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MA E STWA MIESZANE
Wybrane zagadnienia z praktyki kurialnej

W ramach refleksji nad ma e stwami o ró nej przynale no ci wyznaniowej przedmiotem mego przed o enia b d niektóre praktyczne zagadnienia
istotne z punktu widzenia urz dnika administracji ko cielnej, któremu przychodzi zmierzy si z problematyk ma e stw mieszanych nie tyle w bezpo rednim dialogu duszpasterza z narzeczonymi (cho rozmowy z narzeczonymi nie
nale w kurii do zdarze rzadkich), ale g ównie podczas weryfikacji dokumentów, jakie z kancelarii parafialnych wp ywaj do kurii diecezjalnej z pro b
o zezwolenie na zawarcie ma e stwa mieszanego. Oczywi cie optyka admini stracyjna, kurialna nader delikatnego zagadnienia ma e stw mieszanych nie
wyczerpuje, ale stanowi nieodzowny aspekt prezentacji tego tematu.
Archidiecezja krakowska – bo na do wiadczeniach z tego Ko cio a lokalnego zamierzam si opiera – nie jest regionem, w którym mo na by by o wyra nie wskaza skupiska chrze cijan wyznania niekatolickiego. Wed ug danych
statystycznych dostarczanych przez proboszczów, niekatolicy stanowi ok.
2,8%1 wszystkich zamieszkuj cych obszar archidiecezji, a liczba ma e stw
mieszanych i ma e stw z osobami nieochrzczonymi w stosunku do wszystkich
ma e stw kanonicznych zawieranych na terenie archidiecezji krakowskiej to
ok. 2,3% (w tym 1,5% ma e stw mieszanych w rozumieniu kan. 1124)2, przy
czym jeszcze przed dekad ten odsetek wynosi zaledwie 0,4%3. Przyczyn tego
znacznego wzrostu liczby ma e stw zawieranych w Ko ciele katolickim przez
katolików z osobami innych wyzna jest przede wszystkim wi ksza mobilno
ludno ci i emigracja zarobkowa, zw aszcza po wej ciu Polski do Unii Europej1
Wed ug danych z 2010 r. w ród ok. 1 600 000 osób zamieszka ych na terenie archidiecezji
krakowskiej niekatolików by o 45 tysi cy.
2
W 2010 r. na 9168 ma e stw kanonicznych by o 138 ma e stw mieszanych oraz 72 ma e stwa z nieochrzczonymi (w sumie 210 ma e stw z niekatolikami).
3
W 2000 r. ma e stw kanonicznych by o 8300, w tym 33 ma e stwa z ochrzczonymi niekatolikami i z nieochrzczonymi ( cznie).
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skiej w 2004 r. Oprócz szczególnych wyzwa duszpasterskich w stosunku do
ma onków i rodzin podejmuj cych decyzj o emigracji, zw aszcza w obliczu
zwi zanych z ni rozmaitych trudno ci i zagro e dla ycia ma e skiego i rodzinnego4, istotnym efektem tego zjawiska jest dostrzegalny wzrost liczby ma e stw mieszanych zawieranych przez naszych rodaków z chrze cijanami-niekatolikami zza granicy. Znacz ca cz
ma e stw mi dzywyznaniowych
zawieranych na terenie archidiecezji krakowskiej to zwi zki skojarzone w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, USA, w krajach skandynawskich, a tak e
w innych pa stwach. Najcz ciej przygotowanie do zawarcia takich ma e stw
(katecheza przedma e ska, badanie kanoniczne narzeczonych, udzielenie stosownych zezwole lub dyspens) dokonuje si w kraju zamieszkania narzeczonych, a sama ceremonia lubna odbywa si w Polsce – w miejscu pochodzenia
narzeczonej, gdy najcz ciej to w a nie Polki wychodz za m za obcokra jowców niekatolickiego wyznania.
Poza problemami natury formalnej, zwi zanymi z przekazywaniem potrzebnej dokumentacji5 i zapewnieniem skutków cywilnych takich zwi zków, przy
okazji ma e stw mieszanych pojawiaj si kwestie – zreszt nie ograniczaj
si one do ma e stw kojarzonych poza Polsk – które domagaj si praktycznych instrukcji i przypomnie skierowanych do duszpasterzy6, ale tak e wykraczaj poza poziom czysto pragmatyczny. Na niektóre z nich pragn zwróci
uwag w dalszym ci gu wyst pienia.
1. Przyczyna zezwolenia na zawarcie ma e stwa mieszanego
Kanon 1124 § 1 stanowi, i ma e stwa mieszane „s zabronione bez wyra nego zezwolenia kompetentnej w adzy”. Zakaz zawierania ma e stw mieszanych, utrzymany w Kodeksie z 1983 r. – aczkolwiek sformu owany znacznie
agodniej ani eli w Kodeksie z 1917 r. 7 i niezawieraj cy sankcji niewa no ci
ma e stwa w przypadku jego z amania – motywowany jest przede wszystkim
4
Zob. m.in. W. NECEL, Troska o ma e stwo migranta i jego rodzin w wietle instrukcji
„Erga migrantes Caritas Christi”, „Ius Matrimoniale” 14 (2009), 139–154; H. STAWNIAK,
Migracja zarobkowa Polaków w kontek cie ma e stwa i rodziny, w: Finis legis Christus. Ksi ga
pami tkowa dedykowana Ksi dzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesi tej rocznicy urodzin, red. J. WROCE SKI, J. KRAJCZY SKI, t. 1, Warszawa 2009, 753–770;
J. KRAJCZY SKI, Zasada nierozerwalno ci ma e stwa a migracja zewn trzna Polaków, „Ius Matrimoniale” 15 (2010), 85–115.
5
Zob. kan. 1070.
6
W materia ach przeznaczonych dla duszpasterzy archidiecezji krakowskiej w ci gu ostatnich lat kilkakrotnie by y zamieszczane przypomnienia dotycz ce szczególnie wa kich zagadnie
zwi zanych z zawieraniem ma e stw mieszanych. Zob. np. „Biuletyn Duszpasterski” (2008) nr
2, 28–29; nr 10, 9–13; „Biuletyn Duszpasterski” (2009) nr 11, 16–18; „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” 147 (2010), nr 10–12, 117.
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trudno ciami w istotnych sferach, jakie z du ym prawdopodobie stwem mog
napotka ma onkowie, których dziel ró nice wyznaniowe. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa ma e stw o ró nej przynale no ci ko cielnej z 11 marca 1987 r. 8 tak opisuje te trudno ci: „Przez brak pe nej jedno ci wiary bywa zagro ona wierno ma onków wzgl dem w asnego
Ko cio a. Rozd wi k w wierze mo e równie prowadzi do zagro enia wspólnoty ycia ma e skiego. Niejednolito wyznania utrudnia wreszcie religijne
wychowanie dzieci i rozwój autentycznej religijno ci w rodzinie”9. We fragmencie posynodalnej adhortacji apostolskiej Jana Paw a II Ecclesia in Oceania,
z 22 listopada 2001 r., cytowanym – cho w kontek cie ma e stw zawieranych
przez migrantów katolickich z niechrze cijanami – w Instrukcji Papieskiej Rady
ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podró uj cych, Erga migrantes Caritas Christi
z 3 maja 2004 r. czytamy: „W rodzinach, gdzie oboje ma onkowie s katolikami, atwiej jest podziela swoj wiar z dzie mi. Synod, cho z wdzi czno ci
uznaje te ma e stwa mieszane, które osi gn y sukces w podsycaniu wiary zarówno ma onków jak i dzieci, to jednak zach ca do wysi ków duszpasterskich
nastawionych na promowanie ma e stw mi dzy osobami tej samej wiary”10.
A Katechizm Ko cio a Katolickiego do ma e stw mieszanych odnosi nast puj ce s owa: „Ró nica wyznania nie stanowi nieprzekraczalnej przeszkody do za warcia ma e stwa, je li ma onkowie potrafi dzieli si tym, co ka de z nich
otrzyma o od swojej wspólnoty, i je li jedno b dzie uczy si od drugiego sposobu prze ywania swojej wierno ci wobec Chrystusa. Nie mo na jednak nie do strzega trudno ci ma e stw mieszanych. Wynikaj one z faktu, e podzia
chrze cijan nie zosta jeszcze przezwyci ony. Ma onkowie mog odczuwa
dramat rozbicia mi dzy chrze cijanami we w asnej rodzinie. Ró nica religii
7
Kan. 1060 poprzedniego Kodeksu stanowi : „Ko ció jak najsurowiej wsz dzie zabrania za wierania ma e stwa przez dwie osoby ochrzczone, z których jedna jest katolicka, druga natomiast nale y do sekty heretyckiej lub schizmatyckiej; gdyby jednak zachodzi o niebezpiecze stwo odszczepie stwa strony katolickiej lub potomstwa, ma e stwo takie tak e jest nadto
zakazane prawem Bo ym”. Posoborow zmian regulacji prawnej uzna nale y za bardzo istotne
osi gni cie ekumeniczne. Na temat historii dyscypliny kanonicznej dotycz cej ma e stw mieszanych zob. BISKUPSKI, Prawo ma e skie Ko cio a Rzymskokatolickiego, t. I, Warszawa 1956,
146–150. O ewolucji przepisów w tej materii w naszych czasach zob. m.in. W. WÓJCIK , Rozwój
prawodawstwa o ma e stwach mieszanych, (Ko ció i Prawo, nr 11), Lublin 1993, 177–231;
J. KRZYWDA, Ewolucja zasad i norm dotycz cych ma e stw mieszanych w wietle wymogów Kodeksu Prawa Kanonicznego Ko cio a Katolickiego, w: Ma e stwa mieszane, red. Z. KIJAS, Kraków, 2000, 75–93; G. DZIER ON, Ewolucja doktryny oraz dyscypliny dotycz cych przeszkody ró no ci religii w kanonicznym porz dku prawnym, Warszawa 2008, 155–270.
8
Tekst instrukcji zosta og oszony w biuletynach diecezjalnych. Mo na go znale m.in. take w publikacji Ma e stwa mieszane, cyt., 133–144.
9
Tam e, 195–196.
10
PAPIESKA RADA DS. DUSZPASTERSTWA MIGRANTÓW I PODRÓ UJ CYCH, Instrukcja Erga
migrantes Caritas Christi z 3 maja 2004 r., red. L. ADAMOWICZ, Lublin 2008, 61, nr 63.
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mo e spot gowa jeszcze te trudno ci. Rozbie no ci dotycz ce wiary, samej
koncepcji ma e stwa, a tak e odmiennych mentalno ci religijnych mog stanowi ród o napi w ma e stwie, zw aszcza w odniesieniu do wychowania dzieci. Mo e wyst pi wówczas niebezpiecze stwo indyferentyzmu religijnego”11.
Do wskazanych wy ej trudno ci w osi gni ciu duchowej harmonii i pe nej
wspólnoty ycia nale y doda tak e zagro enia wynikaj ce z odmiennego pojmowania ma e stwa przez ró ne wyznania – zw aszcza w odniesieniu do nauki o sakramentalno ci – a tak e ze zró nicowanego podej cia do przymiotu
nierozerwalno ci ma e stwa i praktyki dopuszczania do nowego zwi zku osób,
które zawar y wa ne ma e stwo i uzyska y rozwód. Z punktu widzenia Kocio a katolickiego istnieje zagro enie, i taka postawa strony niekatolickiej
mo e przyczyni si do niewa no ci ma e stwa w nast pstwie wykluczenia
jego istotnego przymiotu (kan. 1101 § 2) lub b du determinuj cego wol (kan.
1099). Trzeba jednak przy tym od razu zaznaczy , e Ko ció katolicki nigdy
nie podawał w w tpliwo wa no ci sakramentalnej ma e stw braci od czonych od pe nej komunii z nim12.
Te – przynajmniej potencjalne – trudno ci sprawiaj , i mimo znacznego
z agodzenia dyscypliny kanonicznej w stosunku do ma e stw mieszanych, za kaz ich zawierania 13 (skierowany do nupturientów, nie za tylko asystowania
przy nich, jak zakazy z kan. 1071 § 1 adresowane do duszpasterza) zosta utrzymany. Zgodnie z przepisem kan. 1125, zezwolenia na zawarcie ma e stwa
mo e udzieli ordynariusz miejsca14, je li istnieje s uszna i rozumna przyczyna,
a tak e po spe nieniu warunków wymaganych przez prawo.
Wymaganiami stawianymi przez przepisy prawa zajmiemy si na dalszych
stronach. W tym miejscu kilka zda na temat „s usznej i rozumnej przyczyny”.

