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W KOUCIELE KATOLICKIM 
 
 
Temat obowiYzywalno]ci celibatu duchownych powraca co jaki] czas w dys-

kursie medialnym w tonie sensacyjnym. W ostatnich dziesibcioleciach wraz 
z rozpoczbciem nowego papieskiego pontyfikatu niemal zawsze zadawane jest 
pytanie, czy nowy papied zniesie obowiYzkowy celibat. 

Symptomatyczny bye dialog, rozpoczbty pytaniem zadanym przez niemiec-
kiego dziennikarza papiedowi Franciszkowi podczas konferencji prasowej, która 
odbyea sib na pokeadzie samolotu podczas powrotu z pielgrzymki do Ziemi 
Uwibtej 26 maja 2014 r. Dialog ten miae tre]j nastbpujYcY: 

„Pytanie: – czy równie0 Ko3ció4 katolicki móg4by nauczy; si= czego3 od Ko3-

cio4ów prawos4awnych – mam na my3li ksi=0y 0onatych, pytanie, które gn=bi 

wielu katolików w Niemczech.  

Ojciec Uwibty: Aled Ko]cióe katolicki ma ksibdy donatych. Grekokatolicy, 
katolicy koptyjscy... Kapeani donaci sY w obrzYdku wschodnim. Bo celibat nie 
jest dogmatem wiary, ale jest regueY dycia, którY bardzo cenib i sYdzb, de jest 
darem dla Ko]cioea. Poniewad jednak nie jest dogmatem wiary, to zawsze drzwi 
sY otwarte”1. 
 

Ks. dr hab. LESZEK ADAMOWICZ, prof. KUL –  kierownik Katedry Prawa Katolickich 
Ko]cioeów Wschodnich, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydziae Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawea II, Al. Raceawickie 14, 20-
950 Lublin; e-mail: adleszek@kul.pl. 

1 Zob. http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2014/may/documents/papa-francesco 
_20140526_terra-santa-conferenza-stampa.html 
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Takde niedawno opublikowany dokument Kongregacji Ko]cioeów Wschod-
nich2 regulujYcy dyscyplinb celibatu w krajach poza terytorium tradycyjnym 
Ko]cioeów wschodnich stae sib okazjY do przypomnienia przepisów Ko]cioea 
dotyczYcych tej kwestii. 

 
1. DUCHOWNI CELIBATARIUSZE I DUCHOWNI RONACI W NAUCZANIU 

VATICANUM II I PAPIERY OKRESU POSOBOROWEGO 

 
Zagadnieniem celibatu Sobór Watykaqski II zajYe sib w dekrecie o poseudze 

i dyciu prezbiterów Presbyterorum ordinis3. Ojcowie Soboru przypomnieli 
w nim najpierw warto]j i stosowno]j celibatu dla poseugi kapeaqskiej, stwier-
dzajYc, de „doskonaea i dozgonna pow]ciYgliwo]j, zalecana przez Chrystusa 
Pana ze wzglbdu na Królestwo niebieskie, a w ciYgu wieków, jak równied i w 
naszych czasach, przez wielu chrze]cijan chbtnie przyjbta i chwalebnie zacho-
wywana, byea zawsze uwadana przez Ko]cióe za rzecz wielkiej wagi, szcze-
gólnie dla dycia kapeaqskiego. Jest ona bowiem znakiem, a zarazem bodscem 
mieo]ci pasterskiej i szczególnym sródeem duchowej peodno]ci w ]wiecie”. 
Przypomnieli zarazem, de bezdenno]j „nie jest wymagana jednak przez kapeaq-
stwo z jego natury, jak to okazuje sib z praktyki Ko]cioea pierwotnego i tradycji 
Ko]cioeów Wschodnich, gdzie oprócz tych, którzy z daru easki ze wszystkimi 
biskupami wybierajY zachowanie celibatu, wystbpujY równied bardzo zaseudeni 
prezbiterzy donaci”. I konkluduje: „Gdy wibc ten ]wibty Sobór zaleca ko]cielny 
celibat, wcale nie zamierza zmieniaj tej odmiennej dyscypliny, która jest praw-
nie uznana w Ko]cioeach Wschodnich, a wszystkich, którzy w maedeqstwie 
przyjbli prezbiterat, z wielkY mieo]ciY zachbca, by trwajYc w ]wibtym powo-
eaniu, caekowicie i wielkodusznie nadal po]wibcali swoje dycie trzodzie im 
powierzonej” (DP 16). 

Ponadto w Konstytucji dogmatycznej o Ko]ciele4 Ojcowie Soboru stwier-
dzili, de „za zgodY Biskupa Rzymskiego bbdzie modna udzielaj diakonatu 
 

2 CONGREGATIO PRO ECCLESIIS ORIENTALIBUS, Pontificia Praecepta de Clero Uxorato Orientali, 
14.06.1914, AAS 106 (2014), s. 496-499. 

3 SACROSANCTUM CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Decretum de presbyterorum 
ministerio et vita Presbyterorum ordinis, 7.12.1965, AAS 58 (1966), s. 991-1024; tekst polski 
w: Sobór WatykaLski II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznaq 2002, s. 478-507 [dalej: DP]. 

4 CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Constitutio dogmatica de Ecclesia Lumen gentium, 
21.11.1964, AAS 57 (1965), s. 5-71; tekst polski: SOBÓR WATYKAzSKI II, Konstytucja dogmatyczna 
o Ko]ciele Lumen gentium, [w:] Sobór WatykaLski II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst 
eaciqsko-polski, Poznaq 2008, s. 144-266. 
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takiego mbdom dojrzaeym, równied dyjYcym w stanie maedeqskim, a takde 
zdatnym do tego meodzieqcom, dla których jednak obowiYzek celibatu winien 
pozostaj w mocy” (nr 29). 

W okresie posoborowym, w obliczu narastajYcej dyskusji na temat zniesienia 
celibatu, zabrae geos papied be. Pawee VI, który temu zagadnieniu po]wibcie 
opublikowanY 24 czerwca 1967 r. encyklikb Sacerdotalis caelibatus5. Uzasad-
niajYc publikacjb encykliki, Beogoseawiony stwierdzie: „Celibat kapeaqski, któ-
rego Ko]cióe strzede jakby jakiego] ja]niejYcego klejnotu swej korony, cieszy 
sib bardzo wielkY chwaeY i uznaniem równied w naszych czasach, kiedy to 
zarówno mentalno]j ludzka, jak i warunki materialne ulegey gebbokim przemia-
nom. W]ród ]wiedo jednak wznieconego fermentu umyseowego ujawniea sib 
dYdno]j, czy – trafniej mówiYc – wyrasna wola niektórych ludzi nakeonienia 
Ko]cioea Chrystusowego, aby na nowo rozwadye tb wea]ciwY sobie, swojY insty-
tucjb, której zachowanie – jak mniemajY czasy nasze i obyczajowo]j czyniY 
trudnym, a nawet niemodliwym”. 

PrzedstawiajYc zarzuty przeciwko oraz racje za zachowaniem dyscypliny 
tradycyjnej, papied przytacza argumenty o charakterze chrystocentrycznym (SC 
19-25), eklezjologicznym (SC 26-32) i eschatologicznym (SC 33-34). 

Jednocze]nie Pawee VI przypomina innY praktykb Ko]cioeów wschodnich 
odno]nie do celibatu, uzasadniajYc wy]wibcanie mbdczyzn donatych odmien-
nymi warunkami poseugiwania. Stwierdza: „Je]li za] w Ko]ciele wschodnim co 
do dyscypliny ]wibtego celibatu inne zgoea istniejY prawa, usankcjonowane 
ostatecznie przez Sobór Trullaqski w roku 692 i niedawno uznane publicznie 
przez Sobór Powszechny Watykaqski II (DP, 16), trzeba to niewYtpliwie przy-
pisaj odmiennym sytuacjom i warunkom miejscowym tej szczególnie wybranej 
czb]ci Ko]cioea katolickiego, nad którymi, jak wierzymy, czuwae Duch Uwibty 
poprzez swY przezornY, niebiaqskY pomoc” (SC 38). Szacunek dla duchownych 
wschodnich wyrada nastbpnie w seowach: „Warto tu skorzystaj ze sposobno]ci, 
aby caeemu duchowieqstwu Ko]cioeów wschodnich przekazaj wyrazy Naszego 
uznania i szacunku z rado]ciY podkre]lajYc owe przykeady wierno]ci i gorli-
wo]ci pasterskiej, które czyniY je godnymi prawdziwej czci” (tamde). 

Papied nastbpnie przypomniae, de „bbdzie ted rzeczY podytecznY zwrócij 
uwagb na to, de i na Wschodzie tylko niedonaci kapeani przyjmowani sY w po-

 

5 PAULUS VI, Litterae Encyclicae Sacerdotalis caelibatus ad Episcopos, ad Sacerdotes et 
Christifideles totius Catholici Orbis: de sacerdotali caelibatu, 24.06.1967, AAS 59 (1967), s. 657-
697 [dalej: SC]. 
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czet biskupów oraz de po przyjbciu kapeaqstwa nie wolno im zawieraj mae-
deqstwa. Jest to wyrasny dowód, de równied w tych czcigodnych Ko]cioeach 
przyznaje sib pewnY wagb racjom uzasadniajYcym eYczenie kapeaqstwa z celiba-
tem lub pewnego rodzaju odpowiednio]j celibatu dla chrze]cijaqskiego kapeaq-
stwa, którego szczyt i peenia przypada w udziale biskupom” (SC 40). 

Przypomina ted Ojciec ]wibty, de „jakkolwiek przedstawia sib sprawa, 
Ko]cióe zachodni nie mode oseabnYj w przestrzeganiu swego starego obyczaju; 
nie naledy ted sYdzij, de przez wiele wieków kroczye on drogY, która w pewnym 
stopniu przeszkadzaea raczej nid pomagaea peeniejszej ]wiYtobliwo]ci i cnocie 
czy to poszczególnych dusz, czy Ludu Bodego, albo ted przez niegodziwe 
i przesadne prawa przeszkodzie swobodnemu rozwojowi ukrytych dóbr natury 
lub easki” (SC 41). 

