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CELIBAT DIAKONÓW I PREZBITERÓW
W DYSCYPLINIE KOCIO£A £ACIÑSKIEGO
WSTÊP
Rok Kap³añski (19.06.2009  11.06.2010) by³ dobr¹ okazj¹ do refleksji nad
tajemnic¹ kap³añstwa i zwi¹zanego z nim celibatu. Temat celibatu wywo³uje te¿
dyskusja wokó³ skandalu pedofilii w Kociele, ujawnianego w kolejnych krajach:
USA, Irlandii, Niemczech, Holandii, W³oszech i Belgii. Wprawdzie podkrela siê
w mediach, ¿e nie nale¿y tych nadu¿yæ seksualnych ³¹czyæ z wymogiem celibatu,
to jednak wydarzenia te porednio sprowokowa³y dyskusjê nad jego sensem i potrzeb¹ we wspó³czesnej rzeczywistoci. Niektórzy twierdz¹, ¿e w zwi¹zku z tym
konieczne jest nowe spojrzenie na celibat. Jeszcze inni stawiaj¹ pytania o jego
genezê i pierwotne rozumienie. Czy redniowieczni kanonici i myliciele pojmowali tak samo celibat jak wspó³czeni? Co oznacza celibat diakona i prezbitera
dzisiaj? Co z ¿onatymi duchownymi innych wspólnot wyznaniowych, którzy prosz¹ o w³¹czenie do Kocio³a ³aciñskiego? Jaka jest procedura otrzymania dyspensy od celibatu? Czy Koció³ jutra ma byæ z³¹czony celibatem? Takie pytania i odpowiedzi na nie stanowi¹ g³ówne treci niniejszego opracowania.
1. RYS HISTORYCZNY PROBLEMATYKI OBOWI¥ZKU CELIBATU
W Kociele katolickim od pocz¹tku kszta³towa³ siê zwyczaj, aby duchowni
nie zawierali powtórnego ma³¿eñstwa oraz praktyka celibatu dobrowolnego. Sprzyja³y temu rady Chrystusa (por. Mt 19,312; £k 18,2930), w. Paw³a (1Kor 7,32;
1Tm 3,12), pogl¹dy montanistów1 oraz póniejsze wzory ¿ycia pustelniczego.
1 Montanizm  ruch religijny we Frygii i pogl¹d g³oszony przez Montanusa (155160). Odrzu-

ca³ on wszelki autorytet kocielny, a narzuca³ surowy rygor moralny. Zaostrzono wiêc praktykê
pokutn¹, a ucieczkê przed przeladowaniem uwa¿ano za zaparcie siê wiary. Montanus poleca³ swoim
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Historia trzech pierwszych stuleci ujawnia, ¿e zwyczajowo byli bez¿enni biskupi,
kap³ani i diakoni, ale te¿ ¿onaci duchowni nie mieli ¿adnych przeszkód w wype³nianiu swoich obowi¹zków. Natomiast synod w Elwirze (305306) nakaza³ biskupom, kap³anom, diakonom i wszystkim klerykom s³u¿¹cym przy o³tarzu powstrzymanie siê od po¿ycia z ¿onami pod grob¹ kary usuniêcia z duchowieñstwa2.
Mamy wiêc partykularny nakaz prawa zobowi¹zuj¹cy wymienionych duchownych do zachowania seksualnej wstrzemiêliwoci (celibatu) ¿onatych.
To prawo partykularne potem przyjmowa³y i potwierdza³y inne synody, podawa³y te¿ szczegó³owe przepisy co do zamieszkania kobiet w domu duchownego. W tym czasie jednak bez ograniczeñ wiêcono ¿onatych, od kandydatów do
wiêceñ domagano siê zobowi¹zania (pod przysiêg¹) do wstrzemiêliwoci i w³¹czono do tego zobowi¹zania subdiakonów. Celibat rozumiany w sensie wstrzemiêliwoci seksualnej w Kociele Zachodnim funkcjonowa³ do XII w., mimo
prób upowszechniania ¿¹dania oddalania ¿on duchownych, zabraniania wiernym
udzia³u w nabo¿eñstwach odprawianych przez duchownych ¿yj¹cych w ma³¿eñstwie, pozbawiania duchownych wszystkich urzêdów i do degradacji w³¹cznie.
Ma³¿eñstwa osób duchownych wy¿szych wiêceñ, mimo ¿e uchodzi³y za niegodziwe, by³y jednak wa¿ne i nikt na Zachodzie ich nie kwestionowa³3.
Punktem zwrotnym w utrwalaniu wymogu celibatu (rozumianego jako bez¿eñstwo) w Kociele ³aciñskim sta³o siê uznanie na Soborze Luterañskim II (1139)
wy¿szych wiêceñ za przeszkodê do zawarcia ma³¿eñstwa. Art. VII stwierdza:
Pod¹¿aj¹c ladami naszych poprzedników, papie¿y rzymskich, Grzegorza VII, Urbana i Paschalisa, polecamy, aby nikt nie s³ucha³ mszy celebrowanej
przez tych [kap³anów], o których wie, ¿e ¿yj¹ z ¿on¹ lub konkubin¹. Aby za
prawo wstrzemiêliwoci i czystoci podobaj¹cej siê Panu, rozpowszechni³o siê
i umocni³o wród wiêtych szeregów ludzi Kocio³a, postanawiamy, ¿e jeli znaleliby siê biskupi, prezbiterzy, diakoni, subdiakoni, kanonicy regularni i mnisi,
a tak¿e bracia zakonni po z³o¿onych lubach, którzy, ³ami¹c swoje wiête postanowienia, odwa¿yliby siê po³¹czyæ z ¿onami, zobowi¹zani s¹ siê od nich rozdzieliæ. Uwa¿amy bowiem, ¿e tego rodzaju zwi¹zek, zawarty wbrew prawu kocielnemu, nie jest ma³¿eñstwem. Natomiast osoby rozdzielone, niech ze swej
zwolennikom wyrzeczenie siê ma³¿eñstwa i propagowa³ ¿ycie w ca³kowitym celibacie. G³ównymi
jego zwolenniczkami, które podobnie jak on mia³y otrzymaæ Ducha wiêtego i byæ prorokiniami,
by³y Pryscylla i Maksymilla. Por. Montanizm, <http:pl. wikipedia.org/wiki/Montanizm>, (data dostêpu: 17.04.2010).
2 Por. Breviarum Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kocio³a, opr. S. G³owa, I. Bieda,
Poznañ 1988, VII 532533, kan. 33; L. Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridicopastorale, Roma 1996, vol. I, p. 389.
3 Por. M. ¯urowski, Kanoniczne prawo ma³¿eñskie Kocio³a katolickiego, Katowice 1987,
s. 168.