11

KKK, nr 1634.
Zob. JAN PAWE II, adhortacja apostolska Familiaris consortio z 22 listopada 1981 r., nr 68.
13
Na temat kwalifikacji prawnej tego zakazu zob. m.in. K. H. SELGE, Der Rechtscharakter
von Verbot und Erlaubnis bei der Eheschliessung Konfessionsverschiedener Partner, Archiv für
katholisches Kirchenrecht, 162 (1993), 103–124; G. DZIER ON, Zakaz zawierania ma e stw mieszanych (kann. 1124–1125 KPK z 1983 r.), w: Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum. Ksi ga pami tkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Julianowi Ka owskiemu
MIC z okazji siedemdziesi tej rocznicy urodzin, red. J. WROCE SKI, B. SZEWCZUL,
A. ORCZYKOWSKI, Warszawa 2004, 463–477; G. DZIER ON, Administracyjny charakter zezwolenia na zawarcie ma e stwa mieszanego, w: Ecclesia et Status. Ksi ga jubileuszowa z okazji 40lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, red. A. D BI SKI, K. ORZESZYNA,
M. SITARZ, Lublin 2004, 355–376. Zakaz zawierania ma e stw ma charakter dawnej przeszkody
wzbraniaj cej, niezale nie od tego, e dzi ustawodawca – zapewne kieruj c si racjami ekumenicznymi – nie wymaga formalnie dyspensy, ale zezwolenia. Takiego pogl du broni em w pracy
Zawarcie ma e stwa kanonicznego bez skutków cywilnych (kan. 1071 § 1, 2º Kodeksu Prawa
Kanonicznego), Kraków 2009, 100.
14
Zob. kan. 134 § 2.
12
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Mimo tego wyra nie stawianego wymogu, w pismach, jakie duszpasterze kieruj do kurii diecezjalnej z pro b o zezwolenie na zawarcie ma e stwa mieszanego bardzo cz sto przyczyna jest zupe nie pomijana. Zreszt podobnie dzieje
si przy dyspensach od ma e skich przeszkód zrywaj cych15. Wynika to
z ogólnej tendencji nie tyle bagatelizowania tego wymagania, co uznawania, i
ju w samym powa nym zamiarze zawarcia ma e stwa zawiera si mi dzy innymi dobro duchowe stron oraz ich potomstwa, co przez wielu kanonistów –
aczkolwiek nie przez wszystkich16 – jest uznawane za przyczyn wystarczaj c 17. W odniesieniu do dyspensy od przeszkód zrywaj cych – zakaz zawierania
ma e stw mieszanych do nich nie nale y – obowi zuj ca Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia ma e stwa w ko ciele katolickim z 5 wrze nia 1986 r. nie odwo uje si ju do dawnego katalogu tzw.
przyczyn kanonicznych18, wskazuj c jedynie, e „w ród przyczyn, dla których
udziela si dyspensy, nale y bra pod uwag nie tylko racje obiektywne, ale
15
Trzeba pami ta , e generalnie s uszna i rozumna przyczyna jest wymagana do wa no ci
dyspensy, chyba e udziela jej ustawodawca lub jego prze o ony, wtedy dyspensa bez przyczyny
lub z przyczyn niewystarczaj c jest wa na, cho niegodziwa (kan. 90 § 1). W praktyce duszpasterskiej najcz ciej wyst puje si o dyspensy od przeszkód do ordynariusza miejsca, a wi c przyczyna wymagana jest do wa no ci dyspensy, a tym samym do wa no ci ma e stwa. Jednak
w przypadku ma e stw mieszanych, gdzie zezwolenie obowi zuje ad liceitatem, nie za ad validitatem, nie ma takiego zagro enia.
16
Przeciwnego zdania s np. W. WÓJCIK, Rozwój prawodawstwa, 212; K. GIERAT, Problematyka ma e stw mieszanych w kontek cie wype niania istotnych praw-obowi zków ma e skich, „Ius Matrimoniale” 5 (2000), 73.
17
Zob. K. NITKIEWICZ, Zobowi zania strony katolickiej – warunkiem uzyskania zezwolenia
koniecznego do zawarcia ma e stwa mieszanego, referat wyg oszony dnia 17 marca 2011 r. na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w ramach III Dni Kanonistów: „Ma e stwo w spo ecze stwie zró nicowanym religijnie”, w trakcie publikacji. Korzystam z tekstu otrzymanego dzi ki
uprzejmo ci organizatorów konferencji.
18
Przyk adowy katalog przyczyn kanonicznych potrzebnych i wystarczaj cych do udzielenia
dyspensy sporz dzi a Kongregacja Rozkrzewiania Wiary w Instrukcji z dnia 9 maja 1877 r. Dzi
wydaje si jednak anachroniczne powo ywanie si np. na wiek przejrza y (aetas superadulta) kobiety, która uko czy a ju 24 rok ycia i jeszcze nie wysz a za m , wzgl dnie na ciasnot miejsca
(angustia loci), czyli sytuacji, w której kobieta w miejscu zamieszkania, którego nie jest w stanie
opu ci , nie mo e znale innego kandydata na m a, jak tylko kogo zwi zanego przeszkod .
Niektóre przyczyny z cytowanego wykazu z 1877 r. pozostaj jednak nadal aktualne i s przywoywane przez proboszczów: np. obawa, by narzeczeni nie poprzestali na lubie cywilnym, ustanie
publicznego konkubinatu, potrzeba legitymacji potomstwa. Czasami jako przyczyna sk aniaj ca
do udzielenia zezwolenia podawana jest gotowo strony niekatolickiej do przyst pienia w przysz o ci do pe nej wspólnoty z Ko cio em katolickim. Nale y zaznaczy jednak, e jakkolwiek
przyczyna taka jest wystarczaj ca i godziwa, to w adnym przypadku nie mo na stawia niekatolickiemu narzeczonemu takiego warunku, a ewentualnie ujawniony zamiar przyst pienia do Kocio a katolickiego nale y dok adnie zweryfikowa , badaj c przyczyny i stopie dojrza o ci takiej
decyzji. Przypomina si o tym w art. IV, p. 3 i 4 Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa ma e stw o ró nej przynale no ci ko cielnej z 11 marca 1987 r.
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przede wszystkim dobro duchowe wiernych”19. Tak wi c jedynym kryterium
udzielenia dyspensy – a tak e zezwolenia na zawarcie ma e stwa z niekatolikiem – staje si dzi do pojemne poj cie konkretnego interesu duszpasterskie go wiernych. Wynika z tego, e praktycznie ka da racja podana przez narzeczonych jest wystarczaj c przyczyn do uzyskania zezwolenia 20. Takiego
zezwolenia ordynariusz nie móg by jednak udzieli , gdyby doszed do przekonania, e wiara katolickiego nupturienta jest realnie, a nie tylko potencjalnie,
nara ona na niebezpiecze stwo. Aby by o mo liwe stwierdzenie takiego zagroenia, prawo kanoniczne przewiduje pewne instrumenty s u ce zweryfikowa niu postawy nupturientów.
2. R kojmie nupturientów
Ordynariusz nie móg by udzieli zezwolenia na zawarcie ma e stwa mieszanego, gdyby nupturienci nie wype nili warunków, które stawia przed nimi
prawo kanoniczne. Te warunki okre la kan. 1125. Nale y je postrzega jako instrumenty, jakie porz dek prawny daje duszpasterzom, by mog y zosta wykluczone lub przynajmniej zminimalizowane potencjalne zagro enia, le ce u podstaw zakazu zawierania ma e stw zró nicowanych wyznaniowo. Tymi
narz dziami s : 1) o wiadczenie strony katolickiej o gotowo ci odsuni cia od
siebie niebezpiecze stwa utraty wiary, oraz szczere zobowi zanie uczynienia
wszystkiego, co w jej mocy, by wszystkie dzieci zosta y ochrzczone i wychowane w Ko ciele katolickim; 2) przyj cie przez stron niekatolick do wiadomo ci
zobowi za strony katolickiej; 3) powiadomienie obu stron o celach oraz istotnych przymiotach ma e stwa.
Zobowi zania i o wiadczenia narzeczonych s tradycyjnie nazywane „r kojmiami” (cautelae)21. Mo na po wi ci im wiele s ów komentarza, tu jednak
ograniczymy si do kilku zagadnie . Po pierwsze nale y zauwa y , e wbrew
wcale nierzadko spotykanym opiniom, od strony niekatolickiej nie wymaga si
adnego przyrzeczenia czy zobowi zania, a jedynie przyj cia do wiadomo ci
faktu z o enia przez drug stron takowych zobowi za , „tak by rzeczywi cie
by a wiadoma tre ci przyrzeczenia i obowi zku strony katolickiej” (kan. 1125,
2º). Wydaje si , e takie w a nie okre lenie wymaga , jakie prawo kanoniczne