W kluczowym stwierdzeniu dotyczYcym dwóch dróg poseugiwania kapeaq-
skiego Beogoseawiony postanawia, de „prawo, które ludziom przyjmujYcym 
wydsze ]wibcenia nakazuje wybraj swobodnie i na zawsze celibat, pozostaje 
caekowicie w mocy; nastbpnie, de modna wziYj pod uwagb szczególne warunki 
duchownych, którzy jud zwiYzani maedeqstwem dyjY czy to w Ko]cioeach, czy 
w spoeeczno]ciach chrze]cijaqskich jeszcze oddzielonych od katolickiej wspól-
noty, je]li pragnYc korzystaj z peeni owej wspólnoty, a potem sprawowaj obo-
wiYzki duchowne, zostanY powoeani do zadaq kapeaqskich; naledy to jednak 
uczynij w taki sposób, który by nie przeszkadzae ustanowionej jud dyscyplinie 
]wibtego celibatu, obowiYzujYcego duchownych” (SC 42). 

Pawee VI takde skonkretyzowae przepisy dotyczYce ]wibceq diakonatu. Opie-
rajYc sib nawydej cytowanych stwierdzeniach Soboru z konstytucji Lumen gen-

tium, dnia 18 czerwca 1967 r. podpisae motu proprio Sacrum diaconatus ordi-

nem, ustalajYce normy dla przywróconego w Ko]ciele eaciqskim staeego diako-
natu6, które zostaeo opublikowane razem z encyklikY o celibacie. W dokumencie 
tym przewidziano zasady i procedury, które miaey seudyj formacji i poseudze 
staeych diakonów, zarówno celibatariuszy, jak i donatych. Warte zauwadenia sY 
zupeenie nowe wówczas przepisy dotyczYce donatych kandydatów na diakonów. 
Papied stwierdza m.in.: „MogY byj powoeani do diakonatu mbdczysni w pós-
niejszym wieku czy to celibatariusze, czy nawet zwiYzani maedeqstwem. Nie na-
ledy ich jednak dopuszczaj, o ile nie bbdzie wiadomo, nie tylko o zgodzie dony, 

 

6 PAULUS VI, Litterae Apostolicae motu proprio datae Sacrum diaconatus ordinem. Generales 
normae de diaconatu permanenti in Ecclesia Latina restituendo feruntur, 18.06.1967, AAS 59 
(1967), s. 697-704 [dalej: SCO]. 
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lecz takde o jej nienagannej moralno]ci chrze]cijaqskiej i innych takich 
ocenach, które by nie utrudniaey wypeeniania przez mbda jego obowiYzków i nie 
przynosiey mu ujmy. […] Gdy chodzi o mbdczyzn zwiYzanych maedeqstwem, 
naledy zwrócij uwagb na to, by do diakonatu ci tylko byli dopuszczani 
(kierowani), którzy dyjYc jud przez wiele lat w maedeqstwie, pokazali, de dobrze 
zarzYdzajY swoim domem oraz których i dona i dzieci prowadzY dycie 
prawdziwie chrze]cijaqskie i majY nieposzlakowanY seawb” (SCO III, 11 i 13). 
Przewidziano takde zasady dotyczYce utrzymania i zabezpieczenia socjalnego 
donatych diakonów i ich rodzin: „Przepisy, które obowiYzujY w zakresie 
zabezpieczenia odpowiedniego utrzymania kapeanów oraz ubezpieczeq 
spoeecznych dokonanych na ich korzy]j, winne byj rozciYgnibte równied i w 
stosunku do diakonów staeych, biorYc takde pod uwagb rodzinb diakonów 
dyjYcych w maedeqstwie”. Konferencje biskupów zostaey zobowiYzane do wy-
dania „przepisów odno]nie do utrzymania diakona i jego rodziny, jedeli jest 
zwiYzany maedeqstwem, biorYc pod uwagb ródne okoliczno]ci miejsca i cza-
sów” oraz „w celu pogebbienia dycia duchowego diakonów, tak dyjYcych w celi-
bacie, jak i w maedeqstwie”. Natomiast „diakoni wykonujYcy zawód ]wiecki 
powinni z otrzymanych z tego dochodów zaradzij wedle modliwo]ci potrzebom 
weasnym i swojej rodziny” (SCO IV, 19-21 oraz VI, 26). 

Podtrzymano takde zasadb, de przyjbcie diakonatu uniezdalnia do zawarcia 
maedeqstwa (SCO III, 16). 

Pontyfikat ]w. Jana Pawea II przynióse szereg wypowiedzi na temat duchow-
nych celibatariuszy i duchownych donatych. Wypowiedzi te byey formueowane 
w adhortacjach apostolskich i listach motu proprio, które byey zwieqczeniem 
synodów kontynentalnych. 

W adhortacji Pastores dabo vobis7 Jan Pawee II zrekapitulowae dyskusjb od-
bytY przez Ojców synodalnych, stwierdzajYc, de „jasno i zdecydowanie wyrazili 
[oni] swój punkt widzenia w wadnym wniosku (Propositio), który zaseuguje na 
peene i wierne przytoczenie: «UwzglbdniajYc dyscyplinb Ko]cioeów Wschod-
nich, i w przekonaniu, de doskonaea czysto]j w celibacie kapeaqskim jest 
charyzmatem, Synod przypomina prezbiterom, de stanowi ona nieoceniony dar 
Boga dla Ko]cioea i posiada prorockY warto]j w ]wiecie wspóeczesnym. Synod 
na nowo i z naciskiem potwierdza postulat Ko]cioea eaciqskiego i niektórych 
 

7 IOANNES PAULUS II, Adhortatio apostolica postsynodalis Pastores dabo vobis ad Episcopos, 
Sacerdotes et Christifideles totius Catholicae Ecclesiae: de Sacerdotum formatione in aetatis nostrae 
rerum condicione, 25.03.1992, AAS 84 (1992), s. 657-804; tekst polski w: JAN PAWES II, Dzie4a 

zebrane, t. II: Adhortacje, Kraków 2007, s. 327-418. 
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obrzYdków wschodnich, by kapeaqstwo byeo udzielane tylko tym mbdczyznom, 
którzy otrzymali od Boga dar powoeania do czysto]ci w celibacie (w niczym nie 
ujmujYc tradycji niektórych Ko]cioeów Wschodnich, jak równied szczególnym 
przypadkom duchownych donatych, którzy przeszli na katolicyzm i dla których 
dopuszcza sib wyjYtek, o czym mówi Pawee VI w Encyklice o celibacie kapeaq-
skim (SC, 42). Synod nie chce, by w powszechnej ]wiadomo]ci powstaey ja-
kiekolwiek wYtpliwo]ci co do niezmiennej woli Ko]cioea, by utrzymaj prawo, 
zgodnie z którym od kandydatów do ]wibceq kapeaqskich w obrzYdku eaciqskim 
wymaga sib dozgonnego i dobrowolnego celibatu. Synod zachbca do przedsta-
wiania i wyja]niania celibatu w jego peenym bogactwie biblijnym, teologicznym 
i duchowym jako drogocennego daru Boga dla Ko]cioea i znaku Królestwa, 
które nie jest z tego ]wiata, jako znaku mieo]ci Bodej do ]wiata, a takde niepo-
dzielnej mieo]ci kapeana do Boga i do Jego ludu, tak aby celibat bye postrzegany 
jako pozytywna warto]j wzbogacajYca kapeaqstwo” (Propositio, 11)» (PDV 23). 

Jednak w adhortacji Nowa nadzieja dla Libanu z 10 maja 1997 r.8, bbdYcej 
owocem Synodu Biskupów po]wibconemu Libanowi, Jan Pawee II dostrzega 
warto]j poseugi duchownych donatych oraz obowiYzki biskupów wobec nich. 
Stwierdza, de „je]li chodzi o kapeanów dyjYcych w celibacie czy w maedeqstwie, 
biskup powinien utrzymywaj z nimi bliskie kontakty, dYdyj do umacniania bra-
terskiej i opartej na wzajemnym zaufaniu wspóepracy z nimi i dbaj o ich staeY 
formacjb, majYcY na celu ich dobro duchowe i rozwijanie ich dziaealno]ci dusz-
pasterskiej. Powinien ted zabezpieczyj ich sytuacjb materialnY, w ramach zin-
stytucjonalizowanej solidarno]ci ko]cielnej, odpowiadajYcej ich potrzebom 
osobistym i duszpasterskim. Ma to szczególne znaczenie w przypadku kapea-
nów dyjYcych w maedeqstwie, majYcych na utrzymaniu rodzinb. […] W przy-
padku kapeanów donatych naledy zadbaj o odpowiedniY formacjb religijnY 
i duszpasterskY don. Konieczna jest wreszcie braterska wspóepraca pomibdzy 
ródnymi eparchiami, majYca na celu rozmieszczenie kapeanów odpowiadajYce 
potrzebom wiernych i zapobiegajYce nadmiernej ich koncentracji w miastach 
i na peryferiach” (nr 56). 

Odniesienia do duchownych celibatariuszy i duchownych donatych znalazey 
sib takde w nauczaniu Benedykta XVI. 

 

8 IOANNES PAULUS II, Adhortatio apostolica post Synodum pro Libano Une espérance nouvelle 

pour le Liban, 10.05.1997, AAS 89 (1997), s. 313-416; tekst polski w: JAN PAWES II, Dzie4a ze-

brane, t. II, s. 583-660. 
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W adhortacji apostolskiej Sacramentum caritatis, opublikowanej 22 lutego 
2007 r.9, nawiYzujYc do odbytego Synodu Biskupów, papied przypominajYc, de 
„Ojcowie synodalni zechcieli podkre]lij, de kapeaqstwo seudebne wymaga pee-
nego upodobnienia sib do Chrystusa poprzez ]wibcenia”, stwierdzie: „SzanujYc 
ródnY praktykb i tradycjb wschodniY, trzeba potwierdzij gebboki sens kapeaq-
skiego celibatu, który seusznie jest uwadany za nieoceniony skarb, co po-
twierdza równied wschodnia praktyka dokonywania wyboru biskupów tylko 
spo]ród tych, którzy dyjY w celibacie i okazywanie wielkiego szacunku wobec 
wyboru celibatu, jakiego dokonujY liczni prezbiterzy. Bowiem w tym wyborze 
kapeana znajduje sib szczególny wyraz oddania, które upodabnia do Chrystusa, 
oraz wyeYczny dar z siebie dla Królestwa Bodego. Fakt, de sam Chrystus, wiecz-
ny kapean przedye swojY misjb ad do ofiary krzyda w stanie dziewiczym – sta-
nowi bezpieczny punkt odniesienia dla zrozumienia sensu tradycji Ko]cioea 
eaciqskiego w tej sprawie. Ponadto, nie wystarcza rozumienie celibatu kapeaq-
skiego na sposób wyeYcznie funkcjonalny. W rzeczywisto]ci wyrada on szcze-
gólne upodobnienie stylu dycia kapeana do samego Chrystusa. Taki wybór jest 
przede wszystkim oblubieqczy; jest utodsamieniem sib z sercem Chrystusa 
Oblubieqca, który daje dycie dla swej Oblubienicy-Ko]cioea. NawiYzujYc do 
wielkiej tradycji ko]cielnej, do Soboru Watykaqskiego II oraz do papiedy, mych 
poprzedników, potwierdzam pibkno oraz znaczenie dycia kapeaqskiego przedy-
tego w celibacie jako wyrazisty znak caekowitego i wyeYcznego oddania Chry-
stusowi, Ko]cioeowi oraz Królestwu Bodemu, i dlatego potwierdzam obowiYzy-
wanie celibatu dla tradycji eaciqskiej. Kapeaqski celibat przedyty w sposób 
dojrzaey, z rado]ciY i oddaniem jest ogromnym beogoseawieqstwem dla Ko]cioea 
i równied dla caeego spoeeczeqstwa” (nr 24). 

