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Rozdział trzeci
SAKRAMENTY W SŁUŻBIE KOMUNII
1533 Chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są sakramentami wtajemniczenia
chrześcijańskiego. Na nich opiera się wspólne powołanie wszystkich uczniów
Chrystusa, powołanie do świętości i do misji ewangelizacji świata. Udzielają one
łask koniecznych do życia według Ducha podczas ziemskiej pielgrzymki
prowadzącej do Ojczyzny.
1534 Dwa inne sakramenty: święcenia (kapłaństwo) i małżeństwo są nastawione
na zbawienie innych ludzi. Przez służbę innym przyczyniają się także do
zbawienia osobistego. Udzielają one szczególnego posłania w Kościele i służą
budowaniu Ludu Bożego.
1535 Ci, którzy zostali już konsekrowani przez chrzest i bierzmowanie1 do
kapłaństwa wspólnego wszystkich wiernych, mogą otrzymać w sakramentach
święceń i małżeństwa szczególną konsekrację. Przyjmujący sakrament święceń
zostają konsekrowani, by w imię Chrystusa "karmili Kościół słowem i łaską
Bożą"2. Z kolei "osobny sakrament umacnia i jakby konsekruje małżonków
chrześcijańskich do obowiązków i godności ich stanu"3.
Artykuł szósty
SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ
1536 Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie,
powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do
końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy
stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat.
(O ustanowieniu i posłaniu posługi apostolskiej przez Chrystusa zob. s. 218 nn.
W tym miejscu będzie mowa tylko o sakramentalnym przekazywaniu tej posługi.)
I. Dlaczego ten sakrament nazywa się sakramentem "świeceń" (Ordinatio)?
1537 Łaciński wyraz ordo oznaczał w czasach rzymskich stany ustanowione w
sensie cywilnym, zwłaszcza stan rządzący. Ordinatio oznacza włączenie do ordo.
W Kościele istnieją pewne stany, które Tradycja na podstawie Pisma świętego4
już od starożytności określa terminem taxeis (po grecku), ordines (po łacinie). I
tak liturgia mówi o ordo episcoporum, ordo presbyterorum, ordo diaconorum.
Inne grupy także otrzymują nazwę ordo: katechumeni, dziewice, małżonkowie,
wdowy...
1538 Włączanie do jednego z tych stanów Kościoła dokonywało się na mocy
obrzędu nazywanego ordinatio, który stanowił akt religijny i liturgiczny, będący
konsekracją, błogosławieństwem lub sakramentem. Dzisiaj wyraz ordinatio jest
zarezerwowany dla aktu sakramentalnego, który włącza do stanu biskupów,
prezbiterów i diakonów. Jest to coś więcej niż zwykłe wybranie, wyznaczenie,
delegacja lub ustanowienie przez współnotę. Ten akt sakramentalny udziela daru
Ducha Świętego, pozwalającego wykonywać "świętą władzę" (sacra potestas)5,
która może pochodzić jedynie od samego Chrystusa, przez Jego
Kościół. Święcenia określa się także jako consecratio, są bowiem pewnym

wyłączeniem i przyjęciem przez samego Chrystusa w służbę Kościołowi.
Włożenie rąk przez biskupa i modlitwa konsekracyjna stanowią widzialny znak tej
konsekracji.
II. Sakrament święceń w ekonomii zbawienia
Kapłaństwo Starego Testamentu
1539 Lud wybrany został ustanowiony przez Boga "królestwem kapłanów i ludem
świętym" (Wj 19, 6)6. Jednak w narodzie izraelskim Bóg wybrał jedno z dwunastu
pokoleń, pokolenie Lewiego, przeznaczając je do służby liturgicznej7. Sam Bóg
był częścią jego dziedzictwa8. Specjalny obrzęd zapoczątkował kapłaństwo
Starego Przymierza9. Kapłani zostali ustanowieni "dla łudzi... w sprawach
odnoszących się do Boga, aby składali dary i ofiary za grzechy"10.
1540 Kapłaństwo, ustanowione w celu głoszenia słowa Bożego11 i przywracania
na nowo jedności z Bogiem przez ofiary i modlitwę, było jednak nieskuteczne,
ponieważ nie mogło przynieść zbawienia, potrzebowało nieustannego
powtarzania ofiar i nie mogło dokonać ostatecznego uświęcenia121. Mogła tego
dokonać jedynie ofiara Chrystusa.
1541 Liturgia Kościoła widzi jednak w kapłaństwie Aarona i posłudze lewitów, a
także w ustanowieniu siedemdziesięciu "Starszych"13, zapowiedzi posługi
święceń Nowego Przymierza. W obrządku łacińskim Kościół modli się w prefacji
konsekracyjnej święceń biskupich:
Boże i Ojcze Jezusa Chrystusa, naszego Pana... w ciągu dziejów Starego
Przymierza zaczynałeś nadawać kształt Twojemu Kościołowi; od początku
przeznaczyłeś lud wywodzący się od Abrahama, aby stał się ludem świętym;
ustanowiłeś jego zwierzchników i kapłanów i zawsze troszczyłeś się o służbę w
Twoim przybytku...
1542 Podczas święceń prezbiterów Kościół modli się:
Już w czasach Starego Przymierza rozwinęły się posługi ustanowione dla
sprawowania świętych obrzędów, bo kiedy wybrałeś Mojżesza i Aarona, aby
uświęcali lud i nim kierowali, ustanowiłeś im do pomocy mężów niższych
stopniem i godnością. Ty na pustyni udzieliłeś bogactwa ducha Mojżesza
siedemdziesięciu roztropnym mężom, aby dzięki ich pomocy mógł on łatwiej
kierować Twoim ludem. Podobnie na synów Aarona przelałeś obfitą łaskę daną
ich ojcu. . .
1543 W modlitwie konsekracyjnej podczas święceń diakonów Kościół wyznaje:
Ty sprawiasz, że Ciało Chrystusa, czyli Twój Kościół, ubogacony rozmaitymi
łaskami niebieskimi złączony mimo odrębności swoich członków przedziwną
więzią przez Ducha Świętego, wzrasta i rozszerza się na coraz wspanialszą
Twoją świątynię. Ty na początku wybrałeś synów Lewiego do pełnienia posługi w
Przybytku Starego Prawa, a dzisiaj ustanawiasz trzy stopnie Twoich sług i
powołujesz ich przez święte obrzędy, aby oddawali cześć Twojemu imieniu.
Jedyne kapłaństwo Chrystusa
1544 Wszystkie zapowiedzi kapłaństwa w Starym Przymierzu znajdują swoje
wypełnienie w Chrystusie Jezusie, "jedynym Pośredniku między Bogiem a
ludźmi" (1 Tm 2, 5). Melchizedek, "kapłan Boga Najwyższego" (Rdz 14, 18), jest
uważany przez Tradycję chrześcijańską za zapowiedź kapłaństwa Chrystusa,
jedynego "arcykapłana na wzór Melchizedeka" (Hbr 5, 10; 6, 20), "świętego,

niewinnego, nieskalanego" (Hbr 7, 26), który "jedną... ofiarą udoskonalił na wieki
tych, którzy są uświęcani" (Hbr 10,14), to znaczy jedyną ofiarą swego Krzyża.
1545 Odkupieńcza ofiara Chrystusa jest jedyna, wypełniona raz na zawsze, a
jednak uobecnia się w Ofierze eucharystycznej Kościoła. To samo dotyczy 1367
jedynego kapłaństwa Chrystusa; uobecnia się ono przez kapłaństwo służebne,
nie pomniejszając jedyności kapłaństwa Chrystusa: "Dlatego sam Chrystus jest
prawdziwym kapłanem, a inni są tylko Jego sługami"14.
Dwa sposoby uczestniczenia w jedynym kapłaństwie Chrystusa
1546 Chrystus, Arcykapłan i jedyny Pośrednik, uczynił Kościół "królestwem kapłanami dla Boga i Ojca swojego" (Ap 1, 6)15. Cała wspólnota wierzących jako
taka jest kapłańska. Wierni wykonują swoje kapłaństwo, wynikające ze 1268
chrztu, przez udział w posłaniu Chrystusa, Kapłana, Proroka i Króla, każdy
zgodnie z własnym powołaniem. Przez sakramenty chrztu i bierzmowania wierni
"poświęcani są... jako... święte kapłaństwo"16.
1547 Kapłaństwo urzędowe, czyli hierarchiczne, biskupów i prezbiterów oraz
kapłaństwo wspólne wszystkich wiernych, chociaż "jedno i drugie... we właściwy
sobie sposób uczestniczy w jedynym kapłaństwie Chrystusowym"17, różnią się
jednak co do istoty, będąc sobie "wzajemnie przyporządkowane"18. W jakim
sensie? Podczas gdy kapłaństwo wspólne wiernych urzeczywistnia się przez
rozwój łaski chrztu, przez życie wiarą, nadzieją i miłością, przez życie według
Ducha, to kapłaństwo urzędowe służy kapłaństwu wspólnemu. Przyczynia się
ono do rozwoju łaski chrztu wszystkich chrześcijan. Jest ono jednym ze środków,
przez które Chrystus nieustannie buduje i prowadzi swój Kościół. Dlatego
przekazuje się je przez osobny sakrament, a mianowicie sakrament święceń.
W Osobie Chrystusa-Głowy...
1548 W służbie eklezjalnej wyświęconego kapłana jest obecny w swoim Kościele
sam Chrystus jako Głowa swojego Ciała, jako Pasterz swojej trzody, Arcykapłan
odkupieńczej ofiary, Nauczyciel Prawdy. To właśnie wyraża Kościół, mówiąc, że
kapłan na mocy sakramentu święceń działa "w osobie Chrystusa-Głowy" (in
persona Christi Capitis)19:
Jest więc jeden i ten sam Kapłan, Chrystus Jezus, którego najświętszą Osobę
zastępuje kapłan. Ten ostatni bowiem dzięki konsekracji kapłańskiej upodabnia
się do Najwyższego Kapłana i posiada władzę działania mocą i w osobie samego
Chrystusa (virtute ac persona ipsius Christi)20.
Chrystus jest źródłem wszelkiego kapłaństwa: kapłan Starego Prawa był figurą
Chrystusa, a kapłan Nowego Prawa działa mocą i w imieniu samego
Chrystusa21.
1549 Przez pełniących posługę święceń, zwłaszcza przez biskupów i
prezbiterów, we wspólnocie wierzących staje się widzialna obecność Chrystusa
jako Głowy Kościoła22. Według trafnego wyrażenia św. Ignacego
Antiocheńskiego, biskup jest "figurą Ojca" (typos tou Patros), jakby żywym
obrazem Boga Ojca23.
1550 Obecności Chrystusa w pełniącym posługę święceń nie należy rozumieć w
taki sposób, jakby był on zabezpieczony przed wszelkimi ludzkimi słabościami,
takimi jak chęć panowania, błąd, a nawet grzech. Moc Ducha Świętego nie
gwarantuje w taki sam sposób wszystkich czynów pełniących posługę święceń.

