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ZOBOWIAZANIE
˛
DUCHOWNYCH DO CELIBATU
WEDĐUG KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO
Z 1983 R.
Prawodawca w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. zawarđ
przepisy zobowiazuj
˛ ace
˛
do celibatu kandydatów chcacych
˛
przyjać
˛
świe˛cenia. Problematyka dotyczaca
˛ celibatu kapđańskiego od wieków
wzbudzađa niemađe emocje. Celibat interpretowany jest w Kościele na
różne sposoby, z jednej strony należy do cenionych i piele˛gnowanych
wartości Kościođa katolickiego, z drugiej zaś stanowi pđaszczyzne˛ do
wielu dyskusji i niejednokrotnie kwestionowania jego obowiazywal˛
1
ności . Przyczyna˛ takiego stanu rzeczy sa˛ niedomówienia w kwestii
celibatu, a zwđaszcza jeśli chodzi o jego istote˛ i geneze˛. Liczne interpretacje doprowadzaja˛ do bđe˛dnych stanowisk, które w prawie celibatu
upatruja˛ wielu kryzysów w Kościele. Przedmiotem niniejszego opracowania be˛dzie problematyka dotyczaca
˛ zobowiazania
˛
duchownych do celibatu wedđug Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Problem zostanie uje˛ty w naste˛pujacych
˛
punktach: 1) Podstawy teologiczno-prawne zobowiazania
˛
do celibatu; 2) Zobowiazanie
˛
do celibatu w KPK
z 1983 r.; 3) Celibat w wybranych dokumentach pokodeksowych.
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1
S. J a n k o w s k i, Życie bezżenne w Biblii i w nauczaniu Kościođa, w: Celibat znakiem pđodności duchowej w Chrystusie. W 40-lecie encykliki „Sacerdotalis
caelibatus”, red. I. Werbiński, Toruń 2009, s. 11.
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1. PODSTAWY TEOLOGICZNO-PRAWNE ZOBOWIAZANIA
˛
DO CELIBATU

W Piśmie Świe˛tym nie znajduja˛ sie˛ teksty, które miađyby range˛
bezwzgle˛dnego nakazu zachowywania bezżenności. Starotestamentowi
kapđani nie znali celibatu, tym bardziej że samo kapđaństwo byđo tam
przekazywane z ojców na synów w ramach pokolenia Lewiego. Dlatego
też w Ksie˛dze Kapđańskiej znajdujemy liczne zasady, na jakich powinno sie˛ opierać życie mađżeńskie kapđanów. Przepisy te stađy na straży
świe˛tości kapđańskiej2. Jako przykđad można podać okresowa˛ wstrzemie˛źliwość seksualna,
˛ która byđa podyktowana tzw. czystościa˛ rytual3
na˛ .
Teksty z Nowego Testamentu także nie zawieraja˛ stwierdzenia, że
celibat kapđański zostađ nakazany przez Chrystusa lub Apostođów4.
Radykalne wymagania stawiane przez Jezusa uczniom (np. Đk 14,26;
18,29 n.) i przykđad osobisty życia dziewiczego nie oznaczađy normy
bezwzgle˛dnie obowiazuj
˛ acej
˛ 5.
Analizujac
˛ teksty biblijne zauważamy, że Stary i Nowy Testament
niczego ostatecznie nie przesadzaj
˛
a˛ w kwestii celibatu, a „jako najmocniejszy argument za przeżywaniem kapđaństwa w celibacie pozostaje
osobisty przykđad samego Jezusa”6.
Pomimo to, iż Pismo Świe˛te nie zawiera nakazu bezżenności, to
jednak stanowi źródđo uzasadniajace
˛ sens i wartość celibatu.
W pierwszych wiekach mađżeństwo kapđanów stanowiđo coś naturalnego. Dađo sie˛ je pogodzić z prezbiteratem i z biskupstwem. Jednakże
wielu biskupów i prezbiterów uważađo celibat za bardziej odpowiedni
dla kapđaństwa i praktykowano go dobrowolnie Ŧ tak na Wschodzie,
jak i na Zachodzie7.
W podejmowaniu dobrowolnego celibatu nie bez znaczenia byđ wzór
coraz intensywniejszego życia pustelniczego. Celibat đaczyđ
˛
sie˛ z niektórymi formami życia zakonnego, a te z kolei wyrastađy na gruncie

