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MALZErdsTwO
SAKRAMENTEM

Liturgia sakramentu



Katecheza 10

Przymierzemalzehskie,Pr.Zezkt.6r?m€?fz}_'::::~.t^:°~b^te.t`:A:m°:_•r±-qJ;:-:riiqwsp6lnote_:?tegozycfa,Ski::?::=n..a:ne.^S,^W^:i,^nn%„
't4uveof-;;i:;;;[isaizo;ik6y-orazdozr?_!_7:_:1::=.i.^r!:^h::,:.::7
•;;;;siva, zostalo_ mied.zy ?cf irzc,z_?_::ri::^i+f odniesione przez

Chrystusa  Pana do  godp_2S53.i: S.akraT:PtEu
(KPK, kan.1055,  §  1; KKK  1601).

Skoromalzefistwojestsakramentem,znaczyto,Zejestzna-
kiemdajapymlaskQ.Jakitoznakijakalaska?Uczestniczapwli-
turgii saki-amentu malzefistwa mozemy latwo dostrzec, Ze jest
wniejczQstomowaoniezwyklym-oblubieficzymzwiazkuChry-
stusa i Kosciola.  Ot6Z malzefistwo jest znakiem tego wla§nie
zwiazku.Prawdataniejesttylkojakim§„teologicznymuw.znio-
§1eniem" malzefistwa, gdyz z niej wlasnie wyprowadza si.Q za-
r6wnonajwyzszagodno§6malzefistwa,jakr6wniezteologiczna
racjQjegonierozerwalno§ci.Ztejtezracjitakzeforrpaz?war?ia
malzeristwamacharakterzwiazku(malzonkowiezawierajazwia-
zek),wkt6rympanmlodyjestznakiemChrystusa-Oblubiefica
apannamlodaznakiemKo§ciola-Oblubienicy.Wla§niestajapsiQ
tymznakiemmalzonkowieotrzymujaspecjalnalaskQ.Jesttola-
skamilowaniasiQwzajemnietamilo5ciajakachrystusumilowal°#o£=;i;1.``i=±k=-t-bud;skonalq:ludz.kq.milq5Smat??I.k_6_WirT`=^C..-A
F*n;aD-i:V{.n;e-;=ri;;;irjedno56iu5w-iecaichnadrodzedozycia

wz.ecz#ego(KKK1661).

1. Historia obrzed6w sakramentu malzehstwa

Trzontegosakramentuzawszestanowilydwaelementy:
~ zawarcie mal2ehstwa,
~blogoslawiefistwo.
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Mcllzehstwo  sakramentem

Dzisiaj zasadnicza czes6 celebracji stanowi obrzed zawarcia
malzehstwa, jednakze pieiwotny jest obrzQd blogoslawieristwa.
Przezpierwszetysiapleciechrze§cijafistwablogoslawiefistwobylo
jedynymobrzQdemliturgicznymtowarzyszapyinzawarciumahzeri-
stwa,gdyzistotnyaktzwiaz]q]dokonywalsiepozaliturgiaKoscio-
1a. Mial on charakter Swiecki a Kosci6I akceptowal go jako wla§ci-
wy  dla  zainicjowania  wsp61noty  malzefiskiej.  ObrzQdem
liturgicznymdopelniajacymrytuzawarciamalzehstwabylaspe-
cjalnamodlitwablogoslawienia(benedictionuptialis),kt6rejpierw-
sze §wiadectwa siQgaja trzeciego wieku.

BIogoslawieristwomalzefiskie,przezkt6regoprzyjQcieza§1u-
bieni dawali wyraz wiary w sakramentalnos6 zwiazku, polegalo
na odm6wieniu przez kaplana nad malzonkami modlitwy blogo-
slawiefistwa, z kt6ra wiazano jeden z ryt6w Swieckich, np. velatio
~ rozcinganie welonu, a w Ko§ciele Wschodnim uwiehczenie -
wlozenie wiehc6w.

