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PRZYGOTOWANIE DO MA£¯EÑSTWA
W WIETLE DOKUMENTÓW PIERWSZEGO SYNODU
DIECEZJI TARNOWSKIEJ
WSTÊP
W obecnym 2011 r. diecezja tarnowska prze¿ywa jubileusz 225lecia swego
istnienia. Zosta³a utworzona w 1786 r. z rozleg³ego terenu diecezji krakowskiej.
Nie zd¹¿ono jednak w tamtym okresie przeprowadziæ synodu diecezjalnego. Dlatego pierwszy synod diecezji tarnowskiej odby³ siê dopiero za czasów biskupa
Leona Wa³êgi w dniach 2123 sierpnia 1928 roku1. Synod utrwali³ ca³¹ dotychczasow¹ tradycjê pastoraln¹, licz¹cej ju¿ 142 lata, diecezji, a tak¿e dostosowa³
prawne struktury diecezji tarnowskiej do wymogów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku. Wród tych nowych uregulowañ znalaz³y siê tak¿e sprawy
zwi¹zane z zawarciem zwi¹zku ma³¿eñskiego.
Przygotowanie do podjêcia wspólnoty ¿ycia, jak¹ jest ma³¿eñstwo, wymaga,
by narzeczeni byli wprowadzeni w katolick¹ naukê mówi¹c¹ o prawach i obowi¹zkach p³yn¹cych z podjêtego sakramentalnego zobowi¹zania. W Instrukcji
o ma³¿eñstwie I Synodu Diecezji Tarnowskiej czytamy: W imiê zasady apostolskiej, ¿e ma³¿eñstwo chrzecijañskie jest sakramentem wielkim (Ef 5,32), Koció³ stara siê usilnie o zapewnienie ma³¿eñstwu tej wielkoci i znaczenia, do
jakich powo³a³a je Wola Bo¿a. Szczególn¹ opiek¹ i trosk¹ otacza Koció³ zawi¹zanie ma³¿eñstwa w jego fazach rozwojowych, tj. przygotowawczej i istotnej.
Istotna polega na lubie ma³¿eñskim, przygotowawcza za na zachowaniu przepisów i formalnoci obowi¹zuj¹cych przy ka¿dorazowym zawieraniu ma³¿eñstwa2.

1
2

Pierwszy Synod Diecezji Tarnowskiej [dalej: PSDT], Tarnów 1928.
Instrukcja o ma³¿eñstwie [dalej: Instrukcja], w: PSDT, s. 181.

18

O. ROBERT KANTOR

Niniejsze opracowanie podejmie temat drugiej  przygotowawczej fazy, czyli: egzaminu przedlubnego, stwierdzenia stanu wolnego, zapowiedzi oraz usuniêcia przeszkód ma³¿eñskich. Tematyka ta nigdy nie doczeka³a siê opracowania,
st¹d mo¿e stanowiæ jaki przyczynek do badañ nad przedwojenn¹ histori¹ instytucji narzeczeñstwa i ma³¿eñstwa w diecezji tarnowskiej oraz do szerszych badañ
zwi¹zanych z t¹ tematyk¹ we wszystkich czterech synodach Kocio³a partykularnego w Tarnowie.
1. PRZYGOTOWANIE DO MA£¯EÑSTWA W WIETLE KODEKSU PRAWA
KANONICZNEGO Z 1917 ROKU
Pierwszy Synod Diecezji Tarnowskiej by³ swoistym pasem transmisyjnym,
który postanowienia Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 przenosi³ na konkretne realia Kocio³a partykularnego, jakim jest diecezja tarnowska. Wród wielu
uregulowañ prawnych dotycz¹cych ró¿nych instytucji, znalaz³y siê tak¿e te, które
dotycz¹ przygotowania do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego. Normy kanoniczne
zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 stwierdza³y, ¿e nale¿yte przygotowanie do stanu ma³¿eñskiego wymaga³o, by osoby wchodz¹ce w ten zwi¹zek
wiedzia³y, czym jest sakrament ma³¿eñstwa oraz by³y zaznajomione z prawami
i obowi¹zkami, jakie z niego wynikaj¹. Dlatego duszpasterze mieli obowi¹zek
pouczaæ roztropnie wiernych o sakramencie ma³¿eñstwa i o przeszkodach do jego
zawarcia3. Ponadto, duszpasterze musieli mieæ moraln¹ pewnoæ, ¿e nic nie stoi
na przeszkodzie do wa¿nego i godziwego zawarcia ma³¿eñstwa4. Kodeks piobenedyktyñski podejmowa³ zagadnienie przygotowania do ma³¿eñstwa w czterech artyku³ach: dochodzenie przedlubne, pouczenie nowo¿eñców, zapowiedzi
oraz dopuszczenie do lubu.
1.1.