2

G. R y ś, Celibat, Kraków 2002, s. 13.
J. P e r s z o n, Celibat Ŧ dar czy przeszkoda?, w: Celibat znakiem pđodności
duchowej w Chrystusie, s. 67.
4
S. W ó j c i k, Celibat kapđański, „Homo Dei” 37 (1968), nr 4, s. 199.
5
P e r s z o n, Celibat Ŧ dar czy przeszkoda?, s. 67.
6
R y ś, Celibat, s. 25-26.
7
W ó j c i k, Celibat kapđański, s. 199.
3
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rozwijajacego
˛
sie˛ w pierwszych wiekach radykalnego nauczania na temat znaczenia dziewictwa, jak i w kontekście narastajacego
˛
przekonania o bliskiej paruzji Chrystusa8.
Rozwijajace
˛
sie˛ „życie doskonađe”, podje˛te jako radykalne naśladowanie dziewiczego życia Chrystusa, byđo wyborem dobrowolnym.
Nie można mówić o „narzucaniu” celibatu czy o regulacji prawnej.
W pierwszych wiekach, gdy najbardziej radykalnym znakiem przynależności do Chrystusa byđo me˛czeństwo, oddanie życia za wiare˛, dziewictwo ofiarowane Jezusowi porównywane byđo do me˛czeństwa9.
Niezwykle wyraźnie zalecali celibat Ojcowie Kościođa, traktujac
˛ go
jako potrzebne opanowanie ciađa, aby godniej i z wie˛kszym oddaniem
ofiarować sie˛ sprawom duchowym10.
Mimo to, do samych poczatków
˛
IV wieku nie pojawiaja˛ sie˛ wyraźne
i konkretne dowody, aby Kościóđ nakazywađ kandydatom do świeceń
przyje˛cie celibatu.
Pierwszym świadectwem w ksztađtowaniu sie˛ prawa celibatu jest
przywođywany przez historyków, kanonistów i teologów synod w Elwirze (w Hiszpanii) okođo 300 r.11
To pierwsze prawo pisane na ten temat zabraniađo biskupom, prezbiterom i diakonom pożycia mađżeńskiego. Wymagania uje˛to w dwóch
kanonach. W kan. 27 czytamy: „Niech biskup lub jakikolwiek inny duchowny trzyma przy sobie co najwyżej rodzona˛ siostre˛ lub córke˛ poświe˛cona˛ Bogu, żadnej zaś obcej niewiasty. Takie jest zarzadzenie
˛
synodu”. W kanonie 33 czytamy dalej: „Synod zabrania stanowczo, aby
biskupi, kapđani i diakoni oraz wszyscy duchowni be˛dacy
˛ w sđużbie
ođtarza wspóđżyli z żonami swoimi i mieli dzieci. Kto by zaś to czyniđ,
powinien być pozbawiony godności duchownej”12. Trzeba jednak
stwierdzić, iż kanony z Elwiry nie stađy sie˛ powszechnym prawem
Kościođa13.

8
L. K r ó l, Celibat w Kościele katolickim, w Kościođach protestanckich
i w Kościele prawosđawnym, w: Celibat znakiem pđodności duchowej w Chrystusie,
s. 176-177.
9
P e r s z o n, Celibat Ŧ dar czy przeszkoda?, s. 69.
10
W ó j c i k, Celibat kapđański, s. 199.
11
Tamże, s. 199.
12
Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościođa, Poznań 2000,
s. 469.
13
R y ś, Celibat, s. 32.
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Kwestie˛ zakazu pożycia mađżeńskiego przez duchownego podejmowađy inne synody: póđnocnoafrykańskie, a także synody w Galii14.
Papieże od Damazego I (366-384) do Leona Wielkiego (440-461)
popierali praktyke˛ wstrzemie˛źliwości seksualnej duchownych15. Czynili to na różne sposoby. Najcze˛ściej poprzez dekrety, które wspomniana˛ praktyke˛ rozpowszechniađy w Kościođach lokalnych w Italii, Galii,
Hiszpanii i Afryce. Synody tych Kościođów zacze˛đy przyjmować zalecane normy. Motywacja˛ tych postanowień byđ wzglad
˛ na sprawowanie
funkcji sakralnych w cađkowitej czystości. Nieobcy też byđ argument
o konieczności dawania przykđadu, o peđnieniu ojcostwa duchowego,
o potrzebie dyspozycyjności duchownego w sđużbie Bożej16.
W V wieku istniađo już prawo zobowiazuj
˛ ace
˛ duchownych do zacho17
wania celibatu , jednak codzienne życie duchownych niejednokrotnie
odbiegađo od postanowień w tym wzgle˛dzie. W życiu Kościođa byđy momenty zaostrzajace
˛ prawo celibatu, jak i okresy đagodzenia zobowia˛
zań. Zdarzađo sie˛, iż do świe˛ceń dopuszczano żonatych me˛żczyzn. W XI
wieku wielu duchownych byđo żonatych, a wśród nich znajdowali sie˛
także i biskupi. Takie sytuacje zdarzađy sie˛ nawet w Rzymie18.
Kolejni papieże ponawiali i wprowadzali w życie normy dotyczace
˛
bezżenności duchownych. I tak np. Grzegorz VII w 1074 r. pod groźba˛
ekskomuniki zabroniđ jakiemukolwiek duchownemu mieć żone˛, a wiernym zabroniđ spowiedzi św. u takiego duchownego i jednocześnie wprowadziđ zakaz przyjmowania Komunii św. z rak
˛ żonatych kapđanów19.
Ważne postanowienia w utrwaleniu celibatu przynosza˛ sobory laterańskie. Pierwszy Sobór Laterański (1123) zabroniđ duchownym
zamieszkiwać z żonami i konkubinami, zawierać mađżeństwo, a istnie20
jace
˛ zwiazki
˛
kazađ rozwiazać
˛
. Natomiast Sobór Laterański II (1139)
wprowadziđ nieważność mađżeństwa zawartego przez duchownych wyż14