Znamienne, Ze od poczatku otrzymywanie blogoslawieristwa
bylo polapzone z Eucharystia. Wedhig sakramentarza gelazj ah-
skiego (VII w. -jest to jedna z najwazniejszych ksiag liturgicz-
nych pierwszego tysiaplecia) blogoslawiono w ramach obrzedu
komunijnego, po Modlitwie Pahskiej, a wiQc w momencie gdy
dokonuje siQ zjednoczenie Chrystusa z Kosciolem. Jest wiQc mat-
Zehstwo przygotowaniem do pelnej jednosci z Chrystusem i za-
razem skutecznym znakiem Jedynej Milosci. W blogoslawieri-
stwie  brali  udzial  oboje  malzonkowie,  ale  kobieta  byla
szczeg61nym przedmiotem modlitwy. Bylo to przyj ecie zwycza-
j6w §wieckich, kt6re zawsze w centrum rodziny widzialy kobie-
te. Prawdopodobnie nie bez znaczenia byla tu r6wniez teologia
Sw. Pawla wyrazona w 1 Kor 11, 2-5. Sob6r Watykahski 11, nadal
podkreslajap role kobiety, zalecil by te modlitwQ „tak poprawi6
abywyrazalatesameobowiazkiwzajeimejwiemo§ciobojgamal-
Zonk6w" (KL 78).

Strukturablogoslawieristwa:
-wezwanie do modlitwy,
-modlitwa w ciszy
-czQ§6 zasadnicza ~ modlitwa kaplana:
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Malzehstwo  sakramentem

*  wezwanie Boga (anamneza) odwofujape sic do Jego pla-
nu wzglQdem mal2ehstwa;

*  blogoslawiehstwo wlasciwe w formie pro§by o laskQ Du-
cha §wiQtego (epikleza).

AZ do epoki karolifiskiej  (IX w.) Kosci6I nie interweniuje
w istotny akt zawieranego ma±2ehstwa, tzn. w umowQ malzeh-
ska, dokonywany w domu narzeczonych. Dopiero p6Zniej , dla za-
pewnienia malzehstwu charakteru publicznego (por. KKK 1663),
a takze dla zagwarantowania narzeczonej wolno§ci decyzji, za-
rzadzasiQabymalzefistwozawieranebyloz.72/czc7.eecc/esz.cze(przed
drzwiami kosciola). Poczatek tej praktyki datuje sic od synodu w
Rouen w 1012 roku.

Porzadek celebracj i byl nastepujapy:
-przed drzwiami kosciola:

*  pokropienie woda,
*  egzamin i pouczenie,
*  przekazanie narzeczonej przez 1.odzic6w,
*  wrQczenie wiana i odczytanie dokumentu,
*  wrQczenie malzonce pierscienia i podarku,
*  blogoslawiehstwo,           ,

-w kosciele:
*  Msza Sw.,

-naoffeftoriummal2onkowieprzynoszazapalone§wiece,
- przed Pcz)c Domz.#z. velatio i blogoslawiehstwo,
-znak pokoju (malzonek otrzymuje od kaplana i przeka-

zujezonie).
W wiekach XI-XII Kosci61 wypracowuje kompleksowe pra-

wodawstwo dotyczape zawierania mal2ehstwa, jednakze pelny
rytualny wymiar zawieranego zwiazku mal2ehskiego (wymiany
zgody malzehskiej) zostaje mu nadany dopiero w potrydenckim
Zzz./i€cz/e 7io777cz72afm z 1614 roku. Rytual ten podawal ryt wzorcowy
alepozwalalnazachowaniepewnychodrQbno§cicharakterystycz-
nych dla poszczeg6lnych kraj6w. W Polsce takie odrQbnosci po-
jawiaja sic w XV wieku. Sa to np. :

-  hynm do Ducha SwiQtego ye7zz. Creczfor, kt6ry nie wystQpu-

j e w rytuale lacihskim, czy w rytualach innych kraj6w;
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Mal~±ehstwo  sakrcimentem.

-  po§wi€cahie dw6ch obrapzek (w wiQkszo§ci kraj6w po§wiQ-
canojednaobrapzkQ-dlaparmymlodej);

-  pewne r6Znice w formule przysi€gi malzehskiej .

2. Odnowione obrzedy sakramentu malzeristwa

Sob6r Watykahski 11 (KL 77-78) zaleca obrzQd zawierania
malzehstwa „krytycznie rozpatrzy6 i w ten spos6b wzbogaci¢, by
j a§niej oznaczal laske sakrainentu i podkreslal obowiazki malzon-
k16w" . Nowe Ordo celebrandi matrimonium. prorrralgowailne 19
marca 1969 roku, rna bye rozumiane jako norma i typ dla rytu-
al6wpartykulamych,kt6rychprzygotowaniele2ywgestiiposzcze-
961nych Konferencji Episkopat6w. Druga edycja typiczna tego
07iczo z 1990 rokujako podstawowq nowos6 posiada dodatkowy
ryt przewidziany na wypadek ki\edy (zgodnie z KPK c.  1112)
Swiecki asystuj e zawieranemu malzefistwu.