Podczas gdy gwarancja ta jest dana w aktach sakramentalnych, tak że nawet
grzeszność pełniącego posługę święceń nie może stanowić przeszkody dla
owocu łaski, to jednak istnieje wiele innych czynów, na których pozostają ślady
jego ludzkich cech, nie zawsze będących znakiem wierności Ewangelii, a przez
to mogących szkodzić apostolskiej płodności Kościoła.
1551 Kapłaństwo ma charakter służebny. "Urząd... który Pan powierzył
pasterzom ludu swego, jest prawdziwą służbą"24. Kapłaństwo jest całkowicie
skierowane ku Chrystusowi i ludziom. Zależy całkowicie od Chrystusa i Jego
jedynego kapłaństwa; zostało ustanowione dla ludzi i dla wspólnoty Kościoła.
Sakrament święceń przekazuje świętą władzę, która jest jedynie władzą
Chrystusa. Wykonywanie tej władzy powinno więc stosować się do wzoru
Chrystusa, który z miłości uczynił się ostatnim i stał się sługą wszystkich25.
"Słusznie więc nazwał Pan opiekę nad owieczkami dowodem miłości względem
Niego"26.
...w imieniu całego Kościoła"
1552 Kapłaństwo urzędowe ma za zadanie nie tylko reprezentować Chrystusa Głowę Kościoła - wobec zgromadzenia wiernych. Działa także w imieniu całego
Kościoła, gdy zanosi do Boga modlitwę Kościoła27, a zwłaszcza gdy składa
Ofiarę eucharystyczną28.
1553 "W imieniu całego Kościoła" - nie oznacza to, że kapłani są delegatami
wspólnoty. Modlitwa i ofiara Kościoła są nieodłączne od modlitwy i ofiary
Chrystusa, Jego Głowy. Jest to zawsze kult Chrystusa w Kościele i przez
Kościół. Cały Kościół, Ciało Chrystusa, modli się i składa siebie w ofierze Bogu
Ojcu: "Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie", w jedności Ducha
Świętego. Całe Ciało, caput et membra (głowa i członki), modli się i ofiaruje,
dlatego też ci, którzy w tym Ciele są w sposób specjalny szafarzami, są nazywani
nie tylko sługami Chrystusa, lecz także sługami Kościoła. Kapłaństwo urzędowe
może reprezentować Kościół dlatego, że reprezentuje ono Chrystusa.
III. Trzy stopnie sakramentu święceń
1554 "Urząd kościelny, przez Boga ustanowiony, sprawowany jest w różnych
stopniach święceń przez tych, którzy od starożytności już noszą nazwę biskupów
, prezbiterów i diakonów"29. Nauka katolicka, wyrażona w liturgii, Urząd
Nauczycielski i stała praktyka Kościoła uznają, że istnieją dwa stopnie
uczestniczenia w kapłaństwie Chrystusa: episkopat i prezbiterat. Diakonat jest
przeznaczony do pomocy im i służenia. Dlatego pojęcie sacerdos - kapłan oznacza obecnie biskupów i prezbiterów, a nie diakonów. Nauka katolicka
przyjmuje jednak, że zarówno dwa stopnie uczestniczenia w kapłaństwie
(episkopat i prezbiterat), jak i stopień służby (diakonat), są udzielane za
pośrednictwem aktu sakramentalnego nazywanego "święceniami", to znaczy
przez sakrament święceń:
Niech wszyscy szanują diakonów jak [samego] Jezusa Chrystusa, a także
biskupa, który jest obrazem Ojca, i prezbiterów jako Radę Boga i zgromadzenie
Apostołów; bez nich nie można mówić o Kościele30.
Święcenia biskupie - pełnia sakramentu święceń
1555 "Wśród tych rozmaitych posług, od najdawniejszych czasów sprawowanych
w Kościele, pierwsze miejsce, jak świadczy Tradycja, zajmuje posługa tych,

którzy ustanowieni biskupami dzięki sukcesji sięgającej początków,
rozporządzają latoroślami wyrosłymi z nasienia apostolskiego"31.
1556 By wypełnić swoje wzniosłe posłanie, "Apostołowie ubogaceni zostali przez
Chrystusa specjalnym wylaniem Ducha Świętego zstępującego na nich, 862
sami zaś przekazali dar duchowy pomocnikom swoim przez włożenie na nich
rąk; dar ten przekazany został aż do nas w sakrze biskupiej"32.
1557 Sobór Watykański II "uczy, że przez konsekrację biskupią udziela się pełni
sakramentu święceń, która zarówno w tradycji liturgicznej Kościoła, jak i w
wypowiedziach świętych Ojców nazywana jest najwyższym kapłaństwem bądź
pełnią świętego posługiwania"33.
1558 "Sakra biskupia wraz z urzędową funkcją uświęcania przynosi również
funkcję nauczania i rządzenia... przez włożenie rąk i przez słowa konsekracji
udzielana jest łaska Ducha Świętego i wyciskane święte znamię, tak że biskupi w
sposób szczególny i dostrzegalny przejmują rolę samego Chrystusa, Mistrza,
Pasterza i Kapłana, i w Jego osobie (in Eius persona) działają"34. "Biskupi
zatem, przez danego im Ducha Świętego, stali się prawdziwymi i autentycznymi
nauczycielami wiary, kapłanami i pasterzami"35.
1559 "Członkiem Kolegium Biskupiego zostaje się na mocy sakramentalnej
konsekracji i hierarchicznej wspólnoty z głową Kolegium oraz jego członkami"36.
Charakter i kolegialna natura stanu biskupiego wyraża się między innymi w
starożytnej praktyce Kościoła polegającej na tym, że w konsekracji nowego
biskupa uczestniczy większa liczba biskupów37. Dla prawowitych święceń
biskupich wymagana jest dzisiaj specjalna decyzja Biskupa Rzymu, ponieważ
stanowi on najwyższą widzialną więź komunii Kościołów partykularnych w
jednym Kościele i zapewnia ich wolność.
1560 Każdy biskup jako wikariusz Chrystusa pełni misję pasterską w
powierzonym sobie Kościele partykularnym, ale równocześnie kolegialnie ze
wszystkimi braćmi w biskupstwie uczestniczy w trosce o wszystkie Kościoły:
"Chociaż każdy biskup jest właściwym pasterzem tylko tej cząstki trzody, która
została powierzona jego trosce, to jednak jako prawowity następca Apostołów z
ustanowienia Bożego jest odpowiedzialny razem z innymi za apostolskie
posłanie Kościoła"38.
1561 Wszystko to, co zostało powiedziane, wyjaśnia, dlaczego Eucharystia
sprawowana przez biskupa ma zupełnie wyjątkowe znaczenie. Wyraża się w niej
Kościół zgromadzony wokół ołtarza pod przewodnictwem tego, kto w sposób
widzialny reprezentuje Chrystusa, Dobrego Pasterza i Głowę Kościoła39.
Święcenia prezbiterów - współpracowników biskupa
1562 "Chrystus, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat40, uczestnikami swego
uświęcenia i posłannictwa uczynił, za pośrednictwem swoich Apostołów, ich
następców, to znaczy biskupów; oni zaś w sposób prawomocny przekazali
zadania swego urzędu w różnym stopniu różnym jednostkom w Kościele"41.
"Obowiązek posługi biskupiej został zlecony w stopniu podporządkowanym
prezbiterom, aby ustanowieni w stanie kapłańskim, byli współpracownikami stanu
biskupiego, w celu należytego wypełniania powierzonego przez Chrystusa
apostolskiego posłannictwa"42.

1563 "Urząd prezbiterów jest związany z biskupstwem, uczestniczy we władzy,
mocą której sam Chrystus Ciało swoje buduje, uświęca i rządzi. Dlatego też
kapłaństwo prezbiterów zakłada wprawdzie sakramenty chrześcijańskiego
wtajemniczenia, zostaje jednak udzielone przez ten specjalny sakrament, mocą
którego prezbiterzy dzięki namaszczeniu Ducha Świętego zostają naznaczeni
szczególnym znamieniem i tak upodabniają się do Chrystusa Kapłana, aby mogli
działać w zastępstwie Chrystusa-Głowy"43.
1564 "Prezbiterzy, choć nie posiadają szczytu kapłaństwa i w wykonywaniu
swojej władzy zależni są od biskupów, związani są jednak z nimi godnością
kapłańską i na mocy sakramentu kapłaństwa, na podobieństwo Chrystusa,
najwyższego i wiecznego Kapłana44, wyświęcani są, aby głosić Ewangelię, być
pasterzami wiernych i celebrować kult Boży jako prawdziwi kapłani Nowego
Testamentu"45.
1565 Na mocy sakramentu święceń prezbiterzy uczestniczą w powszechnym
posłaniu powierzonym Apostołom przez Chrystusa. Duchowy dar, jaki otrzymali
przez święcenia, przygotowuje ich nie do jakiegoś ograniczonego i
zacieśnionego posłania, ale "do najszerszej i powszechnej misji zbawienia <<aż
po krańce ziemi>>46, "z sercem gotowym do głoszenia wszędzie Ewangelii"47.
1566 "Swój zaś święty urząd sprawują przede wszystkim w kulcie czy uczcie
eucharystycznej, w której działając w zastępstwie (in persona) Chrystusa i
głosząc Jego tajemnicę, łączą modlitwy wiernych z ofiarą Tego, który jest ich
Głową, i uobecniają we Mszy świętej, aż do przyjścia Pańskiego, jedyną świętą
ofiarę Nowego Testamentu, mianowicie Chrystusa, ofiarującego się raz jeden
Ojcu na ofiarę niepokalaną"48. Z tej jedynej ofiary czerpie swoją moc cała ich
posługa kapłańska49.
1567 "Kapłani, pilni współpracownicy stanu biskupiego, jego pomoc i narzędzie,
powołani do służenia Ludowi Bożemu, stanowią wraz ze swym biskupem jedno
grono kapłańskie (presbyterium), poświęcające się różnym powinnościom. W
poszczególnych lokalnych zgromadzeniach wiernych czynią oni obecnym w
pewnym sensie samego biskupa, z którym jednoczą się ufnie i wielkodusznie, i
jego obowiązki oraz starania biorą w części na siebie i troskliwie na co dzień je
wykonują"50. Prezbiterzy mogą wykonywać swoją posługę tylko w zależności od
biskupa i w komunii z nim. Przyrzeczenie posłuszeństwa, jakie składają
biskupowi podczas święceń, i pocałunek pokoju biskupa na końcu liturgii święceń
oznaczają, że biskup uważa ich za swoich współpracowników, synów, braci i
przyjaciół, a oni ze swej strony powinni okazywać mu miłość i posłuszeństwo.
1568 "Wszyscy prezbiterzy, ustanowieni przez święcenia w stanie kapłańskim,
związani są z sobą najściślejszym braterstwem sakramentalnym; szczególnie
zaś w diecezji, której służbie są oddani pod zwierzchnictwem własnego biskupa,
tworzą jeden zespół prezbiterów"51. Jedność prezbiterium wyraża się w liturgii
poprzez zwyczaj, zgodnie z którym podczas obrzędu święceń po biskupie na
nowo wyświęconego wkładają ręce także kapłani.
Święcenia diakonów - "dla posługi"
1569 "Na niższym szczeblu hierarchii stoją diakoni, na których nakłada się ręce
<<nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi>>"52. Przy święceniach diakonatu tylko