Podobnie jak jego Poprzednik, w innej adhortacji posynodalnej Ecclesia in 

Medio Oriente z 14 wrze]nia 2012 r.10, potwierdzajYc, de „celibat kapeaqski jest 
bezcennym darem Boga dla Jego Ko]cioea, który naledy przyjmowaj z wdzibcz-
no]ciY, zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, gdyd stanowi on stale 
aktualny znak prorocki”, stwierdzie: „Pamibtamy jednak równied o poseudze 
kapeanów donatych, stanowiYcych od dawna element tradycji wschodniej. 
Chciaebym skierowaj seowa zachbty równied do tych kapeanów, którzy wraz 
 

 9 BENEDICTUS XVI, Adhortatio apostolica postsynodalis Sacramentum caritatis ad Episcopos 
Sacerdotes Consecratos Consecratasque necnon Christifideles laicos de Eucharistia vitae missio-
nisque Ecclesiae fonte et culmine, 22.02.2007, AAS 99 (2007), s. 105-180. 

10 BENEDICTUS XVI, Adhortatio apostolica postsynodalis Ecclesia in Medio Oriente, 14.07.2002, 
AAS 104 (2002), s. 751-796. 
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z rodzinami sY powoeani do ]wibto]ci w wiernym wykonywaniu swej poseugi, 
niekiedy w trudnych warunkach dycia. Wszystkim powtarzam, de pibkno wasze-
go dycia kapeaqskiego niewYtpliwie wzbudzi nowe powoeania, których pielbg-
nowanie jest waszym obowiYzkiem” (nr 48). 

Stwierdzenia papieda Franciszka przytoczone zostaey na wstbpie. 
 

2. PRZEPISY KODEKSÓW JANA PAWSA II 

 
Doktryna soborowa oraz regulacje posoborowe znalazey swoje zwieqczenie 

w promulgowanych przez Jana Pawea II kodeksach prawa kanonicznego: Ko-
deksie Prawa Kanonicznego dla Ko]cioea eaciqskiego i Kodeksie Kanonów 
Ko]cioeów Wschodnich. 

 
2.1. Kodeks Prawa Kanonicznego 

Podstawowy przepis dotyczYcy celibatu duchownych prawodawca zamiesz-
cza w kan. 277 § 1: „Duchowni obowiYzani sY zachowaj ze wzglbdu na Kró-
lestwo niebieskie doskonaeY i wieczystY wstrzemibsliwo]j; i dlatego zobowiY-
zani sY do celibatu, który jest szczególnym darem Bodym, dzibki któremu 
]wibci szafarze mogY niepodzielnym sercem eatwiej zeYczyj sib z Chrystusem 
a takde swobodniej oddaj sib seudbie Bogu i ludziom”. Cytowany przepis 
dotyczy wszystkich duchownych, a wibc diakonów, prezbiterów i biskupów, 
bez rozródnienia stopnia ]wibceq. Naledy wibc stwierdzij, de celibat duchow-
nych w Ko]ciele eaciqskim jest zasadY, w stosunku do której mogY jednak 
istniej wyjYtki. Ten sam prawodawca w]ród przeszkód do przyjbcia ]wibceq 
w kan. 1042 stwierdza, de „zwykeY przeszkodY nie pozwalajYcY przyjYj ]wib-
ceq” jest „zwiYzany mbdczyzna donaty, chyba de jest zgodnie z prawem prze-
znaczony do staeego diakonatu” (n. 1). 

W tym samym kodeksie o donatych kandydatach do ]wibceq traktujY takde 
kan. 236, n. 2 (formacja do diakonatu staeego) oraz 1031 § 2 (wiek minimalny 
do przyjbcia ]wibceq oraz zgoda dony na przyjbcie ]wibceq przez mbda). 

Prawodawca sformueowae takde caey szereg przepisów odnoszYcych sib jedy-
nie do celibatariuszy. SY to zweaszcza kanony: 247 (formacja alumnów do dycia 
w celibacie), 277 § 2-3 (roztropno]j w kontaktach, które mogey narazij na nie-
bezpieczeqstwo obowiYzek zachowania wstrzemibsliwo]ci lub wywoeaj zgor-
szenie), 280 (zachbta do dycia wspólnotowego), 1037 (obowiYzek przyrzeczenia 
celibatu przy przyjbciu ]wibceniach), 1394 i 1395 (sankcje karne za naruszenie 
obowiYzku celibatu). 
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Pozostaee przepisy dotyczYce przygotowania do sakramentu ]wibceq, niepra-
wideowo]ci i przeszkód oraz dyspensowania od nich sY wspólne w odniesieniu 
do kandydatów bezdennych i donatych. 

KonsekwencjY przyjbcia ]wibceq jest m.in. powstanie maedeqskiej przeszko-
dy zrywajYcej (kan. 1087), od której dyspensowanie poza niebezpieczeqstwem 
]mierci jest zarezerwowane Stolicy Apostolskiej, natomiast w grodYcym nie-
bezpieczeqstwie ]mierci rezerwacja dotyczy tylko przeszkody wynikajYcej ze 
]wibceq przebiteratu i episkopatu, ale nie diakonatu (kan. 1078 § 2, n. 1 i 1079). 

 
2.2. Kodeks Kanonów Ko4cio5ów Wschodnich 

Zasadnicza regulacja dotyczYca duchownych bezdennych i duchownych do-
natych zostaea zamieszczona przez prawodawcb w kan. 373, który stanowi: 
„Celibat duchownych, wybrany ze wzglbdu na Królestwo niebieskie i tak 
stosowny kapeaqstwu, wszbdzie powinien byj tak wysoko ceniony jak nakazuje 
tradycja Ko]cioea powszechnego; równied powinien byj w powadaniu stan 
duchownych zwiYzanych maedeqstwem, usankcjonowany przez praktykb Ko]-
cioea pierwotnego i Ko]cioeów wschodnich”. 

Z tre]ci powydszego przepisu wprost wynika, de w katolickich Ko]cioeach 
wschodnich istniejY dwa konteksty peenienia poseugi przez duchownych. Prawo-
dawca wskazuje na dwie modliwo]ci: poseugb duchownych bezdennych, która 
jest dziedzictwem wspólnym caeego Ko]cioea, oraz poseugb duchownych dona-
tych, bbdYcY praktykY Ko]cioea pierwotnego i Ko]cioeów wschodnich. Ta mod-
liwo]j nie dotyczy jednak najwydszego stopnia ]wibceq – episkopatu – gdyd, 
godnie z kan. 180, za zdatnego do biskupstwa uwada sib kandydata, który, poza 
innymi kwalifikacjami, winien byj wolny od wbzea maedeqskiego (n. 3), co 
oznacza, de ma to byj mbdczyzna, który aktualnie nie jest zwiYzany maedeq-
stwem, a wibc nie tylko bezdenny „od zawsze”, ale takde wdowiec. Warto takde 
zauwadyj, de urzYd administratora eparchii mode byj wadnie powierzony tylko 
biskupowi lub prezbiterowi, który nie jest zwiYzany maedeqstwem (kan. 227 § 
2). Równied urzYd protosyncela i syncela mode zostaj powierzony kapeanom 
bezdennym, chyba de prawo partykularne Ko]cioea sui iuris stanowi inaczej 
(kan. 247 § 2). 

Konsekwentnie, w]ród przeszkód do przyjbcia ]wibceq prawodawca nie wy-
mienia przeszkody wynikajYcej z zawartego maedeqstwa, w innym miejscu 
deklarujYc, de „odno]nie do donatych kandydatów przystbpujYcych do ]wibceq, 
naledy zachowaj prawo partykularne weasnego Ko]cioea sui iuris lub normy 
specjalne ustanowione przez Stolicb ApostolskY” (kan. 758 § 3), oraz wyma-
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gajYc od donatych kandydatów do ]wibceq przedstawienia weadzy, która do-
puszcza do ]wibceq, ]wiadectwa ]lubu i pisemnej zgody dony (kan. 769 § 1). 
Dlatego decyzja odno]nie do obligatoryjno]ci bYds fakultatywno]ci celibatu 
diakonów i prezbiterów naledy do wea]ciwej weadzy prawodawczej kaddego 
Ko]cioea sui iuris lub do Stolicy Apostolskiej. Naledy jednak zwrócij uwagb na 
fakt, de decyzje o charakterze dyscyplinarnym Synodów Biskupów Ko]cioeów 
Patriarchalnych i Arcybiskupich, a do takich ledy decyzja dotyczYca celibatu, 
jest obowiYzujYca jedynie na terenie terytorium tradycyjnego (czyli weasnego, 
teritorium proprium), co wynika jasno z przepisu kan. 150 § 2: „Ustawy uchwa-
lone przez Synod Biskupów Ko]cioea patriarchalnego i przez Patriarchb promul-
gowane, je]li sY ustawami liturgicznymi obowiYzujY wszbdzie; je]li za] sY 
ustawami dyscyplinarnymi lub je]li dotyczY pozostaeych decyzji Synodu, moc 
prawnY majY w granicach terytorium Ko]cioea patriarchalnego”. RozciYgnibcie 
obowiYzywalno]ci tych decyzji na tzw. diasporb wymaga decyzji Stolicy Apo-
stolskiej (kan. 150 § 3). 

Modliwo]j wy]wibcania zarówno kandydatów bezdennych, jak i kandydatów 
donatych skutkuje konieczno]ciY odpowiedniej formacji, dlatego prawodawca w 
kan. 352 § 1 stwierdza, de „formacja pastoralna powinna byj dostosowana do 
warunków miejsca i czasów, do zdolno]ci alumnów zarówno celibatariuszy, jak 
i donatych i do wymagaq poseug, do których sib przygotowujY”. 