Wla§ciwylnsposobemzawieraniasakramentumalzeristwajest
jego celebracja podczas Mszy §w. (Je2eli strona katolicka zawie-
ra malzehstwo ze strona niekatolicka ochrzczona obrzQd j est bez
Mszy Sw. i Komunii §w. ; jezeli z nie ochrzczona-to obrzQd spe-
cjalny). Podkresla siQ w ten spos6b zwiazek tego sakramentu (po-
dobnie j ak wszystkich innych) z Misterium paschalnym Chi-ystu-
sa. Od momentu kiedy Chrystus w ofierze eucharystycznej nie
przestaj e ofiarowywa6 Siebie za swoj a umilowanq oblubienicQ -
Ko§ci6I, wypada aby mal2onkowie wla§nie w tej pamiatce nowego
przymierza przypieczetowali sw6j zwiqzek i wolQ wzajemnego
oddanie sic sobie, lapzap ja z ofiara Chrystusa za sw6j `Ko5ci61.
Przyjmujac to samo Cia±o i tQ sama Krew Chrystusa malzonko-
wie zostaja sakramentalnie wsparci aby stanowi6/.ec7#o cz.czZo w
Chrystusie.

Celebracja obrzQd6w zawarcia malzehstwa powinna mie¢
charakter:

-  ewcz#ge/I.zczc}/.#j;: powinna dokonywa6 sic w taki spos6b, aby
bye, takze w aspekcie zewnqu-zmym, przepowiadahiem Slowa
Bozego i wyznaniem wiary w tot w co Kosci61 wierzy;
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Mat-±ehstwo  sakran.entem

-  ck/ez/.cz/ny (koscielny): mal2ehstwo nie jest wydarzeniem,
kt6re dotyczy tylko narzeczonych i ich bliskich ale jest sa-
kramentem Ko§ciola, kt6rego celebracj a powinna wlapzy6 i
zainteresowa6calawsp6lnot€wierzapych.Dlategomiejscem
wlasciwym zawierania malzehstwaj est wsp6lnota parafial-
na, z kt6ra mlodzi sa zwiazani i w kt6rej przyjdzie im Zy6.

Podczas celebracji malzehstwa narzeczeni sa:
~  szcz/czrzcrmz.1aski Chrystusa -wyrazajap wobec Ko§ciola

swojawolQzwiazku,udzielajqsobiewzajemniesakramentu
mal2ehstwa. Moca tego sakramentu rozpoczynajq nowe
Zycie (nowy spos6b istnienia) i staja sis znakiemjednosci
Chrystusa i Ko§ciola;

-  #czeLsatz.4cz77„. wydarzenia zbawczego -podejmujap wezwa-
nie do prawdziwej milo§ci mal2ehskiej czynia przestrzeh
dlamocyu§wiQcenia,kt6rqtomocaChrystusnapehiakazde
sakramentalne malzehstwo.

Stniktura obrzQdu :
a.)  wej 5cie do ko5ciola -przyj ecie narzeczonych., otorzeydrnety€

prosty i serdeczny, upewniajapy narzeczonych o udziale calej
wsp61noty w ich radosnym wydarzeniu.

Kaplan w szatach liturgicznych wychodzi na spotkanie do
drzwi kosciola. Wita narzeczonych swoimi slowami, w kt6-
rych rna wyrazi6 rado§6 Kosciola. Przyprowadza ich do oltarza
w procesji. w kt6rej bierze udzial najblizsza rodzina i §wiad-
kowie.

