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Streszczenie
Artykuł przedstawia aktualny stan prawny dotyczący możliwości udzielania w Kościele
katolickim święceń diakonatu i prezbiteratu mężczyznom żonatym i celibatariuszom.
W Kościele łacińskim zasadą pozostaje, że święcenia prezbiteratu kandydaci przyjmują w
stanie bezżennym, natomiast diakonat jako stopień stały mogą przyjąć także mężczyźni
żonaci. Wyjątkiem od wymogu celibatu w przypadku prezbiterów łacińskich jest status
byłych żonatych duchownych anglikańskich, którzy po złożeniu katolickiego wyznania wiary
przyjmują święcenia prezbiteratu w Kościele katolickim. Natomiast w katolickich Kościołach
wschodnich decyzja odnośnie do żonatych kandydatów do święceń, na podstawie przepisów
Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, należy do kompetencji władzy ustawodawczej
Kościoła sui iuris lub do Stolicy Apostolskiej, w zależności od stopnia samodzielności
Kościoła. W roku 2014 Kongregacja Kościołów Wschodnich opublikowała decyzję papieża
Franciszka, na podstawie której dopuszczono możliwość udzielania święceń mężczyznom
żonatym oraz pełnienia posługi przez żonatych prezbiterów na terytoriach, które nie są
uważne za terytoria „tradycyjnie wschodnie”. Autor dołącza także analizę przepisów
partykularnych Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego oraz Konferencji Episkopatu
Polski.
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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 unmarried 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.
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