nie udziela im rozgrzeszenia i nie dopuszcza do Komu
nii. Podyktowane to jest nauką Soboru Trydenckiego, który zdecydowanie wy
maga, aby przyjęcie Komunii świętej zostało poprzedzone udzieleniem absolucji
sakramentalnej, gdy sumienie obciążone jest grzechem ciężkim.23 Ta wyraźna
dyspozycja Tridentinum, mająca swe źródło prawdopodobnie w prawie Bożym,24
znalazła swoje odzwierciedlenie w kan. 856 Kodeksu prawa kanonicznego z 1917
roku, a następnie w kan. 987 obecnego Kodeksu. Jeśli zatem pozostawanie
w związku małżeńskim niesakramentalnym połączone ze współżyciem seksual
nym należy ocenić jako obiektywny stan grzechu ciężkiego, a bez szczerego na
wrócenia niemożliwe jest uzyskanie rozgrzeszenia, tym samym więc rodzi się
zakaz przyjęcia Komunii (KPK, kan. 915).
Fundamentalną zasadą, na której opiera się nauka Kościoła nie dopuszcza
jąca rozwiedzionych do sakramentów jest uznanie, w oparciu o Objawienie, nie
rozerwalności małżeństwa (por. Mt 19, 6). Potwierdzają tę prawdę Ojcowie
Kościoła pierwszych wieków chrześcijaństwa, bronią jej też zdecydowanie pa
pieże ostatnich czasów.25 Mówi o tym wyraźnie Sobór Watykański II (KDK
nr 48-51; DA nr 11), a także enuncjacje Stolicy Apostolskiej.
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Przypomnijmy chociażby list Kongregacji Nauki Wiary z 11 kwietnia 1973 r.
skierowany do biskupów w sprawie nauczania Kościoła o nierozerwalności małżeń
stwa,26 który przestrzega m.in. przed rozpowszechnionymi opiniami i praktykami
przeciwnymi dyscyplinie kościelnej w zakresie dopuszczania do sakramentów tych,
którzy żyją w wymienionych wyżej związkach. Dokument ten poleca ordynariu
szom miejsca pilnie przestrzegać obowiązującej w Kościele dyscypliny w tym
względzie.
Warto także odwołać się do jednoznacznego stanowiska w sprawie odmowy
sakramentów rozwiedzionym i żyjącym w powtórnych związkach, jakie zajął Sy
nod Biskupów podczas swojej piątej sesji w 1980 r. (jego propozycje rozwiązań
i wskazań duszpasterskich w prawach rodziny dały podstawy adhortacji apostolskiej
Familiaris consortio),27 a także sam papież Jan Paweł II w swoim przemówieniu
z 25 października 1980 roku, wygłoszonym na zakończenie sesji.28
W ostatnim czasie przypomniano o nierozerwalności małżeństwa w adhortacji
apostolskiej Jana Pawła II Familiaris consortio, gdzie czytamy: „podstawowym
obowiązkiem Kościoła jest potwierdzenie z mocą, jak to uczyli Ojcowie Synodu,
nauki o nierozerwalności małżeństwa. Tym, którzy w naszych czasach uważają za
trudne lub niemożliwe wiązanie się z jedną osobą na całe życie, i tym, którzy mają
poglądy wypaczone przez kulturę odrzucająca nierozerwalność małżeństwa i wręcz
ośmieszają zobowiązanie małżonków do wierności, należy od nowa przypomnieć
radosne orędzie o bezwzględnie wiążącej mocy owej miłości małżeńskiej, która
w Jezusie Chrystusie znajduje swój fundament i swoją siłę” (FC 20).