W ó j c i k, Celibat kapđański, s. 199.
M. B a n a s z a k, Historia Kościođa katolickiego, t. I, Warszawa 2005,
s. 179.
16
Tamże, s. 179.
17
J. R a p a c z, Świe˛cenia jako przeszkoda do zawarcia mađżeństwa, „Analecta
Cracoviensia” 35 (2003), s. 488.
18
K r ó l, Celibat w Kościele katolickim, w Kościođach protestanckich i w Kościele prawosđawnym, s. 178.
19
M. B l a z a, D. K o w a l c z y k, Traktat o sakramentach, w: Dogmatyka,
t. V, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2007, s. 456.
20
P e r s z o n, Celibat Ŧ dar czy przeszkoda?, s. 73.
15
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szych świe˛ceń21. Sankcja nieważności takiego mađżeństwa zostađa
zawarta w kanonie VII tego soboru, który traktowađ o zakazie sđuchania mszy odprawianych przez kapđanów żonatych badź
˛ konkubinariu22
szy . Trzeba zauważyć, że do decyzji tego soboru zakaz, który obowia˛
zywađ duchownych do zachowania bezżeństwa, nie miađ takiej mocy
prawnej, co przeszkoda mađżeńska. Mađżeństwa duchownych byđy ważne, ale niegodziwe23. Dlatego też wprowadzenie na Soborze Laterańskim II przeszkody świe˛ceń, jako przeszkody zrywajacej,
˛
stanowiđo
niezwykle ważny krok w formowaniu prawa celibatu.
Celibat byđ prawem, lecz napotykađ na opór. W zaprowadzaniu praktyki celibatu duża˛ role˛ odgrywali legaci papiescy, którzy w poszczególnych krajach i na synodach przypominali o obowiazku
˛
celibatu24.
O przeđomie możemy mówić w zwiazku
˛
z reformacja.
˛ W nauczaniu
reformatorów tematy mađżeństwa i życia seksualnego nie zajmowađy
pierwszoplanowego miejsca, ale z drugiej strony miađy swoje znaczenie25. Gđoszono liberalizm mađżeński, zaś obowiazkowy
˛
celibat uważano za sprzeczny z prawem Bożym i natura.
˛ Zwalczanie katolickiej
koncepcji celibatu byđo wedđug reformatorów podyktowane masowa˛
niewiernościa˛ duchownych i co za tym idzie Ŧ zgorszeniem dawanym
wiernym26.

21

Sobór Laterański I, Kanon 21, w: Dokumenty soborów powszechnych, t. II,
red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2004, s. 133.
22
„Podażaj
˛ ac
˛ śladami naszych poprzedników, papieży rzymskich, Grzegorza
VII, Urbana i Paschalisa, polecamy, aby nikt nie sđuchađ mszy celebrowanej przez
tych [kapđanów], o których wie, że żyja˛ z żona˛ lub konkubina˛ […] postanawiamy,
że jeśli znaleźliby sie˛ biskupi, prezbiterzy, diakoni, subdiakoni, kanonicy regularni
i mnisi, a także bracia zakonni po zđożonych ślubach, którzy, đamiac
˛ swoje świe˛te
postanowienia, odważyliby sie˛ pođaczyć
˛
z żonami, zobowiazani
˛
sa˛ sie˛ od nich rozdzielić. Uważamy bowiem, że tego rodzaju zwiazek,
˛
zawarty wbrew prawu kościelnemu, nie jest mađżeństwem. Natomiast osoby tak rozdzielone, niech ze swej strony
czynia˛ pokute˛ odpowiednia˛ do tak wielkiego wykroczenia” (Sobór Laterański II,
Kanon 7, w: Dokumenty soborów powszechnych, s. 145-146).
23
R a p a c z, Świe˛cenia jako przeszkoda do zawarcia mađżeństwa, s. 489.
24
K r ó l, Celibat w Kościele katolickim, w Kościođach protestanckich i w Kościele prawosđawnym, s. 179.
25
R y ś, Celibat, s. 97.
26
Por. P e r s z o n, Celibat Ŧ dar czy przeszkoda?, s. 74; R y ś, Celibat,
s. 97-99.
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W tym kontekście możemy stwierdzić, iż dopiero Sobór Trydencki
(1545-1563) podniósđ poziom dyscypliny i karność kleru27.
Sobór Trydencki przy okazji omawiania kwestii mađżeństwa potwierdziđ dyscypline˛ celibatu, jako zasade˛ życia kapđańskiego, nakđadajac
˛ sankcje˛ za jego zđamanie28. Sankcje dyscyplinarne wobec
duchownych ogđoszono w dekrecie De reformatione generali. Do kar
należađa konfiskata określonej cze˛ści dochodów, pozbawienie beneficjów
na określony czas, a w końcu na zawsze. Ostatecznie stosowano suspense˛ i ekskomunike˛, a nieślubnym synom duchownych zamykano doste˛p do świe˛ceń i kościelnych urze˛dów29.
Przeđomowa˛ role˛ odegrađ jednak dekret Cum adolescentium aetas
z 1563 r., polecajacy
˛
zakđadanie seminariów duchownych30. Dzie˛ki
postanowieniom Soboru Trydenckiego w sprawie seminariów duchownych przygotowanie kandydatów do kapđaństwa przestađo być przypadkowe i doraźne, a stađo sie˛ bardziej systematyczne i zorganizowane31.
Seminaria z zađożenia stađy sie˛ instytucjami formacyjnymi, a wychodzacy
˛ z nich duchowni nareszcie traktowali celibat nie tylko w kategoriach sztywnego prawa32. Udoskonalenie formacji do kapđaństwa zaowocowađo bardziej świadomym wyborem celibatu jako drogi do doskonađości życia kapđańskiego33.
Ustalona na Soborze Trydenckim praktyka udzielania świe˛ceń nieżonatym me˛żczyznom byđa potwierdzana w naste˛pnych stuleciach
przez papieży. Zanim prawo celibatu znalazđo sie˛ w dyspozycjach
Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r., byđy jeszcze momenty, w których chciano zakwestionować to prawo. Wspomnieć należy rewolucyjna˛
Francje˛, a naste˛pnie dziewie˛tnastowieczne postulaty zmian zwiazane
˛
z liberalnymi i modernistycznymi nurtami. Papieże jednak pozosta-