Prawodawca po]wibca takde kilka kanonów zawierajYcych polecenia, wska-
zania i zachbty dla duchownych, którzy przyjbli ]wibcenia w stanie maedeqskim. 
Przede wszystkim „duchowni celibatariusze i maedonkowie powinni ja]niej bla-
skiem czysto]ci” (kan. 374) przy wsparciu prawa partykularnego, które po-
winno „ustanowij naledne ]rodki stosowne do osiYgnibcia tego celu”. Natomiast 
„duchowni donaci powinni dawaj innym chrze]cijanom doskonaey wzór prowa-
dzenia dycia rodzinnego i wychowania dzieci” (kan. 375). 

Z pewno]ciY dramatycznym przedyciem i rozdarciem pomibdzy nauczaniem 
a praktykY dycia byeyby nieporozumienia w rodzinie duchowego, czy ted nie-
wierno]j którego] z maedonków, a szczególnie rozpad takiego maedeqstwa. Dla-
tego ted w przypadku powierzenia prezbiterowi donatemu, oprócz kwalifikacji, 
którymi musi sib wykazaj sam kandydat (kan. 285 § 1), wymaga sib takde do-
brych obyczajów u dony i dzieci wspólnie z nim zamieszkujYcych (§ 2). 

Prawodawca zachbca równied duchownych celibatariuszy, aby, o ile to 
modliwe, prowadzili dycie wspólne i „wzajemnie wspomagali sib w uprawianiu 
dycia duchowego i intelektualnego i mogli skuteczniej wspóedziaeaj w poseugi-
waniu” (kan. 376).  
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Podobnie jak w przepisach Ko]cioea eaciqskiego, przyjbcie ]wibceq skutkuje 
zaciYgnibciem maedeqskiej przeszkody zrywajYcej (kan. 804), od której, poza 
niebezpieczeqstwem ]mierci, dyspensowaj mode wyeYcznie Stolica Apostolska 
(kan. 795, n. 1, 796). Sankcje karne za przestbpstwa przeciwko obowiYzkom 
zwiYzanym z celibatem lub z dyciem w maedeqstwie prawodawca grozi karami 
w kan. 1453. I tak „duchowny konkubinariusz lub trwajYcy w innym grzechu 
zewnbtrznym przeciwko czysto]ci wywoeujYcym zgorszenie, winien obligato-
ryjnie zostaj ukarany suspensY, do której, gdy trwa w przestbpstwie, modna 
stopniowo dodawaj inne kary ad do depozycji” (§ 1), natomiast „duchowny, 
który usieuje zawrzej zabronione maedeqstwo, winien zostaj deponowany”, 
czyli obligatoryjnie wykluczony ze stanu duchownego (§ 2). 

 
 

3. PRZEPISY POZAKODEKSOWE WYDANE 

PRZEZ STOLIC� APOSTOLSK� 

 
Przytoczone wydej przepisy kodeksowe, biorYc pod uwagb dokumenty 

o charakterze doktrynalnym oraz powstaee konkretne sytuacje pastoralne, wy-
magaey uzupeenienia przez NajwydszY Weadzb Ko]cioea. Dotyczyey one poseugi 
diakonów staeych, donatych duchownych – konwertytów oraz poseugi donatych 
kapeanów wschodnich poza terytoriami tradycyjnymi. 

 
3.1. Rozstrzygni<cia dotycz=ce diakonów sta5ych 

Poza wspomnianym w pierwszej czb]ci niniejszego opracowania motu pro-

prio Pawea VI dotyczYcego poseugi diakonów, wydanego w 1967 r., zasadnicze 
wskazania odno]nie do diakonów staeych celibatariuszy (w tym wdowców) 
i diakonów staeych donatych znalazey sib w wydanym przez Kongregacjb do 
spraw Duchowieqstwa 22 lutego 1998 r. Dyrektorium o poseudze i dyciu diako-
nów staeych11. 

Autorzy przypominajY, de „dla kandydatów celibatariuszy przedywanie 
mieo]ci oznacza ofiarowanie caeego swego jestestwa, weasnych energii i weasnej 
gorliwo]ci Chrystusowi i Ko]cioeowi. [...] Dla kandydatów donatych, prze-

 

11 CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Norme 
Fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti. Direttorio per il ministero e la vita dei 
diaconi permanenti, 22.02.1998, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998 [dalej: 
WDFDS]. 
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dywanie mieo]ci oznacza ofiarowanie samego siebie donie, we wzajemnej przy-
naledno]ci, wiernej i nierozerwalnej, na podobieqstwo mieo]ci Chrystusa do 
Ko]cioea. Oznacza ono jednocze]nie przyjbcie potomstwa, mieowanie go i wy-
chowywanie oraz promieniowanie wspólnotY rodzinnY na caey Ko]cióe i spoee-
czeqstwo”. Nie ulega wYtpliwo]ci, de powoeanie to w dzisiejszych czasach jest 
wystawione na cibdkY próbb z powodu degradacji niektórych podstawowych 
warto]ci, pochwaey hedonizmu i sle rozumianej koncepcji wolno]ci. Powoeanie 
do dycia rodzinnego, aby mogeo byj przedywane w caeej swej peeni, wymaga 
umocnienia majYcego swe sródeo w modlitwie, liturgii i codziennej ofierze 
z siebie (WDFDS 68). Wynika z tego takde konieczno]j odpowiedniego udziaeu 
don w formacji diakoqskiej, która przygotowaeaby je do przyszeej misji towa-
rzyszenia i pomocy mbdom w wykonywaniu ich poseugi (WDFDS 56)12. 

Jak zauwada R. Selejdak, „u podstaw zdolno]ci do utrzymywania wibzi z in-
nymi stoi dojrzaeo]j uczuciowa, która powinna byj osiYgnibta w sposób modli-
wie peeny zarówno przez kandydata celibatariusza, jak i kandydata donatego. 
W obydwu bowiem przypadkach taka dojrzaeo]j zakeada odkrycie zasadniczego 
znaczenia mieo]ci we weasnej egzystencji i zwycibskY walkb z weasnym egoiz-
mem” (WDFDS 68)13. 

Na powinno]ci diakona donatego w zakresie relacji rodzinnych wskazuje takde 
Stolica Apostolska w Dyrektorium o poseudze biskupów z 22 lutego 2004 r.14  

Powinien on nieustannie u]wiadamiaj sobie, de sakrament maedeqstwa jest 
dla niego nieocenionym wsparciem w dyciu i poseudze. Jest on zobowiYzany do 
szczególnego zaangadowania w celu osiYgnibcia koniecznej jedno]ci mibdzy 
dyciem maedeqskim, rodzinnym oraz pracY zawodowY, równied poprzez wspól-
nY modlitwb rodzinnY. Winien takde seudyj swojej rodzinie i dawaj jasne ]wia-
dectwo ]wibto]ci maedeqstwa i rodziny m.in. poprzez po]wibcenie sib dzieciom 
i realizacjb czysto]ci maedeqskiej. Od diakona donatego wymaga sib odpo-
wiedniej pomocy donie i dzieciom w akceptacji jego poseugi, w zaangadowaniu 
sib w apostolat oraz w dawaniu stosownego ]wiadectwa dycia (AS 96). Te 
obowiYzki diakona donatego majY seudyj temu, by jego rodzina mogea reali-
 

12 Por. R. SELEJDAK, Formacja ludzka i duchowa diakonów sta4ych w 3wietle magisterium 

Ko3cio4a i do3wiadczeL niektórych ko3cio4ów lokalnych, „Teologia i Czeowiek” 26 (2014), nr 2, 
s. 53-54. 

13 Tamde. 
14 Por. CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, 

22.02.2004, Città del Vaticano 2004; tekst polski: KONGREGACJA DO SPRAW BISKUPÓW, Dyrek-
torium o pasterskiej poseudze biskupów Apostolorum successores, 22.02.2004, Kielce 2005 [dalej: 
AS]. 
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zowaj powoeanie do wzibcia dywego i odpowiedzialnego udziaeu w misji 
Ko]cioea, w aktualnych warunkach dzisiejszego ]wiata (AS 61)15. 

Za J. Adamczykiem naledy stwierdzij, de diakoni majY prawo do otrzymania 
odpowiedniego wynagrodzenia i opieki spoeecznej (takde dla ich rodzin). Dy-
rektorium o dyciu i poseudze diakonów staeych, nawiYzujYc do przepisów ko-
deksowych, stwierdza, de diakoni permanentni, którzy caekowicie po]wibcajY 
sib seudbie Bodej wypeeniajYc poseugi ko]cielne, majY prawo do odpowiedniego 
wynagrodzenia i opieki spoeecznej. Odno]nie do diakonów donatych, którzy 
caekowicie oddali sib ko]cielnej poseudze, dyrektorium przypomina, de zaseu-
gujY na wynagrodzenie wystarczajYce na ich utrzymanie oraz ich rodzin, jak 
równied osób, które ewentualnie peeniY dla nich seudbb (WDFDS 15-18). 

Duchowni ci majY prawo oczekiwaj od biskupa „szczególnej troski”, a ci, 
którzy z powodu swojej sytuacji dyciowej znalesli sib w szczególnych trudno]-
ciach, mogY sib spodziewaj od niego pomocy (WDFDS 3). Do takich szcze-
gólnych sytuacji mode naledej utrata pracy „]wieckiej” lub owdowienie. W tym 
drugim przypadku diakonowi, który zostae wdowcem, naledy z wielkim mieo-
sierdziem okazaj pomoc w rozeznaniu i akceptacji nowej sytuacji osobistej i nie 
pozwolij na zaniedbywanie sib w nowych potrzebach rodzinnych. W zakresie 
dycia samotnego w stanie wdowim diakon ma prawo do pomocy ze strony in-
nych duchownych, wiernych oraz biskupa w wypeenianiu obowiYzku zacho-
wania doskonaeej i staeej wstrzemibsliwo]ci oraz wsparcia w zrozumieniu geb-
bokich motywacji eklezjalnych uniemodliwiajYcych zawarcie nowego maedeq-
stwa (WDFDS 62)16. 

InnY trudnY sytuacjY, w której mode znalesj sib rodzina staeego diakona, jest 
]mierj diakona. W takiej sytuacji dona i dzieci zmareego diakona na mocy 
prawa partykularnego diecezji, której seudye mYd, majY prawo do wsparcia eko-
nomicznego (WDFDS 20). 