19

„Akta Konferencji Episkopatu Polski” 1 (1998) 1, 85–137, nr 49.
Zob. P. MAJER, Odmowa (lub odroczenie) asystowania przy ma e stwie, w: Munus sanctificandi: gaudium vel onus? Zadanie u wi cania: rado czy ci ar?, red. B. W. ZUBERT, W. J. SZTYK,
Szko a Seraficka, nr 5, Katowice 2009, 66–67.
21
Inne stosowane okre lenia to promissiones (zobowi zania), obligationes (zobowi zania),
cautiones (gwarancje), declarationes (o wiadczenia). Zob. E. GAJDA, Problem dopuszczalno ci
ma e stwa katolika z prawos awnym w prawie kanonicznym, Toru 2001, 161–165.
20
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stawia niekatolickiemu nupturientowi22 ma wybitnie ekumeniczny charakter
i nie powinno w aden sposób godzi w wolno sumienia i przekonania niekatolickiego narzeczonego23. Nie wymaga si bowiem od niego praktycznie niczego24 poza pisemnym po wiadczeniem przyj cia do wiadomo ci faktu i tre ci zobowi za uczynionych przez stron katolick 25. Nawet gdyby z jakiego
powodu wzbrania si przed z o eniem podpisu, nie musi tego czyni , a duszpasterz winien wówczas potwierdzi , e tre r kojmi strony katolickiej dotar a do
wiadomo ci drugiej strony26. Co wi cej, nawet je li niekatolicki narzeczony
wyra nie dawa by do zrozumienia, e nie dopu ci do zrealizowania przez stron
katolick jej zobowi za , nie oznacza to automatycznej odmowy zezwolenia or dynariusza miejsca na zawarcie ma e stwa mieszanego. Ko ció bowiem wi k sz wag przyk ada do szczerego zobowi zania strony katolickiej ni do zapowiedzi ewentualnych trudno ci ze strony niekatolickiego nupturienta, które,
przynajmniej co do zasady, nie niwecz warto ci o wiadcze strony katolickiej

22
Niekatolicy jako tacy nie s podmiotami prawa kanonicznego (zob. kan. 11), ale zawieraj c
ma e stwo mieszane z katolikiem staj si w tym zakresie adresatami norm prawa Ko cio a katolickiego (zob. kan. 1059).
23
Krytycznie natomiast by y oceniane dawne wymagania stawiane niekatolikowi przez kan.
1061 § 1, 2º Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r. Od niekatolika dano tam r kojmi usuni cia niebezpiecze stwa szkody duchowej strony katolickiej oraz ochrzczenia i wychowania ca ego
potomstwa tylko po katolicku.
24
Przypomina si o tym w n. 150 wydanego 26 marca 1993 r. przez Papiesk Rady ds. Jed no ci Chrze cijan Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotycz cych ekumenizmu. Polski przek ad tego dokumentu mo na odnale w: ComP 14 (1994) 2, 3–93.
25
Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia ma e stwa w kociele katolickim z 5 wrze nia 1986 r. w za czonym formularzu IV przewiduje z o enie przez
niekatolickiego narzeczonego podpisu pod formu nast puj c : „Stwierdzam, e zosta em powiadomiony o o wiadczeniu i przyrzeczeniu mojego narzeczonego (mojej narzeczonej) wyznania katolickiego. Jestem rzeczywi cie wiadomy tre ci przyrzeczenia i obowi zków sumienia narzeczonego (-ej)”. Mo na odnotowa niekiedy swoist „nadgorliwo ” pewnych duszpasterzy, którzy
domagaj si od narzeczonego niekatolickiego nie tylko przyj cia do wiadomo ci zobowi za
strony katolickiej, ale formalnego zobowi zania, podejmowanego wobec dwóch wiadków, e
strona niekatolicka nie b dzie si sprzeciwia a wykonaniu tych zobowi za . Tak formu In strukcja przewiduje dla katolików, którzy formalnym aktem wyst pili z Ko cio a katolickiego,
mimo otrzymanego katolickiego wychowania uznaj si za niewierz cych, trwaj uporczywie
w karach ko cielnych lub ostentacyjnie nie praktykuj (n. 73 i 77). Racj odmiennego traktowania
jest to, e u osób, które formalnie b d praktycznie odst pi y od Ko cio a nie ma podstaw do do mniemywania dobrej wiary, a niebezpiecze stwo jakie w sprawach wiary nios dla drugiej strony
i dla przysz ego potomstwa jest wi ksze. Dlatego stosowna formu a przewidziana w formularzu
V Instrukcji brzmi: „Szanuj c przekonania religijne narzeczonego (-ej), zgodnie z w asnym sumieniem zobowi zuj si wobec wiadków, e nie b d mu(jej) przeszkadza (a) w zachowaniu
wiary i wykonywaniu praktyk religijnych, a tak e w tym, by wszystkie nasze dzieci zosta y
ochrzczone i wychowane w Ko ciele katolickim”.
26
Zob. nr 85 Instrukcji KEP z 5 wrze nia 1986 r.
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w momencie ich sk adania27. Oczywi cie nieprzyjazna postawa strony niekatolickiej nie mo e pozosta bez wp ywu na ocen „s usznej i rozumnej przyczyny” dla udzielenia zezwolenia. Takiej oceny dokonuje ordynariusz miejsca, do
którego nale y udzielenie lub odmowa zezwolenia. Ka d sytuacj konfliktow
nale y rozpatrywa indywidualnie, maj c na uwadze motywacj i postaw obu
stron. Je li nie uda oby si przezwyci y trudno ci, spraw nale y przedsta wi organowi wy szemu, czyli Kongregacji ds. Kultu Bo ego i Dyscypliny Sakramentów28.
Inaczej nale y traktowa wymagania, jakie prawo stawia stronie katolickiej.
W odniesieniu do niej istnieje obowi zek z o enia prawdziwego zobowi zania.
Nale y jednak tak e i w tym przypadku zwróci uwag na ekumeniczny charakter tej powinno ci. Strona katolicka winna po pierwsze o wiadczy , e jest go towa odsun od siebie niebezpiecze stwo utraty wiary i zobowi za si do wype nienia obowi zków religijnych. Oznacza to, e z pomoc aski Bo ej, b dzie
wype nia a obowi zki wynikaj ce z przyj cia chrztu, unikaj c wszystkiego co
mog oby zagrozi wierze katolickiej29. Winna jednocze nie z o y szczere przyrzeczenie, e uczyni wszystko, co w jej mocy, aby wszystkie dzieci zosta y
ochrzczone i wychowane w Ko ciele katolickim. Taka formu a przyj ta przez
ustawodawc – „uczyni wszystko, co w jej mocy” – sprawia, i przyrzeczenie
to nie ma charakteru tak absolutnego jak w przypadku wymogu odsuni cia od
siebie niebezpiecze stwa utraty wiary. Mo liwo jego wype nienia podlega bowiem ograniczeniom wynikaj cym z okoliczno ci, które cz sto s niezale ne od
strony katolickiej. Powinna wi c ona podj dzia ania proporcjonalnie do swoich realnych mo liwo ci30, w poszanowaniu wolno ci religijnej i sumienia drugiego rodzica oraz troszcz c si o jedno i trwa o ma e stwa i o zachowanie
komunii rodzinnej31. Je li wi c np. z powodu obowi zuj cego w danym kraju
prawa lub w celu unikni cia powa nego konfliktu w rodzinie, potomstwo de
facto przyj oby chrzest i zosta o wychowane w Ko ciele niekatolickim, nie
wp yn oby to na wa no ma e stwa, za strona katolicka nie ponios aby adnych konsekwencji takiego rozwoju sytuacji32.
Nierzadko w praktyce ta ekumeniczna wymowa obowi zuj cej normy
prawnej nie jest przez wszystkich odpowiednio odczytywana, a bardzo cz sto
27