CELIBAT W DYSCYPLINIE KOCIO£A £ACIÑSKIEGO

49

strony czyni¹ pokutê odpowiedni¹ do tak wielkiego wykroczenia4. Zauwa¿my
jednak, ¿e tekst mówi o ¿onach lub konkubinach. Nastêpnie, ¿e dla takich duchownych, jak kanonicy regularni i mnisi, celibat jest zwi¹zany ze lubami wieczystymi.
O przeszkodzie zrywaj¹cej wiêceñ wy¿szych do ma³¿eñstwa jest mowa w Dekrecie Gracjana5 i potwierdzi³ to Sobór Trydencki6. Warto wspomnieæ, ¿e teologowie reformacji podjêli spór teoretyczny na temat celibatu i odrzucali to prawo,
a cesarz Ferdynand I, w trosce o przywrócenie jednoci chrzecijañstwa, postawi³
wniosek na Soborze Trydenckim o zniesienie celibatu. Sobór ten, broni¹c sakramentalnoci ma³¿eñstwa, podkreli³ te¿ (w oparciu o 1Kor 7) wy¿szoæ dziewictwa i celibatu podjêtego ze wzglêdu na Boga i s³u¿bê dla Niego w modlitwie,
przepowiadaniu i kierowaniu wiernymi7. Zatem w dokumentach Soboru Laterañskiego II i Trydenckiego mo¿na mówiæ o prawie celibatu (rozumianego nie tylko
jako wstrzemiêliwoæ, ale te¿ jako bez¿eñstwo). Zawarcie ma³¿eñstwa by³o niewa¿ne ze wzglêdu na prawo kocielne. Nale¿y dodaæ, ¿e utrwalaniu prawa o celibacie mia³y tak¿e sprzyjaæ powstaj¹ce seminaria duchowne.
Pierwszy Codex Iuris Canonici, promulgowany w 1917 r., ¿¹daj¹c od duchowieñstwa ¿ycia doskonalszego ni¿ ¿ycie wieckich (kan. 124), zobowi¹za³
duchownych wy¿szych wiêceñ (subdiakona, diakona, prezbitera i biskupa) do
bez¿eñstwa i czystoci, nazywaj¹c ich grzech przeciw czystoci wiêtokradztwem (kan. 132 §1). Norma ta zakazuje duchownym, którzy przyjêli wiêcenia
wy¿sze, zawarcia ma³¿eñstwa, a gdyby je wczeniej zawarli  korzystania z tego ma³¿eñstwa. Równoczenie norma ta zobowi¹zuje tych duchownych do prowadzenia ¿ycia czystego w takim stopniu, ¿e ich czynnoci przeciwne czystoci,
tak zewnêtrzne jak wewnêtrzne, to jest myli i pragnienia, s¹ dla nich wiêtokradcze8.

4 Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, ³aciñski, polski, uk³ad i oprac. A. Baron,
H. Pietras, WAM, Kraków 2005, T. II, kan. VII, s. 145146.
5 Por. D. XXVIII, 13.
6 Gdyby kto mówi³, ¿e duchowni przyj¹wszy wiêcenia lub zakonnicy z³o¿ywszy uroczycie lub czystoci, mog¹ zawrzeæ ma³¿eñstwo, a zawarte jest wa¿ne bez wzglêdu na prawo kocielne lub z³o¿ony lub, i ¿e opinia przeciwna nie jest niczym innym ni¿ potêpieniem ma³¿eñstwa; ¿e
wszyscy, którzy nie czuj¹, i¿ otrzymali dar czystoci (nawet gdy j¹ lubowali), mog¹ zawrzeæ ma³¿eñstwo  niech bêdzie wyklêty. Poniewa¿ Bóg nie odmówi tego [daru] szczerze prosz¹cym, ani nie
pozwoli kusiæ ponad to, co mo¿emy [znieæ]. Sobór Trydencki, Sesja 24: I/B kan. 9, w: Dokumenty
Soborów Powszechnych, T. IV, opr. A. Baron, H. Pietras, WAM, Kraków 2005, s. 719.
7 Por. has³o: Celibat, opr. W. Wójcik, w: Encyklopedia Katolicka, [dalej: EK], red. F. Gryglewicz, R. £ukaszyk, Z. Su³kowski, Lublin 1985, T. 2, kol. 1400; M. ¯urowski, Kanoniczne , s. 168.
8 Por. M. Pastuszko, Sakrament wiêceñ (kanony 10081054), Kielce 2008, s. 401402.
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Ojcowie Soborowi Vaticanum II w wielu dokumentach oraz papie¿e Pawe³ VI9
i Jan Pawe³ II10, a tak¿e Katechizm Kocio³a Katolickiego11, potwierdzili celibat
w ca³ej pe³ni, chocia¿ zosta³ on zmieniony pod wzglêdem podmiotowym, jak
i przedmiotowym. Nawietlono go z innej perspektywy i podkrelono jego wartoæ dla duchownych i Kocio³a katolickiego12. Ale te¿ nie brakowa³o tych, którzy celibat krytykowali i kontestowali13.
2. POJÊCIE CELIBATU I JEGO NATURA W KONTEKCIE WIÊCEÑ
Celibat (³aciñskie caelebs), to bez¿enny, samotny, bez¿eñstwo, rezygnacja
z ma³¿eñstwa; w wielu religiach uwa¿any za idea³ ¿ycia religijnego i wymagany
od duchownych; w chrzecijañstwie  stan bez¿eñstwa obierany w duchu wiary
jako zobowi¹zanie, zwi¹zanie siê lubem czystoci lub wiêceniami wy¿szymi
(diakonat, kap³añstwo) usankcjonowany prawnie w Kociele rzymskim, a czêciowo tak¿e w Kocio³ach wschodnich14. To encyklopedyczne wyjanienie ³¹czy z celibatem bez¿ennoæ, idea³ ¿ycia rad ewangelicznych, lub czystoci (dziewictwo) oraz wiêcenia. Zatem, wraz z celibatem pojawiaj¹ siê wiêcenia, ma³¿eñstwo jest w opozycji do bez¿ennoci oraz lubu czystoci. Celibat w istocie
oznacza bez¿eñstwo, ale ma zwi¹zek ze wiêceniami i lubem czystoci. Id¹c
dalej, mo¿emy stwierdziæ, ¿e rys historyczny problematyki dotycz¹cej celibatu
pokaza³, i¿ by³ on zwi¹zany ze wiêceniami subdiakonów, diakonów, prezbiterów
i biskupów, ale tak¿e z czystoci¹ lub wstrzemiêliwoci¹ seksualn¹ w ma³¿eñstwie i poza nim. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e celibat i wstrzemiêliwoæ, które
maj¹ wartoæ same w sobie, po³¹czone razem stanowi¹ lub czystoci15.
9