Odno]nie do staeych diakonów wschodnich wypowiada sib Instrukcja 
w sprawie stosowania przepisów liturgicznych Kodeksu Kanonów Ko]cioeów 
Wschodnich17 w nr. 75: „W tym sensie nie naledy obawiaj sib udzielania nid-
szych ]wibceq, a nawet diakonatu, tym cnotliwym, naledycie przygotowanym 
i zdolnym do wykonania przyjbtych na siebie obowiYzków, którzy zgeaszajY 
 

15 Zob. J. ADAMCZYK, Pozycja prawna diakona permanentnego w 3wietle „Dyrektorium o pos4u-

dze i 0yciu diakonów sta4ych”, „Roczniki Nauk Prawnych” 17 (2007), nr 2, s. 159. 
16 Tamde, s. 171-172. 
17 CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, Istruzione per l’applicazione delle prescrizioni 

liturgiche del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, 6.01.1996, Libreria Editrice Vaticana 1996. 
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swY gotowo]j seudenia Ko]cioeowi, nawet je]li muszY nadal dyj ze swymi 
rodzinami i pracowaj zgodnie ze swym zawodem”. 

Znamienne jest zakoqczenie listu, datowanego na dzieq 10 sierpnia 2009 r., 
skierowanego przez prefekta Kongregacji do spraw Duchowieqstwa do diako-
nów staeych podczas Roku Kapeaqskiego: „Drodzy Diakoni stali, Bóg niech 
Wam beogoseawi z caeY swojY mieo]ciY, i uczyni Was szczb]liwymi w Waszym 
powoeaniu, misji i poseudze! Dla maedonek i dzieci, tych, którzy w]ród Was sY 
donaci, szacunek i pozdrowienie. Ko]cióe dzibkujb Wam, drodzy, za pomoc oraz 
ródne formy wspóepracy, których udzielajY swoim mbdom i ojcom w poseudze 
diakoqskiej. Ponadto, Rok Kapeaqski zaprasza nas do podkre]lenia roli drogich 
kapeanów oraz modlitwy z nimi i za nich!”18. 

 
3.2. >onaci duchowni – konwertyci 

Innym zagadnieniem w zwiYzku z celibatem duchownych jest sytuacja tych 
duchownych i ministrów akatolickich, którzy peenili poseugb duszpasterskY 
w stanie donatym w dotychczasowej wspólnocie, i wyradajY wolb dalszego pee-
nienia poseugi duszpasterskiej po nawiYzaniu peenej eYczno]ci z Ko]cioeem 
katolickim. 

Nie sY przedmiotem szczególnych przepisów wadnie wy]wibceni donaci 
kapeani wschodnich Ko]cioeów niekatolickich, którzy podejmujY poseugb 
w wschodnim Ko]ciele katolickim, gdyd podlegajY ogólnym przepisom przewi-
dzianym dla duchownych donatych. Analogicznie nie ma potrzeby stanowienia 
specjalnych przepisów dla tych donatych ministrów akatolickich, którzy pragnY 
podjYj poseugb diakona staeego w Ko]ciele katolickim. 

Inna jest sytuacja donatych ministrów wspólnot reformowanych, którzy wy-
radajY wolb przyjbcia ]wibceq prezbiteratu w Ko]ciele katolickim. Przywoeaj 
tutaj naledy dwie regulacje. 

Pierwsza to Deklaracja w sprawie duchownych episkopalnych In June, opub-
likowana 1 czerwca 1981 r.19 Byea ona odpowiedziY Kongregacji Nauki Wiary 
 

18 KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIEzSTWA, List do diakonów staeych, 10.08.2009, 
http://www.diakonat.pl/ index.php?Module=Diakonat_ReadingRoom&PageName=Show&ID=21 
[dostbp: 24.03.2015]. 

19 SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, Declaratio (01.04.1981), [w:] Enchiridion 

Vaticanum, t. VII, Bologna 2001, s. 1110-1113. Na dokument nazywany „Pastoral provision” skeada 
sib takde list kard. Šepera do arcybiskupa San Francisco Johna R. Quinna z 22 lipca 1980 (prot. 
66/77), w którym kard. Šeper przekazywae abp. Quinnowi postanowienia dotyczYce przyjbcia 
niektórych grup anglikanów episkopalnych. Decyzje te zostaey powzibte przez Kongregacjb Doktry-
ny Wiary w trakcie zwyczajnego posiedzenia w dniu 18 czerwca 1980 r. i nastbpnie zatwierdzone 
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na pro]bb skierowanY „przez Biskupów Stanów Zjednoczonych Ameryki, do-
tyczYcY dopuszczenia do peenej komunii z Ko]cioeem katolickim niektórych 
duchownych i ]wieckich naledYcych do Ko]cioea episkopalnego (anglikaq-
skiego). Odpowieds Stolicy Uwibtej na tb inicjatywb uwzglbdnia modliwo]j 
«decyzji duszpasterskiej», za po]rednictwem której pozwala sib tym, którzy 
tego pragnY, na wspólnY todsamo]j, z zachowaniem niektórych elementów ich 
dziedzictwa”. 

W odniesieniu do duchownych donatych Kongregacja postanowiea, de 
„wyjYtek od normy celibatu jest udzielany na korzy]j poszczególnych osób i nie 
mode byj rozumiany w taki sposób, który zakeadaeby zmianb poglYdu Ko]cioea 
co do warto]ci celibatu, bo ten pozostaje normY takde dla przyszeych kapeanów 
wywodzYcych sib z tej grupy”20. Kolejni wibc kandydaci do ]wibceq zobo-
wiYzani zostali do celibatu. 

Po kilkudziesibciu latach rozwiYzania te zostaey wspomniane i wykorzystane 
w regulacjach odnoszYcych sib do eksanglikanów. 

Benedykt XVI w konstytucji apostolskiej Anglicanorum coetibus z 4 listo-
pada 2009 r. stwierdza21, de „ci, którzy poseugiwali jako anglikaqscy diakoni, 
prezbiterzy lub biskupi, i którzy speeniajY wymogi ustanowione przez prawo 
kanoniczne, i nie sY zwiYzani przeszkodY nieprawideowo]ci lub innymi prze-
szkodami, mogY byj przyjbci przez ordynariusza jako kandydaci do ]wibceq 
w Ko]ciele katolickim. W przypadku duchownych donatych naledy przestrzegaj 
norm zawartych w Encyklice Pawea VI Sacerdotalis coelibatus, n. 42 oraz 
w Deklaracji In June. Duchowni niedonaci muszY podporzYdkowaj sib normom 
o celibacie duchowieqstwa zgodnie z kan. 277 § 1” (AC VI § 1). 

 Natomiast „ordynariusz, w peeni przestrzegajYc dyscypliny odno]nie do 
celibatu duchowieqstwa w Ko]ciele eaciqskim, pro regula dopu]ci do ]wibceq 
prezbiteratu tylko mbdczyzn celibatariuszy”. Jednak „bbdzie móge skierowaj 
pro]bb do Biskupa Rzymskiego, jako odstbpstwo od kan. 277 § 1, o dopusz-
czenie w poszczególnych przypadkach do ]wibceq prezbiteratu takde mbdczyzn 
donatych, zgodnie z obiektywnymi kryteriami zatwierdzonymi przez Stolicb 
ApostolskY” (AC VI § 2). 

 

przez papieda Jana Pawea II na audiencji udzielonej kardynaeowi Prefektowi 20 czerwca tego 
samego roku. 

20 Tamde. 
21 BENEDICTUS XVI, Constitutio apostolica Anglicanorum Coetibus qua Personales Ordinariatus 

pro Anglicanis conduntur qui plenam communionem cum Catholica Ecclesia ineunt, 4.11.2006, 
AAS 101 (2006), s. 985-990 [dalej: AC]. 
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WykonujYc ten przepis, Kongregacja Nauki Wiary, wydaea „Normy uzupee-
niajYce”, doeYczone do konstytucji22. 

W art. 6 precyzuje, de „w odniesieniu do dopuszczania do ]wibceq [kan-
dydata] Ordynariusz musi otrzymaj zgodb Rady ZarzYdzajYcej. MajYc na uwa-
dze anglikaqskY tradycjb ko]cielnY i praktykb, Ordynariusz mode przedstawij 
Ojcu Uwibtemu pro]bb o dopuszczenie do ]wibceq przebiteratu donatego mbd-
czyzny w ordynariacie, po procesie rozeznania opartego na obiektywnych 
kryteriach i potrzebach ordynariatu. Te obiektywne kryteria sY okre]lone przez 
ordynariat w porozumieniu z lokalnY KonferencjY Biskupów i muszY byj za-
twierdzone przez Stolicb UwibtY” (§ 1). Jednak „ci, którzy najpierw byli 
wy]wibceni w Ko]ciele katolickim i pósniej stali sib anglikanami, nie mogY w 
ordynariacie wykonywaj funkcji wynikajYcych z przyjbtych ]wibceq”, jak 
równied „duchowni anglikaqscy, którzy majY nieuregulowanY sytuacjb mae-
deqskY, nie mogY byj dopuszczeni do ]wibceq w ordynariacie” (§ 2). 

Odno]nie do duchowieqstwa inkardynowanego do ordynariatu, „ordynariusz 
musi zapewnij odpowiednie wynagrodzenie i musi zabezpieczyj potrzeby tegod 
duchowieqstwa w wypadku choroby, inwalidztwa i starszego wieku” (art. 7 
§ 1). Z pewno]ciY te zobowiYzania naledy rozciYgnYj na sytuacje, które wyni-
kajY z owdowienia, zweaszcza gdy z ojcem – duchownym pozostaey maeoletnie 
dzieci. 

Normy takde doprecyzowujY, potwierdzajYc praktykb Ko]cioea powszech-
nego, de na biskupa modna wy]wibcij tylko mbdczyznb niedonatego, ale donaty 
byey Biskup anglikaqski mode zostaj mianowany Ordynariuszem. W takim 
wypadku powinien zostaj wy]wibcony na prezbitera w Ko]ciele katolickim, 
a nastbpnie wykonywaj poseugb duszpasterskY i sakramentalnY w Ordynariacie 
z peenY weadzY jurysdykcyjnY” (art. 11 § 1). 

W ordynariatach dla byeych anglikanów modliwa jest wibc poseuga diako-
nów i prezbiterów donatych, ale, je]li chodzi o prezbiterów, wyeYcznie tych, 
którzy wcze]niej jako donaci duchowni poseugiwali w Ko]ciele anglikaqskim. 
Ronaty prezbiter mode takde byj zwierzchnikiem ordynariatu. 