biskup wkłada ręce. Oznacza to, że diakon jest specjalnie związany z biskupem
w zadaniach swojej "diakonii"53.
1570 Diakoni uczestniczą w specjalny sposób w posłaniu i łasce Chrystusa54.
Sakrament święceń naznacza ich pieczęcią ("charakterem"), której nikt nie może
usunąć. Upodabnia ich ona do Chrystusa, który stał się "diakonem", to znaczy
sługą wszystkich55. Do diakonów należy między innymi asystowanie biskupowi i
prezbiterom przy celebracji Boskich misteriów, szczególnie Eucharystii, jej
udzielanie, asystowanie przy zawieraniu małżeństwa i błogosławienie go,
głoszenie Ewangelii i przepowiadanie, prowadzenie pogrzebu i poświęcanie się
różnym posługom miłości56.
1571 Od czasu Soboru Watykańskiego II Kościół łaciński przywrócił diakonat
"jako właściwy i trwały stopień hierarchiczny"57, podczas gdy Kościoły
wschodnie zachowały go nieprzerwanie. Diakonat stały, który może być
udzielany żonatym mężczyznom, stanowi znaczne wzbogacenie posłania
Kościoła. Istotnie, jest czymś właściwym i pożytecznym, by mężczyźni, którzy
pełnią w Kościele prawdziwie posługę diakona, czy to w życiu liturgicznym i
duszpasterskim, czy to w pracy społecznej i charytatywnej, "byli umacniani przez
obrzęd włożenia rąk przekazany tradycją apostolską i złączeni ściślej z ołtarzem,
aby przez sakramentalną łaskę diakonatu mogli skuteczniej wykonywać swoją
służbę"58.
IV. Celebracja sakramentu święceń
1572 Celebracja święceń biskupa, prezbiterów czy diakonów ze względu na
szczególne znaczenie dla życia Kościoła partykularnego powinna odbywać się z
udziałem wielu wiernych. Zazwyczaj powinna odbywać się w niedzielę, w
katedrze, w sposób odpowiednio uroczysty. Trzy święcenia - biskupa, prezbitera i
diakona - przebiegają w podobny sposób. Są one udzielane w ramach liturgii
eucharystycznej.
1573 Istotny obrzęd sakramentu święceń dla wszystkich trzech stopni stanowi
włożenie rąk przez biskupa na głowę wyświęcanego, a także specjalna modlitwa
konsekracyjna, będąca prośbą do Boga o wylanie Ducha Świętego i udzielenie
1585 Jego darów dostosowanych do posługi, do której kandydat jest
wyświęcany.
1574 Podobnie jak we wszystkich sakramentach, właściwej celebracji towarzyszą
obrzędy dodatkowe. Różnią się one bardzo w różnych tradycjach liturgicznych,
ale ich wspólną cechą jest wyrażanie wielorakiego znaczenia łaski
sakramentalnej. W obrządku łacińskim obrzędy wstępne: przedstawienie i wybór
kandydata, przemówienie biskupa, pytania stawiane kandydatowi, litania do
Wszystkich Świętych - mają potwierdzić, że wybór kandydata został dokonany
zgodnie z praktyką Kościoła. Przygotowują one do uroczystego aktu konsekracji,
po którym wiele obrzędów ma wyrazić i dopełnić w sposób symboliczny
dokonywane misterium. W przypadku biskupa i prezbitera namaszczenie
krzyżmem świętym jest znakiem specjalnego namaszczenia przez Ducha
Świętego, który czyni owocną ich posługę. W przypadku biskupa ma miejsce
przekazanie księgi Ewangelii, pierścienia, mitry i pastorału na znak jego
apostolskiego posłania głoszenia słowa Bożego, jego wierności Kościołowi,
oblubienicy Chrystusa, i jego władzy pasterza trzody Pana. Przy święceniach

prezbitera przekazuje się patenę i kielich, "ofiarę ludu świętego", którą prezbiter
ma składać Bogu. Przy święceniach diakonów przekazuje się im księgę
Ewangelii na znak, że otrzymali posłannictwo głoszenia Ewangelii Chrystusa.
V. Kto może udzielać sakramentu święceń?
1575 Sam Chrystus wybrał Apostołów i dał im udział w swoim posłaniu i w swojej
władzy. Wyniesiony na prawicę Ojca, nie opuszcza On swojej trzody, lecz
strzeże jej przez Apostołów, otaczając stałą opieką, i kieruje przez pasterzy,
którzy nadal prowadzą Jego dzieło. A zatem to Chrystus "ustanawia" jednych
apostołami, innych pasterzami. Działa On nadal przez biskupów.
1576 Ponieważ sakrament święceń jest sakramentem posługi apostolskiej,
przekazywanie tego "daru duchowego", "nasienia apostolskiego", należy do
biskupów jako następców Apostołów. Biskupi ważnie wyświęceni, to znaczy
włączeni w sukcesję apostolską, udzielają ważnie trzech stopni sakramentu
święceń.
VI. Kto może otrzymać sakrament święceń?
1577 "Święcenia ważnie przyjmuje tylko mężczyzna (vir) ochrzczony". Pan Jezus
wybrał mężczyzn (viri), by utworzyć kolegium Dwunastu Apostołów, i tak samo
czynili Apostołowie, gdy wybierali swoich współpracowników, którzy mieli przejąć
ich misję. Kolegium Biskupów, z którym prezbiterzy są zjednoczeni w
kapłaństwie, uobecnia i aktualizuje aż do powrotu Chrystusa kolegium Dwunastu.
Kościół czuje się związany tym wyborem dokonanym przez samego Pana. Z tego
powodu nie są możliwe święcenia kobiet.
1578 Nikt nie ma prawa do otrzymania sakramentu święceń, ponieważ nikt nie
może przyznać sobie samemu tej posługi. Powołuje do niej Bóg71. Kto uważa,
że rozpoznaje w sobie znaki powołania Bożego do posługi święceń, powinien
pokornie poddać swoje pragnienie autorytetowi Kościoła, na którym spoczywa
odpowiedzialność i prawo wybrania kogoś do przyjęcia sakramentu święceń. Jak
każda łaska, sakrament święceń może być przyjęty tylko jako niezasłużony dar.
1579 Wszyscy pełniący posługę święceń w Kościele łacińskim, z wyjątkiem
stałych diakonów, są zazwyczaj wybierani spośród wierzących nie żonatych
mężczyzn, którzy chcą zachować celibat "dla Królestwa niebieskiego" (Mt 19,
1618 12). Powołani do tego, by poświęcić się niepodzielnie Panu i "Jego
sprawom"72, oddają się całkowicie Bogu i ludziom. Celibat jest znakiem nowego
życia, do służby któremu jest konsekrowany szafarz Kościoła. Przyjęty radosnym
sercem, zapowiada on bardzo jasno Królestwo Boże73.
1580 W Kościołach wschodnich od wieków jest przyjęta inna dyscyplina.
Podczas gdy biskupi wybierani są wyłącznie spośród celibatariuszy, mężczyźni
żonaci mogą otrzymywać święcenia diakonatu i prezbiteratu. Od dawna ta
praktyka jest uznana za prawowitą; żonaci prezbiterzy wypełniają owocnie swoją
posługę w łonie ich wspólnot74. Celibat prezbiterów jest zresztą w wielkiej czci w
Kościołach wschodnich i wielu prezbiterów wybiera go dobrowolnie dla Królestwa
Bożego. Zarówno w praktyce Kościołów wschodnich, jak zachodnich nie może
żenić się ten, kto już przyjął sakrament święceń.
VII. Skutki sakramentu święceń
Niezatarty charakter

1581 Sakrament święceń przyjmującego go upodabnia do Chrystusa dzięki
specjalnej łasce Ducha Świętego, czyniąc go narzędziem Chrystusa dla Jego
Kościoła. Święcenia uzdalniają go, by mógł działać jako przedstawiciel
Chrystusa, Głowy Kościoła, w Jego potrójnej funkcji kapłana, proroka i króla.
1582 Jak w przypadku chrztu i bierzmowania, to uczestnictwo w funkcji
Chrystusa jest udzielane raz na zawsze. Sakrament święceń wyciska również
niezatarty charakter duchowy i nie może być powtarzany ani udzielany tylko na
pewien czas75.
1583 Kto został wyświęcony w sposób ważny, może oczywiście z
ważnych powodów zostać zwolniony z obowiązków i funkcji związanych ze
święceniami lub otrzymać zakaz ich wykonywania, nie może jednak stać się
człowiekiem świeckim w ścisłym sensie, ponieważ charakter wyciśnięty przez
święcenia jest nieusuwalny. Powołanie i posłanie otrzymane w dniu święceń
naznaczyły go na zawsze.
1584 Ponieważ przez pełniącego posługę święceń działa i zbawia sam Chrystus,
niegodność kapłana nie jest przeszkodą dla działania Chrystusa. Mówi o tym z
mocą św. Augustyn:
Kto zaś jest sługą pysznym, należy do diabła, jednak daru Chrystusa nie plami.
Co przez niego spływa, jest czyste, co przez niego przechodzi, jest jasne, dostaje
się na żyzną glebę... Duchowa moc sakramentu jest jakby światłością. Ci, którzy
mają być oświeceni, przyjmują ją czystą, a jeśli nawet przechodzi przez
nieczystych, nie ulega splamieniu.
Łaska Ducha Świętego
1585 Przez łaskę Ducha Świętego, która jest właściwa dla sakramentu święceń,
wyświęcony zostaje upodobniony do Chrystusa Kapłana, Nauczyciela i Pasterza,
którego jest sługą.
1586 Dla biskupa jest to przede wszystkim łaska mocy ("Duch, który czyni
zwierzchników": Modlitwa przy konsekracji biskupa w obrządku łacińskim): łaska
prowadzenia i bronienia z mocą i roztropnością Kościoła, jak ojciec i pasterz, z
miłością bezinteresowną do wszystkich, ale szczególnie do ubogich, chorych i
potrzebujących80. Łaska ta pobudza biskupa do głoszenia wszystkim Ewangelii,
do tego, by był wzorem dla swojej trzody, by wyprzedzał ją na drodze
uświęcenia, utożsamiając się w Eucharystii z Chrystusem, Kapłanem i Ofiarą, nie
bojąc się oddać swego życia za owce:
Ojcze, który znasz serca, udziel tej łaski Twemu słudze, którego wybrałeś do
biskupstwa by pasł Twoją świętą trzodę i wykonywał nienagannie wobec Ciebie
najwyższe kapłaństwo, służąc Tobie dniem i nocą; niech wyprasza nieustannie
Twą łaskawość i ofiaruje dary Twojego świętego Kościoła; niech posiada na
mocy najwyższego kapłaństwa władzę odpuszczania grzechów zgodnie z Twoim
poleceniem, niech rozdziela posługi według Twego rozkazu i rozwiązuje z
wszelkich więzów na mocy władzy, jaką dałeś Apostołom, niech podoba się
Tobie przez łagodność i czystość serca, składając Ci miłą woń, przez Twego
Syna Jezusa Chrystusa....
1587 Duchowy dar, którego udzielają święcenia prezbiteratu, wyraża
następująca modlitwa odmawiana w obrządku bizantyjskim. Biskup, wkładając
ręce, mówi między innymi:

Panie, napełnij darem Ducha Świętego tego, którego raczyłeś podnieść do
godności kapłaństwa, by był godny bez zarzutu stać przy Twoim ołtarzu, głosić
Ewangelię Twojego Królestwa, pełnić posługę Twego słowa prawdy, składać Ci
dary i ofiary duchowe, odnawiać Twój lud przez kąpiel odrodzenia, tak aby on
sam wyszedł na spotkanie naszego wielkiego Boga i Zbawiciela, Jezusa
Chrystusa, Twojego jedynego Syna, w dniu Jego powtórnego przyjścia i by
otrzymał z Twojej nieskończonej dobroci nagrodę za wierne wypełnianie swojego
zadania.
1588 Diakoni, "umocnieni... łaską sakramentalną, w posłudze liturgii, słowa i
miłości, służą Ludowi Bożemu w łączności z biskupem i jego kapłanami".
1589 Wobec wielkości łaski i misji kapłańskiej święci doktorzy odczuwali naglące
wezwanie do nawrócenia, by całym swoim życiem odpowiedzieć Temu, którego
sługami ustanowił ich sakrament. I tak św. Grzegorz z Nazjanzu jako młody
kapłan woła:
Trzeba zacząć od oczyszczenia siebie, zanim będzie się oczyszczało innych;
trzeba posiąść naukę, by móc uczyć; trzeba stać się światłem, by oświecać,
samemu zbliżyć się do Boga, by innych do Niego przybliżać, być uświęconym, by
uświęcać, prowadzić za rękę i radzić rozumnie. Wiem, czyimi jesteśmy sługami,
w jakim stanie się znajdujemy i kim jest Ten, do kogo zmierzamy. Znam wielkość
Boga i słabość człowieka, ale także jego moc. [Kim więc jest kapłan? Jest]
obrońcą prawdy, wznosi się z aniołami, wielbi z archaniołami, składa na ołtarzu
dary ofiarne, uczestniczy w kapłaństwie Chrystusa, odnawia stworzenie,
przywraca w nim obraz Boży, przysposabia je do świata wyższego i, co
najważniejsze: jest przebóstwiany i przebóstwia.
Święty Proboszcz z Ars mówi: "Kapłan prowadzi dalej dzieło odkupienia na
ziemi..." "Gdyby dobrze zrozumiało się, kim jest kapłan na ziemi, można by
umrzeć, nie z przerażenia, lecz z miłości...' "Kapłaństwo - to miłość Serca
Jezusowego".

Etap dekanalny
Katechizm Kościoła Katolickiego, KKK 1601-1658;
Artykuł siódmy
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
1601 "Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą
wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do
zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione
przez Chrystusa Pana do godności sakramentu"89.
I. Małżeństwo w zamyśle Bożym
1602 Pismo święte zaczyna się od opisu stworzenia mężczyzny i kobiety na
obraz i podobieństwo Boże90, a kończy wizją "Godów Baranka" (Ap 19, 7. 9). Od
początku do końca Pismo święte mówi o małżeństwie i jego "misterium", o jego
ustanowieniu i znaczeniu, jakie nadał mu Bóg, o jego początku i celu, o różnych
sposobach jego urzeczywistniania w ciągu historii zbawienia, o jego trudnościach
wynikających z grzechu i jego odnowieniu "w Panu" (1 Kor 7, 39), w Nowym
Przymierzu Chrystusa i Kościoła91.
Małżeństwo w porządku stworzenia
1603 "Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę
i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie... Sam
bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa"92. Powołanie do małżeństwa jest wpisane
w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie
jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym
zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych.
Ta różnorodność nie powinna prowadzić do zapomnienia o jego wspólnych i
trwałych cechach. Chociaż godność tej instytucji nie wszędzie ukazuje się z taką
samą jasnością93, to jednak we wszystkich kulturach istnieje pewne zrozumienie
dla znaczenia związku małżeńskiego. "Szczęście osoby i społeczności ludzkiej
oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej
i rodzinnej"94.
1604 Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która
jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Człowiek
został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga95, który sam jest
Miłością96. Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość
staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka.
Jest ona dobra, co więcej bardzo dobra, w oczach Stwórcy97. Miłość małżeńska,
którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna i
urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowywania stworzenia: "Bóg im
błogosławił, mówiąc do nich: <<Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście
zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną>>" (Rdz 1, 28).
1605 Pismo święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni
wzajemnie dla siebie: "Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam". Bóg daje mu
niewiastę, "ciało z jego ciała", to znaczy równą mu istotę, jako "pomoc
przychodzącą od Pana"98. "Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę
swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem" (Rdz 2, 24).
Jezus wskazuje, że oznacza to nienaruszalną jedność ich życia, przypominając,

jaki był "na początku" zamysł Stwórcy: "A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało"
(Mt 19, 6).
Małżeństwo pod panowaniem grzechu
1606 Każdy człowiek doświadcza zła wokół siebie i w sobie. Doświadczenie to
dotyczy również relacji między mężczyzną i kobietą. Od najdawniejszych czasów
ich związek był zagrożony niezgodą, duchem panowania, niewiernością,
zazdrością i konfliktami, które mogą prowadzić aż do nienawiści i zerwania go.
Ten nieporządek może ujawniać się z mniejszą lub większą ostrością, może też
być bardziej lub mniej przezwyciężany, zależnie od kultury, epoki i konkretnych
osób; wydaje się jednak, że ma on charakter powszechny.
1607 W świetle wiary należy powiedzieć, że ten nieporządek, którego boleśnie
doświadczamy, nie wynika z natury mężczyzny i kobiety ani z natury ich relacji,
ale z grzechu. Pierwszym skutkiem zerwania z Bogiem, czyli pierwszego
grzechu, było zerwanie pierwotnej komunii mężczyzny i kobiety. Ich wzajemna
relacja została wypaczona przez ich wzajemne oskarżenia99; ich pociąg ku
sobie, będący darem Stwórcy100, zamienił się w relację panowania i
pożądliwości101; wzniosłe powołanie mężczyzny i kobiety, by byli płodni,
rozmnażali się i czynili sobie ziemię poddaną102, zostało obciążone bólem
rodzenia dzieci i trudem zdobywania pożywienia103.
1608 Mimo wszystko porządek stworzenia przetrwał, chociaż został poważnie
naruszony. Aby leczyć rany spowodowane przez grzech, mężczyzna i kobieta
potrzebują pomocy łaski, której Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu nigdy
im nie odmawiał104. Bez tej pomocy mężczyzna i kobieta nie mogliby
urzeczywistnić wzajemnej jedności ich życia, dla której Bóg stworzył ich "na
początku".
Małżeństwo pod pedagogią Prawa
1609 Bóg w swoim miłosierdziu nie opuścił grzesznego człowieka. Kary będące
następstwem grzechu, "bóle rodzenia dzieci" (Rdz 3,16), praca "w pocie oblicza"
(Rdz 3,19) stanowią także lekarstwo, które ogranicza szkody spowodowane
przez grzech. Po upadku małżeństwo pomaga przezwyciężyć zamknięcie się w
sobie, egoizm, szukanie własnych przyjemności, pomaga otworzyć się na
drugiego człowieka, na wzajemną pomoc i dar z siebie.
1610 Moralna świadomość dotycząca jedności i nierozerwalności małżeństwa
rozwinęła się pod wpływem pedagogii starego Prawa. Wprawdzie poligamia
patriarchów i królów nie jest jeszcze wyraźnie krytykowana, ale Prawo dane
Mojżeszowi zmierza do ochrony kobiety przed despotyzmem panowania
mężczyzny, nawet jeśli, według słów Chrystusa, nosi ono także ślady
"zatwardziałości serca" mężczyzny, ze względu na którą Mojżesz zezwalał na
oddalenie kobiety105.
1611 Prorocy, widząc Przymierze Boga z Izraelem w postaci obrazu wyłącznej i
wiernej miłości małżeńskiej106, przygotowywali świadomość ludu wybranego do
głębszego rozumienia jedyności i nierozerwalności małżeństwa107. Księgi Rut i
Tobiasza dają wzruszające świadectwo wzniosłego sensu małżeństwa, wierności
i czułości małżonków. Tradycja zawsze widziała w Pieśni nad Pieśniami jedyny w
swoim rodzaju wyraz miłości ludzkiej, będącej odzwierciedleniem miłości Bożej,

miłości "potężnej jak śmierć", miłości, której "wody wielkie nie zdołają ugasić"
(Pnp 8, 6-7).
Małżeństwo w Panu
1612 Oblubieńczy związek Boga z Jego ludem - Izraelem był przygotowaniem do
nowego i wiecznego Przymierza, w którym Syn Boży przez wcielenie i oddanie
swego życia zjednoczył się w pewien sposób z całą zbawioną przez siebie
ludzkością108, przygotowując ją w ten sposób na "Gody Baranka" (Ap 19, 7. 9).
1613 Na początku swojej publicznej działalności Jezus dokonuje pierwszego
znaku - na prośbę swej Matki - podczas uczty weselnej109. Kościół nadaje
wielkie znaczenie obecności Jezusa na godach w Kanie. Widzi w tym
potwierdzenie, że małżeństwo jest czymś dobrym, oraz zapowiedź, że od tej pory
będzie ono skutecznym znakiem obecności Chrystusa.
1614 W swoim nauczaniu Jezus wypowiadał się jednoznacznie o pierwotnym
sensie związku mężczyzny i kobiety, tak jak został on na początku zamierzony
przez Stwórcę. Zezwolenie na oddalenie żony dane przez Mojżesza było
ustępstwem z powodu zatwardziałości serca110. Związek małżeński mężczyzny i
kobiety jest nierozerwalny; łączy ich sam Bóg: "Co więc Bóg złączył, niech
człowiek nie rozdziela" (Mt 19, 6).
1615 To jednoznaczne podkreślenie nierozerwalności więzi małżeńskiej mogło
zaniepokoić i wydawać się wymaganiem nie do wykonania111. Jednak Jezus nie
obarczał małżonków ciężarem niemożliwym do udźwignięcia i zbyt wielkim112,
bardziej uciążliwym niż Prawo Mojżeszowe. Przychodząc, by przywrócić
pierwotny porządek stworzenia, naruszony przez grzech, Jezus daje siłę i łaskę
do przeżywania małżeństwa w nowych wymiarach Królestwa Bożego. Idąc za
Chrystusem, wyrzekając się siebie, biorąc na siebie swój krzyż113, małżonkowie
będą mogli "pojąć"114 pierwotny sens małżeństwa i przeżywać je z pomocą
Chrystusa. Łaska małżeństwa chrześcijańskiego jest owocem Krzyża Chrystusa,
będącego źródłem całego życia chrześcijańskiego.
1616 Wskazuje na to Paweł Apostoł, gdy mówi: "Mężowie, miłujcie żony, bo i
Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić" (Ef
5, 25-26), zaraz dodając: "Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z
żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w
odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła" (Ef 5, 31-32).
1617 Całe życie chrześcijańskie nosi znamię oblubieńczej miłości Chrystusa do
Kościoła. Już chrzest jako wejście do Ludu Bożego wyraża tajemnicę zaślubin.
Jest on, jeśli tak można powiedzieć, obmyciem weselnym115, które poprzedza
ucztę weselną - Eucharystię. Małżeństwo chrześcijańskie staje się z kolei
skutecznym znakiem, sakramentem przymierza Chrystusa i Kościoła.
Małżeństwo między ochrzczonymi jest prawdziwym sakramentem Nowego
Przymierza, ponieważ oznacza łaskę i jej udziela116.
Dziewictwo dla Królestwa Bożego
1618 Chrystus jest centrum całego życia chrześcijańskiego. Więź z Nim zajmuje
pierwsze miejsce przed wszystkimi innymi więzami rodzinnymi lub
społecznymi117. Od początku istnienia Kościoła byli mężczyźni i kobiety, którzy
zrezygnowali z wielkiego dobra małżeństwa, by iść za Barankiem, dokądkolwiek
się uda118, by troszczyć się o sprawy Pana i starać się Jemu podobać119, by