Por. Pawe³ VI, Encyklika o Celibacie kap³añskim Sacerdotalis caelibatus, (24 czerwca
1967), [dalej: SC], Gorzowskie Wiadomoci Kocielne, czerwieclipiec 1968, nr 67, s. 121147.
10 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska o formacji kap³anów we wspó³czesnym wiecie
Pastores dabo vobis (25 marca 1984), w: Adhortacje Ojca wiêtego Jana Paw³a II, Kraków
1996, T. II, s. 409538; ten¿e, Adhortacja apostolska o konsekracji zakonnej w wietle tajemnicy
Odkupienia Redemptionis Donum (25 marca 1984), w: Adhortacje Ojca wiêtego , T. I,
s. 161190; ten¿e, Adhortacja apostolska o ¿yciu konsekrowanym Vita consecrata, w: Adhortacje
Ojca wiêtego , T. II, s. 633751; ten¿e, List do kap³anów na Wielki Czwartek 1979 Kap³añstwo
s³u¿ebne, w: Listy na Wielki Czwartek 19792005, Kraków 2005, s. 2426.
11 Por. Katechizm Kocio³a Katolickiego, Pallottinum 1994, nr 1579, 1580 i 1599.
12 Por. Komentarz do kodeksu prawa kanonicznego, II/1, Ksiêga II. Lud Bo¿y, red. J. Krukowski, Pallottinum 2005, s. 99.
13 Por. Pawe³ VI, List do sekretarza stanu, kardyna³a J. Villota w sprawie celibatu kap³añskiego, w: Nauka Kocio³a o charyzmacie celibatu. Wybór dokumentów, wybór i red. A. Jasiñski, Gniezno 1998, s. 120125.
14 Celibat, EK T. 2, kol.13941395.
15 Por. KPK kan. 599; W. Barszcz, Prawny wymiar lubów, Vita Consecrata 1(2001), s. 51; M.
Saj, wiadectwo ¿ycia i wiary osoby konsekrowanej, w: Ars boni et aequi. Ksiêga Pami¹tkowa
dedykowana Ksiêdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobañskiemu z okazji osiemdziesi¹tej rocznicy urodzin, red. J. Wroceñski, H. Pietrzak, Warszawa 2010, s. 474.
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W tym kontekcie wydaje siê te¿ sensowne pytanie, z czego wynika³ ów
obowi¹zek celibatu? Wród uczonych istnia³y zasadniczo dwie teorie. Jedna zwana theoria voti sugerowa³a, ¿e obowi¹zek celibatu wynika ze lubu czystoci,
druga teoria zwana theoria legis suponowa³a, ¿e wynika on z prawa kocielnego.
Teoria prawna mia³a jednak wiêcej zwolenników i zdaj¹ siê to potwierdzaæ zarówno dokumenty soborowe, jak i posoborowe. Niektórzy uczeni do wymienionych teorii dodawali trzeci¹  mieszan¹, czyli twierdzili, ¿e obowi¹zek celibatu
wynika z prawa kocielnego i lubu16. Przywo³ane teorie zawieraj¹ elementy, które dotykaj¹ kwestii celibatu. Wydaje siê, ¿e teoria mieszana wyjania dobrze, z czego wynika celibat i pozwala na rozwi¹zanie niektórych w¹tpliwoci. Trudnoæ
za polega na tym, ¿e prawo zobowi¹zuje nie tylko do celibatu, ale tak¿e do ¿ycia
w doskona³ej czystoci, która wprost jest nakazana lubem (votum) sk³adanym
milcz¹co. Poniewa¿ ze wiêceniami Koció³ od wieków ³¹czy zobowi¹zanie do
¿ycia w doskona³ej czystoci, nikt nie mo¿e otrzymaæ wiêceñ, jeli nie przyjmie
na siebie takiego zobowi¹zania. Kandydat przynajmniej milcz¹co sk³ada lub ¿ycia w czystoci. I to ten lub wi¹¿e bardziej ni¿ celibat, bo go siê uznaje za lub
uroczysty. Nikt z tego lubu nie mo¿e zwolniæ i czyni lubuj¹cego niezdatnym do
zawarcia ma³¿eñstwa17.
Z dokumentów Soboru Watykañskiego18 wyranie wynika, ¿e Sobór nie osadzi³ celibatu w naturze kap³añstwa, ale podkreli³, ¿e jest on odpowiedni dla kap³añstwa, gdy¿ usposabia do s³u¿by dla nowego cz³owieczeñstwa zrodzonego z Boga, do powiêcenia dla Chrystusa, do duchowego ojcostwa wobec ludzi. Celibat
nie jest wiêc wymagany z natury kap³añstwa, jak o tym wiadczy praktyka pierwotnego Kocio³a i tradycja Kocio³ów wschodnich. W Kocio³ach wschodnich
do wspó³czesnoci s¹ kap³ani zachowuj¹cy celibat, ale s¹ te¿ prezbiterzy ¿onaci.
Encyklika pap. Paw³a VI Sacerdotalis caelibatus z roku 1967 zawiera naukê
Kocio³a o celibacie kap³añskim, o racjach jego istnienia, ze wzglêdu na które
celibat odpowiada kap³añstwu. Papie¿ przypomnia³ w niej uzasadnienie chrystologiczne, eklezjologiczne i eschatologiczne oraz uwydatni³ szczególnie antropologiczny punkt widzenia, wyjaniaj¹c, ¿e celibat nie mo¿e byæ pozostawiony woli
poszczególnego kandydata do kap³añstwa, mimo i¿ sam Chrystus pozostawi³ aposto³om prawo wyboru stanu ¿yciowego. ¯ycie rodzinne i ma³¿eñstwo nie stanowi
bowiem wy³¹cznej szansy osi¹gniêcia dojrza³oci psychicznej. Nowe wiêzy z biskupem i z innymi kap³anami oraz wiernymi przyczyniaj¹ siê równie¿ do pe³nego
16