Nierozerwalność oznacza tę właściwość małżeństwa ważnie zawartego, któ
ra sprawia, że może ono być rozwiązane jedynie przez śmierć któregoś z mał
żonków (KPK, kan. 1056). Gdy chodzi natomiast o małżeństwo chrześcijan, to
przymiotem bezwzględnej nierozerwalności cieszą się małżeństwa ważnie zawarte
i dopełnione. A zatem małżeństwo jest związkiem nierozerwalnym, co wypływa
z prawa Bożego i nie pozwala ważnie zawrzeć nowego małżeństwa.29
Mówiąc o nierozerwalności małżeństwa, należy stwierdzić, że może ona być:
wewnętrzna i zewnętrzna. Nierozerwalność wewnętrzna polega na tym, że mał
żeństwo powołane do istnienia nie może być rozwiązane przez tych, którzy za
decydowali o jego istnieniu, czyli przez samych nupturientów. Natomiast
nierozerwalność zewnętrzna polega na tym, że małżeństwo nie może być rozwią
zane powagą władzy kierującej społecznością. Zatem każde małżeństwo ważnie
zawarte, nawet przez osoby nie ochrzczone, cieszy się nierozerwalnością we
wnętrzną. Ta zasada nie oznacza, że nie przewiduje się rozwiązania tego związ
ku powagą władzy publicznej. Biorąc pod uwagę uprawnienie władzy kościelnej,
należy stwierdzić, że istnieją pewne okoliczności, w których małżeństwo ważnie
zawarte może być rozwiązane. Chodzi tutaj najpierw o małżeństwo jeszcze nie
dopełnione, które może być rozwiązane dyspensą papieską (KPK, kan. 1142) oraz
o małżeństwo ważnie zawarte między nie ochrzczonymi, nawet dopełnione, roz
wiązane na mocy tzw. przywileju wiary (KPK, kan. 1143).
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Kościół broniąc nierozerwalności małżeństwa, odwołuje się do pierwotnej
woli Boga, wyrażonej w akcie stwórczym, jak też do natury sakramentu małżeń
stwa, który odzwierciedla więź Chrystusa z Kościołem. Kościół stoi także na
stanowisku, że trwałości domaga się sama istota przymierza małżeńskiego, która
jest wspólnotą miłości. Nierozerwalności małżeństwa wymaga także dobro po
tomstwa, wreszcie trwałe małżeństwo służy dobru duchowemu i materialnemu
społeczeństwa.30 Krótko mówiąc, nierozerwalność małżeństwa wynika z samej
natury osobowego aktu oddania się i wzajemnego przyjęcia małżonków, jak rów
nież z natury samej instytucji małżeństwa.31 Nie może zatem budzić wątpliwo
ści fakt, iż w świetle oficjalnej nauki Kościoła osoby żyjące w związkach
pozasakramentalnych nie mogą korzystać z sakramentu pojednania i Eucharystii.
Utrzymana w tym duchu dyscyplina Kościoła stanowi jedynie odzwierciedlenie
racji i zasad teologicznych. Nie jest to więc zakaz li tylko kanoniczny, płynie on
z samego prawa Bożego.32
Ponieważ żaden ludzki autorytet nie może rozdzielić tego, „co Bóg złączył”,
stąd też powtórne związki małżeńskie są nielegalne, nieważne i w konsekwencji
ich prawo do wzajemnego obdarowywania we wszystkich wymiarach ludzkiej
egzystencji jest niepoprawne i grzeszne. Na tej podstawie Kościół nie widzi
możliwości rozwiązywania pierwszego, ważnie zawartego małżeństwa, i błogo
sławienia następnego, co stałoby się podstawą do uczestniczenia w sakramentach
pokuty i Eucharystii.
Co w zamian proponuje Kościół tym małżonkom? Na czym polega dotych
czasowa duszpasterska postawa Kościoła wobec małżeństw niesakramentalnych?
