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Streszczenie rozprawy doktorskiej 

 

 

Sakrament małżeństwa i obrzęd konsekracji dziewic na pierwszy rzut oka, są  

rzeczywistościami należącymi do dwóch światów. Pierwsze jest sakramentem, drugie należy 

do obszernej grupy sakramentaliów. Jednak pomimo tego, łączy je przymierze miłości 

oblubieńczej, którego inicjatorem jest Bóg, a człowiek stroną, która odpowiada na nie, oraz 

podejmuje wysiłek realizowania tego wyjątkowego powołania w swoim życiu. O ile 

sakrament małżeństwa, patrząc z pastoralnego punktu widzenia, doczekał się wielu 

opracowań i wydaje się, że cała jego teologia została już wyjaśniona, o tyle konsekracja 

dziewic, sięgająca swoją historią starożytności chrześcijańskiej, jawi się nieco egzotycznie  

i jest niedoceniana. Przede wszystkim brakuje świadomości na temat tego skarbu liturgii 

Kościoła. Widać to na płaszczyźnie literatury, której na jej temat jest nadal znikoma ilość.  

Pewną próbą zmierzenia się z tą kwestią, ale widzianą w kontekście nupcjalnego 

charakteru obydwu celebracji jest podjęty temat. Badania składają się z trzech rozdziałów.  

W pierwszym została przedstawiona historia kształtowania się powyższych obrzędów, 

począwszy od Soboru Watykańskiego II. Drugi rozdział traktuje o sakramencie małżeństwa, 

rozpatrywanym w trzech obszarach badawczych. Pierwszy ukazuje oblubieńcze przymierze  

w oparciu o m.in. dokumenty Vaticanum II, czy nauczanie papieskie, a na teologii praktycznej 

skończywszy. Drugi obszar to wypowiedzi Ojców Kościoła, odnoszące się do badanego 

tematu. Natomiast ostatni, zawiera omówienie poszczególnych elementów liturgii 

sakramentu, składających się na jego nupcjalny charakter. Rozdział trzeci, dotyczy obrzędu 

konsekracji dziewic i zbudowany jest według takich samych założeń, co poprzedni. 

W zakończeniu pracy, znajduje się podsumowanie niniejszych badań, które zostały 

uporządkowane w dwie grupy wniosków. Pierwsza z nich ma charakter ogólny, druga 

szczegółowy. Całość zamykają postulaty badawcze na przyszłość. 

Należy wyrazić nadzieję, że podjęty temat wkrótce doczeka się uzupełnienia oraz 

będzie cieszył się większym zainteresowaniem.         

 

 

 

 



Abstract 

 

 

The nuptial nature of the Sacrament of Marriage and the consecration of virgins. 

An analytical and comparative study 

 

 

At first glance, the sacrament of marriage and the rite of the consecration of virgins 

belong to two worlds. The first is a sacrament and the other belongs to a large group of 

sacramentals. However, despite this, they are united by a covenant of spousal love, initiated 

by God, and man is a side who responds to it and makes an effort to realize this unique 

vocation in their life. While the sacrament of marriage, from a pastoral point of view, has 

received many studies and it seems that its entire theology has already been explained, the 

consecration of virgins, dating back to its history of Christian antiquity, appears somewhat 

exotic and is underrated. Above all, there is a lack of awareness of this treasure in the 

Church’s liturgy. This can be seen in some of the literature, but literature related to this topic 

is negligible.  

An attempt to deal with this issue, as seen in the context of the nuptial nature of both 

celebrations, is the subject raised. The research consists of three chapters. The first presents 

the history of the formation of the above rites, beginning with the Second Vatican Council. 

The second chapter deals with the sacrament of marriage, considered in three research areas. 

The first shows a spousal covenant based on inter alia, Vaticanum II documents, the papal 

teachings, and concludes with practical theology. The second area is the statements of the 

Fathers of the Church relating to the topic under study. Whereas, last area contains an 

overview of the various elements of the liturgy of the sacrament that make up its nuptial 

character. The third chapter concerns the rite of the consecration of virgins and is built 

according to the same principles as the previous one. 

At the end of the work, there is a summary of this research, which has been organized 

into two groups of conclusions. The first is general; the second is detailed. The study is 

concluded with research postulates for the future. 

It is hoped that this topic will be further researched in the future and that it will 

generate greater interest.  

 