Por. M. ¯urowski, Kanoniczne , s. 170; M. Pastuszko, Sakramenty , s. 401.
Por. M. Pastuszko, Sakramenty , s. 400401.
18 Por. Konstytucja dogmatyczna o Kociele Lumen Gentium [dalej: LG], w: Sobór Watykañski II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznañ 2002, nr 44; Dekret o formacji kap³añskiej Optatam totius [dalej: OT], w: tam¿e, nr 10; Dekret o pos³udze i ¿yciu kap³anów Presbyterorum Ordinis [dalej: PO], w: tam¿e, nr 16.
17
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rozwoju osobowoci kap³ana19. Wartoæ celibatu polega na doskona³ej mi³oci,
mo¿noci mistycznego uto¿samiania siê z Chrystusem i pe³nienia wyj¹tkowego
pos³annictwa w Kociele i wiecie20.
Celibat  w myl Przewodnika do formacji kap³añskiej o celibacie z roku
1974  polega na ca³kowitej gotowoci do pe³nienia pos³ugi kap³añskiej i jest
rodkiem powiêcenia siê Bogu sercem niepodzielnym. Ma wartoæ znaku i mi³oci. Celibat przerasta zwyk³e drogi ¿ycia i zak³ada ca³kowite zaanga¿owanie osoby. Mo¿e on byæ zachowany tylko na drodze wspó³pracy z ³ask¹ Boga. Celibat
winien byæ rozumiany nie tyle jako prawo kocielne, ale jako kwalifikacja, która wobec Kocio³a przybiera wartoæ publicznej ofiary21. Koció³ ma prawo wymagaæ celibatu od kandydatów do kap³añstwa, poniewa¿ ufa, ¿e dar charyzmatu
mo¿e byæ wypraszany tak przez nich samych, jak i przez ca³y Koció³22.
Przeszkoda ma³¿eñska wynikaj¹ca ze wiêceñ w Kociele ³aciñskim wi¹¿e
siê cile z obowi¹zkiem celibatu duchownych od XII w. i obejmuje równie¿ diakona i kap³ana ¿onatego, co odnosi siê do sytuacji, w której zostaje on wdowcem
(nie mo¿e wówczas zawrzeæ ma³¿eñstwa). W tej ostatniej kwestii zdania s¹ podzielone wród kanonistów. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e skoro kan. 1037 nie odnosi siê
do diakonów sta³ych, to równie¿ kan. 1087 ich nie dotyczy23. Z kolei inni kanonici24 akcentuj¹ obowi¹zek celibatu z kan. 277, który dotyczy wszystkich wiêconych, i na zasadzie kan. 17 nie s¹ z niego wy³¹czeni diakoni stali, skoro s¹ wiêceni, chocia¿ nie wymienia ich kan. 1037. Kanonici ci zwracaj¹ uwagê, ¿e w tej
sytuacji diakon sta³y wdowiec móg³by siê ubiegaæ o dyspensê od przeszkody
wiêceñ, w wiêc o wiele ³atwiej mo¿na j¹ otrzymaæ, natomiast nie od celibatu25.
Wydaje siê, ¿e przy rozstrzygniêciu problemu, kto ma tutaj racjê, warto odwo³aæ
siê do tradycji Kocio³ów wschodnich, która nie akceptowa³a powtórnych ma³¿eñstw. Zatem, nale¿a³oby siê opowiedzieæ za opini¹, ¿e przeszkoda ma³¿eñska
wiêceñ wi¹¿e te¿ diakonów sta³ych owdowia³ych. Celibat natomiast nie jest
19 Por. Pawe³ VI, Encyklika SC ., nr 56; J. Augustyn, Celibat. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Kraków 2002, s. 98113.
20 Por. M. Pastuszko, Sakramenty , s. 404; Celibat, EK T.2, kol. 1401.
21 Por. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Przewodnik do formacji kap³añskiej o celibacie, w: Nauka Kocio³a o charyzmacie celibatu , nr 9, s. 13; Szerzej na temat ofiary kap³añskiej pisze: M. Graczyk, Ofiarniczy wymiar ¿ycia celibarycznego, w: Celibat znakiem p³odnoci
duchowej w Chrystusie w 40lecie encykliki Sacerdotalis caelibatus, red. I. Werbiñski, Toruñ 2009,
s. 89104.
22 Por. Celibat, EK T. 2, kol.1401; L. Król, Celibat w Kociele katolickim, w kocio³ach protestanckich i w kociele prawos³awnym, w: Celibat znakiem p³odnoci , s. 181185; S. Mojek, Jaki
jest sens celibatu kap³añskiego?, w: Problemy wspó³czesnego Kocio³a, red. M. Rusecki, Lublin
1996, s. 483492.
23 Por. F. Aznar Gil, El nuevo derecho matrimonial canónico, Salamanca 1985, s. 198.
24 Por. J. Hervada, Comentario al Código de derecho canónico, Pampeluna 1983, s. 649.
25 J.F. Castaño, Il sacramento del matrimonio, Roma 1992, s. 250251.
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wpisany w naturê wiêceñ i nie jest to¿samy ze lubem czystoci, chocia¿ zak³ada
wstrzemiêliwoæ i czystoæ. Celibat i wstrzemiêliwoæ po³¹czone razem, jak to
ju¿ podkrelano, stanowi¹ lub czystoci26.
3. POS£UGA DIAKONA A CELIBAT
Wraz z reform¹ posoborow¹ nast¹pi³a reforma pos³ug i wiêceñ. Ale nie tylko. Papie¿ Pawe³ VI w roku 1967, w motu proprio Sacrum diaconatus ordinem27,
ustanowi³ diakonat sta³y, czyli stan diakonów, którzy przyjmuj¹ wiêcenia diakonatu i nie zamierzaj¹ przyj¹æ wiêceñ prezbiteratu. Kandydatami do diakonatu
sta³ego mogli byæ zarówno bez¿enni m³odzieñcy, jak i ¿onaci mê¿czyni, czyli
obowi¹zek celibatu sta³ siê wzglêdny. Przyjêcie wiêceñ diakonatu przez ¿onatego mê¿czyznê sta³o siê wiêc mo¿liwe, gdy zamierza³ on pozostaæ na tym stopniu
wiêceñ. Zatem, od wspomnianego motu proprio odró¿niamy diakonów, którzy
pozostaj¹ w diakonacie na sposób sta³y (bez¿ennych lub ¿onatych) i diakonów,
którzy przyjmuj¹ te wiêcenia jako stopieñ przed prezbiteratem. Z tych 3 kategorii diakonów do celibatu zobowi¹zani s¹ diakoni stali nie¿onaci i diakoni przyjmuj¹cy wiêcenia diakonatu przed wiêceniami kap³añskimi.
Nie¿onaty kandydat do sta³ego diakonatu, jak równie¿ kandydaci do prezbiteratu, w myl kan. 1037 KPK, nie powinni byæ dopuszczani do diakonatu, zanim
w przepisanym obrzêdzie nie owiadcz¹ publicznie wobec Boga i Kocio³a, ¿e
podejmuj¹ obowi¹zek celibatu, albo zanim nie z³o¿¹ lubów wieczystych w instytucie zakonnym. Kan. 1037 wyranie stanowi, ¿e do wiêceñ diakonatu mo¿na
dopuciæ tylko tego, kto wczeniej zobowi¹¿e siê do ¿ycia w celibacie. Jest to
zgodne z wczeniejszym motu proprio Ad pascendum Paw³a VI z roku 1972, które ustanowi³o publiczne podjêcie siê celibatu wobec Boga i Kocio³a w specjalnym obrzêdzie poprzedzaj¹cym wiêcenia diakonatu i bêdzie ono stanowiæ ma³¿eñsk¹ przeszkodê zrywaj¹c¹28.
Pomijam pewne w¹tpliwoci interpretacyjne wynikaj¹ce z ró¿nych dokumentów liturgicznych w materii publicznego podjêcia siê celibatu29. Z dokumentów
liturgicznych wynika, ¿e do publicznego podjêcia siê celibatu w przepisanym
obrzêdzie nie s¹ zobowi¹zani ci, którzy przed wiêceniami diakonatu z³o¿yli wieczyste luby w instytucie ¿ycia konsekrowanego. Tak postanawia kan. 1037, poniewa¿ cz³onkowie ¿ycia konsekrowanego przed wiêceniami diakonatu sk³adaj¹
profesjê zakonn¹, na któr¹ sk³adaj¹ siê trzy luby publiczne, a wród nich  lub
26