 
3.3. Wschodni prezbiterzy katoliccy w diasporze 

DeugY i trudnY drogb ma zagadnienie dopuszczenia do poseugi duszpa-
sterskiej poza terytoriami tradycyjnymi prezbiterów naledYcych do katolickich 
 

22 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Norme complementari alla Costituzione 
Apostolica Anglicanorum coetibus, 4.11.2009, „L’Osservatore Romano” 9-10.11.2009, s. 7. 
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Ko]cioeów wschodnich. Ostatnie decyzje (z 23 grudnia 2013 r.) papieda 
Franciszka porzYdkujY tb kwestib na nowo. Zostaey one podane do wiadomo]ci 
w dokumencie sygnowanym przez Kongregacjb Ko]cioeów Wschodnich w dniu 
14 czerwca 2014 roku.  

Dokument ten, zatytueowany Pontificia Praecepta de Clero Uxorato Orien-

tali23 (Papieskie rozporzYdzenia dotyczYce donatego duchowieqstwa wschod-
niego), skeada sib z dwóch czb]ci: noty wprowadzajYcej i dyspozycji papieskich. 

W czb]ci pierwszej, po przypomnieniu przepisów kodeksowych i nauczania 
papieskiego, Kongregacja przypomina, de „problematyka poseugi kapeanów 
donatych poza wschodnimi terytoriami tradycyjnymi powstaea w ostatnich dzie-
sibcioleciach XIX wieku, szczególnie od roku 1880, kiedy tysiYce katolików 
rusiqskich wyemigrowaeo do Stanów Zjednoczonych Ameryki z terenów pod-
karpackich. Obecno]j szafarzy donatych spowodowaea protest biskupów eaciq-
skich, wedeug których taka obecno]j mogeaby prowokowaj gravissimum scan-
dalum u wiernych Ko]cioea eaciqskiego”. Amerykaqscy biskupi eaciqscy w roku 
1893 w Chicago apelowali: „Biskupi Stanów Zjednoczonych uroczy]cie 
o]wiadczajY, de obecno]j po]ród nas donatych kapeanów rytu greckiego jest 
ustawicznym zagrodeniem dla czysto]ci naszego niedonatego kleru, przyczynY 
zgorszenia dla ]wieckich i dlatego ted czym prbdzej ten punkt dyscypliny bbdzie 
zniesiony, zanim to zeo przybierze szersze rozmiary, tym lepiej dla sprawy 
religii, gdyd utrata kilku dusz greckiego rytu jest niczym w porównaniu z beo-
goseawieqstwem peynYcym z jedno]ci dyscypliny”. 

Z tego powodu Kongregacja Rozkrzewiania Wiary dekretem z dnia 1 pas-
dziernika 1890 r. zabroniea donatemu duchowieqstwu rusiqskiemu rezydowania 
w USA, w 1913 roku Stolica Apostolska postanowiea, de w Kanadzie jedynie 
celibatariusze mogY zostaj wy]wibceni na kapeanów, a w latach 1929-1930 ów-
czesna Kongregacja dla Ko]cioea Wschodniego wydaea trzy dekrety, w których 
zabraniaea wykonywania poseugi wschodnim kapeanom donatym w niektórych 
regionach24. Powydsze przepisy zostaey rozciYgnibte na wszystkie terytoria, 
które nie byey uwadane za „regiony wschodnie”. WyjYtki byey dopuszczane po 

 

23 CONGREGATIO PRO ECCLESIIS ORIENTALIBUS, Pontificia Praecepta de Clero Uxorato 

Orientali, s. 496-499 (Praecepta). 
24 Byey to dekrety: Cum data fuerit, z 1 marca 1929, dotyczYcy Ameryki Póenocnej; Qua 

sollerti, z 23 grudnia 1929, dotyczYcy Ameryki Póenocnej i Poeudniowej, Kanady i Australii oraz 
Graeci-Rutheni, z 24 maja 1930, ustalajYcy zasadb, de jedynie mbdczysni bezdenni mogY byj 
przyjbci do seminarium i dopuszczeni do ]wibceq. 
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wyseuchaniu konferencji biskupów i po otrzymaniu autoryzacji ze strony Stolicy 
Apostolskiej. 

Kongregacja przytacza w ramach wstbpu fakt, de „pozbawieni szafarzy swo-
jego weasnego obrzYdku, znaczYca liczba okoeo 200.000 wiernych rusiqskich 
przeszea na prawoseawie”25. Fakt ten przypomniae metropolita dla ukraiqskich 
grekokatolików w Stanach Zjednoczonych, arcybiskup Filadelfii Stefan Sueyk, 
przemawiajYc podczas Synodu Biskupów dla Ameryki w Watykanie 17 listo-
pada 1997 r. Tende hierarcha nastbpnie stwierdzie: „Wrogie nastawienie i poz-
bawiona mieosierdzia postawa eaciqskiej hierarchii wobec katolików wschodniej 
tradycji miaey negatywny wpeyw na Wschodnie Ko]cioey Katolickie w USA, 
efekty którego odczuwane sY do dzi]”. Metropolita Sueyk u]wiadamiae seucha-
czom, de „nawet dzi] prawoseawni na caeym ]wiecie przypominajY tb historib, 
ze wszystkimi jej skutkami, jako dowód na to, na ile uzasadnione sY obawy 
przed zblideniem z Rzymem”26. 

Ostatnim dokumentem byey dyspozycje zaaprobowane przez papieda Bene-
dykta XVI, wypracowane przez Sesjb ZwyczajnY Kongregacji Ko]cioeów 
Wschodnich z dnia 20 lutego 2008 r., na mocy których „jako norma obo-
wiYzujYca pozostaje zasada, która wiYde kapeanów wschodnich w diasporze 
z obowiYzkiem celibatu ma równi z kapeanami eaciqskimi, z modliwo]ciY dys-
pensy zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej w przypadkach konkretnych i wy-
jYtkowych” (Praecepta, A). 

Wreszcie w ostatnim akapicie wstbpu przywoeane zostaey regulacje dla by-
eych anglikanów, które jednak nie odnoszY sib do Ko]cioeów wschodnich. 

Czb]j druga dokumentu zawiera decyzje zaaprobowane przez Ojca ]wibtego, 
które zostaey wypracowane podczas Sesji Plenarnej Kongregacji Ko]cioeów 
Wschodnich, obradujYcej od 19 do 22 listopada 2013 r., i przekazane papiedowi 
z pro]bY, aby udzielie odpowiednim hierarchom uprawnienia do powierzania 
funkcji duszpasterskich duchownym donatym takde poza tradycyjnymi tery-
toriami wschodnimi. 

PrzychylajYc sib do tej pro]by Ojciec ]wibty, podczas audiencji udzielonej 
prefektowi Kongregacji Ko]cioeów Wschodnich w dniu 23 grudnia 2013 r., 
zaaprobowae jY contrariis quibuslibet minime obstantibus, formueujYc trzy za-

 

25 Dokument cytuje tutaj: V. POSPISHIL, Compulsory Celibacy for the Eastern Catholics in the 

Americas, „Diakonia” 11 (1976), s. 133-156; 259-280.  
26 Cytujb za: B. PAzCZAK, Ma40eLstwo– sakrament podzia4ów?, http://www.grekokatolicy. 

pl/artykuly/ ekumenizm/malzenstwo-sakrament-podzialow.html [dostbp: 24.03.2015]. 
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sadnicze przepisy, w zaledno]ci od (nie)obecno]ci hierarchii wschodniej na 
danym terytorium. 

I tak we wschodnich strukturach administracyjnych (metropoliach, epar-
chiach, egzarchatach) ustanowionych poza terytoriami tradycyjnymi Ko]cioeów 
wschodnich uprawnienie do dopuszczenia donatych kandydatów do prezbiteratu 
otrzymali hierarchowie wschodni, którzy winni je wykonywaj zgodnie z tra-
dycjY swojego Ko]cioea. MajY oni upowadnienie do wy]wibcania wschodnich 
kandydatów donatych pochodzYcych z jego okrbgu z obowiYzkiem pisemnego 
uprzedniego poinformowania biskupa eaciqskiego miejsca zamieszkania kan-
dydata, od którego mode uzyskaj udyteczne informacje. 

Natomiast w miejscach, gdzie zostaey ustanowione ordynariaty dla wiernych 
wschodnich nieposiadajYcych weasnej hierarchii, takie uprawnienia ma ordy-
nariusz, który o ]wibceniach kandydatów donatych winien poinformowaj od-
powiedniY konferencjb biskupów i Kongregacjb Ko]cioeów Wschodnich (Prae-
cepta, s. 498). 

Na terytoriach, na których wierni wschodni nie posiadajY dadnych weasnych 
struktur duszpastersko-administracyjnych i sY powierzeni pasterskiej opiece 
miejscowych biskupów eaciqskich, upowadnienie, o którym powydej, pozostaje 
zarezerwowane Kongregacji Ko]cioeów Wschodnich, która konkretne przypadki 
bbdzie rozstrzygaea po wyseuchaniu odpowiedniej konferencji biskupów (Prae-
cepta, s. 499). 

Warto zauwadyj, de na terytoriach, gdzie sY utworzone wschodnie struktury 
duszpastersko-administracyjne, hierarchowie wschodni i ordynariusze specjal-
nych ordynariatów samodzielnie decydujY o dopuszczeniu do ]wibceq kandy-
datów donatych i nie sY uzalednieni w decyzji od opinii biskupów eaciqskich. 

Dokument ten koqczy dyskusjb na temat obowiYzku celibatu w diasporze 
Ko]cioeów wschodnich. Wydaje sib, de przyjbte rozwiYzania odpowiadajY dzi-
siejszym warunkom, w których Ko]cioey wschodnie, bardzo dotknibte przez 
migracje i wojny, bardzo powibkszajY swoje wspólnoty na terytoriach nie-
tradycyjnych. 
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4. NIEKTÓRE ROZWI�ZANIA PARTYKULARNE 

 

4.1. Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dotycz=ce 
diakonów sta5ych27 

 
Implementacja przepisów powszechnych dotyczYcych diakonów staeych do 

polskiego prawa partykularnego nastYpiea z chwilY zatwierdzenia 22 stycznia 
2004 r. Wytycznych dotyczYcych formacji i poseugi diakonów staeych w Polsce. 
Dokument ten, oprócz wielu aspektów formacji, dycia i poseugi diakonów, 
zawiera szereg unormowaq zwiYzanych ze stanem maedeqskim lub celibatem 
diakonów. 