wyjść naprzeciw przychodzącemu Oblubieńcowi120. Sam Chrystus powołał
niektórych, by szli za Nim, przyjmując taki sposób życia, którego On pozostaje
wzorem:
Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są
niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni,
którzy dla Królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech
pojmuje! (Mt 19, 12).
1619 Dziewictwo dla Królestwa Bożego jest rozwinięciem łaski chrztu,
wymownym znakiem pierwszeństwa więzi z Chrystusem, żarliwego oczekiwania
na Jego powrót, znakiem, który przypomina także, że małżeństwo jest
rzeczywistością obecnego świata, który przemija121.
1620 Obie rzeczywistości: sakrament małżeństwa i dziewictwo dla Królestwa
Bożego pochodzą od samego Pana. To On nadaje im sens i udziela koniecznej
łaski, by żyć zgodnie z Jego wolą122. Szacunek dla dziewictwa ze względu na
Królestwo123 i chrześcijańskie rozumienie małżeństwa są nierozdzielne i
wzajemnie się uzupełniają:
Kto potępia małżeństwo, pozbawia także dziewictwo jego chwały; kto natomiast
je chwali, czyni dziewictwo bardziej godnym podziwu i chwalebnym. To, co
wydaje się dobrem tylko w porównaniu ze złem, nie może być wielkim dobrem;
ale to, co jest lepsze od tego, co wszyscy uważają za dobro, jest z pewnością
dobrem w stopniu najwyższym124.
II. Celebracja sakramentu małżeństwa
1621 W obrządku łacińskim małżeństwo między dwojgiem wierzących katolików
jest zazwyczaj zawierane podczas Mszy świętej, ze względu na związek
wszystkich sakramentów z Misterium Paschalnym Chrystusa125. W Eucharystii
urzeczywistnia się pamiątka Nowego Przymierza, przez które Chrystus na
zawsze zjednoczył się z Kościołem, swoją umiłowaną Oblubienicą, za którą
wydał samego siebie126. Słuszne jest zatem, by małżonkowie przypieczętowali
swoją zgodę na wzajemne oddanie się sobie przez dar własnego życia,
jednocząc się z ofiarą Chrystusa za Kościół, uobecnioną w Ofierze
eucharystycznej, i przyjmując Eucharystię, ażeby skoro spożywają to samo Ciało
i tę samą Krew Chrystusa, "tworzyli jedno ciało" w Chrystusie127.
1622 "Obrzęd zaślubin jako sakramentalny akt uświęcenia... winien być sam w
sobie ważny, godny i owocny"128. Przyszli małżonkowie powinni więc
przygotować się do celebracji swych zaślubin przez przyjęcie sakramentu pokuty.
1623 Według tradycji łacińskiej sami małżonkowie jako szafarze łaski Chrystusa
udzielają sobie nawzajem sakramentu małżeństwa, wypowiadając wobec
Kościoła swoją zgodę. W tradycjach Kościołów wschodnich kapłani lub biskupi,
którzy przewodniczą ceremonii, są świadkami wzajemnej zgody małżonków, ale
ich błogosławieństwo jest konieczne także dla ważności sakramentu.
1624 Różne liturgie zawierają wiele formuł błogosławieństw i modlitw
epikletycznych, w których prosi się Boga o łaskę i błogosławieństwo dla
nowożeńców, szczególnie dla żony. W epiklezie tego sakramentu małżonkowie
otrzymują Ducha Świętego jako komunię miłości Chrystusa i Kościoła129. Jest
On pieczęcią ich przymierza, zawsze żywym źródłem ich miłości, mocą, w której
będzie odnawiać się ich wierność.

III. Zgoda małżeńska
1625 Zawierającymi przymierze małżeńskie są mężczyzna i kobieta, ochrzczeni,
wolni do zawarcia małżeństwa, którzy w sposób dobrowolny wyrażają swoją
zgodę. "Być wolnym" oznacza:
- nie być poddanym przymusowi;
- nie mieć przeszkody ze strony prawa naturalnego czy kościelnego.
1626 Kościół uważa wzajemne wyrażenie zgody przez małżonków za
nieodzowny element, który "stwarza małżeństwo"130. Jeśli nie ma zgody, nie ma
2201 małżeństwa.
1627 Zgoda jest "aktem osobowym, przez który małżonkowie wzajemnie się
sobie oddają i przyjmują"131: "Biorę ciebie za żonę" - "Biorę ciebie za męża"132.
Zgoda, która wiąże wzajemnie małżonków, znajduje swoje dopełnienie w tym, że
dwoje "stają się jednym ciałem"133.
1628 Zgoda powinna być aktem woli każdej ze stron, wolnym od przymusu i
ciężkiej bojaźni zewnętrznej134. Żadna ludzka władza nie może zastąpić tej
zgody135. Jeśli nie ma tej wolności, małżeństwo jest nieważne.
1629 Z tej racji (i z innych powodów, które unieważniają małżeństwo136) Kościół,
po zbadaniu sytuacji przez kompetentny trybunał kościelny, może orzec
"nieważność małżeństwa", to znaczy stwierdzić, że małżeństwo nigdy nie
istniało. W takim przypadku obie strony są wolne i mogą wstąpić w związki
małżeńskie, licząc się z naturalnymi zobowiązaniami wynikającymi z
poprzedniego związku137.
1630 Prezbiter (lub diakon), który asystuje przy obrzędzie zawarcia małżeństwa,
przyjmuje zgodę małżonków w imieniu Kościoła i udziela błogosławieństwa
Kościoła. Obecność pełniącego posługę w Kościele (oraz świadków) wyraża w
widoczny sposób, że małżeństwo jest rzeczywistością kościelną.
1631 Z tego względu Kościół wymaga zazwyczaj od swoich wiernych kościelnej
formy zawierania małżeństwa138. Przemawia za tym wiele racji:
- małżeństwo sakramentalne jest aktem liturgicznym; wypada zatem, by było
celebrowane podczas publicznej liturgii Kościoła;
- małżeństwo wprowadza do określonego stanu kościelnego, daje prawa i
nakłada obowiązki w Kościele, między małżonkami i wobec dzieci; - skoro
małżeństwo jest stanem życia w Kościele, trzeba, by była pewność odnośnie do
jego zawarcia (stąd obowiązek obecności świadków);
- publiczny charakter wyrażonej zgody chroni raz wypowiedziane małżeńskie
"tak" i pomaga w dochowaniu mu wierności.
Sprawą pierwszorzędnej wagi jest przygotowanie do małżeństwa, aby
małżeńskie "tak" było aktem wolnym i odpowiedzialnym oraz aby przymierze
małżeńskie miało solidne i trwałe podstawy ludzkie i chrześcijańskie.
Najwłaściwszym sposobem przygotowania do tego jest przykład i wychowanie
przekazane przez rodziców i rodzinę.
Duszpasterze i wspólnoty chrześcijańskie jako "rodzina Boża" odgrywają
ogromną rolę w przekazywaniu ludzkich i chrześcijańskich wartości małżeństwa i
rodziny139, i to tym bardziej, że w naszych czasach wielu młodych doświadcza
rozbicia ognisk rodzinnych, które nie mogą zapewnić im wystarczającego
przygotowania do małżeństwa:

Młodych winno się przede wszystkim na łonie samej rodziny odpowiednio i w
stosownym czasie pouczać o godności, zadaniu i dziele miłości małżeńskiej, aby
nauczeni szacunku dla czystości, mogli przejść we właściwym wieku od
uczciwego narzeczeństwa do małżeństwa140.
Małżeństwa mieszane i różnica religii
1633 W wielu krajach dość często występuje sytuacja małżeństw
mieszanych (między katolikami i ochrzczonymi niekatolikami). Wymaga ona
szczególnej uwagi współmałżonków i duszpasterzy. Większej jeszcze
ostrożności wymagają przypadki małżeństw, gdzie występuje różnica
religii (między katolikami a osobami nieochrzczonymi).
1634 Różnica wyznania nie stanowi nieprzekraczalnej przeszkody do zawarcia
małżeństwa, jeśli małżonkowie potrafią dzielić się tym, co każde z nich otrzymało
od swojej wspólnoty, i jeśli jedno będzie uczyć się od drugiego sposobu
przeżywania swojej wierności wobec Chrystusa. Nie można jednak nie
dostrzegać trudności małżeństw mieszanych. Wynikają one z faktu, że podział
chrześcijan nie został jeszcze przezwyciężony. Małżonkowie mogą odczuwać
dramat rozbicia między chrześcijanami we własnej rodzinie. Różnica religii może
spotęgować jeszcze te trudności. Rozbieżności dotyczące wiary, samej koncepcji
małżeństwa, a także odmiennych mentalności religijnych mogą stanowić źródło
napięć w małżeństwie, zwłaszcza w odniesieniu do wychowania dzieci. Może
wystąpić wówczas niebezpieczeństwo indyferentyzmu religijnego.
1635 Według prawa obowiązującego w Kościele łacińskim małżeństwo mieszane
wymaga do swej dopuszczalności wyraźnego zezwolenia władzy kościelnej141.
W przypadku różnicy religii do ważności małżeństwa wymagana jest wyraźna
dyspensa od przeszkody'42. Zezwolenie lub dyspensa zakłada, że obie strony
znają cele oraz istotne właściwości małżeństwa oraz że strona katolicka
potwierdza swoje zobowiązanie, znane również wyraźnie stronie niekatolickiej, iż
zachowa swoją wiarę i zapewni chrzest oraz wychowanie dzieci w Kościele
katolickim.
1636 W wielu regionach dzięki dialogowi ekumenicznemu różne wspólnoty
chrześcijańskie mogły zorganizować wspólne duszpasterstwo małżeństw
mieszanych. Jego zadaniem jest pomoc tym małżeństwom w przeżywaniu ich
szczególnej sytuacji w świetle wiary. Ma ono także pomagać im w
przezwyciężaniu napięć między zobowiązaniami, jakie małżonkowie mają wobec
siebie, a zobowiązaniami wobec swoich wspólnot eklezjalnych. Powinno ono
zachęcać do rozwijania tego, co jest wspólne w ich wierze, i do szacunku dla
tego, co ich dzieli.
1637 W małżeństwach, gdzie występuje różnica religii, strona katolicka ma
szczególne zadanie: "Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie,
podobnie jak świętość osiągnie niewierząca żona przez <<brata>>" (1 Kor 7,14).
Wielką radością dla współmałżonka chrześcijańskiego i dla Kościoła jest, jeśli to
"uświęcenie" doprowadzi w sposób wolny do nawrócenia drugiej strony na wiarę
chrześcijańską144. Szczera miłość małżeńska, pokorna i cierpliwa praktyka cnót
rodzinnych oraz wytrwała modlitwa mogą przygotować niewierzącego
współmałżonka do przyjęcia łaski nawrócenia.
IV. Skutki sakramentu małżeństwa