Dochodzenie przedlubne

Duszpasterz zobowi¹zany by³ w odpowiednim czasie przed lubem przeprowadziæ dochodzenie celem stwierdzenia, czy nie zachodz¹ przeszkody do wa¿nego
i godziwego zawarcia ma³¿eñstwa. Obowi¹zek ten ci¹¿y³ na proboszczu, któremu
przys³ugiwa³o prawo asystowania przy lubie, a wiêc na proboszczu, w którego
parafii strona lub strony posiada³y zamieszkanie sta³e lub tymczasowe, wzglêdnie
miesiêczny pobyt, albo te¿ w którego parafii strony aktualnie przebywa³y, je¿eli
chodzi o tu³aczy. Obowi¹zek ten powinien proboszcz spe³niæ osobicie i obowi¹3 Parochus ne omittat populum prudenter erudire de matrimonii sacramento eiusque impedimentis. Codex Iuris Canonici 1917, Madrid 1952 [dalej: CIC 1917], kan. 1018. Por. J. Grêlikowski, Przed nami ma³¿eñstwo, W³oc³awek 2002, s. 511; Przygotowanie do ma³¿eñstwa, red. W³.
Szewczyk, Warszawa 1993, s. 78.
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zywa³ go sub gravi. Od tego obowi¹zku nie zwalnia³a go nawet moralna pewnoæ,
¿e wa¿nemu i godziwemu zawarciu ma³¿eñstwa nic nie stoi na przeszkodzie.
Dochodzenie przedlubne nale¿a³o przeprowadziæ zasadniczo przed wyg³oszeniem zapowiedzi. Pytania wed³ug kwestionariusza nale¿a³o zadawaæ ka¿demu
z narzeczonych z osobna, roztropnie, z zachowaniem zasad przyzwoitoci. Nale¿a³o zapytaæ narzeczonych, czy nie s¹ zwi¹zani jak¹ przeszkod¹, czy do lubu
przystêpuj¹ dobrowolnie oraz czy znaj¹ dostatecznie prawdy wiary5.
Proboszcz by³ zobowi¹zany za¿¹daæ od narzeczonych ró¿nego rodzaju dokumentów stwierdzaj¹cych, ¿e nie zachodz¹ ¿adne przeszkody do wa¿nego i godziwego zawarcia ma³¿eñstwa. Je¿eli narzeczeni otrzymali chrzest w innej parafii,
proboszcz powinien od nich ¿¹daæ metryki chrztu. W przypadku zawarcia ma³¿eñstwa z osob¹ nieochrzczon¹ za dyspens¹ od przeszkody ró¿nej religii, metrykê
przedk³ada³a tylko strona katolicka6. Oprócz wiadectwa chrztu, zale¿nie od okolicznoci, nale¿a³o za¿¹daæ przed³o¿enia jeszcze innych dokumentów, jak: wiadectwo zgonu wspó³ma³¿onka, autentyczny reskrypt dyspensy od ma³¿eñstwa
wa¿nego, lecz niedope³nionego, definitywny wyrok orzekaj¹cy niewa¿noæ poprzedniego ma³¿eñstwa, wreszcie zawiadczenie o z³o¿eniu przez wspó³ma³¿onka
uroczystej profesji zakonnej wraz z orzeczeniem s¹du kocielnego o niedope³nieniu ma³¿eñstwa7. W przypadku, kiedy proboszcz podejrzewa³, ¿e jakie przeszkody
istniej¹ i nie zosta³y ujawnione, powinien przes³uchaæ wiadków. Mieli to byæ
ludzie znani proboszczowi i powinno ich byæ przynajmniej dwóch8.
1.2. Pouczenie nowo¿eñców
Zgodnie z kan. 1033 CIC 1917, proboszcz zobowi¹zany by³ pouczyæ narzeczonych  odpowiednio do ich stanu  o wiêtoci sakramentu ma³¿eñstwa,
o wzajemnych obowi¹zkach ma³¿onków oraz o ich obowi¹zkach wzglêdem po4 Antequam matrimonium celebretur, constare debet nihil eius validae ac licitae celebrationi
obsistere. CIC 1917, kan 1019 § 1.
5 Tum sponsum tum sponsam etiam seorsum et caute interroget num aliquo detineantur impedimento, an consensum libere, praesertim mulier, praestent, et an in doctrina christiana sufficienter
instructi sint, nisi ob personarum qualitatem haec ultima interrogatio inutilis appareat. CIC 1917,
kan. 1020 § 2.
6 Nisi baptismus collatus fuerit in ipso suo territorio, parochus exigat baptismi testimonium
ab utraque parte, vel a parte tantum catholica, si agatur de matrimonio contrahendo cum dispensatione ab impedimento disparitatis cultus. CIC 1917, kan. 1021 § 1.
7 Por. F. B¹czkowicz, Prawo Kanoniczne. Podrêcznik dla duchowieñstwa, Opole 1958, s. 169.
8 Przes³uchanie wiadków ma zmierzaæ do ustalenia miejsca zamieszkania narzeczonych oraz
wykazania, czy nie s¹ zwi¹zani jak¹ przeszkod¹, czy ma³¿eñstwo zawieraj¹ dobrowolnie, czy zamierzaj¹ zawrzeæ ma³¿eñstwo zgodnie z nauk¹ Kocio³a, bez intencji lub warunków sprzecznych
z istot¹ ma³¿eñstwa; je¿eli narzeczeni nie s¹ pe³noletni: czy rodzice zgadzaj¹ siê na to ma³¿eñstwo,
a je¿eli nie, to dlaczego. Por. F. B¹czkowicz, Prawo Kanoniczne , s. 168.
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tomstwa9. Przy tym pouczeniu nale¿a³o zwróciæ uwagê narzeczonym na wielk¹
godnoæ sakramentu ma³¿eñstwa i na usposobienie, z jakim maj¹ do niego przystêpowaæ. Nale¿a³o tak¿e przypomnieæ o obowi¹zkach, jakie wynikaj¹ z ma³¿eñstwa,
czyli o wzajemnej mi³oci i szacunku, wiernoci ma³¿eñskiej, opiece mê¿a nad
¿on¹, pos³uszeñstwie ¿ony wzglêdem mê¿a, by chrzest ich dzieci odby³ siê jak
najszybciej po ich urodzeniu oraz o chrzecijañskim ich wychowaniu od najm³odszych lat. Proboszcz powinien zapytaæ narzeczonych tak¿e, czy przyjêli sakrament bierzmowania, jak równie¿ zachêciæ ich do spowiedzi i komunii wiêtej10.
1.3. Zapowiedzi
Zapowiedzi by³y og³oszeniem o maj¹cym siê odbyæ lubie w celu wykrycia
ewentualnych przeszkód ma³¿eñskich. Mia³y one byæ g³oszone przed ka¿dym
zamierzonym ma³¿eñstwem11 i mia³ je wyg³osiæ w³asny proboszcz narzeczonych.
Nale¿a³o je wyg³osiæ przez trzy bezporednio po sobie nastêpuj¹ce niedziele lub
wiêta nakazane prawem powszechnym lub partykularnym. Wskazane by³o, aby
te trzy dni wi¹teczne by³y oddzielone dniem powszednim. Zapowiedzi powinny
byæ wyg³oszone w kociele parafialnym, podczas uroczystej Mszy w. lub innego
nabo¿eñstwa, na które wierni gromadzili siê licznie12. Dla s³usznej przyczyny,