3. Formy uczestnictwa w życiu Kościoła

Duszpasterstwo osób, które zawarły sakramentalny związek małżeński,
a potem po otrzymaniu rozwodu weszły w nowy związek małżeński cywilny, nie
jest łatwe od strony kanonicznej i psychologicznej. Kościół bowiem zarzuca
takim ludziom niedochowanie prawa Bożego, sprzeniewierzenie się Ewangelii,
nauce Chrystusa, nie udziela im rozgrzeszenia i nie dopuszcza do Komunii świę
tej, nie zezwala na pełnienie funkcji rodziców chrzestnych i świadków bierzmo
wania; oni zaś czują się skłóceni z Kościołem, nieraz uważają się za
odepchniętych. Część z nich oddala się całkowicie od praktyk religijnych, popa
da w indyferentyzm religijny, niekiedy dopiero po związku cywilnym w zetknię
ciu z Kościołem uświadamia sobie religijne konsekwencje swojego czynu. Wielu
usiłuje nadal prowadzić życie chrześcijańskie i okazuje głębokie nieraz pragnie
nie uczestnictwa w życiu Kościoła i sakramentach.
Jaka jest pozycja prawna takich osób, małżeństw? W myśl przepisów prawa
kanonicznego (zob. KPK, kan. 96) i adhortacji apostolskiej Familiaris consortio
osoby te należą nadal do Kościoła i uczestniczą w sposób im dostępny w misji
Kościoła. Wbrew dość rozpowszechnionej opinii nie są to osoby wykluczone
z Kościoła, nie są również w ekskomunice. Ich życie jednak nie odpowiada na
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uce zawartej w Piśmie Świętym, stąd też uważa się ich za „niepełnosprawnych”
członków wspólnot kościelnych.33 Kościół jednak nie odwraca się od nich. Czu
je się odpowiedzialny za wszystkich ochrzczonych swoich członków, a szczególnie
za tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy i miłosierdzia Bożego.
O tej odpowiedzialności przypomina adhortacja apostolska Familiaris consortio, która stwierdza: „Wzywamy gorąco pasterzy i całą wspólnotę wiernych
do okazywania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością
starań o to, by nie czuli się odłączeni od Kościoła, skoro mogą jako ochrzczeni
do niego należeć, powinni uczestniczyć w jego życiu. Niech będą zachęcani do
słuchania słowa Bożego, do uczęszczania na Mszę świętą, do wytrwania w mo
dlitwie, do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawie
dliwości, do wychowania dzieci w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania
ducha i czynów pokutnych, żeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie
u Boga łaskę” (FC 84).
Wskazania te są oczywiste i w praktyce duszpasterskiej Kościoła realizowa
ne. Chodzi zatem o to, aby te małżeństwa nie były izolowane we wspólnocie
kościelnej i parafialnej. Zarówno duszpasterze, jak też członkowie wspólnoty
powinni nawiązywać z nimi kontakt, zachęcając ich do udziału w życiu Kościo
ła. Tym kontaktem są różnego rodzaju spotkania z okazji wizyt duszpasterskich,
z okazji uroczystości rodzinnych. Cennymi inicjatywami są rekolekcje czy dni
skupienia dla tych środowisk. Wszystko to ma zmierzać do pogłębiania ich wia
ry, nadziei i miłości.