Zob. tam e, nr 78.
Instrukcja w nr. 86. wprawdzie poleca przedstawienie trudniejszych wypadków Sekretariatowi
Prymasa Polski, co w obecnej sytuacji, maj c na uwadze przepis kan. 438, nie znajduje uzasadnienia.
29
Zob. K. NITKIEWICZ, Zobowi zania, cyt. Szerzej na temat tych zobowi za zob. E. GAJDA,
Tre zobowi za sk adanych przez katolika w celu uzyskania licencji na ma e stwo mieszane,
w: Plenitudo legis dilectio. Ksi ga pami tkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronis awowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin, red. A. D BI SKI, E. SZCZOT, Lublin 2000, 273–292.
30
Zob. K. GIERAT, Problematyka, 88–91.
31
Zob. art. 151 Dyrektorium ekumenicznego z 1993 r.
28
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mo na spotka si z nieuzasadnionym stwierdzeniem, e strona katolicka musi
zobowi za si , i wszystkie dzieci b d ochrzczone i wychowane po katolicku.
Taki sam obowi zek przypisuje si bezpodstawnie stronie niekatolickiej. Tymczasem prawo stanowi inaczej – od niekatolika nie wymaga si adnego zobowi zania, od katolika natomiast wymaga si zobowi zania do podj cia sumiennych
stara , cho nie bezwzgl dnego ich urzeczywistnienia . Poniewa zobowi zania
nupturienta katolickiego zasadzaj si na prawie Bo ym, „gdyby strona katolic ka nie chcia a dostosowa si do przepisu kan. 1125, n. 1 i odmówi a o wiadczenia i przyrzeczenia wed ug podanej tam tre ci, mimo otrzymanych poucze
i wyja nie na ten temat, duszpasterz zaniecha starania si o zezwolenie, gdy
zobowi zania stawiane przez Ko ció katolikowi, przy zawieraniu ma e stwa
mieszanego, s wi tym wymogiem wiary i prawa ko cielnego”33. W przypadku
istnienia niebezpiecze stwa dla wiary – a odmowa z o enia zobowi zania czyni
takie zagro enie o wiele bardziej prawdopodobnym – ma e stwo powinno by
zakazane z samego prawa Bo ego, bez mo liwo ci udzielenia zezwolenia34.
3. Stwierdzenie stanu wolnego niekatolickiego nupturienta
Przedmiotem kanonicznego badania przed lubnego jest m.in. sprawdzenie,
czy nie zachodz okoliczno ci, które mog yby spowodowa , e zamierzone
ma e stwo b dzie zawarte niegodziwie lub nawet niewa nie35. Po ród wielu
zagadnie poddanych weryfikacji dokonywanej przez uprawnionego duszpasterza jedn z najwa niejszych jest stwierdzenie stanu wolnego kandydatów do
ma e stwa, czyli nieistnienia w z a ma e skiego, który uniemo liwia by jednoczesne zawarcie zwi zku z inn osob 36. Tak e w przypadku wiernych nalecych do innych Ko cio ów i wspólnot chrze cija skich pragn cych zawrze
kanoniczne ma e stwo, nawet je li w ich wyznaniach nie podziela si katolickiej doktryny o nierozerwalno ci ma e stwa i niedopuszczaniu do kolejnego
zwi zku podczas trwania poprzedniego w z a, podlegaj oni analogicznym kryteriom co katolicy. Tote osoba zwi zana wa nym ma e stwem nie mo e by

32
W przywo ywanym wy ej art. 151 Dyrektorium ekumenicznego z 1993 r. przypomina si ,
e je eli pomimo podj cia szczerych wysi ków dzieci nie zostan ochrzczone w Ko ciele katolickim, rodzic katolicki nie podlega karze, jak kan. 1366 przewiduje za oddanie dzieci do chrztu lub
na wychowanie w religii niekatolickiej.
33
N. 87 Instrukcji KEP z 5 wrze nia 1986 r.
34
Zob. W. GÓRALSKI, Ma e stwo kanoniczne, Warszawa 2011, 305.
35
Kan. 1066 – „Przed zawarciem ma e stwa nale y si upewni , e nic nie stoi na przeszkodzie do jego wa nego i godziwego zawarcia”.
36
Poj cie „stanu wolnego” zazwyczaj sprowadza si do nieistnienia przeszkody w z a (zob.
kan. 1085 § 1), cho niekiedy w literaturze poj cia status liber u ywa si nieraz na oznaczenie
wolno ci od jakiekolwiek przeszkody ma e skiej.
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dopuszczona do zawarcia kolejnego ma e stwa z inn osob , gdy w wietle
prawa Bo ego – tak jak jest ono odczytywane w Ko ciele katolickim – takie
ma e stwo by oby niewa ne. Konsekwentnie duszpasterz nie mo e dopu ci
do takiego zwi zku ani asystowa przy jego zawarciu37.
Powa nym problemem, jaki pojawia si do cz sto podczas przygotowania
do ma e stw zawieranych przez katolików z niekatolikami jest weryfikacja
stanu wolnego nupturienta nale cego do niekatolickiego Ko cio a lub wspólnoty wyznaniowej38. W przypadku katolików sprawa zwykle nie nastr cza
wi kszych trudno ci – dowodem stanu wolnego jest wiadectwo (metryka)
chrztu z wyra nym zaznaczeniem braku adnotacji o zawartym ma e stwie lub
z wzmiank o stwierdzeniu niewa no ci wzgl dnie rozwi zaniu ma e stwa 39.
Takie adnotacje – zarówno o zawarciu ma e stwa jak i stwierdzeniu jego niewa no ci lub rozwi zaniu – maj by obowi zkowo dokonywane w akcie
chrztu przez proboszcza parafii chrztu powiadomionego przez w a ciwe organy
ko cielne40. Je li w metryce chrztu nie b dzie adnej wzmianki o zawartym
ma e stwie41 – wzgl dnie udokumentowane zostanie rozwi zanie lub nieistnienie w z a42 – mo na domniemywa , e nupturient jest stanu wolnego. wiadectwo chrztu dowodzi stanu wolnego osoby, gdy zosta o wystawione nie wczeniej ani eli sze miesi cy przed zg oszeniem si nupturienta do duszpasterza
przed zawarciem ma e stwa (zrozumia e jest, e nie wystarcza przed o enie
takiego dokumentu wydanego w dzieci stwie lub przed kilku laty).
Inaczej jest w przypadku narzeczonych niekatolickich zawieraj cych ma e stwo w Ko ciele katolickim. Wprawdzie i oni winni przedstawi wiadectwo