ordynariusz miejsca móg³ udzieliæ dyspensy od g³oszenia zapowiedzi i to nawet
od tych, które nale¿a³oby g³osiæ w obcej diecezji. W³aciwym do udzielenia dyspensy by³ ordynariusz miejsca narzeczonych. Je¿eli by³o ich dwóch, to ten sporód nich mia³ prawo dyspensowania, na którego terytorium lub mia³ siê odbyæ:
a którykolwiek z nich, je¿eli lub mia³ siê odbyæ poza obrêbem ich diecezji13.
Przysz³e ma³¿eñstwo nale¿a³o zapowiedzieæ w jêzyku ojczystym, wyranie,
z podaniem imienia, nazwiska, nazwiska rodowego, miejsca zamieszkania obojga narzeczonych, imion i nazwisk ich rodziców, kolejnym numerem zapowiedzi,
9 Ne omittat parochus, secundum diversam personarum conditionem, sponsos docere sanctitatem sacramenti matrimonii, mutuas coniugum obligationes et obligationes parentum erga prolem;
eosdemque vehementer adhortetur ut ante matrimonii celebrationem sua peccata diligenter confiteantur, et sanctissimam Eucharistiam pie recipiant. CIC 1917, kan. 1033.
10 Por. F. B¹czkowicz, Prawo kanoniczne , s. 170.
11 Publice a parocho denuntietur inter quosnam matrimonium sit contrahendum. CIC 1917,
kan. 1022.
12 Publicationes fiant tribus continuis diebus dominicis aliisque festis de praecepto in ecclesia
inter Missarum sollemnia, aut inter alia divina officia ad quae populus frequens accedat. CIC 1917,
kan. 1024. Por. W. Orawiecki, Zarêczyny w tradycji Kocio³a powszechnego i wspó³czesnym prawie
kanonicznym, Wroc³aw 2008, s. 1925.
13 Loci Ordinarius proprius pro suo prudenti iudicio potest ex legitima causa a publicationibus etiam in aliena dioecesi faciendis dispensare. Si plures sint Ordinarii proprii, ille ius habet
dispensandi, in cuius dioecesi matrimonium celebratur; quod si matrimonium extra proprias ineatur
dioeceses, quilibet Ordinarius proprius dispensare potest. CIC 1917, kan. 1028.
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z nadmienieniem, ¿e ka¿dy, kto by wiedzia³ o przeszkodzie, powinien o niej poinformowaæ14.
Obowi¹zek powiadamiania o przeszkodach ci¹¿y³ na wszystkich wiernych. Dotyczy³ on tak¿e wszystkich przeszkód, tak zrywaj¹cych, jak i wzbraniaj¹cych, publicznych lub tajnych. Od tego obowi¹zku by³ wolny tylko ten, kto o przeszkodzie
dowiedzia³ siê ze wzglêdu na swój urz¹d i st¹d by³ zwi¹zany tajemnic¹ urzêdow¹,
np. proboszcz, adwokat, lekarz, akuszerka oraz ten, kto wskutek doniesienia o przeszkodzie s³usznie lêka³ siê szkody dla siebie lub swoich bliskich, a tak¿e ten, kto
doniesienie uwa¿a³ za niepotrzebne wobec starania siê narzeczonych o dyspensê15.
1.4 Dopuszczenie do lubu
Po przeprowadzeniu dochodzeñ i wyg³oszeniu zapowiedzi, proboszcz  zanim udzieli³ lubu  powinien:
 mieæ moraln¹ pewnoæ, ¿e nie istniej¹ ¿adne przeszkody do wa¿nego i godziwego zawarcia ma³¿eñstwa;
 zebraæ wszystkie potrzebne dokumenty;
 odczekaæ trzy dni od ostatniej zapowiedzi na ambonie, wzglêdnie od up³ywu
terminu obwieszczenia w gablocie parafialnej.
Dochodzenie oraz zapowiedzi mog³y zrodziæ uzasadnion¹ w¹tpliwoæ lub
moraln¹ pewnoæ co do istnienia przeszkód. Je¿eli zachodzi³o podejrzenie co do
istnienia przeszkody, proboszcz zobowi¹zany by³ zbadaæ sprawê dok³adnie. W
razie trwania w¹tpliwoci nie wolno mu by³o asystowaæ przy lubie bez uprzedniego porozumienia siê z ordynariuszem miejsca16. Ma³oletnich powinien proboszcz powa¿nie upomnieæ, by nie wstêpowali w zwi¹zki ma³¿eñskie bez wiedzy
rodziców lub wbrew ich rozumnemu sprzeciwowi. W razie uporu nie móg³ im
udzieliæ lubu bez porozumienia siê z ordynariuszem miejsca17. Ponadto, pozwolenie ordynariusza miejsca by³o potrzebne jeszcze w czterech przypadkach18:
14 Omnes fideles tenentur impedimenta, si qua norint, parocho aut loci Ordinario, ante matrimonii celebrationem, revelare. CIC 1917, kan. 1027. Ordynariusz miejscowy mo¿e zarz¹dziæ, by
w obrêbie jego terytorium zamiast ustnie g³oszonych zapowiedzi og³aszano na pimie imiona i nazwiska wstêpuj¹cych w zwi¹zki ma³¿eñskie przez publiczne obwieszczenie, przybite na drzwiach
kocio³a parafialnego lub innego przez osiem co najmniej dni, tak, by w ci¹gu tych omiu dni przypad³y przynajmniej dwa dni wi¹teczne. Por. CIC 1917, kan. 1025.
15 Por. F. B¹czkowicz, Prawo kanoniczne , s. 175.
16 Parochus rem accuratius investiget, interrogando sub iuramento duos saltem testes fide
dignos, dummodo ne agatur de impedimento ex cuius notitia infamia partibus oriatur, et, si necesse
fuerit, ipsas quoque partes. CIC 1917, kan. 1031 § 1.
17 Parochus graviter filiosfamilias minores hortetur ne nuptias ineant, insciis aut rationabiliter
invitis parentibus; quod si abnuerint, eorum matrimonio ne assistat, nisi consulto prius loci Ordinario. CIC 1917, kan. 1034.
18 Por. F. B¹czkowicz, Prawo kanoniczne , s. 177178.
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 odstêpców od wiary i zapisanych do stowarzyszeñ potêpionych przez Koció³ oraz publicznych grzeszników i notorycznie ob³o¿onych cenzur¹, je¿eli
nie chcieli siê pojednaæ z Kocio³em;
 osób, które wczeniej zawar³y lub cywilny z osob¹ ró¿n¹ od tej, z któr¹
zamierza³y zawrzeæ lub kocielny;
 kobiet, które nie ukoñczy³y 16 roku ¿ycia;
 wdów i wdowców, którzy nie mogli przed³o¿yæ wiadectwa mierci swojego
wspó³ma³¿onka.
2. PRZEPISY DIECEZJALNE DOTYCZ¥CE FAZY PRZYGOTOWAWCZEJ
DO MA£¯EÑSTWA