27
S. K a s p r z a k, Celibat wymogiem do świe˛ceń wedđug obowiazuj
˛
acego
˛
prawa kościelnego, „Roczniki Nauk Prawnych” 13 (2003), z. 2, s. 224.
28
Por. P e r s z o n, Celibat Ŧ dar czy przeszkoda?, s. 74; K r ó l, Celibat w Kościele katolickim, w Kościođach protestanckich i w Kościele prawosđawnym, s. 180.
29
R y ś, Celibat, s. 102.
30
Zob. Sobór Trydencki, Cum adolescentium aetas, w: Dokumenty soborów
powszechnych, t. IV, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2005, s. 705-713.
31
T. P a w l u k, Prawo kanoniczne wedđug Kodeksu Jana Pawđa II, t. II: Lud
Boży, jego nauczanie i uświe˛canie, Olsztyn 2002, s. 56.
32
R y ś, Celibat, s. 102-103.
33
P e r s z o n, Celibat Ŧ dar czy przeszkoda?, s. 74-75.
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wali niezachwiani, dokumentujac
˛ swa˛ postawe˛ encyklikami i adhorta34
cjami .
KPK z 1917 r. zawierađ wyraźnie dyspozycje odnoszace
˛ sie˛ do bezwzgle˛dnego zachowania prawa celibatu. Podmiotem obowiazkowego
˛
celibatu byli wszyscy duchowni, poczawszy
˛
od tych, którzy przyje˛li tonsure˛, aż do majacych
˛
świe˛cenia biskupie35.
Duchowni đamiac
˛ doskonađa˛ czystość, stawali sie˛ winni świe˛tokradztwa (kan. 132 § 1). Usiđowanie zawarcia mađżeństwa przez duchownego
wyższych świe˛ceń zostađo opatrzone sankcja˛ nieważności (kan. 1072).
Duchowny za ten czyn zaciagađ
˛
ekskomunike˛ zastrzeżona˛ Stolicy Świe˛tej (kan. 2388), traciđ urzad
˛ (kan. 188 5°), a w przypadku zakonnika
naste˛powađo ipso facto wydalenie z zakonu (kan. 646). Duchowni niższych świe˛ceń w przypadku zawarcia mađżeństwa, z mocy samego prawa tracili stan duchowny, chyba że mađżeństwo byđo nieważne wskutek przymusu (kan. 132 § 2). Prawodawca przewidywađ także sytuacje,
kiedy żonaty za dyspensa˛ papieska˛ wstapiđby
˛
do stanu duchownego.
W takim przypadku nie wolno mu byđo prowadzić życia mađżeńskiego
(kan. 1114)36.
Z biegiem lat okazađo sie˛, że KPK z 1917 r. wymagađ nowelizacji.
Stađ sie˛ bowiem niedoskonađy w dobie wspóđczesnej. Nowe projekty
przepisów dotyczacych
˛
celibatu (pierwszy z 1977 r., drugi z 1980 r.,
naste˛pnie z 1982 r. i z 1983 r.) zawierađy kwestie kluczowe dla ostatecznego opracowania kanonów o celibacie37.

2. CELIBAT W KODEKSIE PRAWA KANONICZNEGO Z 1983 R.

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. zmieniđ obowiazek
˛
celibatu
pod wzgle˛dem podmiotowym, jak i przedmiotowym. Zniesiono tonsure˛