1638 "Z ważnego małżeństwa powstaje między małżonkami węzeł z natury swej
wieczysty i wyłączny. W małżeństwie chrześcijańskim małżonkowie zostają
ponadto przez specjalny sakrament wzmocnieni i jakby konsekrowani do
obowiązków swego stanu i godności"154.
Węzeł małżeński
1639 Zgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie,
zostaje przypieczętowana przez samego Boga146. Z ich przymierza "powstaje z
woli Bożej instytucja trwała także wobec społeczeństwa"147. Przymierze
małżonków zostaje włączone w przymierze Boga z ludźmi: "Prawdziwa miłość
małżeńska włącza się w miłość Bożą"148.
1640 Węzeł małżeński został więc ustanowiony przez samego Boga, tak że
zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy
rozwiązane. Węzeł wynikający z wolnego, ludzkiego aktu małżonków i z
dopełnienia małżeństwa jest odtąd rzeczywistością nieodwołalną i daje początek
przymierzu zagwarantowanemu wiernością Boga. Kościół nie ma takiej władzy,
by wypowiadać się przeciw postanowieniu mądrości Bożej149.
Łaska sakramentu małżeństwa
1641 "Małżonkowie chrześcijańscy... we właściwym sobie stanie i porządku życia
mają własny dar wśród Ludu Bożego"150. Właściwa łaska sakramentu
małżeństwa jest przeznaczona dla udoskonalenia miłości małżonków i dla
umocnienia ich nierozerwalnej jedności. Przez tę łaskę "podtrzymują się
wzajemnie... z pomocą wiernej miłości, a przyjmowanemu z miłości do Boga
potomstwu wpajają chrześcijańskie nauki i ewangeliczne cnoty"151.
1642 Źródłem tej łaski jest Chrystus. "Jak bowiem niegdyś Bóg wyszedł
naprzeciw swojemu ludowi z przymierzem miłości i wierności, tak teraz Zbawca
ludzi i Oblubieniec Kościoła wychodzi naprzeciw chrześcijańskim małżonkom
przez sakrament małżeństwa"152. pozostaje z nimi, daje im moc pójścia za Nim i
wzięcia na siebie swojego krzyża, podnoszenia się po upadkach, przebaczania
sobie wzajemnie, wzajemnego noszenia swoich ciężarów153. Pomaga im, by
byli "sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej" (Ef 5, 21) i miłowali się
miłością nadprzyrodzoną, delikatną i płodną. W radościach ich miłości i życia
rodzinnego daje im już tutaj przedsmak uczty Godów Baranka:
Jakże potrafię wysłowić szczęście tego małżeństwa, które wiąże Kościół, Ofiara
eucharystyczna umacnia, a błogosławieństwo pieczętuje, aniołowie ogłaszają, a
Ojciec potwierdza?... Cóż za jarzmo dwojga wiernych złączonych w jednej
nadziei, jednym dochowaniu wierności, w jednej służbie! Oboje są dziećmi tego
samego Ojca i oboje wspólnie służą; nie ma pomiędzy nimi podziału ani co do
ciała, ani co do ducha. Owszem, są prawdziwie dwoje w jednym ciele, a gdzie
jest jedno ciało, jeden też jest duch154.
V. Dobra i wymagania miłości małżeńskiej
1643 "Miłość małżeńska zawiera jakąś całkowitość, w którą wchodzą wszystkie
elementy osoby - impulsy ciała i instynktu, siła uczuć i przywiązania, dążenie
ducha i woli. Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy
w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna dusza.
Wymaga ona nierozerwalności i wierności w całkowitym wzajemnym
obdarowaniu i otwiera się ku płodności. Jednym słowem chodzi o normalne

cechy charakterystyczne dla każdej naturalnej miłości małżeńskiej, ale w nowym
znaczeniu, gdyż sakrament nie tylko je oczyszcza i wzmacnia, ale wynosi tak, że
stają się wyrazem wartości prawdziwie chrześcijańskich"155.
Jedność i nierozerwalność małżeństwa
1644 Miłość małżonków ze swej natury wymaga jedności i nierozerwalności ich
osobowej wspólnoty, która obejmuje całe ich życie: "A tak już nie są dwoje, lecz
jedno ciało" (Mt 19, 6)156. "powołani są do ciągłego wzrostu w tej komunii przez
codzienną wierność małżeńskiej obietnicy obopólnego całkowitego daru"157. Ta
wspólnota ludzka jest potwierdzona, oczyszczona i dopełniona przez jedność w
Jezusie Chrystusie, udzieloną przez sakrament małżeństwa. Pogłębia się ona
przez życie wspólną wiarą i przez wspólne przyjmowanie Eucharystii.
1645 "Przez równą godność osobistą kobiety i mężczyzny, która musi być
uwzględniona przy wzajemnej i pełnej miłości małżonków, ukazuje się także w
pełnym świetle potwierdzona przez Pana jedność
małżeństwa"158. Poligamia jest przeciwna równej godności i miłości małżeńskiej,
która jest jedyna i wyłączna159.
Wierność miłości małżeńskiej
1646 Miłość małżeńska ze swej natury wymaga od małżonków nienaruszalnej
wierności. Wypływa to z wzajemnego daru, jaki składają sobie małżonkowie.
Miłość chce być trwała; nie może być "tymczasowa". "To głębokie zjednoczenie
będące wzajemnym oddaniem się sobie dwóch osób, jak również dobro dzieci,
wymaga pełnej wierności małżonków i nieprzerwanej jedności ich
współżycia"160.
1647 Najgłębszy motyw wynika z wierności Boga wobec swego przymierza i z
wierności Chrystusa wobec swego Kościoła. Przez sakrament małżeństwa
małżonkowie są uzdolnieni do życia tą wiernością i do świadczenia o niej. Przez
ten sakrament nierozerwalność małżeństwa zyskuje nowy i głębszy sens.
1648 Związanie się na całe życie z drugim człowiekiem może wydawać się
trudne, a nawet niemożliwe. Tym ważniejsze jest głoszenie Dobrej Nowiny, że
Bóg nas kocha miłością trwałą i nieodwołalną, że małżonkowie mają udział w tej
miłości, że Bóg ich prowadzi i podtrzymuje oraz że przez swoją wierność mogą
oni być świadkami wiernej miłości Boga. Małżonkowie, którzy z pomocą łaski
Bożej dają to świadectwo, często w bardzo trudnych warunkach, zasługują na
wdzięczność i wsparcie wspólnoty eklezjalnej161.
1649 Istnieją jednak sytuacje, gdy wspólne życie małżeńskie z różnych powodów
staje się praktycznie niemożliwe. W takich przypadkach Kościół dopuszcza
fizyczną separację małżonków i zaprzestanie wspólnego życia. Małżonkowie w
dalszym ciągu są przed Bogiem mężem i żoną oraz nie mogą zawrzeć nowego
związku. W tej trudnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem, jeśli to możliwe, byłoby
pojednanie. Wspólnota chrześcijańska powinna pomagać tym osobom
przeżywać po chrześcijańsku zaistniałą sytuację, z zachowaniem wierności
wobec nierozerwalnego węzła ich małżeństwa162.
1650 W wielu krajach są obecnie liczni katolicy, którzy na podstawie prawa
cywilnego decydują się na rozwód i zawierają cywilnie nowy związek. Kościół,
będąc wierny słowom Jezusa Chrystusa: "Kto oddala żonę swoją, a bierze inną,
popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie

za innego, popełnia cudzołóstwo" (Mk 10, 11-12), nie może uznać nowego
związku za ważny, jeśli ważne było pierwsze małżeństwo. Jeśli rozwiedzeni
zawarli cywilnie drugi związek małżeński, znajdują się w sytuacji, która
obiektywnie wykracza przeciw prawu Bożemu. Dlatego nie mogą oni
przystępować do Komunii eucharystycznej tak długo, jak długo trwa ta sytuacja.
Z tego samego powodu nie mogą oni pełnić pewnych funkcji kościelnych.
Pojednanie przez sakrament pokuty może być udzielane tylko tym, którzy żałują,
że złamali znak Przymierza i wierności Chrystusowi, i zobowiązują się żyć w
całkowitej wstrzemięźliwości.
1651 W stosunku do chrześcijan, którzy żyją w związku cywilnym, a którzy
często zachowują wiarę i pragną po chrześcijańsku wychować dzieci, kapłani i
cała wspólnota powinni okazywać dużą troskę, by nie czuli się oni jakby
odłączeni od Kościoła, w którego życiu mogą i powinni uczestniczyć jako osoby
ochrzczone:
Niech będą zachęcani do słuchania słowa Bożego, do uczęszczania na Mszę
świętą, do wytrwania w modlitwie, do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw
wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, do wychowywania dzieci w wierze
chrześcijańskiej; do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby w ten
sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę163.
Otwartość na płodność
1652 "Z samej zaś natury swojej instytucja małżeńska oraz miłość małżeńska
nastawione są na rodzenie i wychowywanie potomstwa, co stanowi jej jakoby
szczytowe uwieńczenie"164:
Dzieci też są najcenniejszym darem małżeństwa i rodzicom przynoszą najwięcej
dobra. Bóg sam to powiedział: "Nie jest dobrze człowiekowi być samemu" (Rdz
2,18) i "uczynił człowieka od początku jako mężczyznę i niewiastę" (Mt 19, 14),
chcąc dać mu pewne specjalne uczestnictwo w swoim własnym dziele
stwórczym, pobłogosławił mężczyźnie i kobiecie, mówiąc: "bądźcie płodni i
rozmnażajcie się" (Rdz 1, 28). Dlatego prawdziwy szacunek dla miłości
małżeńskiej i cały sens życia rodzinnego zmierzają do tego, żeby małżonkowie,
nie zapoznając pozostałych celów małżeństwa, skłonni byli mężnie współdziałać
z miłością Stwórcy i Zbawiciela, który przez nich wciąż powiększa i wzbogaca
swoją rodzinę165.
1653 Płodność miłości małżeńskiej obejmuje także owoce życia moralnego,
duchowego i nadprzyrodzonego, jakie przez wychowanie rodzice przekazują
swoim dzieciom. Rodzice są głównymi i pierwszymi wychowawcami swoich
dzieci166. W tym sensie podstawowym zadaniem małżeństwa i rodziny jest
służba życiu167.
1654 Małżonkowie, którym Bóg nie dał potomstwa, mogą mimo to prowadzić
głębokie życie małżeńskie z ludzkiego i chrześcijańskiego punktu widzenia. Ich
małżeństwo może wyrażać się owocnie przez miłość, otwartość na innych i
ofiarę.
VI. Kościół domowy
1655 Chrystus chciał przyjść na świat i wzrastać w łonie Świętej Rodziny Józefa i
Maryi. Kościół jest "rodziną Bożą". Od początku istnienia jego zalążkiem często
byli ci, którzy "z całym swoim domem" stawali się ludźmi wierzącymi168. Gdy