37
Wprawdzie prawo kanoniczne przy ewentualnej ocenie wa no ci ma e stw zawartych
przez niekatolików nakazuje zastosowa prawo, jakie ich obowi zywa o w chwili zawierania ma e stwa (zob. kan. 780 § 2 Kodeksu Kanonów Ko cio ów Wschodnich oraz art. 2 Instrukcji Dignitas Connubii), ale jednak zawsze bezwzgl dnym poszanowaniem nadrz dnej roli prawa Bo ego, tak jak jest ono odczytywane w Ko ciele katolickim. Dlatego, gdy wchodzi w rachub
nauczanie o nierozerwalno ci ma e stwa, któr Ko ció uznaje jako zasad prawa Bo ego, nie
mo na uznawa niekatolickiej dyscypliny przeciwnej nierozerwalno ci oraz wyroków i innych
decyzji o udzieleniu rozwodu.
38
Zob. L. ADAMOWICZ , Stwierdzenie stanu wolnego nieochrzczonych i niekatolików przed
zawarciem ma e stwa kanonicznego, „Annales Canonici” 4 (2008), 39–62.
39
Zob. nr 44, 96 i 98 Instrukcji KEP z 5 wrze nia 1986 r. Zob. te W. WENZ, Kancelaria parafialna jako przestrze ko cielnego pos ugiwania. Studium kanoniczno-pastoralne, Wroc aw
2008, 370–371.
40
Zob. kan. 535 § 2, 1122 § 1 i 2, 1123, 1685.
41
Przepisy wymagaj , by w takim przypadku nie poprzesta tylko na pozostawieniu wolnego
miejsca w polu „uwagi”, ale zaznaczy , i nie ma adnej adnotacji o zawartym ma e stwie. Zob.
n. 98 Instrukcji KEP z 5 wrze nia 1986 r.
42
Na przyk ad przez przedstawienie wiadectwa mierci wspó ma onka, dokumentu o rozwi zaniu ma e stwa przez papie a lub prawomocnego stwierdzenia niewa no ci ma e stwa.
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chrztu43, które na wst pie nale y zweryfikowa pod k tem wa no ci tego sakramentu44, jednak dokument ten nie stanowi gwarancji tego, e osoba przedk ada j ca go nie zawar a ju wcze niej wa nego zwi zku ma e skiego. Pomijaj c
ju odosobnione przypadki odmowy wydania wiadectwa chrztu, przez duszpasterza niekatolickiego nupturienta, gdy ten dowie si , e dokument ów jest potrzebny do zawarcia ma e stwa z katolikiem, nie zawsze przepisy wewn trzne
poszczególnych wyzna przewiduj obowi zek umieszczania w rejestrach
chrztu adnotacji o ma e stwie zawieranym przez swych wyznawców. Konsekwentnie na wystawianych wiadectwach chrztu nie znajdzie si wiarygodna
wzmianka o tym, czy dana osoba zawar a ju ma e stwo czy te nie45. Wówczas metryka chrztu mo e stanowi jedynie wiadectwo przyj cia tego sakramentu, ale nie b dzie ju dowodem, e dana osoba nie zawar a ma e stwa.
Ponadto – i ten problem jest o wiele powa niejszy – wiele wyzna chrze cija skich do wa no ci ma e stwa nie wymaga – jak czyni to w swoim prawie
Ko ció katolicki46 – by by o ono zawarte w okre lonej formie. W tej sytuacji
ma e stwo zawarte przez niekatolickich chrze cijan w formie cywilnej nale y
uznawa za ma e stwo zawarte wa nie, mimo i zosta o zawarte bez udzia u
duchownego i bez religijnego obrz du, a w wi kszo ci przypadków nie by o od43
Zob. nr 44 i 82 Instrukcji KEP z 5 wrze nia 1986 r. oraz art., IV, p. 6/a Instrukcji KEP z 11
marca 1987 r.
44
Ko cio y chrze cija skie w Polsce dnia 23 stycznia 2000 r. podpisa y Deklaracj „Sakrament chrztu znakiem jedno ci”, w której uznaje si nawzajem chrzest udzielony w: Ko ciele
ewangelicko-augsburskim, Ko ciele ewangelicko-metodystycznym, Ko ciele ewangelicko-refor mowanym, Ko ciele polskokatolickim, Polskim Autokefalicznym Ko ciele Prawos awnym, Starokatolickim Ko ciele Mariawitów i Ko ciele katolickim. Wyliczenie to nie ma charakteru enumeratywnego, ale w odniesieniu do tych Ko cio ów nie ma w tpliwo ci co do wa no ci chrztu.
Zob. na ten temat Z. J. KIJAS, Odpowiedzi na 101 pyta o ekumenizm, Kraków 2004, 79–90. Niekiedy Stolica Apostolska wskazuje, i chrzest udzielany w danej wspólnocie jest niewa ny. Np.
Kongregacja Nauki Wiary w Odpowiedzi z 5 czerwca 2001 r. uzna a za niewa ny chrzest udzielany przez mormonów. W latach poprzednich ta sama kongregacja podobnie uzna a niewa no
chrztu udzielanego przez „Christian Community” (9 marca 1991 r.) oraz „The New Church” (20
listopada 1992 r.). Niedawno podano do wiadomo ci (zob. Anamnesis z 2010 r., nr 63, 64), e
chrzest udzielany w Ko ciele Katolickim Mariawitów (Felicjanów) nale y uzna za w tpliwy,
i gdy wierny tamtejszego Ko cio a zwraca si z pro b o przyj cie go do Ko cio a katolickiego,
musi przyj chrzest sub conditione, zgodnie z kan. 869 § 1, za w przypadku ma e stwa zawieranego przez katolika z cz onkiem Ko cio a Katolickiego Mariawitów, udziela si dyspensy ad
cautelam od przeszkody ró nej religii (kan. 1086 § 1). Praktyka udzielania dyspensy ad cautelam
od tej przeszkody jest bardzo rozpowszechniona na Zachodzie – nierzadko zezwoleniu na zawarcie ma e stwa mieszanego towarzyszy dyspensa od przeszkody zrywaj cej udzielona na wypadek, gdyby niekatolik nie by wa nie ochrzczony.
45
Niekiedy niekatoliccy duszpasterze za wiadczaj w wydawanym wiadectwie chrztu, e
dana osoba nie zawar a ma e stwa „w tutejszej parafii”. Takie stwierdzenie jest jednak niewystarczaj ce do stwierdzenia stanu wolnego.
46
Zob. kan. 1108.
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notowane w akcie chrztu. Nie mo na te zapomina , i w wietle prawa kanonicznego jest to ciesz ce si domniemaniem wa no ci nierozerwalne ma e stwo i ewentualny rozwód cywilny, jaki nast pi mi dzy ma onkami nie niweczy w z a ma e skiego, a strony, nawet po rozwodzie, nadal pozostaj
zwi zane przeszkod w z a.
Jak w takiej sytuacji zweryfikowa stan wolny nupturienta niekatolickiego,
który mo e – w dobrej wierze lub podst pnie – zatai fakt zawarcia wcze niejszego zwi zku cywilnego czy nawet religijnego? Ma o skuteczna – zreszt take i wewn trz Ko cio a katolickiego traci ona na znaczeniu – jest praktyka zapowiedzi przedma e skich. Pozostaje zatem zaprzysi one o wiadczenie
samego nupturienta, które w razie potrzeby jest potwierdzane przysi g wiadków o stanie wolnym. Ciekaw praktyk stosuje si w Polskiej Misji Katolickiej
w Anglii i Walii – zobowi zuje si tam niekatolickich narzeczonych do z o enia
notarialnego o wiadczenia, i nie zawiera o si wcze niej ma e stwa. O wiadczenie nieprawdy przed notariuszem grozi dotkliwymi sankcjami karnymi.
Cenn pomoc jest tak e – przynajmniej gdy chodzi o obywateli polskich –
„Za wiadczenie o braku okoliczno ci wy czaj cych zawarcie ma e stwa”47
wydawane przez Urz d Stanu Cywilnego przed zawarciem ma e stwa „konkordatowego”. Dane, jakie s zawarte w tym dokumencie maj wskazywa nie
tylko na to, czy kandydat do ma e stwa jest „stanu wolnego”, ale czy jest „ka walerem” lub „pann ” wzgl dnie osob „rozwiedzion ”.
Zdarza si niekiedy, i duszpasterze nie maj pe nej wiadomo ci skomplikowania tego zagadnienia i wychodz z za o enia, e – tak jak u katolików –
zawarte ma e stwo cywilne nie jest przeszkod uniemo liwiaj c zawarcie
ma e stwa ko cielnego z inn osob po rozwodzie48. Tymczasem rzeczywisto prawna jest inna, a tego rodzaju sprawy zwykle przerastaj wiedz i kompetencje decyzyjne w a ciwego proboszcza. Dlatego obowi zuj ca Instrukcja
o przygotowaniu do zawarcia ma e stwa w Ko ciele katolickim z 5 wrze nia
1986 r. nakazuje, by w ka dym przypadku, gdy stan wolny niekatolickiego nupturienta budzi w tpliwo ci – a jest tak, gdy w gr wchodzi powtórne ma e 47

Zob. art. 41 k.r.o. oraz art. 12, ust. 2–3; 27, ust 1; 53–55 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 wrze nia 1986 r.
48
W przypadku katolików zobowi zanych – ad validitatem – do zachowania formy kanonicznej przy zawieraniu ma e stwa zawarcie ma e stwa cywilnego nie powoduje zaci gni cia
przeszkody w z a, a stan wolny takiego nupturienta mo e stwierdzi proboszcz i ordynariusz
miejsca w ramach zwyczajnego kanonicznego badania narzeczonych przed lubem. W my l interpretacji autentycznej do kan. 1686 z 11 lipca 1984 r. (zob. te art. 5 § 3 Instrukcji Dignitas connubii) nie jest konieczny proces s dowy o stwierdzenie niewa no ci ma e stwa, nale y jednak
sprawdzi , czy i w jaki sposób nupturient wype nia zobowi zania naturalne i cywilne, jakie zaci gn wobec drugiej strony i ewentualnie potomstwa z wcze niejszego cywilnego zwi zku (kan.
1071 § 1, 3º). Zob. na ten temat P. MAJER, Zawarcie ma e stwa kanonicznego a obowi zki naturalne wynikaj ce z poprzedniego zwi zku, „Annales Canonici” 4 (2008), 63–82.
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stwo danej osoby po rozwodzie cywilnym – spraw skierowa do kurii diecezjalnej, ta za zadecyduje, czy istnieje potrzeba, by zaanga owa si w ni s d
ko cielny49. Interwencja s du ko cielnego by aby konieczna, gdyby istotnie poprzednie ma e stwo zawarte przez niekatolickiego nupturienta cieszy o si domniemaniem wa no ci, a istnia by jaki powód, dla którego zasadne by oby
wszcz cie procesu o stwierdzenie niewa no ci ma e stwa. S d ko cielny mo e
podj si rozpatrywania wa no ci ma e stwa zawartego przez niekatolików
tylko na pro b strony i je li zachodzi potrzeba stwierdzenia stanu wolnego wobec Ko cio a 50, czyli gdy niekatolik, który ju zawar ma e stwo pragnie zawrze ma e stwo kanoniczne z osob wyznania katolickiego, a istniej podstawy do stwierdzenia niewa no ci poprzedniego zwi zku. S d rozpatruj c tak
spraw kieruje si w post powaniu normami procesowego prawa kanonicznego,
natomiast gdy chodzi o prawo materialne (prawo ma e skie), aplikuje przepisy
obowi zuj ce stron niekatolick w chwili zawierania przeze ma e stwa,
a je li ma e stwo by oby zaskar one z tytu u przeszkody zrywaj cej lub wady
konsensu opartych na prawie Bo ym pozytywnym lub naturalnym, na forum
kanonicznym stosuje si w a ciwe przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego51.
Aby unikn rozczarowania, szkód moralnych i materialnych, w przypadkach tego rodzaju roztropne b dzie, by przed miarodajnym wypowiedzeniem
si s du lub kurii nie ustalano wcze niej w parafii daty zawarcia ma e stwa ani
by duszpasterz nie czyni narzeczonym adnych obietnic w tej mierze, gdy
mo e si okaza , e poprzednie ma e stwo wi ce niekatolika jest ma e -