34

R y ś, Celibat, s. 105-106.
J. K r u k o w s k i, Świe˛ci szafarze, czyli duchowni, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1: Ksie˛ga II. Lud Boży, cz. 1, Wierni chrześcijanie,
cz. 2, Ustrój hierarchiczny Kościođa, red. J. Krukowski, Poznań 2005, s. 99.
36
F. B a˛ c z k o w i c z, Prawo kanoniczne. Podre˛cznik dla duchowieństwa, t. I,
Kraków 1932, s. 270.
37
Tamże, s. 227.
35
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i świe˛cenia niższe38, a podmiotem obowiazkowego
˛
celibatu stali sie˛
ci, którzy przyje˛li świe˛cenia: diakoni, prezbiterzy i biskupi39.
Prawodawca w KPK z 1983 r. wyraźnie wskazuje, co jest źródđem
zobowiazania
˛
do podje˛cia celibatu. Jest to kwestia ważna, gdyż dawniej dyskutowano, czy celibat w Kościele đacińskim obowiazuje
˛
bezpośrednio z mocy ślubu czystości, czy też z mocy ustawy kościelnej. Kodeks Jana Pawđa II rozstrzygnađ
˛ te˛ kwestie˛ wskazujac,
˛ iż źródđem
obowiazku
˛
celibatu jest dobrowolne zobowiazanie
˛
sie˛ kandydata do
świe˛ceń. Jest ono jednocześnie warunkiem koniecznym dopuszczenia
do diakonatu (kan. 1037)40.
Dyspozycje dotyczace
˛ obowiazku
˛
celibatu zawarte sa˛ w kan. 277 § 1:
„Duchowni obowiazani
˛
sa˛ zachować ze wzgle˛du na Królestwo niebieskie doskonađa˛ i wieczysta˛ wstrzemie˛źliwość; i dlatego zobowiazani
˛
sa˛
do celibatu, który jest szczególnym darem Bożym, dzie˛ki któremu
świe˛ci szafarze moga˛ niepodzielnym sercem đatwiej zđaczyć
˛
sie˛ z Chrystusem a także swobodniej oddać sie˛ sđużbie Bogu i ludziom”.
Z powyższego przepisu wynika, iż celibat nie oznacza tylko bezżenności duchownego. Podje˛cie celibatu ma być pođaczone
˛
z doskonađa˛
i dozgonna˛ czystościa,
˛ a wie˛c Ŧ jak zauważa T. Pawluk Ŧ z dobrowolnym wyrzeczeniem sie˛ na cađe życie świadomego dziađania o charakterze seksualnym41.
Aktualnie wśród kanonistów sa˛ różne opinie na temat przywođanego
kanonu. Jedni upatruja˛ w zobowiazaniu
˛
do celibatu wyđacznie
˛
aspekt
jurydyczny, który sprowadzađby sie˛ do ścisđej interpretacji celibatu
jako wyđacznie
˛
bezżenności. Wydaje sie˛ jednak, iż takie stanowisko
doprowadziđoby do wielu zđych nadinterpretacji w kwestii celibatu. Do
czystości sa˛ powođani wszyscy wierzacy.
˛
Duchowni maja˛ zachować
dodatkowo doskonađa˛ i wieczysta˛ wstrzemie˛źliwość. Na straży tej dos-

38

Prawodawca w KPK z 1983 r. wspomina obecnie o posđudze lektora i akolity
(kan. 230; kan. 1035); tonsura i niższe świe˛cenia zostađy zniesione przez Pawđa VI.
Zob. P a u l u s PP. VI, Motu proprio Ministeria quedam, 15.08.1972, AAS 64
(1972), s. 529-534; P a w e đ VI, Motu proprio wprowadzajace
˛ nowa˛ dyscypline˛ w
odniesieniu do tonsury, świe˛ceń niższych i subdiakonatu w Kościele đacińskim, w:
Posoborowe prawodawstwo kościelne, t. V, z. 2, red. E. Sztafrowski, Warszawa
1974, s. 7-19.
39
K r u k o w s k i, Świe˛ci szafarze, czyli duchowni, s. 99.
40
Por. P a w l u k, Prawo kanoniczne wedđug Kodeksu Jana Pawđa II, s. 87;
B a˛ c z k o w i c z, Prawo kanoniczne , s. 270-271.
41
P a w l u k, Prawo kanoniczne wedđug Kodeksu Jana Pawđa II, s. 87.
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konađej czystości stoi zobowiazanie
˛
do celibatu. Skoro prawodawca użyđ
sđów: „doskonađa i wieczysta wstrzemie˛źliowść” chroniona celibatem
jako „darem Bożym”, należy przyjać,
˛ iż jego wola˛ nie byđo tylko i wyđacznie
˛
traktowanie celibatu jako bezżenności, ale jako wyrzeczenie sie˛
wszelkich czynności seksualnych. Takie stanowisko jest opinia˛ powszechna˛ w Kościele.
Trzeba zatem stwierdzić, iż tradycja do nadawania gđe˛bszego sensu
i znaczenia celibatowi jest obecna w KPK z 1983 r., co np. wyraża sie˛
w jednakowym określeniu elementu prawnego definicji czystości konsekrowanej i celibatu42. Wielu wspóđczesnych autorów podkreśla identyczność realizacji celibatu kapđańskiego i czystości konsekrowanej,
˛
że zakonnicy sa˛ zwiazani
˛
czego przykđadem jest kan. 67243, podajacy,
przepisami o celibacie kapđańskim. Niektórzy kanoniści unikaja˛ terminu „celibat kapđański”, uważajac,
˛ że Ŧ jak wynika z kanonów (kan. 277
44
i 599 ) Ŧ istnieje jeden celibat dla królestwa Bożego, który moga˛
podejmować zarówno świeccy, kapđani, jak i osoby konsekrowane. Ma
on te same podstawy, przy czym w perspektywie historycznej życie zakonne bardziej wyraziście niż życie kapđańskie ukazywađo wybór celibatu45.
Podje˛cie przez duchownego celibatu pociaga
˛
za soba˛ także inne
konsekwencje. Kodeks nakazuje celibatariuszowi roztropność w odnoszeniu sie˛ do osób, z którymi przebywanie mogđoby naruszyć zachowanie czystości i wywođać zgorszenie (zob. kan. 227 § 2)46. Prawodawca
stawia w tej materii zakaz ogólny, który obejmuje „osoby”, a zatem