Różne formy kontaktu z osobami ze związków niesakramentalnych powinny
mieć zawsze na celu prowadzenie ich na drogę zbawienia. Duszpasterze czy też inni
wierzący powinni ukazywać im naukę Ewangelii o małżeństwie chrześcijańskim,
uwzględniając oczywiście konkretną sytuację. Wypada przy tym zbadać dokładnie,
czy ich pierwsze małżeństwo było ważnie zawarte, a w razie uzasadnionych przy
czyn nieważności, pomóc im wnieść do sądu kościelnego prośbę o orzeczenie nie
ważności swego kościelnego małżeństwa. Należy także podjąć próbę dokładnego
zbadania prawdziwej więzi, jaka zaistniała w drugim małżeństwie, na ile pierwszy
związek jest zupełnie zniszczony, jak przedstawia się sytuacja dzieci itp. Być może
dopiero w takich bliskich i szczerych kontaktach małżonkowie ci uświadomią so
bie religijne konsekwencje swojego czynu. Jeżeli nie istnieją żadne możliwości
rozejścia się małżeństwa niesakramentalnego, wtedy należy zachęcić te osoby do
„ograniczonego” uczestnictwa w życiu religijnym Kościoła.34
Adhortacja apostolska Familiaris consortio podaje szereg możliwości uczest
niczenia małżeństw niesakramentalnych w życiu religijnym Kościoła. Na pierw
szym miejscu wymienia potrzebę żywego kontaktu ze słowem Bożym, głoszonym
w różnej formie przez Kościół. Słuchanie słowa Bożego i jego rozważanie potrzeb
ne jest tym małżonkom do podtrzymywania wiary, jak również do budzenia ducha
pokuty. Duch pokuty potrzebny jest bowiem każdemu chrześcijaninowi niezależnie
od tego, czy prowadzi on wprost do sakramentalnego pojednania. Słuchanie słowa
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Bożego może odbywać się poprzez osobistą lekturę, przez uczestnictwo w konfe
rencjach, rekolekcjach, a zwłaszcza przez uczestnictwo we Mszy (FC 84).35
Słowo Boże zawsze tworzy wspólnotę słuchających, którzy stają się wierzą
cymi, aby następnie budować wspólnotę miłujących się wzajemnie. Słowo pro
wadzi do wiary i nawrócenia oraz pobudza do dawania świadectwa. Jest ono także
skuteczne i aktualne jako kryterium rozróżniania spraw wiecznych i doczesnych,
ważnych i błahych, oświeca sumienie moralne i ożywia zmysł chrześcijański
(KDK 52). Dlatego jest tak ważnym elementem życia religijnego osób żyjących
w związkach niesakramentalnych.
Inną formą udziału tych małżonków w życiu religijnym Kościoła jest mo
dlitwa. Modlitwa jest wyrazem żywej wiary, jest duchową pomocą w dźwiganiu
trudów życia. Przez modlitwę człowiek zdobywa właściwą hierarchię wartości,
pogłębia świadomość swego powołania, poczucie odpowiedzialności za innych,
koryguje swe sumienie. Modlitwa jest także zbawiennym czasem refleksji wo
bec Boga nad sobą, nad życiem, jego sensem i celem. Stąd daje osobie żyjącej
w małżeństwie niesakramentalnym możliwość stawania w prawdzie przed Bogiem,
przepraszania Go i wzywania Jego pomocy.
Adhortacja Familiaris consortio (n. 84) zachęca nadto te małżeństwa do
udziału w pomnażaniu dzieł miłości i podejmowaniu różnorodnych inicjatyw na
rzecz sprawiedliwości. Małżonkowie z małżeństwa cywilnego nie mogą wpraw
dzie spełniać posług liturgicznych: lektora, akolity, ojca chrzestnego, świadka
bierzmowania, jak również zadania katechety, ale mogą spełniać czynności
w zakresie miłości i społecznej działalności chrześcijańskiej, a nawet apostolatu
(zaangażowanie w posługę charytatywną, odwiedziny więźniów, praca w organi
zacjach kościelnych, stowarzyszeniach). Należy oczywiście zachować tutaj nie
zbędną dyskrecję i rozwagę (nie można np. przyznawać owym osobom funkcji
kierowniczych w organizacjach kościelnych).
Doniosłą rolę we wspólnocie kościelnej wspomniane osoby mogą spełniać
w ramach ich misji wychowawczej wobec własnych dzieci (troska o chrzest,
katechizację, formację religijną itp.). Jest sprawą zasadniczą w związkach niesa
kramentalnych, aby małżonkowie uczestniczyli w życiu religijnym Kościoła
w stopniu dla siebie dostępnym, a ich dzieci - w stopniu pełnym.