49
„Przy za atwianiu zwyczajnych formalno ci przed lubem, duszpasterz wype niaj c protokó rozeznania stanu osobowego narzeczonych, zwróci uwag na fakt chrztu w. strony niekatolickiej oraz jej stanu wolnego. O ile stan wolny strony niekatolickiej budzi w tpliwo ci, ca dokumentacj dotycz c tej sprawy nale y przes a do kurii diecezjalnej, która postara si
o potrzebne dalsze wyja nienia i podejmie decyzj . Wypadki tego rodzaju mog si zdarzy u niekatolików rozwiedzionych, zawieraj cych powtórne lub dalsze ma e stwo, a tak e u cudzoziemców. Spraw tak , po porozumieniu si z kuri diecezjaln , duszpasterz kieruje do s du ko cielnego, który musi j rozwa y indywidualnie”. N. 88 Instrukcji KEP z 5 wrze nia 1986 r.
50
Instrukcja Dignitas connubii, art. 3 § 2 – „S dzia ko cielny rozpoznaje tylko te sprawy
o niewa no ma e stwa akatolików czy to ochrzczonych, czy te nieochrzczonych, w których
nale y stwierdzi wobec Ko cio a katolickiego stan wolny przynajmniej jednej strony, z zachowaniem art. 114”.
51
Zob. art. 4 § 2 Instrukcji Dignitas connubii. Zob. równie A. STANKIEWICZ, Artyku y
wst pne, w: Komentarz do Instrukcji procesowej «Dignitas connubii», red. T. ROZKRUT, Sandomierz 2007, 29–31. W rzadkich przypadkach, gdy poprzednie ma e stwo zawarte przez
ochrzczonego niekatolika nie jest sakramentem (zosta o przeze zawarte z osob nieochrzczon )
sprawa mo e by przekazana na drog rozwi zania ma e stwa przez papie a na korzy wiary –
w tym przypadku na korzy wiary katolika, który pragnie zawrze lub uwa ni niewa nie zawar te ma e stwo. Zob. KONGREGACJA NAUKI WIARY , Normae de conficiendo processu pro solutione vinculi matrimonialis in favorem fidei, Roma 2001; WIACZNY, Rozwi zanie ma e stwa
i stwierdzenie niewa no ci ma e stwa w s dach ko cielnych, Warszawa 2007, 21.
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stwem wa nym, sakramentalnym i nierozerwalnym, a nowy zwi zek nie b dzie
móg zosta zawarty.
Nale y przy tym równie mie na uwadze, e w zakresie kanonicznym nie
mo na stosowa niekatolickiej dyscypliny dopuszczaj cej mo liwo zawarcia
kolejnego ma e stwa po rozwodzie, a tym samym nie mo na akceptowa dokumentów wydanych przez niekatolickie organy w adzy duchownej stwierdza j cych stan wolny nupturienta (np. decyzji o uznaniu rozwodu cywilnego czy
uniewa nieniu ma e stwa). W takich przypadkach stan wolny kandydata do
ma e stwa mieszanego musi by stwierdzony przy zastosowaniu norm prawa
kanonicznego52.
4. Pouczenie o istotnych przymiotach i celach ma e stwa
Nierzadko przy okazji rozmów lub dyskusji toczonych na forach internetowych mo na spotka si z opini o tzw. lubach „jednostronnych”. W b dnym
przekonaniu niektórych osób ma e stwo mieszane wi e bowiem dozgonnie
tylko stron katolick , gdy tylko j obowi zuje doktryna Ko cio a katolickiego, natomiast druga strona zawiera je zgodnie z w asnym przekonaniem, doktryn i prawem obowi zuj cymi w jej w asnym wyznaniu, które niekoniecznie
s zbie ne z tym, co o ma e stwie chrze cija skim naucza Ko ció katolicki.
Jednym z istotnych wymaga , jakie prawodawca stawia w kan. 1125 jako
warunek uzyskania zezwolenia na zawarcie ma e stwa mieszanego jest obowi zek pouczenia nupturientów „o celach oraz istotnych przymiotach ma e stwa, których nie mo e wyklucza adna ze stron” 53. Wymóg ten jest konsekwencj tego, e mimo uznania, i niekatolik zawieraj cy ma e stwo kanoniczne