Por. W. Barszcz, Prawny wymiar , s. 51.
Por. AAS 59(1967), s. 697704; tekst polski: Posoborowe Prawodawstwo Kocielne [dalej:
PPK], zebra³ i przet³umaczy³ E. Sztafrowski, Warszawa 1969, T. I, z. 1, nr 465.
28 Por. J.F. Castaño, Il Sacramento , s. 248250.
29 Por. M. Pastuszko, Sakramenty , s. 406413.
27

54

KS. HENRYK STAWNIAK SDB

czystoci. Na skutek niego, zakonnik zobowi¹zuje siê nie tylko do celibatu, czyli
bez¿ennoci, ale tak¿e do unikania grzechu zewnêtrznego i wewnêtrznego przeciwko VI i IX przykazaniu Bo¿emu, a wszystko z nowego tytu³u, to jest z wymogów cnoty religijnoci. Przyjmuj¹c wiêcenia diakonatu, zakonnik nie sk³ada drugi raz lubu czystoci, tylko potwierdza, ¿e bêdzie ¿y³ w celibacie dla królestwa
niebieskiego. Poniewa¿ Koció³ wyranie wi¹¿e celibat ze wiêceniami, dlatego
zobowi¹zuje zarówno duchownego diecezjalnego, jak i zakonnika, aby w czasie
obrzêdu wiêceñ owiadczyli, ¿e s¹ gotowi do ¿ycia w celibacie. W czasie wiêceñ (jedni i drudzy) to okazuj¹, pisze ks. Marian Pastuszko, ale zobowi¹zuj¹ siê
do ¿ycia w celibacie wczeniej, przed wiêceniami30.
W kontekcie celibatu diakonów nale¿y jeszcze poruszyæ kwestiê diakona,
który wprawdzie przyj¹³ diakonat jako stopieñ do prezbiteratu, ale póniej nie
chce przyj¹æ wiêceñ kap³añskich. O takiej sytuacji mówi kan. 1038. Zgodnie
z nim oraz kan. 1026 KPK nie mo¿na zmuszaæ diakona do wiêceñ prezbiteratu
oraz nie mo¿ne te¿ biskup diecezjalny i kompetentny prze³o¿ony wy¿szy zakazaæ
wykonywania przyjêtego wiêcenia diakonatu. Zakaz mo¿e jednak mieæ miejsce,
gdy diakon jest dotkniêty przeszkod¹ kanoniczn¹ albo zachodzi jaka inna powa¿na przyczyna. Wymienieni prze³o¿eni kocielni oceniaj¹, czy taka powa¿na
przyczyna zachodzi w konkretnym przypadku31. Diakon ten w dalszym ci¹gu jest
zobowi¹zany do zachowania celibatu, chocia¿ praktycznie staje siê diakonem sta³ym bez¿ennym. Stan diakonatu sta³ego przewiduje diakonów ¿onatych, ale tak¿e
w nim (stan) po wiêceniach diakonatu, jak siê wydaje, nie mo¿na siê ¿eniæ.
4. DYSCYPLINA CELIBATU WOBEC PREZBITERÓW W KPK Z 1983 R.
Kan. 277 KPK/1983 zawiera normy dotycz¹ce przestrzegania przez duchownych obowi¹zku celibatu i doskona³ej czystoci. W tym punkcie interesowaæ bêdzie nas ta problematyka odnosz¹ca siê do prezbiterów, chocia¿ norma odnosi siê
do duchownych, zatem tak¿e do diakonów. Wspomniany kanon stwierdza, ¿e duchowni obowi¹zani s¹ zachowaæ ze wzglêdu na królestwo niebieskie doskona³¹
i wieczyst¹ wstrzemiêliwoæ; i dlatego zobowi¹zani s¹ do celibatu, który jest
szczególnym darem Bo¿ym, dziêki któremu wiêci szafarze mog¹ niepodzielnym
sercem ³atwiej z³¹czyæ siê z Chrystusem, a tak¿e swobodniej oddaæ siê s³u¿bie
Bogu i ludziom(§1). Jednoczenie prawodawca wyranie wskazuje w kan. 1037,
i¿ ród³em tego obowi¹zku jest dobrowolne zobowi¹zanie duchownego, bêd¹ce
warunkiem koniecznym dopuszczenia do diakonatu, a potem prezbiteratu32.
30