42

B. S z e w c z u l, Ewangeliczna rada czystości a obowiazek
˛
doskonađej
wstrzemie˛źliwości w celibacie (kan. 599 KPK/1983), „Prawo Kanoniczne” 51 (2008),
nr 3-4, s. 172.
43
Kan. 672: „Zakonnicy sa˛ zwiazani
˛
przepisami kan. 277, 285, 286, 287 i 289;
zakonnicy be˛dacy
˛ duchownymi Ŧ ponadto przepisami kan. 279, § 2. W instytutach
laickich na prawie papieskim, zezwolenie, o których w kan. 285, § 4, może być
udzielone przez wđasnego przeđożonego wyższego”.
44
Kan. 599: „Ewangeliczna rada czystości podejmowana ze wzgle˛du na Królestwo niebieskie, be˛daca
˛ znakiem przyszđego świata i źródđem obfitej pđodności w niepodzielnym sercu, zawiera w sobie obowiazek
˛
doskonađej wstrzemie˛źliwości w celibacie”.
45
S z e w c z u l, Ewangeliczna rada czystości, s. 173.
46
J. A d a m c z y k, Celibat duchownych w dyspozycjach Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 16 (2006), nr 1, s. 340.
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kobiety i me˛żczyzn, z którymi kontakty mogđyby narazić celibatariuszy
na tego typu zagrożenia47.
W KPK z 1983 r. zawarta jest dyspozycja, w myśl której biskup ma
wđadze˛ do wydawania dodatkowych wyjaśnień czy ustaleń odnośnie do
celibatu, choć nie nakazuje sie˛ mu wcześniejszego wysđuchania opinii
rady kapđańskiej, jak stanowiđy projekty do tego kanonu (zob. kan. 227
§ 3)48.
Wpisujac
˛ sie˛ także w wielowiekowa˛ tradycje˛, Kodeks Prawa Kanonicznego zawiera dyspozycje, iż majacy
˛ świe˛cenia nieważnie usiđuja˛
zawrzeć mađżeństwo (kan. 1087). Prawodawca wykluczyđ w ten sposób
możliwość bycia jednocześnie duchownym i mađżonkiem (z wyjatkiem
˛
49
diakonów stađych) .
Celibat jako bezżenność i doskonađa czystość jest wartościa˛ niezwykle ceniona˛ w prawie kościelnym. Stad
˛ w wielu kanonach Kodeksu
można znaleźć dyspozycje określajace
˛ sankcje za wykroczenia przeciwko celibatowi. KPK z 1983 r. traktuje đamanie celibatu jako przeste˛pstwo i obwarowuje je sankcjami karnymi50. Wśród tych przeste˛pstw
sa˛ i takie, które w konsekwencji pociagaj
˛ a˛ za soba˛ wydalenie ze stanu
51
duchownego . Usiđowanie zawarcia mađżeństwa przez duchownego,
życie duchownego w konkubinacie oraz trwanie w sposób wywođujacy
˛

47

K r u k o w s k i, Świe˛ci szafarze, czyli duchowni, s. 99.
K a s p r z a k, Celibat wymogiem do świe˛ceń, s. 230.
49
A d a m c z y k, Celibat duchownych, s. 340-341.
50
Tamże.
51
Kan. 1394: „§ 1. Przy zachowaniu przepisu kan. 194, § 1, n. 3, duchowny
usiđujacy
˛ zawrzeć mađżeństwo, choćby tylko cywilne, podlega suspensie wiaż
˛ acej
˛
moca˛ samego prawa. Gdy po upomnieniu nie poprawia sie˛ i nadal daje zgorszenie,
może być karany stopniowo pozbawieniami lub także wydaleniem ze stanu duchownego. § 2. Zakonnik ślubów wieczystych, który nie jest duchownym, usiđujac
˛ zawrzeć mađżeństwo choćby tylko cywilne, podlega interdyktowi wiaż
˛ acemu
˛
moca˛
samego prawa, z zachowaniem przepisu kan. 694”.
Kan. 1395: „§ 1. Duchowny konkubinariusz poza wypadkiem, o którym w kan.
1394, oraz duchowny trwajacy
˛ w innym grzechu zewne˛trznym przeciwko szóstemu
przykazaniu Dekalogu, wywođujacym
˛
zgorszenie, winien być ukarany suspensa,
˛ do
której, gdy mimo upomnienia trwa w przeste˛pstwie, można stopniowo dodawać inne
kary, aż do wydalenia ze stanu duchownego. § 2. Duchowny, który w inny sposób
wykroczyđ przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu, jeśli jest to pođaczone
˛
z użyciem przymusu lub gróźb, albo publicznie lub z osoba˛ mađoletnia˛ poniżej lat szesnastu, powinien być ukarany sprawiedliwymi karami, nie wyđaczaj
˛
ac
˛ w razie potrzeby wydalenia ze stanu duchownego” .
48
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zgorszenie w innym grzechu przeciwko czystości, może prowadzić aż
do wydalenia ze stanu duchownego52.