nawracali się, pragnęli, by także "cały ich dom" był zbawiony169. Rodziny te,
przyjmując wiarę, były oazami życia chrześcijańskiego w niewierzącym świecie.
1656 W dzisiejszym świecie, który często jest nieprzychylny, a nawet wrogi
wierze, rodziny chrześcijańskie mają ogromne znaczenie jako ogniska żywej i
promieniującej wiary. Dlatego też Sobór Watykański II, nawiązując do tradycji,
nazywa rodzinę "Kościołem domowym" (Ecclesia domestica)170. W rodzinie
"rodzice przy pomocy słowa i przykładu winni być dla dzieci swoich pierwszymi
zwiastunami wiary", pielęgnując "właściwe każdemu z nich powołanie, ze
szczególną zaś troskliwością powołanie duchowne"171.
1657 W szczególny sposób tu właśnie jest praktykowane kapłaństwo
chrzcielne ojca rodziny, matki, dzieci i wszystkich członków wspólnoty rodzinnej
"przez przyjmowanie sakramentów, modlitwę i dziękczynienie, świadectwo życia
świątobliwego, zaparcie się siebie i czynną miłość"172. Dom rodzinny jest więc
pierwszą szkołą życia chrześcijańskiego i "szkołą bogatszego
człowieczeństwa"173. W nim dziecko uczy się wytrwałości i radości pracy,
miłości braterskiej, wielkodusznego przebaczania, nawet wielokrotnego, a
zwłaszcza oddawania czci Bogu przez modlitwę i ofiarę ze swego życia.
1658 Należy jeszcze wspomnieć o pewnych osobach, które ze względu na
konkretne warunki, w jakich muszą żyć - chociaż często wcale tego nie chciały są szczególnie bliskie sercu Jezusa, a zatem zasługują na specjalną miłość i
troskę Kościoła, a zwłaszcza duszpasterzy. Dotyczy to dużej liczby
osób żyjących samotnie. Wiele z nich pozostaje bez ludzkiej rodziny, często z
powodu ubóstwa. Są wśród nich tacy, którzy przeżywają swoją sytuację w duchu
Błogosławieństw, wzorowo służąc Bogu i bliźniemu. Trzeba przed nimi
wszystkimi otworzyć drzwi domów rodzinnych, "Kościołów domowych", i wielkiej
rodziny, jaką jest Kościół. "Nikt nie jest pozbawiony rodziny na tym świecie:
Kościół jest domem i rodziną dla wszystkich, a szczególnie dla <<utrudzonych i
obciążonych>> (Mt 11, 28)"174.

Etap diecezjalny
Katechizm Kościoła Katolickiego, KKK 897-933;
II. Wierni świeccy
897 "Pod nazwą świeckich rozumie się... wszystkich wiernych chrześcijan nie
będących członkami stanu kapłańskiego i stanu zakonnego prawnie
ustanowionego w Kościele, mianowicie wiernych chrześcijan, którzy jako wcieleni
przez chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako Lud Boży i uczynieni na swój
sposób uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu
Chrystusowego, ze swej strony sprawują właściwe całemu ludowi
chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i w świecie"397
Powołanie świeckich
898 "Zadaniem ludzi świeckich, z tytułu właściwego im powołania, jest szukać
Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli
Bożej... Szczególnym więc ich zadaniem jest tak rozświetlać wszystkie sprawy
doczesne... i tak nimi kierować, aby się ustawicznie dokonywały i rozwijały po
myśli Chrystusa i aby służyły chwale Stworzyciela i Odkupiciela"398.
899 Inicjatywa chrześcijan świeckich jest szczególnie konieczna, gdy chodzi o
odkrywanie i poszukiwanie sposobów, by rzeczywistości społeczne, polityczne i
ekonomiczne przeniknąć wymaganiami nauki i życia chrześcijańskiego. Taka
inicjatywa jest zwyczajnym elementem życia Kościoła:
Wierni świeccy zajmują miejsce w pierwszych szeregach Kościoła. Dla nich
Kościół stanowi życiową zasadę społeczności ludzkiej. Dlatego to oni i przede
wszystkim oni powinni uświadamiać sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą
do Kościoła, ale że sami są Kościołem, to znaczy wspólnotą wiernych żyjących
na ziemi pod jednym przewodnictwem papieża oraz biskupów pozostających z
nim w łączności. Oni są Kościołem399.
900 Ponieważ świeccy, jak wszyscy wierni, wezwani są przez Boga do
apostolstwa na mocy chrztu i bierzmowania, dlatego mają obowiązek i prawo,
indywidualnie lub zjednoczeni w stowarzyszeniach, starania się, by orędzie
zbawienia zostało poznane i przyjęte przez wszystkich ludzi na całej ziemi.
Obowiązek ten jest tym bardziej naglący tam, gdzie jedynie przez nich inni ludzie
mogą usłyszeć Ewangelię i poznać Chrystusa. Ich działalność we wspólnotach
eklezjalnych jest tak konieczna, że bez niej w większości przypadków
apostolstwo pasterzy nie może być w pełni skuteczne400.
Uczestnictwo świeckich w misji kapłańskiej Chrystusa
901 "Świeccy, jako poświęceni Chrystusowi i namaszczeni Duchem Świętym, w
przedziwny sposób są powołani i przygotowani do tego, aby rodziły się w nich
zawsze coraz obfitsze owoce Ducha. Wszystkie bowiem ich uczynki, modlitwy i
apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna praca,
wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w Duchu, a nawet utrapienia życia,
jeśli cierpliwie są znoszone, stają się duchowymi ofiarami, miłymi Bogu przez
Jezusa Chrystusa; ofiary te składane są zbożnie Ojcu w eucharystycznym
obrzędzie wraz z ofiarą Ciała Pańskiego. W ten sposób i ludzie świeccy, jako
zbożnie działający wszędzie czciciele Boga, sam świat Jemu poświęcają"401.

902 W sposób szczególny w misji uświęcania uczestniczą rodzice, "prowadząc w
duchu chrześcijańskim życie małżeńskie i podejmując chrześcijańskie
wychowanie dzieci"402.
903 Świeccy, którzy posiadają wymagane przymioty, mogą być przyjęci na stałe
do posługi lektora i akolity403. "Tam gdzie to doradza konieczność Kościoła, z
braku szafarzy także świeccy, chociażby nie byli lektorami lub akolitami, mogą
wykonywać pewne obowiązki w ich zastępstwie, mianowicie: posługę słowa,
przewodniczenie modlitwom liturgicznym, udzielanie chrztu, a także rozdzielanie
Komunii świętej, zgodnie z przepisami prawa"404.
Uczestnictwo świeckich w misji prorockiej Chrystusa
904 "Chrystus... pełni swe prorocze zadanie... nie tylko przez hierarchię... ale
także przez świeckich, których po to ustanowił świadkami oraz wyposażył w
zmysł wiary i łaskę słowa"405:
Pouczanie kogoś, by doprowadzić go do wiary, jest zadaniem każdego
kaznodziei, a nawet każdego wierzącego406.
905 Świeccy wypełniają swoją misję prorocką również przez ewangelizację, "to
znaczy głoszenie Chrystusa... zarówno świadectwem życia, jak i słowem". W
przypadku świeckich "ta ewangelizacja... nabiera swoistego charakteru i
szczególnej skuteczności przez to, że dokonuje się w zwykłych warunkach
właściwych światu"407.
Tego rodzaju apostolstwo nie polega jednak na samym tylko świadectwie życia.
Prawdziwy apostoł szuka okazji głoszenia Chrystusa również słowem, bądź to
niewierzącym. . . bądź wierzącym408.
906 Wierni świeccy, którzy są do tego zdolni i przygotowani, mogą wnosić swój
wkład w formację katechetyczną409, w nauczanie świętej nauki410 i w
wykorzystanie środków społecznego przekazu411.
907 "Stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i zdolności, jakie posiadają,
przysługuje im prawo, a niekiedy nawet obowiązek wyjawiania swego zdania
świętym pasterzom w sprawach dotyczących dobra Kościoła oraz - zachowując
nienaruszalność wiary i obyczajów, szacunek wobec pasterzy, biorąc pod uwagę
wspólny pożytek i godność osoby - podawania go do wiadomości innym
wiernym"412.
Uczestnictwo świeckich w misji królewskiej Chrystusa
908 Chrystus, przez swoje posłuszeństwo aż do śmierci413, udzielił swoim
wiernym daru królewskiej wolności, by "przez zaparcie się siebie oraz przez życie
święte pokonywali w sobie samych panowanie grzechu"414.
Ten, kto utrzymuje w karności swoje ciało i kieruje swoją duszą, nie pozwalając,
by była ona niepokojona namiętnościami, jest panem siebie; słusznie może być
nazwany królem, ponieważ umie panować nad samym sobą; jest wolny i
niezależny oraz nie poddaje się w niewolę grzechu415.
909 "Ponadto świeccy winni wspólnymi siłami tak uzdrawiać istniejące na świecie
urządzenia i warunki, jeśli one gdzieś skłaniają do grzechu, by to wszystko
stosowało się do norm sprawiedliwości i raczej sprzyjało praktykowaniu cnót, niż
mu przeszkadzało. Tak postępując, przepoją kulturę i dzieła ludzkie wartością
moralną"416.