Najbardziej trudnym problemem dla małżeństw niesakramentalnych - co
zaznaczono już wcześniej - jest niedopuszczenie ich do sakramentów, tj. odmo
wa rozgrzeszenia i udzielenia Komunii. Wynika to jednak z nauki Chrystusa
i nie jest to kara ani jakakolwiek dyskryminacja ze strony Kościoła, ale konse
kwencja wybrania przez nich drogi życia, która sprzeczna jest z Ewangelią
i zaprzecza „tej więzi Chrystusa i Kościoła, którą wyraża i urzeczywistnia Eu
charystia” (FC 84). Mogą te osoby przyjmować Komunię duchowo: w modli
twie, w trosce o nawrócenie, w pełnieniu dzieł miłosierdzia.36
Kościół jednak w pewnych wypadkach dopuszcza do Komunii świętej mał
żonków będących po rozwodzie, a żyjących w nowym związku cywilnym, jeśli
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ich rozejście się jest moralnie niemożliwe. Dzieje się tak pod warunkiem, że osoby
te godzą się zaprzestać pożycia małżeńskiego (seksualnego) i żyć jak brat z sio
strą. Oznacza to konkretnie, że gdy mężczyzna i kobieta, którzy dla ważnych
powodów - jak na przykład wychowanie dzieci - nie mogąc uczynić zadość
obowiązkowi rozstania się, postanawiają żyć w pełnej wstrzemięźliwości, czyli
powstrzymać się od aktów małżeńskich, które przysługują jedynie małżonkom.
W tym wypadku Kościół może udzielić im rozgrzeszenia i dopuścić do Komu
nii. W przypadku takim duszpasterz, zanim podejmie decyzję na korzyść, musi
być przekonany o spełnieniu przez zainteresowanych następujących warunków:
a) została naprawiona krzywda w stosunku do współmałżonka i małżeństwa sa
kramentalnego oraz dzieci zrodzonych w tym małżeństwie; b) istnieje moralna
pewność, że powstrzymanie się obydwu stron od współżycia seksualnego zosta
nie zachowane; c) zostanie usunięte niebezpieczeńtwo zgorszenia.
Jeżeli chodzi o pogrzeb chrześcijański omawianych osób, to w myśl przepi
sów kan. 1184 KPK, odmowa tej posługi może mieć miejsce tylko w przypad
kach tam przewidzianych. Choć wyraźnie tego nie powiedziano, chodzi o sytuacje,
w których pogrzeb kościelny osoby rozwiedzionej i żyjącej w nowym małżeń
stwie cywilnym - jeżeli przed śmiercią nie dała żadnych oznak pokuty - mógł
by wywołać publiczne zgorszenie wiernych. Prawodawca kościelny zachęca tutaj
duszpasterzy, aby zabiegali o przygotowanie chorego z małżeństwa niesakramentalnego do pojednania z Bogiem w obliczu zbliżającej się śmierci.
4. Próby rozwiązań pastoralnych
Wszelkie próby przyjścia z pomocą małżeństwom niesakramentalnym
w wymiarze pastoralnym nie powinny mieć na celu osłabienia trwałości związ
ku małżeńskiego, ale jedynie wskazanie i wprowadzenie osób żyjących w po
wtórnych związkach małżeńskich na drogę łaski i życia Kościoła.
Jakie są zatem możliwe rozwiązania pastoralne tego ważnego dla Kościoła
problemu? Jakie można wytyczyć kierunki działania na dziś i na jutro?