3. CELIBAT W WYBRANYCH DOKUMENTACH POKODEKSOWYCH

Celem podkreślenia, jak ważne jest zobowiazanie
˛
duchownych do
celibatu, zostana˛ przywođane dwa dokumenty, które sa˛ odpowiedzia˛ na
aktualnie pojawiajace
˛ sie˛ problemy dotyczace
˛ celibatu.
Doprecyzowania wymagađa kwestia sankcji za đamanie celibatu,
która wiazađa
˛
sie˛ z przeste˛pstwem wobec nieletnich. W modyfikacjach
wprowadzonych do tekstu Normae de gravioribus delictis, opracowanych przez Kongregacje˛ Nauki Wiary, a zaprezentowanych 15 lipca
2010 r., w art. 6 czytamy: „§ I. Najcie˛ższymi przeste˛pstwami przeciw
obyczajom, które osadza
˛
tylko Kongregacja Nauki Wiary sa:
˛ 1° przeste˛pstwo przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu, popeđnione przez
duchownego z nieletnim poniżej osiemnastego roku życia; w tym numerze zrównana jest z nieletnim osoba, która trwale jest niezdolna posđugiwać sie˛ rozumem; 2° nabywanie albo przechowywanie, lub rozpowszechnianie w celach lubieżnych materiađów pornograficznych,
przedstawiajacych
˛
nieletnich poniżej czternastego roku życia, przez
duchownego Ŧ w jakikolwiek sposób i za pomoca˛ jakiegokolwiek urza˛
dzenia. § 2. Duchowny popeđniajacy
˛
przeste˛pstwa, o których mowa
w § 1, winien być ukarany odpowiednio do wagi przeste˛pstwa, nie
wyđaczaj
˛
ac
˛ wydalenia lub pozbawienia urze˛du”53.
Kara wydalenia ze stanu duchownego stanowi jeden z trzech wymienionych w kan. 290 KPK z 1983 r. sposobów utraty przynależności do
stanu duchownego. Oprócz tej kary, kapđan traci stan duchowny przez
wyrok sadowy
˛
lub administracyjny stwierdzajacy
˛ nieważność świe˛ceń
oraz przez reskrypt Stolicy Apostolskiej przenoszacy
˛ do stanu świeckiego, który jest udzielany diakonom tylko z poważnych przyczyn, a prezbiterom z najpoważniejszych54.
52

A d a m c z y k, Celibat duchownych, s. 341-344.
Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary, Modyfikacje wprowadzone do tekstu
„Normae de gravioribus delictis”, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 2010,
nr 10, s. 53-54.
54
J. Krukowski podaje, iż dla diakonów taka˛ przyczyna˛ może być che˛ć zawarcia
mađżeństwa przez wdowca ze wzgle˛du na zapewnienie opieki nad dziećmi. Dla
prezbiterów taka˛ przyczyna˛ może być choroba fizyczna, zaburzenia osobowościowe.
53
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Skutki utraty przynależności do stanu duchownego zostađy określone đacznie
˛
dla trzech przypadków. Trzeba jednak zauważyć, iż
w przypadku utraty stanu duchownego przez wyrok sadowy
˛
lub dekret
administracyjny, stwierdzajacy
˛ nieważność świe˛ceń, ustaja˛ wszystkie
prawa i obowiazki.
˛
Natomiast w dwóch pozostađych przypadkach wedđug kan. 290 ustaja˛ prawa i obowiazki,
˛
z wyjatkiem
˛
obowiazku
˛
zachowania celibatu. Utrata przynależności do stanu duchownego w tych
przypadkach nie zawiera w sobie zwolnienia z celibatu. W niniejszym
opracowaniu nie be˛dzie podje˛ta kwestia dyspensy od celibatu. Warto
jednak przywođać wypowiedź Benedykta XVI. Odpowiadajac
˛ na pytanie
o kryzysy u kapđanów, stwierdziđ: „Gdy jakiś ksiadz
˛
żyje z kobieta,
˛
trzeba sprawdzić, czy jest w tym obecna prawdziwa wola zawarcia
mađżeństwa i czy mogliby stworzyć dobra˛ rodzine˛. Jeśli tak jest, musza˛
pójść ta˛ droga.
˛ Jeśli chodzi tylko o moralna˛ sđabość i nie ma mie˛dzy
nimi prawdziwej wewne˛trznej wie˛zi, trzeba spróbować znaleźć droge˛
do uzdrowienia jego i jej”55. Takie stanowisko Biskupa Rzymu podkreśla ochrone˛ godności każdego czđowieka i ochrone˛ świe˛tości kapđaństwa. W sytuacji, kiedy serce kapđana przestaje być wyđacznie
˛
miejscem dla Boga (w sensie wierności kapđańskiej), życie duchownego
staje sie˛ antyświadectwem. Pojawiajaca
˛ sie˛ dodatkowo relacja do drugiej osoby, skierowana na wole˛ zawarcia z nia˛ mađżeństwa, sprawia,
iż kapđan nie wypeđniajac
˛ swoich obowiazków,
˛
prowadzac
˛ nieusprawiedliwione moralnie zđe życie, wykazuje brak szacunku dla samego
sakramentu świe˛ceń. W tej sytuacji kapđaństwo, które jest darem,
staje sie˛ niejako „kara”,
˛ gdyż kapđan nie może uregulować swojej sytuacji. Wielka godność i ochrona kapđaństwa, które nigdy nie może być
traktowane jako „kara”, jak również wzglad
˛ na dobro dusz sprawiaja,
˛
iż Biskup Rzymski po rozpatrzeniu sprawy może udzielić đaski dyspensy od celibatu.
Jak ważna˛ role˛ odgrywa praktyka celibatu, podkreśla też wymóg
tego prawa od nieżonatych anglikanów przyje˛tych do Kościođa katolickiego. Nawet w takich sytuacjach Kościóđ nie uste˛puje z ustanowionego prawa. Dnia 9 listopada 2009 r. zostađa opublikowana konstytucja