Pierwszy Synod Diecezji Tarnowskiej sformu³owa³ szeæ statutów, które bezporednio dotyczy³y sakramentu ma³¿eñstwa. Tematyce tej powiêcona by³a tak¿e Instrukcja o ma³¿eñstwie, któr¹ tak¿e wypracowa³ ten synod. Najpierw ustawodawca partykularny zachêca³ duszpasterzy, by k³adli szczególny nacisk na
wa¿noæ i wiêtoæ ma³¿eñstwa chrzecijañskiego w naukach stanowych, w misjach i kazaniach. W statutach synodalnych biskup nakaza³ równie¿, by w drug¹
niedzielê po uroczystoci Trzech Króli wyg³aszano osobne kazania o wiêtoci
tego sakramentu oraz o wa¿niejszych przeszkodach19.
Synod w statutach wypowiada³ siê tak¿e na temat pory zawierania ma³¿eñstwa oraz przebiegu wesela: Nowo¿eñców trzeba zachêcaæ, aby ju¿ po pierwszej
zapowiedzi przyst¹pili do sakramentów wiêtych i by ma³¿eñstwo zawierali w porze przedpo³udniowej i to wród Mszy wiêtej, podczas której przyjm¹ wspólnie
Komuniê wiêt¹ i otrzymaj¹ b³ogos³awieñstwo lubne. Ich gody weselne niech
bêd¹ skromne, bez nadu¿ycia trunków, ile mo¿na bez muzyki. Zawierane zwi¹zków ma³¿eñskich pónym wieczorem jest zawsze zakazane20. Statuty oraz Instrukcja o ma³¿eñstwie synodu z 1928 roku, mówi¹c o fazie przygotowawczej
ma³¿eñstwa, zawiera³y wskazówki dotycz¹ce egzaminu przedlubnego, stwierdzenia stanu wolnego, zapowiedzi oraz usuniêcia przeszkód ma³¿eñskich.
2.1. Egzamin przedlubny
Celem egzaminu przedlubnego by³o stwierdzenie, ¿e nie zachodzi ¿adna
przeszkoda do wa¿nego zawarcia ma³¿eñstwa. Taki egzamin przeprowadza³ sam
proboszcz narzeczonych, tzn. ten, który mia³ prawo udzielenia lubu kocielne-