Najpierw należy zwrócić uwagę na separację, czyli zerwanie przez małżon
ków wspólnoty małżeńskiej na podstawie prawnej przyczyny, mimo dalszego
trwania między nimi węzła małżeńskiego. Praktycznie dotyczy ona rozłączenia
małżonków i pozbawienia małżonka winnego prawa do wspólnego łoża, stołu
i mieszkania. Separacja opiera się nie na rozkazie, lecz na zezwoleniu zerwania
pożycia małżeńskiego. Tym samym różni się od rozwodu, gdyż ten zakłada ze
rwanie węzła małżeńskiego, a zatem daje możliwość zawarcia przez strony no
wego małżeństwa (zob. KPK, kan. 1151-1155, 1692-1696).37
W myśl nauki Kościoła separacja ma służyć ochronie trwałości związku
małżeńskiego w sytuacjach kryzysowych. Jest ona jakby stopniem pośrednim
między zgodnym pożyciem małżonków a całkowitym zerwaniem wspólnoty
małżeńskiej. Nie zamyka ona małżonkom drogi powrotu do wspólnego życia. Jest
ona zasadniczo przeciwna celom i naturze małżeństwa, ale stanowi nadzwyczaj
106

ny środek uniknięcia niebezpieczeństwa, jakie niekiedy grozi małżonkom na sku
tek wspólnego pożycia.38
Separacja nie jest stanem normalnym i w wielu wypadkach stanowi dla stron
duże niebezpieczeństwo, ale także często jest pomocą w osiągnięciu utraconego
zrozumienia przez przemyślenie spraw dotyczących pożycia małżeńskiego i na
prawienia wyrządzonych krzywd oraz podjęcia na nowo wspólnoty małżeńskiej.
Prawo do separacji orzeczone przez Kościół nie równa się z obowiązkiem sepa
racji. Małżonek niewinny zawsze może zrezygnować z tego prawa, biorąc pod
uwagę dobro wspólnoty małżeńskiej, jak również dobro dzieci (KPK, kan. 1155).
Jeśli małżonek, z którego winy doszło do separacji, naprawił błędy i rokuje uza
sadnioną nadzieję na prowadzenie godnego życia małżeńskiego, to strona niewinna
powinna darować mu winy i dopuścić go do życia małżeńskiego.39 Okazując
miłość przebaczającą, która zawsze ma pierwszeństwo przed prawem, małżonek
podejmuje na nowo trud tworzenia prawdziwej wspólnoty życia i miłości. Ko
ściół nie wyklucza ze swej duszpasterskiej troski małżonków żyjących w sepa
racji, nawet po rozwodzie cywilnym. Warto z instytucji separacji w trudnych
chwilach, jakie małżonkowie przeżywają, skorzystać. Dobrze też, że o tej insty
tucji myśli także prawo polskie, które obok istniejącej instytucji rozwodu, po
stuluje ją wprowadzić na forum prawa polskiego.
Omawiając kwestię rozwiązań pastoralnych i środków duszpasterskich, ja
kie Kościół powinien podjąć wobec osób żyjących w związkach niesakramentalnych, należy wspomnieć i pokrótce omówić zalecenia Papieskiej Rady ds. Rodziny
w sprawie osób rozwiedzionych i związanych nowymi związkami małżeńskimi
z dnia 15 stycznia 1997 r.40 Papieska Rada ds. Rodziny zaproponowała w swo
ich „zaleceniach” trzy cele i odpowiednie do ich urzeczywistniania środki dusz
pasterskie. Celami tymi, ku którym powinna być skierowana troska duszpasterska,
są: wierność sakramentowi małżeństwa, niesienie pomocy rodzinom znajdującym
się w trudnej sytuacji oraz towarzyszenie duchowe chrześcijanom rozwiedzionym
i związanym nowym małżeństwem cywilnym.
W pierwszym rzędzie należy rozwijać, pomnażać i pogłębiać we wspólno
cie Kościoła odpowiednie środki służące utrzymaniu wierności sakramentowi
małżeństwa. Zaliczyć do nich należy: troskę o przygotowanie do zawarcia sakra
mentu małżeństwa; jego celebrację, katechezę na temat wartości i znaczenia
miłości małżeńskiej i rodzinnej; towarzyszenie rodzinom w życiu codziennym duszpasterstwo rodzinne, korzystanie z życia sakramentalnego; zachęcanie i wspie
ranie małżonków żyjących w separacji lub rozwiedzionych a żyjących samotnie
do trwania w wierności obowiązkom wynikającym z ich małżeństwa. Powyższe
dyrektywy zobowiązują biskupów do zorganizowania w diecezjach duszpaster
stwa rodzin, uwzględniającego powyższe postulaty.41
Papieska Rada zwraca się także do duszpasterzy, aby zachęcali rodziców do
wspierania swoich dzieci związanych małżeństwem, a także wspólnotę wiernych,
aby otaczali braterską miłością pary małżeńskie. Nadto, aby zachęcali do pomocy
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osobom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej. Specjalnej troski i opieki
wymagają dzieci małżonków żyjących w separacji lub rozwiedzionych. Pomoc im
świadczona powinna obejmować przede wszystkim odpowiednią katechezę.