Przyczyna˛ utraty stanu duchownego przez reskrypt Stolicy Apostolskiej może być
także zađożona rodzina, odpowiedzialność za pocze˛te dzieci. K r u k o w s k i,
Świe˛ci szafarze, czyli duchowni, s. 115-116.
55
Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem, Światđość Świata, Papież,
Kościóđ i znaki czasu, Kraków 2011, s. 51.
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apostolska Anglicanorum coetibus Benedykta XVI, dotyczaca
˛ Ordynariatów Personalnych dla anglikanów, którzy pragna˛ przystapić
˛
do
peđnej wspólnoty z Kościođem katolickim. W przepisach dođaczonych
˛
do
dokumentu, w punkcie VI znajduje sie˛ dyspozycja nawiazuj
˛ aca
˛ do encykliki Pawđa VI o celibacie, mówiaca
˛
o przejściu duchownych już
żonatych. Ich posđuga ma być taka, aby nie przeszkadzađa ustanowionej dyscyplinie celibatu. Natomiast „[...] duchowni nieżonaci musza˛
podporzadkować
˛
sie˛ normom o celibacie duchowieństwa zgodnie z kan.
277”56. Dalej czytamy: „§ 2. Ordynariusz, w peđni przestrzegajac
˛
dyscypliny odnośnie do celibatu duchowieństwa w Kościele đacińskim,
pro regula dopuści do świe˛ceń prezbiteratu tylko me˛żczyzn celibatariuszy”. W poszczególnych przypadkach ordynariusz be˛dzie mógđ
skierować prośbe˛ do papieża o odstapienie
˛
od kan. 277.

*
Reasumujac
˛ powyższe rozważania dotyczace
˛ zobowiazania
˛
duchownych do celibatu, należy stwierdzić, że:
1. Prawodawca w kan. 277 zobowiazuj
˛ ac
˛ duchownych do celibatu,
wskazuje źródđo tego zobowiazania,
˛
którym jest wđasna wola kandydata do świe˛ceń.
2. Z treści kan. 277 wynika, że celibat nie oznacza tylko bezżenności, ale jest czystościa˛ w sensie ścisđym (doskonađym).
3. Prawodawca daje biskupowi uprawnienia do szczególnego dziađania w kwestii prawa celibatu.
4. Przepis kodeksowy dotyczacy
˛ prawa celibatu wpisuje sie˛ w wielowiekowa˛ tradycje˛ Kościođa.
5. Nieprzestrzeganie podje˛tego zobowiazania
˛
skutkuje sankcjami
określonymi w prawie.
6. Kryzys powođania nie oznacza automatycznie zwolnienia z celibatu.
7. Uzyskanie dyspensy od celibatu jest zawsze đaska˛ i stanowi
ochrone˛ godności czđowieka i sakramentu kapđaństwa.

56

B e n e d y k t XVI, Konstytucja apostolska „Anglicanorum coetibus” o ustanowieniu Ordynariatów Personalnych dla anglikanów przyste˛pujacych
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8. Istnieje konieczność gruntownej formacji przyszđych celibatariuszy, biorac
˛ pod uwage˛ aktualne przemiany światopogladowe.
˛
9. Celibat dobrowolnie przyje˛ty i dobrze przeżywany jest znakiem
rzeczywistości duchowej, a świadectwo takiego życia może przyczynić
sie˛ do zbawienia dusz, które jest najwyższym prawem Kościođa.

Celibacy obligation for clerics
according to the Code of Canon Law of 1983
S u m m a r y
The issue of celibacy obligations for clerics according to the Code of Canon
Law of 1983 was taken up in the article. This problem contains the following
items: 1) theological and legal basis for the celibacy obligation; 2) celibacy
obligation in the Code of Canon Law of 1983; 3) celibacy in selected documents issued after the Code of Canon Law of 1983; 4) conclusion.
Legislator in can. 277, binding the clerics to celibacy, indicates the source
of this obligation, what is the candidate’s own will to the orders. According to
the can. 277, celibacy means chastity sensu stricto (in a perfect way). Canon
Law regulation concerning celibacy law has a long Church tradition. When
cleric does not obey this obligation, penal sanctions are applied.
Celibacy which is voluntarily accepted and experienced in a proper way is
a spiritual reality sign, contributes to the salvation of souls which is the supreme law in the Church.
Translated by Agnieszka Romanko
Sđowa kluczowe: celibat, świe˛cenia, czystość, wstrzemie˛źliwość, sankcja
karna
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