Por. M. Pastuszko, Sakramenty , s. 413; L. Chiappetta, Il Codice
Por. M. Pastuszko, Sakramenty , s. 418.
32 Por. J.F. Castaño, Il Sacramento , s. 250.
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, vol. II, s. 233.
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Obowi¹zek celibatu wobec kap³anów jest zasadniczo bezwzglêdny, gdy¿
w zwyczajnej sytuacji przyjmuj¹cy wiêcenia prezbiteratu jest do niego zobowi¹zany. Z przytoczonych kanonów jasno wynika, ¿e ¿yæ w celibacie, to znaczy ¿yæ we
wstrzemiêliwoci i w czystoci. I nie mo¿e byæ inaczej, skoro prze¿ycia seksualne z punktu widzenia etyki i teologii moralnej s¹ dozwolone tylko w ma³¿eñstwie.
A jeli nie ma ma³¿eñstwa, bo jest w³anie celibat, który z istoty swojej oznacza
bez¿eñstwo, to ma te¿ byæ wstrzemiêliwoæ i czystoæ, jeli chodzi o prze¿ycia
seksualne. Zawarcie ma³¿eñstwa przez duchownego wbrew zobowi¹zaniu do celibatu jest nie tylko niedozwolone, ale równie¿ w myl kan. 1087 niewa¿ne z uwagi
na przeszkodê ma³¿eñsk¹ wynikaj¹c¹ ze wiêceñ33. wiêcenia stanowi¹ zatem
przeszkodê, która czyni osobê niezdoln¹ do zawarcia ma³¿eñstwa. Ponadto, za
usi³owanie zawarcia ma³¿eñstwa chocia¿by cywilnego, kan. 194 §1 nr 3 przewiduje pozbawienie urzêdu kocielnego. Duchowny podlega te¿ suspensie latae sententiae i gdy nie poprawi siê i nadal powoduje zgorszenie, mo¿e byæ stopniowo
ukarany pozbawieniami, a nawet wydalony ze stanu duchownego (kan. 1394 §1).
5. PRZEJCIE NA KATOLICYZM DUCHOWNYCH ANGLIKAÑSKICH A OBOWI¥ZEK
CELIBATU

Kryzys na wielu odcinkach w Kociele anglikañskim spowodowa³ przejcia
nie tylko wiernych wieckich, ale tak¿e duchownych, do Kocio³a katolickiego.
Ta sytuacja ma równie¿ bezporedni zwi¹zek z prezentowanym tematem celibatu
w dyscyplinie Kocio³a ³aciñskiego. Unormowania tych kwestii znalaz³y siê w dokumentach Stolicy Apostolskiej. Dnia 4 listopada 2009 r. zosta³a wydana Konstytucja apostolska papie¿a Benedykta XVI Anglicanorum coetibus34 pozwalaj¹ca
na tworzenie ordynariatów personalnych dla anglikanów nawi¹zuj¹cych pe³n¹
komuniê z Kocio³em katolickim. Nastêpnie, w tym samym dniu, promulgowano
Normy35 uzupe³niaj¹ce do wymienionej Konstytucji apostolskiej. Te dwa dokumenty daj¹ odpowied na pytanie: co z diakonami i kap³anami anglikañskimi,
w kontekcie obowi¹zku celibatu, gdy przechodz¹ do wspólnoty katolickiej?
Konstytucja Anglicanorum coetibus w punkcie VI §1 stanowi: Ci, którzy
pos³ugiwali jako anglikañscy diakoni, prezbiterzy lub biskupi, którzy wype³niaj¹
wymogi stawiane przez prawo kanoniczne i którzy nie maj¹ przeszkód z powodu
nieprawid³owoci czy innych przeszkód mog¹ przez Ordynariusza zostaæ przyjêci jako kandydaci do sakramentu wiêceñ w Kociele katolickim. W przypadku
33

Por. M. Pastuszko, Sakramenty

, s. 410.

34 Por. Benedykt XVI, Konstytucja Apostolska Anglicanorum coetibus, <http://ekai.pl/bibiote-

ka/dokumenty/x792/konstytucjaapostolskaan>, (data dostêpu: 2009.11.15).
35 Por. Normy Uzupe³niaj¹ce do Konstytucji apostolskiej Anglicanorum coetibus, Wiadomoci
KAI z 22 XI 2009, s. 2829.
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duchownych ¿onatych nale¿y przestrzegaæ norm zawartych w encyklice z roku
1967 papie¿a Paw³a VI Sacerdotalis coelibatus nr 42 oraz w Deklaracji z 1980 r.
In June36. Duchowni nie¿onaci musz¹ podlegaæ normie celibatu kap³añskiego
zgodnie z kan. 277 §1 KPK/1983. Natomiast §2 VI punktu Konstytucji Anglicanorum coetibus stwierdza, ¿e ordynariusz, zachowuj¹c w pe³ni dyscyplinê odnonie do celibatu kap³añskiego w Kociele ³aciñskim, z regu³y dopuci do wiêceñ
kap³añskich jedynie mê¿czyzn nie¿onatych. Mo¿e skierowaæ probê do Biskupa
Rzymu, by w poszczególnych przypadkach rozpatrywanych indywidualnie dopuciæ do wiêceñ kap³añskich tak¿e mê¿czyzn ¿onatych, jako wyj¹tek od zasady
kan. 277 §1, zgodnie z kryteriami zaaprobowanymi przez Stolicê Apostolsk¹.
Przygl¹daj¹c siê temu zapisowi Konstytucji, najpierw zauwa¿amy, ¿e przy
przejciu z anglikanizmu duchownych konieczna jest nowa ordynacja wiêceñ.
Ta za jest mo¿liwa, gdy s¹ spe³nione warunki okrelone w kan. 10241049 KPK/
1983. W kwestii dyscypliny celibatu diakonów i prezbiterów anglikañskich przechodz¹cych na katolicyzm zasadniczo obowi¹zuj¹ przepisy kan. 277 §1, za w przypadku duchownych ¿onatych obowi¹zuje procedura okrelona niniejsz¹ Konstytucj¹ i encyklik¹ Paw³a VI Sacerdotalis caelibatus nr 42, w których stwierdzono,
¿e mo¿na wzi¹æ pod uwagê szczególne warunki duchownych, którzy ju¿ zwi¹zani ma³¿eñstwem ¿yj¹ czy to w Kocio³ach, czy w spo³ecznociach chrzecijañskich jeszcze oddzielonych od katolickiej wspólnoty, jeli pragn¹ korzystaæ z pe³ni owej wspólnoty, a potem sprawowaæ obowi¹zki duchowne. Nale¿y to jednak
uczyniæ w taki sposób, który by nie przeszkadza³ ustanowionej ju¿ dyscyplinie
wiêtego celibatu, obowi¹zuj¹cego duchownych.
Z kolei w Normach37 uzupe³niaj¹cych Konstytucjê Apostolsk¹ Anglicanorum coetibus znajdujemy tak¿e zapis dotycz¹cy duchowieñstwa (art.6), w którym
zaznaczono, ¿e kandydat do sakramentu wiêceñ musi zyskaæ zgodê Rady Zarz¹dzaj¹cej, a nastêpnie ordynariusz zwróci siê do Ojca wiêtego z prob¹ o dopuszczenie do pe³nienia pos³ugi kap³añskiej w ordynariacie mê¿czyzny ¿onatego, po
procesie rozeznania, na podstawie obiektywnych kryteriów oraz potrzeb ordynariatu. Te obiektywne kryteria okrela ordynariusz w konsultacji z miejscow¹ Konferencj¹ Episkopatu. Musz¹ byæ one zatwierdzone przez Stolicê Apostolsk¹. (§1).
Wyranie jednak stwierdzono w §2 tego artyku³u, ¿e duchowni anglikañscy, którzy znajduj¹ siê w nieregularnych sytuacjach ma³¿eñskich, nie mog¹ byæ przyjêci
do sakramentu wiêceñ w ordynariacie. Funkcji kap³añskiej nie mog¹ równie¿
pe³niæ duchowni, którzy uprzednio zostali wywiêceni w Kociele katolickim,