52

Deklaracja Najwy szego Trybuna u Sygnatury Apostolskiej z 20 pa dziernika 2006 r.
w odniesieniu do kwestii dopuszczania wiernych rumu skiego Ko cio a prawos awnego do kolejnego ma e stwa w Ko ciele katolickim odrzuci a mo liwo uznawania dokumentów wydawanych przez Ko ció prawos awny swoim wiernym, w celu po wiadczenia ich stanu wolnego przed
wst pieniem w kolejny zwi zek ma e ski, tym razem w Ko ciele katolickim. Dokument Trybuna u apostolskiego tak praktyk odrzuci i nakaza , by w takich przypadkach – je li strona prawos awna zamierzaj ca zawrze ma e stwo z katolikiem ju wcze niej zawiera a ma e stwo –
domniemywa wa no pierwszego zwi zku zgodnie z zasad przychylno ci prawa, jak cieszy
si ma e stwo, a stan wolny stwierdza wy cznie w oparciu o prawomocny wyrok katolickiego
s du ko cielnego, wzgl dnie decyzj papiesk o rozwi zaniu ma e stwa niedope nionego. Zob.
na ten temat m.in. P. MAJER, Nowe decyzje Sygnatury Apostolskiej w sprawie ma e stw zawieranych mi dzy katolikami a prawos awnymi, w: Finis legis Christus. Ksi ga pami tkowa dedykowana Ksi dzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesi tej rocznicy urodzin,
red. J. WROCE SKI, J. KRAJCZY SKI, t. 1, Warszawa 2009, 543–563; U. NOWICKA, Prawos awne
wyroki rozwodowe i ich skutki na forum Ko cio a katolickiego, (Prawo i Ko ció , t. 2), Pozna
2010, 111–129.
53
Kan. 1125, 3º.
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podlega w asnemu prawu54, to jednak prawo Bo e ma charakter nadrz dny. St d
wszelkie konflikty jurysdykcyjne, jakie mog yby zrodzi si na tle przynale noci wyznaniowej nupturientów, musz by rozstrzygane przy bezwzgl dnym
poszanowaniu prawa Bo ego. Istotne przymioty ma e stwa – jedno i nierozerwalno 55 – i naturalne ukierunkowanie ma e stwa na dobro ma onków
oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa56 wynikaj z prawa Bo ego. Ma e stwo nie mo e by samowolnie pozbawione tych elementów przez adn ze
stron, gdy w przeciwnym razie by oby zawarte niewa nie wskutek tzw. symulacji cz ciowej57. Podmiot usi uj c pozbawi ma e stwo jednego lub kilku
istotnych sk adników jego struktury, sam, wed ug w asnego upodobania, kszta towa by przedmiot swej woli ma e skiej, czego mu robi nie wolno, bowiem
struktura ma e stwa jest ukszta towana przez prawo Bo e i nie zale y od woli
zawieraj cych umow ma e sk . Dotyczy to tak e niekatolików, nawet je li
ich pojmowanie ma e stwa oraz jego przymiotów i celów odbiega oby znacznie od doktryny katolickiej, np. w kwestii nierozerwalno ci58.
54
To bardzo interesuj ce zagadnienie wykracza poza ramy niniejszego przed o enia. Zainteresowanych odsy am zasadniczo do artyku u U. NOWICKIEJ , Aplikacja prawa przy zawieraniu
ma e stw z akatolikami wed ug legislacji aci skiej i wschodniej, w: Finis legis Christus. Ksi ga
pami tkowa dedykowana Ksi dzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesi tej rocznicy urodzin, red. J. WROCE SKI, J. KRAJCZY SKI, t. 1, Warszawa 2009, 641–657. Zob. te
– w odniesieniu do niekatolickich Ko cio ów wschodnich – U. NAVARRETE, Derecho matrimonial
canónico. Evolución a la luz del Concilio Vaticano II, Madrid 2007, 87–95; W. GÓRALSKI, Zawarcie ma e stwa mi dzy katolikiem i niekatolikiem ochrzczonym w KPK z 1983 r. oraz
w KKKW, w: Zagadnienia mi dzywyznaniowe w realizacji misji u wi caj cej Ko cio a, red. J.
KRUKOWSKI, M. SITARZ, K. DZIUB , Lublin 2010, 154–156. Instrukcja Konferencji Episkopatu
Polski w sprawie duszpasterstwa ma e stw o ró nej przynale no ci ko cielnej z 11 marca 1987 r.
zaleca w zwi zku z tym, by duszpasterze znali przepisy prawne obowi zuj ce stron niekatolick
(art. III, p. 4), a przed zawarciem ma e stwa mieszanego nale y zadba o to, by zado uczyni a
ona wymogom prawa j obowi zuj cego (art. IV, p. 6.a). Dlatego w literaturze podkre la si , aby
przed zawarciem ma e stwa mieszanego proboszcz katolicki poinformowa nupturientów o konieczno ci spotkania z duchownym strony niekatolickiej, tak by mo na by o zweryfikowa tak e
zdolno prawn niekatolickiego nupturienta w wietle jego w asnego systemu prawa ma e skiego, a gdyby by a potrzebna jaka dyspensa lub zezwolenie, by mog y zosta mu udzielone zgodnie z wymaganiami prawnymi wspólnoty, której jest cz onkiem. Zob. L. ADAMOWICZ, Forma
prawna zawarcia ma e stwa mieszanego wyznaniowo, w: Zagadnienia mi dzywyznaniowe, 212.
55
Zob. kan. 1056.
56
Zob. kan. 1055 § 1.
57
Zob. kan. 1101 § 2.
58
Warto przypomnie , e pogl dy przeciwne nierozerwalno ci ma e stwa, dopuszczaj ce
rozwód i ponowny zwi zek same z siebie nie powoduj niewa no ci ma e stwa, dopóki nie
przejd ze sfery czysto intelektualnej do sfery wolitywnej, niwecz c konsens ma e ski (zob. kan.
1099). Tradycyjnie Ko ció katolicki zawsze sta na trwa ym stanowisku wyra onym przez Benedykta XIV w XVIII w., uznaj c wa no ma e stw, zarówno katolików jak i niekatolików, niezale nie od pogl dów ywionych przez nich co do istotnych przymiotów ma e stwa, o ile nie zosta a dowiedziona intencja im przeciwna.
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Zauwa a si czasem brak nale ytego poszanowania tej jak e wa nej normy,
maj cej na celu zapobie enie ewentualnej niewa no ci ma e stwa. Duszpasterze sporz dzaj cy protokó rozmów kanonicznych z narzeczonymi niekiedy pomijaj zawarte w protokole pytania o nierozerwalno , wierno czy potomstwo59, je li jednym z nupturientów jest osoba niekatolickiego wyznania. By
mo e kieruj si przy tym b dnym przekonaniem, e strona niekatolicka nie
jest zobowi zana zasadami katolickiej doktryny. Jednakowo – jak wspomniano
– nie chodzi tu o tre ci o charakterze wy cznie konfesyjnym. Mi dzy innymi
z powodu takiego zauwa alnego braku odpowiedzialno ci w archidiecezji krakowskiej obowi zuje (od niedawna) praktyka, by wraz z pro b o zezwolenie
na zawarcie ma e stwa mieszanego do Kurii Metropolitalnej kierowano nie
tylko stosowne podanie wraz z kopi r kojmi podpisanych przez nupturientów,
ale ca dokumentacj zwi zan z przygotowaniem ma e stwa, a wi c tak e
spisany protokó rozmów kanoniczno-duszpasterskich60. W kancelarii kurii
mo na w tej sytuacji zweryfikowa , czy duszpasterz spisuj cy protokó dope ni
wymogu ustanowionego w kan. 1125 § 3 (oraz innych wymaga , zw aszcza
w zakresie stwierdzenia stanu wolnego nupturientów). Wymóg ten nie jest
czcz formalno ci , ale bardzo wa nym instrumentem zmierzaj cym do zapewnienia, by ma e stwo zosta o zawarte wa nie. Oczywi cie, gdyby przy okazji
pouczenia nupturientów o celach oraz istotnych przymiotach ma e stwa wypowiedzi którejkolwiek ze stron wskazywa y na to, e nie zamierza ona zawrze
ma e stwa zgodnie z nauk Ko cio a, duszpasterz winien zaznaczy to w protokole lub w za czonej do odr bnej notatce i przedstawi te trudno ci w kierowanej do ordynariusza miejsca pro bie o zezwolenie na zawarcie ma e stwa
mieszanego61. Ordynariusz winien nale ycie oceni sytuacj i w razie potrzeby
poprosi narzeczonych o dodatkowe wyja nienia, a je li pomimo wszystkich poczynionych kroków oka e si , e którakolwiek strona wyraźnie i formalnie daje
do zrozumienia, że odrzuca to, co Kościół chce dopełnić sprawując obrzęd małżeństwa ochrzczonych, duszpasterz nie może dopuścić ich do małżeństwa62.

59
Pytania te w obowi zuj cej wersji protoko u rozmów kanoniczno-duszpasterskich brzmi
nast puj co: „Czy chce zawrze ma e stwo zgodnie z nauk Ko cio a, jako jedno i nierozerwalne a do mierci? Czy wewn trznie zgadza si z nauk Ko cio a co do nierozerwalno ci
i wierno ci? Je eli nie, dlaczego? Czy dopuszcza rozej cie si w wypadku trudno ci w ma e stwie? Czy chce przyj potomstwo w ma e stwie? Czy przyjmuje zasady etyki katolickiej
w planowaniu rodziny?”.
60
Zob. Informacja na temat za atwiania spraw ma e skich w kancelarii Kurii Metropolitalnej, „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” 147 (2010) 10–12, 117.
61
Zob. W. WÓJCIK , Rozwój prawodawstwa, 216.
62
„Nawet jeśli czyni to z żalem, musi przyjąć do wiadomości tę sytuację i uświadomić zainteresowanych, że w tym stanie rzeczy nie Kościół, ale oni sami stanowią przeszkodę do odbycia
obrzędu, o który proszą”. JAN PAWE II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 68.
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5. Forma liturgiczna ma e stwa mieszanego
Ostatni z kwestii, które czasami rodz pewne trudno ci ze strony osób pragn cych zawrze ma e stwo mieszane jest liturgiczna forma zawarcia takiego
ma e stwa, a w szczególno ci regu a b ogos awienia takich ma e stw poza
Msz w., chyba e w konkretnym przypadku ordynariusz miejsca udzieli zezwolenia na zawarcie ma e stwa w czasie Mszy w. Przepis ten nie zosta
umieszczony w Kodeksie Prawa Kanonicznego, ale znajduje si w normach zawartych we Wprowadzeniu teologicznym i pastoralnym do Obrz dów sakramentu ma e stwa63 a tak e w nr. 159 Dyrektorium ekumenicznego z 1993 r.64,
który to dokument podaje jednocze nie powód takiej restryktywnej decyzji. Nie
jest nim bynajmniej przekonanie, i by ma e stwa mieszane mia y by ma e stwami „drugiej kategorii”, ale raczej wzgl d na ograniczenia w dopuszczaniu
do Eucharystii chrze cijan, którzy nie podzielaj nauczania Ko cio a katolickiego o obecno ci Chrystusa w Naj wi tszym Sakramencie O tarza, co mog oby
rodzi pewien dyskomfort nie tylko dla niekatolickiego nupturienta, wiadków,
krewnych i go ci spoza Ko cio a katolickiego, ale dla samej strony katolickiej
w sytuacji, gdyby tylko ona (i obecni katolicy, nale ycie dysponowani) przyj mowa a Komuni wi t , a wspó ma onek nie móg by tego uczyni . By oby to
ju podczas samego obrz du atwo dostrzegalnym znakiem bolesnych ró nic
dziel cych obie strony, podczas gdy wymowa obrz du zawarcia ma e stwa jest
zgo a inna. Takie uj cie problemu i rozs dna argumentacja pozwala w wielu sytuacjach budz cych pocz tkowo sprzeciw nupturientów doprowadzi do spokojnego podporz dkowania si normom.
Mo liwo udzielenia przez ordynariusza miejsca zezwolenia na sprawowa nie ma e stwa podczas Mszy w. jest uwarunkowana przestrzeganiem przepi sów dotycz cych przyjmowania Komunii wi tej przez niekatolików. Kanon
844 § 3 zezwala na udzielenie Eucharystii wiernym niekatolickich Ko cio ów

