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ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA CORAM ASSISTENTE LAICO (KAN. 1112)
Streszczenie
Wprowadzona po Soborze Watykańskim II norma zezwalająca na ustanawianie osoby
świeckiej świadkiem kwalifikowanym małżeństwa zawieranego w formie kanonicznej nie
została dotychczas szerzej opracowana naukowo w języku polskim. Niniejszy artykuł jest
próbą zapełnienia tej luki w polskiej literaturze kanonistycznej. Pierwsza część przedłożenia
poświęcona jest rozwojowi normy w prawodawstwie posoborowym przed promulgacją
Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Następnie zostały omówione warunki umożliwiające
delegowanie świeckiego do asystowania przy zawarciu małżeństwa zawarte w kan. 1112
tegoż Kodeksu: brak kapłanów i diakonów oraz delegacja biskupa diecezjalnego po uzyskaniu
pozytywnej opinii Konferencji Biskupów i zezwolenia ze strony Stolicy Apostolskiej.
Ostatnim zaprezentowanym zagadnieniem są obowiązki delegowanego świeckiego
w związku z powierzonym mu zadaniem, do których należy przygotowanie nupturientów do
małżeństwa, zweryfikowanie ich zdolności do jego zawarcia, przewodniczenie obrzędowi
oraz zatroszczenie się o odpowiednie odnotowanie tego faktu w dokumentacji kościelnej.
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kwalifikowany; posługa uświęcania

THE CELEBRATION OF MARRIAGE CORAM ASSISTENTE LAICO (CAN. 1112)
Summary
Introduced after the Second Vatican Council, the norm permitting the lay person to be a qualified witness of marriage entered into a canonical form has not been yet further elaborated in
Polish language. This article is an attempt to fill this gap in Polish canonical literature. The
first part of the presentation is devoted to the development of the norm in post-conciliar
legislation before the promulgation of the 1983 Code of Canon Law. The next part of this
dissertation presents the conditions for delegation of lay person to assist at marriage in
accordance with Can. 1112 of this Code: lack of priests and deacons, consent of the diocesan
bishop with favorable vote of the conference of bishops and permission of the Holy See. The
last presented issue is the duties of a delegated lay persons in connection with the task
entrusted to them to prepare the nupturients for marriage, to verify their ability to conclude it,
to preside over the rite and to take note of this fact in the church documentation.
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