19

Por. PSDT, stat. 167.
PSDT, stat. 168. W stat. 169 jest przyzwolenie, by dla s³usznej przyczyny i za pozwoleniem
Kurii Biskupiej lub dziekana mo¿na by³o zawieraæ ma³¿eñstwo w porze popo³udniowej.
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go21. Egzamin przedlubny mia³ na celu tak¿e przekonanie siê o znajomoci zasad religijnych oraz obowi¹zków ma³¿eñskich u narzeczonych22.
Przy przeprowadzaniu egzaminu nale¿a³o uwzglêdniaæ stopieñ inteligencji
i stanowisko spo³eczne narzeczonych. W przypadku, gdy posiadali niskie wykszta³cenie, wystarczy³o, gdy proboszcz za pomoc¹ pytañ i odpowiedzi narzeczonych na temat prawd wiary i obyczajów koniecznych do zbawienia, wyrobi³ sobie
przekonanie co do ich uwiadomienia spo³ecznego. W przypadku, gdy zaliczali
siê do sfery inteligenckiej, proboszcz powinien pos³u¿yæ siê rozmow¹ na temat
prawd wiary lub potrzeby ¿ycia religijnego23.
Proboszcz powinien tak¿e przypomnieæ narzeczonym o obowi¹zku uczciwoci nakazuj¹cej unikania wszystkiego, co siê sprzeciwia naturalnemu porz¹dkowi
rzeczy przy wprowadzaniu na wiat potomstwa. Dok³adniejszych wyjanieñ na
ten temat nale¿a³o udzieliæ podczas nauk stanowych, a w razie w¹tpliwoci odsy³aæ do osób kompetentnych, takich jak matka, ojciec, sumienny lekarz, w kwestiach moralnych do spowiednika, który s³u¿y³by pytaj¹cym wyjanieniem i rad¹24.
Celem godnego przygotowania narzeczonych do przyjêcia sakramentu ma³¿eñstwa, proboszcz powinien zobowi¹zaæ ich do odprawienia spowiedzi przedlubnej, nawet generalnej. Gdyby jednak narzeczeni nie chcieli przyst¹piæ do spowiedzi wiêtej, proboszcz nie móg³ im lubu odmówiæ, chyba ¿e chodzi³oby
o publicznych grzeszników, czyli osoby, które porzuci³y wiarê katolick¹ (apostaci, heretycy, schizmatycy, wolnomyliciele) lub naruszaj¹ przykazania Bo¿e
i kocielne (¿yj¹ w konkubinacie lub przez d³u¿szy czas nie spe³niaj¹ praktyk
religijnych)25.
2.2. Stwierdzenie stanu wolnego
Zanim narzeczeni zawarli zwi¹zek ma³¿eñski, wczeniej musia³ byæ stwierdzony ich stan wolny, tzn. ¿e brak po ich stronie istniej¹cego zwi¹zku ma³¿eñ21 Mo¿e to byæ jeden i ten sam proboszcz dla obojga narzeczonych, którzy w jego parafii
posiadaj¹ sta³e miejsce zamieszkania lub proboszcz tej parafii, gdzie narzeczeni jako przechodnie
(vagi) maj¹ miejsce aktualnego pobytu, tzn. gdzie siê zatrzymali w celu wziêcia lubu (kan. 94 § 2);
albo proboszcz w³asny narzeczonej, je¿eli narzeczeni nale¿¹ do ró¿nych parafii. W tym przypadku,
proboszcz mo¿e egzaminowaæ zarówno narzeczon¹, jak i narzeczonego, jednak co do przeprowadzenia dochodzenia stanu wolnego i wo³ania zapowiedzi odniesie siê zawsze do proboszcza narzeczonego. Por. Instrukcja, s. 181.
22 Wprawdzie, przy wspólnych pouczeniach religijnych w szkole czy w kociele proboszcz
ma sporo sposobnoci do pouczania wiernych o wa¿noci i dostojnoci sakramentu ma³¿eñstwa
oraz wyp³ywaj¹cych z niego obowi¹zków, ale przed lubem jest najstosowniejsza pora do odwie¿enia i przypomnienia narzeczonym tych prawd. Por. PSDT, stat. 167 § 1.
23 Por. Instrukcja, s. 182.
24 Por. tam¿e.
25 Por. CIC, kan. 1066.
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skiego z osob¹ trzeci¹. Instrukcja wymienia³a nastêpuj¹ce rodki prawne pozwalaj¹ce stwierdziæ stan wolny narzeczonych:
 osobiste zeznanie samych narzeczonych o ich wolnym stanie oraz o braku
jakichkolwiek przeszkód;
 dostarczenie przez nich zawiadczenia o ich chrzcie, wzglêdnie potwierdzenia zgonu zmar³ego ma³¿onka. W przypadku osoby ochrzczonej w innej parafii, proboszcz egzaminuj¹cy musia³ za¿¹daæ od niej przynajmniej zwyk³ego zawiadczenia chrztu, wydanego przez urz¹d parafialny nie wczeniej,
jak przed szecioma miesi¹cami, zaopatrzony w marginesow¹ uwagê o stanie wolnym;
 zapowiedzi;
 pomocnicza przysiêga narzeczonych lub ich wiadków;
 zarz¹dzenie w³adzy diecezjalnej, podaj¹ce decyzje w tej sprawie26.
Je¿eli narzeczeni zg³aszali siê do swojego proboszcza i zawsze przebywali
na terenie jego parafii, to stwierdzenie ich stanu wolnego nie przedstawia³o ¿adnej trudnoci, gdy¿ parafialne ksiêgi metrykalne chrztu czy zgonu oraz powszechna
opinia parafii lub nawet osobista znajomoæ ze strony proboszcza mog³a dostarczyæ dowodów na faktyczny stan rzeczy27. W innych przypadkach proboszcz z narzeczonymi spisywa³ protokó³, w którym umieszcza³ informacje uzyskane przy
pomocy odpowiednich pytañ, a odnosz¹ce siê do ich personaliów, zawodu, miejsca pobytu poza granicami ich parafii pochodzenia. Taki protokó³ wraz z opini¹
proboszcza by³ dostarczany do Kurii28.
Dla uzupe³nienia dochodzeñ, ordynariusz móg³ za¿¹daæ przysiêgi manifestacyjnej wed³ug formu³y: narzeczony, pouczony uprzednio przez proboszcza o wiêtoci przysiêgi, wezwany do prawdomównoci oraz przestrze¿ony przed karami
kocielnymi za pope³nienie bigamii, uklêka przed Ukrzy¿owanym, ustawionym
poród dwóch gorej¹cych wiec i wobec dwóch wiadków, trzymaj¹c dwa palce
prawej rêki wzniesione w górê, mówi: Ja N.N. przysiêgam Panu Bogu Wszechmog¹cemu, w Trójcy wiêtej Jedynemu, ¿e wed³ug mej najlepszej woli i wiedzy
nie pozostajê obecnie w ¿adnym zwi¹zku ma³¿eñskim i nie poczuwam siê do
¿adnej przeszkody ma³¿eñskiej, ani kocielnej ani cywilnej. Tak mi dopomó¿ Bóg
i Jego wiêta Ewangelia!  ca³uje otwart¹ Ewangeliê i podpisuje protokó³ z³o¿onej przysiêgi29.