b)  /I./#rgz.cz SZowcz; rna na celu naswietli6 znaczenie sakramentu, a
takze zadania i obowiqzki mal2ehskie. Odwolujac sis do tra-
dycji wybrano te czytania, kt6re tre§cia dobrze spelniaja owe
zadania. Lekcjonarz pozwala wybra6 z 8 czytari Starego Te-
stamenfu z odpowiednimi psalmami, z 10 czytah z list6w apo-
stolskich i 10 tekst6w ewangelicznych. Spo§r6d tych perykop
nalezy wybra6 3 -w czasie Mszy Sw. a poza Msza §w® od 1 do
3 czytah. f7o#tz./I.cz, kt6ra zawsze rna sic opiera6 na tekstach
Pisma Sw., winna wyjasnia6 tajemnicQ malzehskiego zwiazku
chrze§cijariskiego, godnos6 milosci mal2ehskiej, IaskQ sakra-
mentu, obowiazki malzehskie . . .
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Matzehstwo  sakramenten.

c)  /z.f#rgz.cz sczfaiczme7zzaf ; obrzQd rozpoczyna kr6tkie publiczne skim-
tinium (egzamin) skladajape sis z trzech pytah:
~  o wolno§6 decyzji;
-  o wolQ wytrwania w wiernosci (Swiadomos6 nierozerwal-

nosci);
-  o wolQ wypelnienia podstawowego celu malzehstwa -zro-

dzenie i wychowanie potomstwa ¢e§1i sklaniaja do tego oko-
liczno§ci, to pytanie mozna opusci6).

Narzeczeniodpowiadajarazem.
Po tym skmtiniumjest hymn do Ducha SwiQtego -Spiewa sis

trzy sposr6d podanych zwrotek: pierwsza, ostatnia i jedna ze §rod-
ka.

Po hymnie nastQpuje istotny akt sakramentalny -wyrazenie
zgody. Dokonuje sis ono w formie §ltibowania. Kaplan wzywa
narzeczonych do wyrazenia zgody malzehskiej , oni podaja sobie
dlonie, kt6re kaplan obwiqzuje stula i wypowiadaja fomiu'lQ §1u-
bowania (ci, kt6rzy nie moga m6wi6 -podpisuj a formulQ) .

NastQpnie jest obowiazkowe potwierdzenie §1ubowania przez
kaplana.

Po nim nastQpuje poblogoslawienie obrapzek, znaku milosci
i wiemosci malzehskiej. Nakladajap sobie obrapzki malzonkowie
wyznaja tQ milos6 i wiemo§6 w obliczu Tr6jcy Przenaj SwiQtszej .

Modlitwa wiemych konkluduj e ryt sakramentalny.
d)  /z.fi4rgz.cz e#cfeczJ'ysfycz#cz; Jezeli jest procesja z darami wypada

aby uczestniczyli w niej nowozehcy. Nalezy przewidzie6 Ko-
munie §w. pod dwiema postaciami. Nalezy r6wniez wlasciwie
wykorzysta6 teksty mszalne odpowiednio je dobierajap®

e)  7');fy. fo#4##zj.7£e; Po Modlitwie Pariskiej kaplan opuszczajac
emboljzm (modljtwa rozwi.j®ajaca ostatnia my§I z C)y.cze #cz,fz)
odmawia uroczyste bfogoslawiehstwo (do wyboruj edna z fo]m)a
0 ile podczas zlozenia przysiQgi na pierwszym planie byli na-
rzeczeni Slubujapy sobie milo§6 o tyle teraz na pierwszym pla-
niejest sam 86g blogoslawiapy tej milo`§ci i gwarantujacy jej
blogoslawione owoce. Z rQkoma wycingniQtymi mad mal2on-
kamj kaplan wzywa Ducha Swj€tego jako Jro#7z£7zz®7. mjlosci
Chrystusa i Ko§ciola. Uprasza bogactwo bozego blogoslawieri-
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Malzehstwo  sakramentem

stwa dla mal2onk6w aby dopeinili obowiazk6w wynikaj apych
z ich zwiazku. Duch SwiQtyjest pieczQcia ich malzeriskjego
przymierza, Zr6diem ich milo§ci i mocq odnawiajapa ich wier-
nos6.
Msze Sw. kohczymy potr6jnym blogoslawiehstwem.

Odnowiona liturgiQ sakramentu malzehstwa cechuje mo2li-
woS6 szerokiego doboru tekst6w, zar6wno biblijnychjak i litur-
gicznych, oraz otwarcie sis na lokalne zwyczaje, kt6re je§li nie sa
w sprzecznosci z wiarq nale2y uszanowa6. Wskazane jest aby w
tym wyborze mieli udzial sami nowozehcy.
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