Autorzy Wytycznych w art. 22-27 podejmujY ten temat, definiujYc trzy ródne 
konteksty poseugi. Najpierw stwierdzajY, de „mbdczysni, którzy zostali powo-
eani do diakonatu jako niedonaci, sY zobowiYzani do dycia w celibacie (art. 22), 
by nastbpnie odno]nie do mbdczyzn donatych „zwrócij uwagb, aby byli do-
puszczeni do diakonatu ci, którzy, dyjYc od wielu lat w maedeqstwie, potwier-
dzili umiejbtno]j kierowania weasnym domem w duchu chrze]cijaqskim oraz 
cieszY sib dobrY opiniY”, i „przedeodyj ]wiadectwo ]lubu oraz zgodb dony” 
(art. 23 i 71). 

Odrbbne przepisy dotyczY wdowców, „którzy nie mogY zawrzej zwiYzku 
maedeqskiego” (art. 24), ale „wezwani sY do wykazania sib staeo]ciY ludzkY 
i duchowY w swoim stanie dycia. Winni ted zagwarantowaj lub wykazaj 
gotowo]j zapewnienia odpowiedniej opieki rodzinnej i chrze]cijaqskiej swoim 
dzieciom” (art. 25). 

Odno]nie do innych wymogów KEP przypomina przepisy kodeksowe doty-
czYce wieku kandydatów oraz wprowadza wymóg, by donaty kandydat legity-
mowae sib przynajmniej pibcioletnim stadem maedeqskim (art. 27). 

Przepisy KEP dotyczYce formacji do diakonatu uwzglbdniajY takde jego stan 
dycia. I tak „dyrektor formacji koordynuje pracY osób zaangadowanych w for-
macji, przewodniczy dzieeu wychowania i odywia wszystkie jego aspekty, 
utrzymuje kontakty z rodzinami aspirantów i kandydatów donatych oraz ze 
wspólnotami, z których sib oni wywodzY” (art. 38). Jest to szczególnie wadne, 
gdyd „kandydat, pochodzYc z okre]lonego ]rodowiska, niesie ze sobY pewne 
jego uwarunkowania. W procesie formacji naledy wibc wziYj pod uwagb wpeyw 
 

27 Dnia 22 stycznia 2004 r. watykaqska Kongregacja Edukacji Katolickiej zatwierdziea, na okres 
6 lat – ad experimetum, Wytyczne dotyczYce formacji i poseugi diakonów staeych w Polsce, przyjbte 
na 324. Zebraniu Plenarnym KEP 21-22 pasdziernika 2003 r. 
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takich ]rodowisk, jak: rodzina, parafia oraz ruchy, stowarzyszenia, organizacje 
katolickie, duszpasterstwa ]rodowiskowe” (art. 44). Zweaszcza „rodzina, z któ-
rej pochodzY aspiranci i kandydaci, mode stanowij wyjYtkowY pomoc dzibki 
wspieraniu procesu ich formacji modlitwY, postawY peenY szacunku, dobrym 
przykeadem cnót rodzinnych, pomocY duchowY i materialnY, szczególnie w 
trudnych momentach”, a „w przypadku aspirantów i kandydatów donatych na-
ledy uczynij wszystko, aby zawarte maedeqstwo przyczyniaeo sib skutecznie do 
umocnienia ich formacji do diakonatu” (art. 45). StYd ted „w formacjb naledy 
weYczyj, w odpowiedni sposób, dony i dzieci kandydatów donatych. Szcze-
gólnie dla don kandydatów powinno sib przewidziej specyficzny program ich 
formacji, który przygotowaeby je do przyszeej misji towarzyszenia i pomocy 
mbdom w wykonywaniu ich poseugi” (art. 54). Zwracana jest uwaga takde na 
dojrzaeo]j uczuciowY, „zarówno w przypadku kandydata celibatariusza, wdow-
ca, jak i donatego”, która „zakeada odkrycie fundamentalnego znaczenia mieo]ci 
we weasnym dyciu oraz zwycibskY walkb ze swoim egoizmem” (art. 55). 

Polskie Wytyczne zawierajY takde szereg wskazaq dla formacji permanentnej 
diakonów staeych, m.in. w kontek]cie dycia w rodzinie niektórych spo]ród nich, 
gdyd „w formacji diakonów donatych nie naledy pomijaj znaczenia wkeadu, jaki 
wnoszY oni w ksztaetowanie swego dycia rodzinnego. MYd i dona wszedeszy we 
wspólnotb dycia, sY wezwani, by pomagaj i seudyj sobie nawzajem. StYd ted 
dona diakona ma po]rednio udziae w jego diakoqskiej poseudze” (art. 61). 
Szczególnie wadne jest ]wiadectwo dawane przez diakona i jego donb, którzy 
„winni byj dywym przykeadem wierno]ci i nierozerwalno]ci maedeqstwa 
chrze]cijaqskiego, aby w duchu wiary, podejmujYc wyzwania dycia maedeqskie-
go i wymagania dycia codziennego, umacniali dycie rodzinne nie tylko wspól-
noty Ko]cioea, ale ted caeego spoeeczeqstwa. Ich dycie ma byj ]wiadectwem 
tego, jak obowiYzki rodzinne, praca i poseugiwanie mogY byj zharmonizowane 
w seudbie misji Ko]cioea. Diakoni, ich dony i ich dzieci mogY byj przykeadem 
i zachbtY dla wszystkich innych, którzy pracujY nad ksztaetowaniem chrze]ci-
jaqskiego dycia rodzinnego. Sprostanie tym zadaniom wymaga odpowiedniego 
przygotowania, które nosi miano formacji rodzinnej” (art. 61). 

Wsparciem formacji do ]wibceq i formacji staeej diakonów i ich rodzin mogY 
sib staj ruchy ko]cielne, dlatego „wskazane jest, by aspiranci, kandydaci na dia-
konów i sami diakoni stali naledeli ze swymi rodzinami do ruchów eklezjalnych, 
które skierowane sY na formacjb maedeqstw i rodzin”, a „pierwszym etapem do-
]wiadczenia i przedycia wspólnej formacji bbdY dla aspirantów i ich rodzin 
rekolekcje, w miarb modliwo]ci dwutygodniowe, koqczYce okres propedeutyczny 
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i poprzedzajYce obrzbd dopuszczenia do grona kandydatów do ]wibceq” (art. 62). 
Natomiast po ]wibceniach „sytuacja diakonów staeych donatych wymaga, by 
prócz jud wskazanych form ksztaecenia permanentnego, angadujYcych ich oso-
bi]cie, zaplanowaj i przedsibbraj „inicjatywy i plany staeej formacji, które bbdY 
angadowaey w pewnym sensie i w okre]lonych sytuacjach równied ich maedonki 
oraz caee rodziny”. Wówczas rodziny diakonów staeych uczestniczyeby na przy-
kead w dwutygodniowej formacji, eYczYc wypoczynek ciaea z duchowY i intelek-
tualnY formacjY. Chodzi o to, by „zaangadowanie pastoralne ojca rodziny nie 
eliminowaeo go z dycia rodzinnego i jednocze]nie, „by wypoczynek scalae rodzi-
nb, a dla biorYcych w nim udziae stawae sib miejscem wymiany my]li, do]wiad-
czeq, intelektualnego namyseu, modlitwy i nawrócenia” (art. 86). 

Prawodawca partykularny podejmuje równied kwestie zwiYzane z wynagro-
dzeniem diakonów staeych, którego zasady zaledY od osobistej sytuacji zawo-
dowej oraz statusu rodzinnego diakona, w szczegóeach odsyeajYc do przepisów 
diecezjalnych, zweaszcza gdy chodzi o sytuacje, „które mogY zaistniej w przy-
padku utraty przez diakona jego ]wieckiego zatrudnienia bYds ted jego ]mierci 
i wynikajYcych z tego obowiYzków wobec maedonki i dzieci” (art. 93), a wea]-
ciwy przeeodony „winien zatroszczyj sib o naledyte ubezpieczenie zdrowotne 
i spoeeczne diakonów i ich rodzin” (art. 94). 

Warte sY zauwadenia nastbpujYce przepisy: „Diakoni pracujYcy zawodowo 
winni utrzymywaj sib z dochodów pochodzYcych ze swojej pracy” (art. 93, 
n. 1); „Diakoni, którzy caekowicie bYds w znacznej mierze oddajY sib poseudze 
ko]cielnej i nie czerpiY dochodów z innego sródea utrzymania, powinni byj 
wynagradzani w taki sposób, aby byli w stanie zapewnij utrzymanie sobie, a w 
przypadku diakonów donatych – takde swojej rodzinie” (art. 93, n. 2); „Diakoni, 
którzy mimo de oddajY sib caekowicie lub czb]ciowo ko]cielnej poseudze, a ma-
jY zapewnione ]rodki utrzymania z innych racji, np. ze ]wieckiego zawodu, któ-
ry uprzednio wykonywali, powinni z tych dochodów zaspokajaj potrzeby 
weasne i swojej rodziny” (art. 93, n. 3). 

 
 
4.2. Prawo partykularne UkraiJskiego Ko4cio5a Greckokatolickiego 

Synod Ukraiqskiego Ko]cioea Greckokatolickiego uchwalie Kanony Prawa 
Partykularnego, które weszey w dycie z dniem 7 kwietnia 2015 r.28 Prawodawca, 
 

28 ������ �������������� ����� ����������� �����-�����������  �����, [w:] ^_`a-

bc_def «hijklbmencfj o`pqlbnlkl rpqcs_cefl_j tcsbl-ujicavflkl wfpjxnevflx up`fl-tj-

ylicavflx z`pfbc 2015 plfd», ¡���¢��� 2015. 
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korzystajYc z uprawnieq zamieszczonych w KKKW, w art. 29 pozwala na pee-
nienie urzbdu protosyncela i syncela prezbiterom donatym, a w art. 55 poleca, 
aby duchowni celibatariusze i donaci l]nili cnotY czysto]ci, oraz w art. 99 wy-
maga, by do ]wibceq dopuszczaj donatych kandydatów, o ile od co najmniej 
roku dyjY w maedeqstwie, z modliwo]ciY dyspensowania od tego przepisu przez 
biskupa eparchialnego. 

W Ko]ciele greckokatolickim w Polsce odno]ne wskazania zawarte sY 
w Ustawie Tymczasowej o Formacji i Poseudze Diakonów i Minorzystów w Ar-
chidiecezji Przemysko-Warszawskiej Ukraiqskiego Ko]cioea Greckokatolickie-
go z 7 stycznia 2005 r., która weszea w dycie z dniem 15 lutego tegod roku29. 