26

Por. Instrukcja, s. 183. Biskup diecezjalny móg³ wydaæ zarz¹dzenia, które dodawa³yby jakie inne rodki w tej kwestii.
27 Por. R. Kantor, Obowi¹zki proboszcza zawarte w postanowieniach I Synodu Diecezji Tarnowskiej z 1928 roku, Analecta Cracoviensia 41(2009), s. 462.
28 Por. PSDT, stat. 170.
29 Instrukcja, s. 183.

PRZYGOTOWANIE DO MA£¯EÑSTWA

25

2.3. Zapowiedzi
Instrukcja nakazywa³a, by zapowiedzi by³y wyg³oszone wyranie, dobitnie,
z wymienieniem nazwisk i imion osób narzeczonych, z podaniem ich parafii urodzenia i zamieszkania, rodziców, stanu bez¿ennego, wzglêdnie wdowiego, z zaznaczeniem dyspensy, z wyliczeniem porz¹dkowego nastêpstwa, z wezwaniem
wiernych do powiadomienia proboszcza o znanych im przeszkodach. Informacje,
uw³aczaj¹ce dobrej s³awie narzeczonych, powinno siê pomijaæ. Zapowiedzi odbywa³y siê w kociele parafialnym i to in continuo intra missarum sollemnia.
Mog³y byæ wyg³oszone tak¿e na nabo¿eñstwach (np. nieszporach), o ile by³a na
nich wiêksza liczba wiernych30.
W dalszej kolejnoci Instrukcja podawa³a zasady co do parafii, w której maj¹
byæ wyg³oszone zapowiedzi:
 zapowiedzi wyg³asza³o siê w tych parafiach, w których narzeczeni mieli proboszcza w³asnego;
 w przypadku, gdyby narzeczeni poza parafi¹ w³asn¹ posiadali miejsce sta³ego lub tymczasowego zamieszkania lub przebywali w innym miejscu przez
okres szeciu miesiêcy, wówczas proboszcz powinien o tym fakcie poinformowaæ biskupa i oczekiwaæ jego zarz¹dzeñ31;
 je¿eli narzeczony nale¿a³ do innej parafii, proboszcz narzeczonej, po odbyciu egzaminu wstêpnego, odnosi³ siê do proboszcza narzeczonego z wezwaniem do g³oszenia zapowiedzi oraz do stwierdzenia stanu wolnego;
 proboszcz narzeczonego wystawia³ narzeczonemu testimonium bannorum,
w którym mia³ stwierdziæ, ¿e wyg³osi³ wszystkie zapowiedzi, wzglêdnie, ¿e
narzeczony uzyska³ dyspensê od zapowiedzi oraz ¿e narzeczony zadoæuczyni³
zarz¹dzeniom ordynariusza32. Wyg³oszone zapowiedzi zachowywa³y moc
prawn¹ przez szeæ miesiêcy. Ordynariusz móg³ zwolniæ zainteresowanych
od ponownego g³oszenia zapowiedzi33.
2.4. Usuniêcie przeszkód ma³¿eñskich
Kolejnym zadaniem proboszcza by³o pouczenie narzeczonych o istniej¹cych
w Kociele przeszkodach oraz poinformowanie o tym, jaki maj¹ wp³yw na zawarcie ma³¿eñstwa. Jak podaje Instrukcja: Poniewa¿ nie zawsze mo¿na polegaæ na
30

Por. tam¿e, s. 184.
Por. PSDT, stat. 171. Ordynariusz mo¿e zarz¹dziæ wyg³oszenie zapowiedzi w poprzednich
parafiach narzeczonych, albo zwolniæ z zapowiedzi, albo mo¿e wydaæ odpowiednie zarz¹dzenie co
do stanu wolnego narzeczonych.
32 Por. Instrukcja, s. 185.
33 CIC 1917, kan. 1030 § 2.
31
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osobistej relacji narzeczonych, okrelaj¹cych stosunek i stopieñ wzajemnego pokrewieñstwa czy powinowactwa, trzeba siê zwróciæ w tej sprawie do krewnych
o zdanie, albo pomóc sobie graficznym nakreleniem genealogicznego drzewa.
Je¿eli budzi siê obawa czy miêdzy narzeczonymi nie zachodzi jaka przeszkoda
znies³awiaj¹ca, nale¿y o niej uczyniæ wzmiankê do narzeczonych raczej w formie
pouczaj¹cej instrukcji, a nie pytania, aby oni sami mogli siê dorozumieæ (sic) o co
chodzi i samorzutnie wyjawiæ przeszkodê przynajmniej pro foro extrasacramentali. Je¿eli za okolicznoci zewnêtrzne domagaj¹ siê wyranego o nie pytania,
proboszcz winien to uczyniæ dyskretnie, z ka¿dym osobno i na uboczu, bez ¿adnej
wzmianki publicznej34.
W przypadku, gdyby podczas rozmowy z narzeczonymi wysz³a na jaw jaka
przeszkoda publiczna i pewna, proboszcz powinien wstrzymaæ siê z g³oszeniem
zapowiedzi, a równoczenie zwróciæ siê do ordynariusza o stosown¹ dyspensê.
Gdyby jednak rozpoczêto ju¿ zapowiedzi, nie powinien przerywaæ ich dalszego
g³oszenia, tylko poprosiæ o dyspensê. Je¿eli przeszkoda okaza³a siê tajna, mo¿na
by³o g³osiæ zapowiedzi i równoczenie zwróciæ siê tecto nomine do ordynariusza
lub do Penitencjarii Apostolskiej. Proboszcz winien zwróciæ tak¿e uwagê na przeszkody cywilne, poniewa¿ Koció³ uwa¿a³ przestrzeganie przeszkód cywilnych
za potrzebne ze wzglêdu na dobro nowo¿eñców i ich potomstwa, a duszpasterze
nie powinni ich pomijaæ bez wiedzy ordynariusza35.
Zgodnie z Instrukcj¹, w probie o dyspensê nale¿a³o podaæ wyranie i czytelnie imiê i nazwisko narzeczonych, stan, wiek, zawód, zamieszkanie; okreliæ
szczegó³owo przeszkodê z uwzglêdnieniem wszystkich okolicznoci wymaganych do udzielenia dyspensy; przy pokrewieñstwie, powinowactwie, publicznej
przyzwoitoci przedstawiæ graficznie drzewo genealogiczne, uwydatniaj¹c graficznie te wszystkie osoby, przez które biegnie linia genealogiczna; przytoczyæ
nale¿ycie przyczyny, odpowiednie do udzielenia dyspensy. Do wa¿noci dyspensy potrzeba by³o odpowiedniej, rzeczywistej przyczyny. Dlatego, zanim duszpasterz rozpocz¹³ staranie o dyspensê, powinien by³ upewniæ siê: czy przyczyny
przytoczone przez narzeczonych rzeczywicie istnia³y; czy odpowiada³y wymaganiom kanonicznym36. Instrukcja poucza, ¿e probê o dyspensê powinien pisaæ
zawsze proboszcz, by nie nara¿aæ parafian na szukanie pomocy u pok¹tnych
pisarzy lub na daremne koszta jazdy do Tarnowa, gdy¿ ustnych prób Kuria Biskupia nie przyjmuje37.
Dokumenty przewidywa³y op³atê (taksê) za wydanie dyspensy. Na ten temat
Instrukcja pisze: Kongregacja Konsystorialna przepisuje: «Quod spectat ad di34