Szczególną formą zaradzenia potrzebom rodzin znajdujących się w trudnej sy
tuacji jest pomoc duszpasterska świadczona tym, którzy zwracają się lub mogą
zwrócić się do trybunałów kościelnych. Duszpasterze i sądy kościelne powinni su
gerować zainteresowanym możliwość ubiegania się - w uzasadnionych przypad
kach - o sądowe stwierdzenie nieważności ich pierwszego małżeństwa.
Zachęca się także do duchowego towarzyszenia osobom rozwiedzionym
i związanym nowym małżeństwem. To duszpasterskie „towarzyszenie” powinno
być wierne nauce Chrystusa,42 nie może wyrażać jakiegokolwiek znaku tak pu
blicznego, jak i prywatnego, który mógłby być odczytany jako legitymizacja
nowego (cywilnego) małżeństwa, które zawierają chrześcijanie rozwiedzeni po
uprzednim zawarciu małżeństwa sakramentalnego.
*

*

*

Problem dostępu osób rozwiedzionych i żyjących w związkach niesakramentalych do sakramentów jest zagadnieniem ważnym i złożonym. Różnego rodzaju
opinie w tej kwestii oraz rozwiązania sugerowane przez niektórych teologów po
zostają w sprzeczności z doktryną i dyscypliną Kościoła, choć zapewne stano
wią wyraz troski o dobro duchowe rozwiedzionych i związanych nowymi,
niekanonicznymi związkami. Troska ta jednak powinna zmierzać w innym kie
runku, z wykluczeniem obawy wchodzenia w kolizję z nauką Kościoła, opartą
na prawie Bożym. Innymi słowy, rozwiązania trudności należy i trzeba poszuki
wać nie tyle na płaszczyźnie doktrynalnej, która jest jednoznaczna i niezmienna,
ile raczej na płaszczyźnie duszpasterskiej.
Nauka Kościoła na temat sakramentalności i nierozerwalności pozwala jedno
cześnie uznać, że osoby żyjące w związkach niesakramentalych pozostają w Koście
le jak w „swoim domu”. Dokumenty Kościoła ostatnich lat zwracające uwagę na
trudny problem tych małżonków podkreślają, że są oni członkami Kościoła. Jednak
nie mogą oni przystępować do sakramentu pokuty i Eucharystii, jeżeli żyją w grze
chu cudzołóstwa lub przynajmniej w stałej okazji do grzechu.
Wierni żyjący w związkach cywilnych po zerwaniu wspólnoty sakramentalnej
powinni podejmować, w ramach przewidzianych i określonych przez prawo kościel
ne, a szczególnie adhortację apostolską Familiaris consortio Jana Pawła II, różne
zadania w Kościele. Okazywanie zaś zrozumienia, życzliwości i pomocy takim
wiernym oraz stwarzanie klimatu do powrotu ich na łono Kościoła jest potrzebą
chwili naszego duszpasterstwa, a jego prowadzenie jest promowaniem troski Ko
ścioła o małżeństwa sakramentalne. Jednocześnie przed duszpasterstwem rodzin stoi
wielkie zadanie, w jaki sposób liturgią, modlitwą i oddziaływaniem Kościoła kształ
tować małżonków, aby w zmieniających się okresach swego życia umieli swoje
przyrzeczenia małżeńskie stale potwierdzać.
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