63
Obrz dy sakramentu ma e stwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice
1996, 21, n. 36: „Je eli ma e stwo zawiera strona katolicka ze stron ochrzczon niekatolick ,
nale y odprawi obrz d ma e stwa bez Mszy (Rozdzia II). Je eli jednak przemawiaj za tym
okoliczno ci i ordynariusz miejscowy udzieli zezwolenia, mo na odprawi obrz d zawarcia ma e stwa w czasie Mszy (Rozdzia I); gdy chodzi o dopuszczenie strony niekatolickiej do Komunii
eucharystycznej, nale y zachowa normy wydane dla ró nych wypadków”.
64
„Poniewa mog si pojawi pewne problemy dotycz ce udzia u w Eucharystii, ze wzgl du na obecno wiadków lub zaproszonych na uroczysto niekatolików, ma e stwo mieszane,
sprawowane zgodnie z form katolick , odbywa si na ogó poza liturgi eucharystyczn . Nie mniej dla s usznych powodów biskup diecezji mo e pozwoli na sprawowanie Eucharystii”. Na le y zwróci uwag na rozbie no mi dzy tekstem Dyrektorium, w my l którego w a ciwym do
udzielenia zezwolenia na zawarcie ma e stwa mieszanego podczas Mszy w. jest biskup diecezjalny, podczas gdy przepis zawarty w ksi dze liturgicznej wskazuje, i takiego zezwolenia mo e
udzieli ordynariusz miejsca.
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wschodnich „gdy sami o nie prosz i s odpowiednio dysponowani”, a innym
chrze cijanom, gdy wed ug oceny Stolicy Apostolskiej s w odniesieniu do sakramentu Eucharystii w takiej samej sytuacji, co Ko cio y wschodnie. Ponadto
„je li istnieje niebezpiecze stwo mierci albo przynagla inna powa na konieczno , uznana przez biskupa diecezjalnego lub konferencj episkopatu” mo na
udzieli Komunii wi tej „tak e pozosta ym chrze cijanom, nie maj cym pe nej wspólnoty z Ko cio em katolickim, którzy nie mog si uda do szafarza
swojej wspólnoty i sami o nie prosz , je li odno nie do tych sakramentów wyraaj wiar katolick i do ich przyj cia s odpowiednio dysponowani”. Pami taj c, i wspólnota Eucharystii stanowi jeden z celów dzia alno ci ekumenicznej,
nie jest za rodkiem prowadz cym do tego celu 65, zgody na zawieranie ma e stw mieszanych podczas Mszy w. nale y udziela roztropnie, co nie musi
wcale oznacza „sk po”. Wa ne jest, jak si wydaje, by motywem, jakim kieru je si ordynariusz miejsca uwzgl dniaj cy tak pro b by y racje natury religij nej, a nie wy cznie ch nadania uroczysto ci zawarcia ma e stwa wi kszej
okaza o ci66. Udzielaj c takiego zezwolenia wypada te zawsze przypomnie
o zasadach dopuszczania niekatolików do Komunii Eucharystycznej. Dyrektorium ekumeniczne z 1993 r. przypomina, e ich udzia w Eucharystii mo e by
tylko „wyj tkowy”67.
Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa ma e stw o ró nej przynale no ci ko cielnej z 11 marca 1987 r. stanowi, i „je li
druga strona jest wyznania prawos awnego, lub mo e si odby podczas Mszy
w. i oboje nupturienci o ile s w stanie aski u wi caj cej mog przyst pi do
Komunii wi tej bez specjalnego pozwolenia ordynariusza. Je li druga strona
nale y do innego wyznania, konieczne jest pozwolenie ordynariusza, by lub
móg si odby podczas Mszy w. W obrz dzie lubnym ma e stwa o ró nej
przynale no ci ko cielnej dozwolony jest, bez specjalnego pozwolenia ordyna 65

St d ograniczenia zawarte w kan. 844 i 908 a tak e przepis M.P. Sacramentorum sanctitatis tutela z 30 kwietnia 2001 r. oraz art. 3 § 1, 4° Norm znowelizowanych 21 maja 2010 r., w których koncelebrowanie Mszy w. z szafarzami wspólnot ko cielnych, które pozbawione s sukcesji
apostolskiej i nie uznaj sakramentalnej godno ci kap a stwa, stanowi przest pstwo, którego os dzenie jest zastrze one dla Kongregacji Nauki Wiary. Na ten temat zob. JAN PAWE II, Encyklika
Ecclesia de Eucharistia, 17 kwietnia 2003 r., nr 43–46. Zob. te m.in. E. SZCZOT, Ochrona Eucharystii w normach dotycz cych «communicatio in sacris», „Annales Canonici” 1 (2005), 13–
30; B. W. ZUBERT , Interkomunia w wietle nowego Kodeksu, w: B. W. ZUBERT, Pro iure et vita.
Wybór pism, Lublin 2005, 537–547; G. WOJCIECHOWSKI, «Communicatio in sacris» w porz dku
kanonicznym, w: Eucharistia fons vitae – wspó czesne problemy prawne. Materia y sesji naukowej zorganizowanej 26 kwietnia 2006 r. w Kazimierzu Dolnym, red. TYMOSZ, Lublin 2006, 67–72.
66
Dlatego z pewn rezerw wypada odnie si do ogólnego zezwolenia, jakiego dekretem
z 1 czerwca 2006 r. udzieli w swej archidiecezji arcybiskup metropolita lubelski. Przytacza je
L. ADAMOWICZ , Forma prawna, 209.
67
Zob. nr 160.
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riusza, udzia duszpasterza niekatolickiego, ograniczaj cy si jednak do czyta nia Pisma wi tego i do ewentualnego przemówienia, je li duszpasterz katolicki uzna, e nie wywo a to zgorszenia parafian; zabronione jest, aby asystuj cy
duchowny katolicki i niekatolicki stosowali równocze nie w asny obrz d i pytali o wyra enie zgody strony; zabrania si równie stosowania innego religijnego
zawarcia tego ma e stwa w celu wyra enia lub odnowienia zgody ma e skiej (kan. 1127 § 3 KPK)”.
Konkluduj c: w oparciu o do wiadczenia p yn ce z za atwiania w kancelarii
Kurii Metropolitalnej w Krakowie spraw urz dowych zwi zanych z zawieraniem ma e stw mieszanych od 2005 r. mo na stwierdzi , i na ogó nie rodz
one sytuacji przykrych i konfliktowych w tym zakresie. Bardzo rzadkie s wypadki, w których – z uwagi na stwierdzony brak stanu wolnego niekatolickiego nupturienta, nie za z racji sprzeciwu podyktowanego ró nicami wyznaniowymi – nie jest mo liwe asystowanie przy zawarciu mieszanego ma e stwa.
Nie stwierdzono wi kszych trudno ci w przedmiocie sk adania r kojmi przez
nupturientów.
Prezentacja zagadnie natury kanonicznoprawnej dotycz ca zawierania
ma e stw mieszanych mo e wydawa si zbytnio zredukowanym uj ciem
wa kiej rzeczywisto ci duszpasterskiej, jak stanowi ma e stwa osób o ró nej
przynale no ci wyznaniowej. Niemniej nale y mie na uwadze, e uj cie prawne to tylko jeden z aspektów dzia alno ci ko cielnej w tej materii. Aspekt jednak, którego wagi nie mo na pomniejsza ani lekcewa y , bowiem instrumenty
natury prawnej, jakie porz dek prawny Ko cio a sk ada w r ce duszpasterzy parafialnych, urz dników kurii diecezjalnych i ordynariuszy s u temu, by ma e stwa zawierane przez chrze cijan ró nych wyzna , mimo trudno ci jakie
mog napotyka na swej drodze, by y zawierane wa nie i godziwie, umo liwiaj c otwarto ma onków na przyj cie aski sakramentalnej. Bowiem – jak do bitnie przypominaj ostatni dwaj papie e – „Wymiary prawny i duszpasterski s
nieroz cznie zwi zane w Ko ciele pielgrzymuj cym po tej ziemi. Przede
wszystkim panuje mi dzy nimi harmonia, której ród em jest wspólny cel: zba wienie dusz”68.
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Mixed Marriages. Selected Problems from the Diocesan Curia Praxis
Summary
The article presents some controversial issues, which can be awkward to
handle in the diocesan curia practice while processing the petitions of the
spouses for the required permission for lawfully contracting mixed marriages.
The following problems have been gathered and analysed:
1) Just and reasonable cause of giving permission, which in practice – in
distinction from the previous Code – is limited today to a serious intention of
contracting a marriage with a baptized non-Catholic.
2) Statements (guarantees) of the spouses: it must be underlined that – contrary to widely spread opinions – they have an ecumenical sense in canon law.
A non-Catholic party does not undertake anything, but he or she must be informed about obligations assumed by a catholic party. A catholic party is not
obliged to promise that all the children will be baptized and brought up in the
catholic Church, but only that he or she will do all in his or her power to make it
happen.
3) Establishing the freedom to marry: this requirement in case of mixed
marriages can cause some problems when the non-Catholic party’s freedom to
marry is established on the basis of the documents, also because the previous
civil marriage, contracted by the party in question, is often to be considered as
a valid and indissoluble marriage. In this case the bond of a previous marriage
prohibits entering the new marriage.
4) Instruction of the both parties about the aims and the essential properties
of marriage, which cannot be excluded by any of the parties. The requirement
concerns every single marriage and, in case of mixed marriages, is all the more
important because non-Catholics can be driven by rules and opinions incoherent
with the catholic doctrine (it is a problem of the so-called one-side-marriages).
5) Canonical form of mixed marriages which, as a rule, are to be contracted
outside the Mass, because of the frequent difficulties of receiving the Holy
Communion by a non-Catholic spouse, as well as witnesses and other non-Catholics in attendance.