Instrukcja, s. 185.
Por. tam¿e, s. 186.
36 Por. tam¿e.
37 Tam¿e.
35
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spensationes et sanationes matrimoniales consedendas, curet Ordinarius, ut nupturientes, qui pares solvendo inveniantur, aequam et congruam oblationem iuxta
praxim apud Curiam legi time inlitam persolvant». Narzeczeni maj¹ przeto obowi¹zek, o ile nie nale¿¹ do ludzi prawdziwie ubogich, uiciæ kwotê odpowiedni¹
do ich stanu i maj¹tku, któr¹ wed³ug przyjêtej u nas praktyki ustala proboszcz,
zaznacza w podaniu o dyspensê i odsy³a do Kurii38.
Dokumenty porusza³y te¿ problem ma³¿eñstw mieszanych wyznaniowo.
Obowi¹zkiem proboszcza by³o pamiêtaæ, ¿e takie ma³¿eñstwo Koció³ jedynie
toleruje i powinien do³o¿yæ wszelkich starañ, aby parafianina swego odwieæ od
takiego zwi¹zku. Gdy te starania okaza³y siê bezskuteczne, powinien poprosiæ
o dyspensê z podaniem wa¿nej przyczyny. Proboszcz w takim przypadku mia³
odebraæ od nowo¿eñców przyrzeczenie: od strony akatolickiej, ¿e wspó³ma³¿onkowi katolickiemu nie bêdzie groziæ z jej strony ¿adne niebezpieczeñstwo utraty
wiary, za od obydwu stron, ¿e przysz³e potomstwo zostanie ochrzczone i wychowane w wierze katolickiej. W dalszej kolejnoci Instrukcja podaje formu³ê przysiêgi przed zawarciem ma³¿eñstwa mieszanego: Katolik przysiêga: «Przysiêgam
Panu Bogu Wszechmog¹cemu, ¿e zamierzone ma³¿eñstwo z N.N. zawrê tylko
w Kociele katolickim, ¿e wszystkie dzieci z naszego ma³¿eñstwa dam w Kociele katolickim ochrzciæ i ¿e je wychowam w zasadach religii katolickiej». «Obydwoje przyrzekamy, ¿e na wypadek mierci jednego z nas, ma³¿onek pozosta³y
przy ¿yciu obietnicy co do katolickiego wychowania dzieci wiêcie dochowa».
(Imiê i nazwisko) Innowierca przyrzeka: «Przyrzekam, ¿e swojej przysz³ej ¿onie
(ma³¿onkowi) nigdy nie bêdê stawia³ przeszkód w wykonywaniu praktyk religijnych. Owiadczam, ¿e na treæ przysiêgi z³o¿onej przez moj¹ narzeczon¹ (narzeczonego) w zupe³noci siê zgadzam i najsumienniej do niej siê zastosujê». (Imiê
i nazwisko) Nastêpuje data, podpisy proboszcza i dwóch wiadków39.
Ostatni¹ kwesti¹, jak¹ omawia³ Pierwszy Synod Diecezji Tarnowskiej w sprawie przygotowania do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego, by³a przeszkoda wêz³a
ma³¿eñskiego. Chocia¿by przy egzaminie przedlubnym okaza³o siê, ¿e pierwsze
ma³¿eñstwo jest niewa¿ne z jakiegokolwiek powodu kanonicznego, nie mo¿na
by³o jeszcze dopuciæ do lubu, dopóki niewa¿noæ pierwszego ma³¿eñstwa nie
zosta³a stwierdzona prawid³owo i niew¹tpliwie. Statuty podaj¹, i¿ takie stwierdzenie mog³o oprzeæ siê na dwóch dokumentach: 1. Pierwsze ma³¿eñstwo przedstawia siê jako niewa¿ne z jakichkolwiek powodów kanonicznych (wyrok s¹du
duchownego, ma³¿eñstwo tylko cywilnie zawarte). W tym przypadku proboszcz
zawsze odniesie siê do Kurii i oczekiwaæ bêdzie decyzji ordynariusza. 2. Pierwsze ma³¿eñstwo zosta³o rozwi¹zane przez mieræ ma³¿onka. W tym wypadku pro38
39