910 "Świeccy mogą czuć się powołani do współdziałania ze swymi pasterzami w
służbie dla wspólnoty kościelnej, dla jej wzrostu i żywotności, wybierając
rozmaite posługi, według łaski i charyzmatów, jakich im Pan udzieli"417.
911 W Kościele "wierni świeccy mogą współdziałać w wykonywaniu władzy,
zgodnie z przepisami prawa"418. Dotyczy to ich obecności na synodach
partykularnych419 synodach diecezjalnych420, w radach duszpasterskich421;
sprawowania in solidum misji duszpasterskiej w parafii422; współpracy w radach
ekonomicznych423; udziału w trybunałach kościelnych424 itd.
912 Wierni powinni "pilnie wyróżniać prawa i obowiązki, jakie spoczywają na nich
jako na członkach Kościoła, od tych, które przysługują im jako członkom
społeczności ludzkiej. I mają starać się harmonijnie godzić jedne z drugimi,
pamiętając o tym, że w każdej sprawie doczesnej kierować się winni sumieniem
chrześcijańskim, bo żadna działalność ludzka, nawet w sprawach doczesnych,
nie może być wyjęta spod władzy Boga"425.
913 "W ten sposób każdy świecki na mocy samych darów, jakie otrzymał, staje
się świadkiem i zarazem żywym narzędziem posłannictwa samego Kościoła
<<według miary daru Chrystusowego>> (Ef 4, 7)"426.
III. Życie konsekrowane
914 "Stan, który opiera się na profesji rad ewangelicznych, nie dotyczy
hierarchicznej struktury Kościoła, należy jednak nienaruszalnie do jego życia i
świętości"427.
Rady ewangeliczne, życie konsekrowane
915 Rady ewangeliczne, w ich wielości, są proponowane wszystkim uczniom
Chrystusa. Doskonałość miłości, do której są powołani wszyscy wierni, nakłada
na tych, którzy w sposób wolny przyjmują wezwanie do życia konsekrowanego,
obowiązek praktykowania czystości w bezżenności dla Królestwa, obowiązek
ubóstwa i posłuszeństwa. Profesja rad ewangelicznych, w trwałym stanie życia
uznanym przez Kościół, jest znakiem charakterystycznym "życia poświęconego"
Bogu428.
916 Stan życia konsekrowanego ukazuje się zatem jako jeden ze sposobów
przeżywania "bardziej wewnętrznej" konsekracji, która opiera się na chrzcie i
polega na całkowitym oddaniu się Bogu429. W życiu konsekrowanym wierni, za
natchnieniem Ducha Świętego, decydują się w sposób doskonalszy iść za
Chrystusem, poświęcić się umiłowanemu nade wszystko Bogu oraz, dążąc do
doskonałej miłości w służbie Królestwa, głosić w Kościele chwałę świata, który
ma przyjść, oraz być jego znakiem430.
Wielkie drzewo o licznych gałęziach
917 "Wyrosły niby na drzewie, które się cudownie i bujnie rozkrzewiło na
Pańskiej z danego przez Boga zalążka, rozmaite formy życia samotnego lub
wspólnego, rozmaite rodziny zakonne, które pomnażają to, co służy zarówno
pożytkowi ich członków, jak i dobru całego Ciała Chrystusa"431.
918 "Już od początku byli w Kościele zarówno mężczyźni, jak i niewiasty, którzy
chcieli przez praktykę rad ewangelicznych z większą swobodą iść za Chrystusem
i wierniej Go naśladować, prowadząc na swój sposób życie Bogu poświęcone.
Wielu spośród nich, z natchnienia Ducha Świętego, prowadziło życie pustelnicze

lub tworzyło rodziny zakonne, które Kościół chętnie objął swą powagą i
zatwierdził"432.
919 Biskupi powinni zawsze starać się rozpoznawać nowe dary życia
konsekrowanego powierzane przez Ducha Świętego Jego Kościołowi;
zatwierdzanie nowych form życia konsekrowanego jest zarezerwowane Stolicy
Apostolskiej433.
Życie pustelnicze
920 Pustelnicy nie zawsze składają publicznie profesję trzech rad
ewangelicznych, ale "przez surowe odsunięcie się od świata, milczenie,
samotność, gorliwą modlitwę i pokutę poświęcają swoje życie na chwałę Boga i
zbawienie świata"434.
921 Ukazują oni każdemu wewnętrzny aspekt tajemnicy Kościoła, którym jest
osobowa bliskość z Chrystusem. Ukryte przed światem życie pustelnika jest
milczącym przepowiadaniem Chrystusa, któremu oddał swoje życie, ponieważ
jest On dla niego wszystkim. Na tym polega to szczególne powołanie, by na
pustyni, właśnie w walce wewnętrznej, znaleźć chwałę Ukrzyżowanego.
Dziewice konsekrowane
922 Począwszy od czasów apostolskich dziewice i wdowy chrześcijańskie,
powołane przez Pana, by poświęcić się Mu w sposób niepodzielny435 w
większej wolności serca, ciała i ducha, podejmowały za aprobatą Kościoła
decyzję życia w stanie dziewictwa lub dozgonnej czystości "dla Królestwa
niebieskiego" (Mt 19, 12).
923 "Wyrażając święty zamiar wierniejszego pójścia za Chrystusem, dziewice
zostają poświęcone Bogu przez biskupa diecezjalnego według zaaprobowanego
obrzędu liturgicznego oraz mistycznie poślubione Chrystusowi, Synowi Bożemu, i
włączone w służbę Kościoła"436. Przez ten uroczysty obrzęd (Consecratio
virginum) "dziewica staje się osobą konsekrowaną, transcendentnym znakiem
miłości Kościoła do Chrystusa, eschatologicznym obrazem tej niebieskiej
Oblubienicy i przyszłego życia"437.
924 "Obok wspomnianych form życia konsekrowanego"438 stan dziewic
obejmuje kobiety żyjące w świecie (lub mniszki), które poświęcają się modlitwie,
pokucie, służbie braciom i pracy apostolskiej, stosownie do ich stanu i
odpowiednich charyzmatów ofiarowanych każdej z nich439. Dziewice
konsekrowane mogą się zrzeszać, by wierniej wypełniać swoje
postanowienie440.
Życie zakonne
925 Życie zakonne, powstałe w pierwszych wiekach chrześcijaństwa na
Wschodzie441 i praktykowane w instytutach kanonicznie erygowanych przez
Kościół442, różni się od innych form życia konsekrowanego przez swój aspekt
kultowy, publiczną profesję rad ewangelicznych, życie braterskie prowadzone we
wspólnocie, świadectwo dawane zjednoczeniu z Chrystusem i Kościołem443.
926 Życie zakonne wypływa z tajemnicy Kościoła. Jest ono darem, który Kościół
otrzymuje od swojego Pana i który ofiaruje jako trwały stan życia osobie
powołanej przez Boga w profesji rad ewangelicznych. W ten sposób Kościół
może ukazywać równocześnie Chrystusa i rozpoznawać się jako Oblubienica

Zbawiciela. Życie zakonne w swoich różnych formach zmierza do tego, by było
znakiem miłości Bożej wyrażonej językiem naszych czasów.
927 Wszyscy zakonnicy, podlegający lub nie podlegający władzy
ordynariusza444, należą do współpracowników biskupa diecezjalnego w jego
misji pasterskiej445. Zakładanie i misyjne rozszerzanie się Kościoła domagają
się obecności życia zakonnego w jego różnych formach od samych początków
ewangelizacji446. "Historia odnotowuje wielkie zasługi rodzin zakonnych w
krzewieniu wiary i formowaniu nowych Kościołów od starożytnych instytucji
monastycznych przez zakony średniowieczne aż po współczesne
zgromadzenia"447.
Instytuty świeckie
928 "Instytut świecki jest instytutem życia konsekrowanego, w którym wierni
żyjący w świecie dążą do doskonałej miłości i starają się przyczynić do
uświęcenia świata, zwłaszcza od wewnątrz"448.
929 Przez "życie całkowicie i doskonale poświęcone (temu) uświęceniu"449
członkowie instytutów uczestniczą w misji ewangelizacyjnej Kościoła "w świecie i
jakby od strony świata", gdzie ich obecność jest "zaczynem do wzmocnienia i
wzrostu Ciała Chrystusa"450. Ich "świadectwo życia chrześcijańskiego" zmierza
do "układania spraw doczesnych po Bożemu i przepajania świata mocą
Ewangelii". Przez święte więzy przyjmują oni rady ewangeliczne i strzegą między
sobą wspólnoty i braterstwa "zgodnie z własnym świeckim sposobem życia"451.
Stowarzyszenia życia apostolskiego
930 Obok różnych form życia konsekrowanego istnieją "stowarzyszenia życia
apostolskiego, których członkowie - bez ślubów zakonnych - realizują własny cel
apostolski stowarzyszenia i prowadzą życie braterskie we wspólnocie, zgodnie z
własnym sposobem życia, dążą do doskonałej miłości przez zachowanie
konstytucji. Wśród nich są stowarzyszenia, których członkowie podejmują rady
ewangeliczne" według ich konstytucji452.
Konsekracja i posłanie: zwiastować Króla, który przychodzi
931 Człowiek oddany umiłowanemu nade wszystko Bogu, ofiarowany Mu już
przez chrzest, poświęca się w ten sposób głębiej służbie Bożej i oddaje się dla
dobra Kościoła. Przez stan konsekracji Bogu Kościół objawia Chrystusa i
pokazuje, w jak przedziwny sposób działa w nim Duch Święty. Zadaniem
składających profesję rad ewangelicznych jest przede wszystkim życie swoją
konsekracją. Ponieważ jednak "na mocy samej konsekracji poświęcają się na
służbę Kościołowi, powinni w sposób właściwy ich instytutowi mieć szczególny
udział w działalności misyjnej"453.
932 W Kościele, który jest jakby sakramentem, to znaczy znakiem i narzędziem
życia Bożego, życie konsekrowane jawi się jako szczególny znak tajemnicy
Odkupienia. "Wierniej" iść za Chrystusem i naśladować Go, "wyraźniej"
ukazywać Jego wyniszczenie, oznacza być "głębiej" obecnym w sercu Chrystusa
dla sobie współczesnych. Ci bowiem, którzy idą tą "węższą" drogą, pobudzają
swoim przykładem braci oraz "dają wspaniałe i zaszczytne świadectwo temu, iż
świat nie może się przemienić i ofiarować się Bogu bez ducha
błogosławieństw"454.

933 Zarówno gdy to świadectwo jest publiczne, na przykład w stanie zakonnym,
jak również prywatne czy nawet ukryte, przyjście Chrystusa pozostaje dla
wszystkich konsekrowanych początkiem i światłem ich życia:
Ponieważ Lud Boży nie ma tutaj trwałego miasta... to stan zakonny... ukazuje
także wszystkim wierzącym dobra niebieskie już na tym świecie obecne, jak i
daje świadectwo nowemu i wiekuistemu życiu zyskanemu dzięki odkupieniu
przez Chrystusa oraz zapowiada przyszłe zmartwychwstanie i chwałę Królestwa
niebieskiego455.