W odniesieniu do ]wibceq subdiakonatu, „ze wzglbdu na ustanowiony przez 
starodytne kanony zakaz zawierania maedeqstwa przez subdiakonów, ]wibcenia 
subdiakonatu otrzymaj mogY wyeYcznie kandydaci jud zwiYzani maedeqstwem – 
z zachowaniem wymagaq co do maedeqstwa, podanych w nr 9 – lub tacy, którzy 
zeodyli jasne o]wiadczenie o swym pragnieniu przyjbcia subdiakonatu w stanie 
bezdennym. OgólnY zasadY jest zatem, id chirotezja na subdiakona jest 
udzielana kandydatom donatym i tym, którzy zeodyli publicznowieczysty ]lub 
celibatu, oraz tym, którzy majY pósniej przyjYj ]wibcenia wydsze w celibacie” 
(n. 15). Art. 9, wspomniany w tym przepisie, stwierdza: „Je]li kandydat jest 
donaty, jego maedeqstwo winno byj prawowitym z punktu widzenia Ko]cioea 
katolickiego i cieszyj sib staeo]ciY. Rona winna byj wierzYcY i praktykujYcY 
chrze]cijankY, biorYcY udziae w dyciu parafii. Wymagany jest stad maedeqski nie 
krótszy nid póe roku oraz pisemna zgoda dony” (takde art. 23). 

Natomiast „do chirotonii diakoqskiej wymaga sib […] c) w przypadku kan-
dydatów donatych – zachowania wymogów, o których mówi sib w nr 9, przy 
czym stad maedeqski ma byj nie krótszy nid dwa lata, chyba de biskup epar-
chialny w indywidualnym przypadku zadecyduje inaczej” (art. 16), a gdy chodzi 
o „kandydata do ]wibceq wydszych, który pragnie przyjYj je w stanie bez-
dennym, póeroczna interstycja mibdzy subdiakonatem a diakonatem mode byj 
skrócona nawet do jednego dnia” (art. 17). 

Odno]nie do formacji „kandydat do subdiakonatu formuje sib poprzez […] 
b) wzorowe dycie rodzinne (je]li jest donaty)” (art. 21). Formacja ta odbywa sib 
takde w rodzinie kandydata, „gdzie kandydat na co dzieq buduje Ko]cióe 
domowy” (art. 28c). 

 

29 Tekst polski: http://www.kosciol.pl/article.php/20050221160502226 [dostbp: 17.04.2015]. 
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Zagadnienia zwiYzane z utrzymaniem i opiekY socjalnY przewidujY dwie ka-
tegorie diakonów: „etatowych, którzy caekowicie po]wibcajY sib poseudze 
ko]cielnej i majY za to prawo dYdaj od Ko]cioea utrzymania, pomocy socjalnej 
i opieki lekarskiej dla siebie samych i dla swych rodzin (je]li sY donaci) – oraz 
nieetatowych, którzy utrzymujY siebie i swe rodziny z peacy za innY pracb” 
(art. 39). Jednak „w warunkach UKGK w Polsce stali diakoni sY z reguey nie-
etatowi. Etatowi diakoni mogY funkcjonowaj jedynie na zasadzie bardzo rzad-
kiego i nadzwyczajnego wyjYtku. ZasadY ogólnY jest, de diakon staey nie otrzy-
muje peacy za swY poseugb diakoqskY ani tym bardziej z racji samej tylko przy-
naledno]ci do duchowieqstwa wydszego” (art. 40). 

 
5. PROBLEMY, KTÓRE NALERY ROZWARY£ 

W KONTEKUCIE DUCHOWNYCH RONATYCH 

 
Problematyka udzielania ]wibceq mbdczyznom w stanie bezdennym i mbd-

czyznom donatym dotyczy nie tylko sfery norm i przepisów, wynikajYcych 
z przeseanek eklezjologicznych, duchowych i pastoralnych, ale skutkuje takde 
konieczno]ciY poszukiwania rozwiYzaq natury praktycznej. Przedstawione 
wydej przepisy z pewno]ciY wymagajY uszczegóeowienia, zweaszcza na pozio-
mie prawa partykularnego. Powydsze zagadnienie wymaga odrbbnego opraco-
wania, jednak wypada zasygnalizowaj przykeadowo nastbpujYce problemy: 

a) zasady powierzania urzbdów duszpasterskich duchownym donatym, 
z uwzglbdnieniem ródnego stopnia dyspozycyjno]ci duchownych celibatariuszy 
i donatych w kontek]cie stabilno]ci pracy dony (takde trudno]ci na rynku pracy) 
oraz ksztaecenia dzieci; 

b) formacja kandydatek na dony i don kandydatów na duchownych; 
c) formacja staea rodzin duchownych donatych; 
d) zabezpieczenie spoeeczne rodzin duchownych, zweaszcza na wypadek 

]mierci duchownego i pozostawienia dony (wdowy) i nieusamodzielnionych 
dzieci; 

e) zabezpieczenie odpowiednich mieszkaq dla emerytowanych ksibdy dona-
tych oraz dla wdów i sierot po duchownych; 

f) sposoby reagowania biskupa na przypadki patologii w rodzinach du-
chownych oraz w przypadku rozpadu maedeqstwa. 

Wydaje sib, de przepisy dotyczYce przywoeanych zagadnieq sY wrbcz ko-
nieczne dla kompletno]ci przepisów dotyczYcych duchownych. 
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ZAKOzCZENIE 

 
Tematyka celibatu towarzyszy od wieków dyciu Ko]cioea, doprowadzajYc 

takde do wydarzeq o charakterze grupowym lub indywidualnym, majYcych 
znamiona schizmy lub osobistych dramatów. 

Trzeba jednak stwierdzij, de Ko]cióe katolicki dostrzega walory zarówno 
duchowe, jak i praktyczne poseugi duchownych celibatariuszy i duchownych 
donatych. Niezwykle cenne jest w tym zakresie do]wiadczenie Ko]cioeów 
wschodnich, w których modna dostrzec wielo]j powoeaq w kontek]cie poseugi 
ko]cielnej: bezdennych mnichów dyjYcych w klasztorach i pustelników, dia-
konów i prezbiterów donatych i celibatariuszy oraz biskupów, którzy zawsze sY 
mbdczyznami bezdennymi. W odniesieniu do diakonów eaciqskich i wschodnich 
oraz w odniesieniu do prezbiterów wschodnich modna powiedziej, de aspi-
rujYcy do nich mbdczysni nie tylko winni odczytaj i podjYj powoeanie do 
poseugi na odpowiednim stopniu ]wibceq, ale takde jeszcze wcze]niej, uprzed-
nio w stosunku do powoeania do poseugi, odkryj osobiste powoeanie do dycia 
w stanie maedeqskim lub w stanie bezdennym. Nie jest wibc to tylko kwestia 
przepisów prawa zezwalajYcego lub zabraniajYcego, prawa, które ma seudyj 
poseudze niosYcej zbawienie, ale jest to kwestia osobistej, dojrzaeej i odpowie-
dzialnej odpowiedzi na pytanie o osobiste powoeanie, opartej na rozeznaniu 
swoich modliwo]ci, umocnionej BodY easkY wyproszonY w modlitwie i ufnie 
powierzonej Opatrzno]ci. 
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DUCHOWNI CELIBATARIUSZE I DUCHOWNI RONACI 
 – DWA KONTEKSTY POSSUGIWANIA W KOUCIELE KATOLICKIM 

 
STRESZCZENIE 

 
Artykue przedstawia aktualny stan prawny dotyczYcy modliwo]ci udzielania w Ko]-

ciele katolickim ]wibceq diakonatu i prezbiteratu mbdczyznom donatym i celibata-
riuszom. W Ko]ciele eaciqskim zasadY pozostaje, de ]wibcenia prezbiteratu kandydaci 
przyjmujY w stanie bezdennym, natomiast diakonat jako stopieq staey mogY przyjYj 
takde mbdczysni donaci. WyjYtkiem od wymogu celibatu w przypadku prezbiterów 
eaciqskich jest status byeych donatych duchownych anglikaqskich, którzy po zeodeniu 
katolickiego wyznania wiary przyjmujY ]wibcenia prezbiteratu w Ko]ciele katolickim. 
Natomiast w katolickich Ko]cioeach wschodnich decyzja odno]nie do donatych kandy-
datów do ]wibceq, na podstawie przepisów Kodeksu Kanonów Ko]cioeów Wschodnich, 
naledy do kompetencji weadzy ustawodawczej Ko]cioea sui iuris lub do Stolicy Apo-
stolskiej, w zaledno]ci od stopnia samodzielno]ci Ko]cioea. W roku 2014 Kongregacja 
Ko]cioeów Wschodnich opublikowaea decyzjb papieda Franciszka, na podstawie której 
dopuszczono modliwo]j udzielania ]wibceq mbdczyznom donatym oraz peenienia po-
seugi przez donatych prezbiterów na terytoriach, które nie sY uwadne za terytoria „tra-
dycyjnie wschodnie”. Autor doeYcza takde analizb przepisów partykularnych Ukraiq-
skiego Ko]cioea Greckokatolickiego oraz Konferencji Episkopatu Polski. 

 
S5owa kluczowe: celibat, prezbiter, diakon, ]wibcenia 
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UNMARRIED MINISTERS AND MARRIED MINISTERS –  
TWO CONTEXTS OF THE MINISTRY IN THE CATHOLIC CHURCH 

 
SUMMARY 

 
The article presents the current legal status concerning the possibility of the 

presbyteral and diaconal ordination in the Catholic Church of the married and un-
married men. The principle is that in the Latin Church the unmarried candidates receive 
the presbyteral ordination, but married men can also receive the permanent diaconate. 
The exception to the rule of celibacy in the case of Latin presbyters is the status of the 
married former Anglican clergy, who after having made the Catholic profession of faith, 
receive the presbyteral ordination in the Catholic Church. But in the Eastern Catholic 
Churches the decision concerning the unmarried candidates to sacred orders, pursuant to 
the provisions of the Code of Canons of the Eastern Churches, is the competence of the 
particular law of each Church sui iuris or special norms established by the Apostolic 
See depending on the degree of autonomy of the Church. In 2014 the Congregation for 
the Eastern Churches published the decision of Pope Francis, under which the married 
men can be ordained and the ministry of married priests is possible in territories non 
considered “Eastern regions”. The author also attaches an analysis of the particular 
provisions of the Ukrainian Greek Catholic Church and the Polish Bishops’ Conference.  

 
Key words: celibacy, presbyter, deacon, sacred ordination 

 
  
 