Tam¿e, s. 191.
Tam¿e, s. 192.
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boszcz za¿¹da przed³o¿enia metryki mierci ma³¿onka, wystawionej przez urz¹d
kocielny. Jeli przed³o¿ona metryka budzi obawê co do swej autentycznoci albo
metryka mierci pochodzi z urzêdu cywilnego, proboszcz przed³o¿y j¹ Kurii i oczekiwaæ bêdzie dalszych zarz¹dzeñ ordynariusza. Je¿eli strona nie mo¿e dostarczyæ
wiadectwa mierci ma³¿onka, proboszcz zwróci siê do Kurii z prob¹ o kanoniczne przeprowadzenie stwierdzenia mierci i nigdy nie da lubu, dopóki nie
otrzyma orzeczenia: nubat40. Warto jeszcze dodaæ, ¿e Instrukcja podawa³a, i¿ do
stwierdzenia mierci wspó³ma³¿onka nie wystarczy³ sam fakt jego nieobecnoci,
nawet d³ugotrwa³ej, ani uznanie za zmar³ego przez s¹d cywilny, chyba ¿e ordynariusz nada³ wyrokowi s¹dowemu moc prawn¹ tak¿e pro foro canonico41.
ZAKOÑCZENIE
Ma³¿eñstwo jest instytucj¹ z prawa naturalnego. Pan Bóg, Stwórca wszechrzeczy, chce rozmno¿enia siê i rozwoju rodzaju ludzkiego. Osi¹gniêcie tego celu
wymaga instytucji ma³¿eñstwa, czyli z³¹czenia siê mê¿czyzny i kobiety w wy³¹czn¹ i nierozerwaln¹ spo³ecznoæ.
lub, czyli akt zawarcia ma³¿eñstwa, jest to umowa prawna, publiczna, moc¹
której mê¿czyzna i kobieta przekazuj¹ sobie wy³¹czne i dozgonne prawo do po¿ycia ma³¿eñskiego celem zrodzenia i wychowania potomstwa oraz udzielania
sobie wzajemnej pomocy. Ma³¿eñstwo jednak jest umow¹ szczególnego rodzaju
i ró¿ni siê od innych umów tym, ¿e mo¿e byæ zawarta tylko miêdzy jednym
mê¿czyzn¹ i jedn¹ kobiet¹; jego treæ i istotne warunki s¹ z góry okrelone; nie
mo¿e byæ przez wzajemn¹ zgodê stron rozwi¹zane. Ma³¿eñstwo jest umow¹
prawn¹, dlatego strony zgodnie z wymogami prawa musz¹ byæ zdolne do zawarcia ma³¿eñstwa, czyli wolne od wszelkich przeszkód, wyraziæ zezwolenie na jego zawarcie oraz zachowaæ, przy wyra¿aniu zezwolenia, przepisanej formy kanonicznej.
Koció³ od samego pocz¹tku przejawia³ wielka troskê o przysz³ych ma³¿onków. St¹d te¿ nak³ada³ na duszpasterzy obowi¹zek przygotowania wiernych do
sakramentu ma³¿eñstwa. Maj¹c na uwadze fakt, ¿e ma³¿eñstwo jest wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu narzeczonych i ca³ej wspólnoty wiernych, czu³ siê zobowi¹zany do pasterskiej pomocy ludziom m³odym w przygotowaniu ich do ma³¿eñstwa.
Nic dziwnego, ¿e Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 zobowi¹zywa³ duszpasterzy do troski o to, by roztropnie pouczali wiernych o sakramencie ma³¿eñstwa
i o przeszkodach do jego zawarcia. Tematyka ta znalaz³a tak¿e swoje odbicie w postanowieniach Pierwszego Synodu Diecezji Tarnowskiej. Zawiera³y one rozpo40
41

PSDT, stat. 171.
Por. Instrukcja, s. 193.
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rz¹dzenia prawne na temat egzaminu przedlubnego, stwierdzenia stanu wolnego, zapowiedzi oraz usuniêcia przeszkód ma³¿eñskich. Tak przedstawione  w
sposób ramowy  rodki, dobrze wykorzystane przez proboszcza, pozwala³y mu
wa¿nie i godziwie przyst¹piæ do asystowania przy zawieraniu ma³¿eñstwa.
PREPARATION FOR MARRIAGE IN THE LIGHT OF THE DOCUMENTS
OF THE FIRST SYNOD OF THE DIOCESE OF TARNÓW
Summary
The Church has from the very beginning taken great care of future spouses. Hence, she obligated pastors to prepare them for the sacrament of matrimony. Given that matrimony is a major
event in the lives of the betrothed and of the whole community of the faithful, the Church felt
obliged to provide young people with pastoral help in preparing for their marriage. No wonder the
Code of Canon Law of 1917 binds pastors to take care about prudently instructing the faithful on the
sacrament of matrimony and impediments thereto. This subject was also reflected in the resolutions
of the First Synod of the Diocese of Tarnów. The documents contain dispositions regarding the
examination of the contracting parties, the investigation about the free status, the marriage banns
and the removal of impediments to marriage. After these norms have been diligently observed, the
pastor can proceed to assist at the marriage in a valid and licit way.
Keywords: Matrimony, impediments to marriage, marriage banns, dispensation
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