36 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja w sprawie duchownych Episkopalnych In June
z 1980, w: W trosce o pe³niê wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 19661994, t³um. i opr.
Z. Zimowiski, J. Królikowski, Tarnów 1995, s. 176.
37 Por. Normy , s. 28.
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a nastêpnie stali siê anglikanami. Natomiast ¿onaty by³y biskup anglikañski mo¿e
byæ mianowany ordynariuszem.
W tym kontekcie mo¿na dodaæ, ¿e w roku 1980 Kongregacja Nauki i Wiary
wyda³a deklaracjê w sprawie duchownych episkopalnych w przypadku dopuszczenia ich do pe³nej ³¹cznoci z Kocio³em katolickim, w której wspomniana dykasteria sprecyzowa³a, ¿e wyj¹tek od normy celibatu jest udzielony na korzyæ
tych poszczególnych ¿onatych duchownych i nie mo¿e byæ rozumiany w taki sposób, który zak³ada³by zmianê pogl¹du Kocio³a co do wartoci celibatu, bo ten
pozostaje norm¹ tak¿e dla przysz³ych kap³anów wywodz¹cych siê z tej grupy38.
6. DYSPENSOWANIE OD OBOWI¥ZKU CELIBATU
Na wstêpie tego punktu wypada zaznaczyæ, ¿e wiêcenia wa¿nie przyjête
nigdy nie trac¹ wa¿noci oraz ¿e utrata stanu duchownego nie niesie z sob¹ dyspensy od obowi¹zku celibatu (kan. 291 KPK/83), z wyj¹tkiem stwierdzenia niewa¿noci wiêceñ przez wyrok s¹dowy lub dekret administracyjny (kan.290 1º).
W ramach norm Kocio³a ³aciñskiego istnieje mo¿liwoæ ubiegania siê duchownych o dyspensê od obowi¹zku celibatu w przypadkach, w których sakrament
kap³añstwa zosta³ wa¿nie udzielony i przyjêty. Aktualne przepisy reguluj¹ce tê
sprawê zawarte s¹ w dwóch dokumentach Kongregacji Nauki Wiary z dnia
14.10.1980 r.: Per litteras ad universos39  podaj¹cym zasady doktrynalne oraz
Ordinarius competens40  okrelaj¹cym normy proceduralne. S¹ one dalej wi¹¿¹ce, bowiem KPK/1983 w kan. 291 ogranicza siê jedynie do stwierdzenia, ¿e dyspensy takiej udziela tylko Biskup Rzymski41 Te normy wskazuj¹ na cztery tytu³y
prawne, czyli przyczyny, dziêki którym mo¿na otrzymaæ dyspensê od celibatu. S¹
to: porzucenie ¿ycia kap³añskiego; brak nale¿ytej wolnoci; brak nale¿ytej odpowiedzialnoci oraz trwa³a niezdolnoæ do ¿ycia w celibacie. W tym ostatnim przypadku chodzi o niezdolnoæ konstytutywn¹ (wrodzon¹) lub nabyt¹ przed przyjêciem wiêceñ. Dotyczy to zatem tych kap³anów, którzy nie powinni przyjmowaæ
wiêceñ, gdy¿ s¹ niezdolni do prowadzenia ¿ycia w celibacie. Dyspensy od celibatu mo¿e udzieliæ jedynie papie¿. Dyspensa jest ³ask¹ udzielon¹ z powodów
wy¿ej wskazanych, nie mo¿e wiêc byæ traktowana jako prawo przyznawane w sposób bezkrytyczny wszystkim kap³anom. Reskrypt papieski bêd¹cy ³ask¹ zawiera
w sobie dyspensê od celibatu kap³añskiego, utratê stanu kap³añskiego, dyspensê
od lubów zakonnych (jeli kap³an jest zakonnikiem), zwolnienie ze wszystkich
38

Por. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja w sprawie duchownych ., s. 176.
Tekst polski listu w: W trosce o pe³niê wiary , s.149151.
40 Tekst polski norm dyspensowania w: tam¿e, s. 152153.
41 Por. W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kap³añskiego: kompetencja, tytu³y prawne, procedura, Prawo Kanoniczne 35(1992), nr 34, s. 162.
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cenzur i legalizacjê potomstwa. Kap³an, który otrzyma³ dyspensê, mo¿e zawrzeæ
sakrament ma³¿eñstwa zgodnie z przepisami prawa kanonicznego42.
7. CZY KOCIÓ£ £ACIÑSKI JUTRA Z CELIBATEM?
Z ca³oci refleksji wynika, ¿e celibat (rozumiany pocz¹tkowo jako wstrzemiêliwoæ, czystoæ, potem bez¿ennoæ) by³ pierwotnie wprowadzony przez prawo zwyczajowe, póniej partykularne, a w koñcu powszechne, jako obowi¹zek
w stosunku do przyjmuj¹cych wiêcenia. Jednak zawsze z zachowaniem pe³nej
dobrowolnoci ze strony ka¿dego, który ten obowi¹zek i dar przyjmuje43.
Jest prawd¹, ¿e Koció³ bardzo d³ugo (do XII w.) rozumia³ celibat jako wstrzemiêliwoæ seksualn¹ duchownego, niezale¿nie od tego, czy ¿y³ w rodzinie czy
samotnie. Przez wiele wieków wywiêcano mê¿czyzn ¿onatych, jednak zak³adano, ¿e przyjêcie wy¿szych wiêceñ wyklucza normalne ¿ycie ma³¿eñskie. Nie
mo¿na jednak zgodziæ siê z tez¹, ¿e o celibacie w sensie bez¿ennoci mo¿na mówiæ dopiero od Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku44. Jest natomiast prawd¹
tego okresu, ¿e ¿ycie duchownych i ich ma³¿eñstwa oraz konkubinaty funkcjonowa³y jakby nie by³o obowi¹zku celibatu. Jest to jednak zupe³nie inna kwestia,
bowiem przepisy kocielne by³y doæ jednoznaczne. Przeciwstawiæ siê trzeba równie¿ tendencji teologów, którzy chc¹ wpisaæ celibat w naturê kap³añstwa.
Celibat jako bez¿eñstwo jest prawem i zobowi¹zaniem wywiêconych, jest
kwalifikacj¹ osoby do ¿ycia we wstrzemiêliwoci i czystoci, jest darem i charyzmatem od Boga, jest znakiem nowego ¿ycia, zapowiedzi¹ królestwa Bo¿ego
i wiêt¹ wartoci¹45. Celibat nie jest wpisany w naturê kap³añstwa, ale wzmacnia pozycjê i dyspozycyjnoæ diakona i kap³ana oraz u³atwia orientacjê na Pana.
Szczególnie wa¿ne jest, by kap³an rozumia³ teologiczn¹ motywacjê prawa o celibacie, które to prawo jako takie wyra¿a wolê Kocio³a46.
Obowi¹zek zachowania celibatu w Kociele ³aciñskim zosta³ potwierdzony,
ale nie ze wzglêdu na jego konieczny zwi¹zek z kap³añstwem, lecz na ich wzajemn¹ wielop³aszczyznow¹ odpowiednioæ (stosownoæ, zgodnoæ). W tym te¿
duchu s¹ formu³owane  jak zauwa¿a Grzegorz Ry  wszystkie argumenty za
utrzymaniem tego prawa w Kociele ³aciñskim. Po ksi¹¿ce Mi³oæ i odpowie42

Por. tam¿e, s. 173.
Por. M. ¯urowski, Kanoniczne , s. 173.
44 Por. G. Ry, Celibat, Kraków 2002, s.
45 Tej ostatniej nazwy wiêta wartoæ u¿y³ papie¿ Benedykt XVI w przemówieniu do uczestników miêdzynarodowego sympozjum teologicznego w Rzymie w dniu 12.03.2010. Papie¿ prawdopodobnie nawi¹za³ do przemówienia pap. Benedykta XIV z roku 1920, w którym ten ostatni
stwierdzi³, ¿e nigdy siê tak nie stanie, ¿e Stolica Apostolska wiête i zbawienne prawo celibatu
(podkrelenie H.S.) w jakiej czêci z³agodzi³a. Por. AAS 12(1920), s. 387.
46 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Pastores ., nr 29; G. Ry, Celibat , s. 113;
J. Augustyn, Celibat. Aspekty , Kraków 2002, s. 98113.
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dzialnoæ i katechezach Jana Paw³a II powiêconych teologii cia³a jest oczywiste, ¿e doskona³oæ ¿ycia w celibacie nie mierzy siê stopniem czystoci rytualnej tak bardzo podkrelanej niemal do XX wieku, lecz tak jak w przypadku ka¿dego innego stanu ¿ycia  miar¹ samej mi³oci47.
Prawo celibatu wyra¿a wolê Kocio³a. Wola za Kocio³a znajduje sw¹ ostateczn¹ motywacjê w zwi¹zku, jaki ³¹czy celibat ze wiêceniami kap³añskimi, które
upodabniaj¹ kap³ana do Jezusa Chrystusa G³owy i Oblubieñca Kocio³a. Koció³
jako oblubienica Chrystusa pragnie, aby kap³an mi³owa³ go w sposób ca³kowity
i wy³¹czny, tak jak umi³owa³ go Jezus C  G³owa i Oblubieniec. Celibat kap³añski
jest wiêc darem z siebie w Chrystusie i z Chrystusem dla Jego Kocio³a48.
Skoro wspólnota Kocio³a sk³ada siê z ludzi, nieustannie siê zmienia, ma
swoj¹ historiê i przysz³oæ, wiêc czasami b³¹dzi, ale stale dojrzewa. Zatem wydaje siê, ¿e Koció³ jutra, to Koció³ ³aciñski z dojrzalszym celibatem.
THE CELIBACY OF DEACONS AND PRIESTS IN THE DISCIPLINE
OF THE LATIN CHURCH
Summary
The article concerns the priesthood and the discipline of celibacy it involves. The subject of
celibacy has been drawn to the fore by discussion concerning the pedophilia scandal in the Church.
Even though the media stress that no such sexual abuse should be linked with the requirement of
celibacy, these events indirectly provoked a discussion about the meaning of celibacy and the need
for it in contemporary reality. For this reason, some maintain that a new look at celibacy is needed.
Others ask questions about the origins and the early understanding of celibacy. Was it understood in
the same way by medieval canonists and thinkers as it is understood in our times? What does the
celibacy of a deacon or a priest mean today? What about married priests from other religious communities who wish to be admitted into the Latin Church? What is the procedure for obtaining dispensation from celibacy? Will celibacy have its place in the Church of tomorrow? Such questions
and answers to them constitute the main content of the study.
Keywords: celibacy, dispensation from celibacy, vow of chastity, sexual abstinence
Nota o Autorze: ks. prof. UKSW dr hab. Henryk Stawniak SDB  prawnik, pracownik
naukowodydaktyczny Wydzia³u Prawa Kanonicznego UKSW, prodziekan, kierownik II Katedry
Prawa Ma³¿eñskiego i Rodzinnego, wyk³adowca WSD w Krakowie, redaktor naczelny Seminare.
W badaniach podejmuje aspekty prawne ró¿nych instytucji kanonicznych.
S³owa kluczowe: celibat, dyspensa od celibatu, bez¿ennoæ, lub czystoci, wstrzemiêliwoæ
seksualna
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