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Bp Grzegorz Kaszak
Słowo Ordynariusza Sosnowieckiego

SŁOWO ORDYNARIUSZA SOSNOWIECKIEGO

Kiedy 28  marca  2009  roku obejmowałem uroczyście  diecezję  sosno-
wiecką zdawałem sobie sprawę z rozległości zadań, jakie staną przede mną
jako przed jej biskupem. Pierwszym z nich było i jest dogłębne poznanie
diecezji i jej problemów. Liczne spotkania z kapłanami i rozmowy z nimi,
odwiedziny w wielu instytucjach pracujących dla diecezji, spotkania z lide-
rami ruchów i  stowarzyszeń  –  wszystko to kształtowało powoli w mojej
świadomości obraz diecezji.  Bardzo ważnym elementem tego obrazu jest
również działalność naukowa kapłanów i osób świeckich na polu teologii
i pokrewnych dziedzin. Znajduje ona swoje odzwierciedlenie w kolejnym
już 9. tomie „Sosnowieckich Studiów Teologicznych”. Powitałem go z dużą
radością z dwóch powodów. Po pierwsze, świadczy on o tym, że diecezja,
którą z woli Ojca Świętego przyszło mi kierować, jest wspólnotą żywą i ak-
tywną  nie tylko na polu duszpasterstwa, lecz także na niwie teologii.  Po
drugie, tom ten poświęcony jest w ogromnej większości tematyce małżeń-
stwa i rodziny. 

Jednym z ważnych zagadnień  poruszonych przez Autorów zamiesz-
czonych  prac  jest  ukazanie  rodziny  w  zmieniającym się  społeczeństwie.
Możemy mówić  wręcz  o  pewnej  erozji  życia  małżeńskiego  i  rodzinnego
w Europie, i to zarówno w krajach do niedawna uznawanych za katolickie,
jak Hiszpania, czy też, tym bardziej, w mocno zlaicyzowanych, jak na przy-
kład Holandia (ks. S. Nowosad). W świetle przemian cywilizacyjnych rodzi-
ny muszą walczyć o zachowanie swoich praw, które pozwolą im na utrzy-
manie własnej tożsamości. Bardzo ważne dla rodzin są też pewne prymaty,
np. osoby nad rzeczą, etyki nad techniką, osoby nad społeczeństwem i miło-
sierdzia nad sprawiedliwością (ks. K. Jeżyna). Niezachowanie tych pryma-
tów będzie prowadziło do deformacji rodzin i spychania rodziny do roli
jednej  z  wielu  spraw  w  życiu  człowieka,  niekoniecznie  najważniejszej
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(ks. J. Zabielski). W ślad za tym pojawiają się próby redefinicji samego poję-
cia rodziny, często wypływające z przyczyn ideologicznych. Prawda o mał-
żeństwie i rodzinie bywa często zastępowana półprawdą i mitem, rozmywana
i dostosowywana do doraźnych, ideologicznych potrzeb (ks. A. Szafulski).
Jednym z przykładów tego zjawiska może być promowanie tzw. mentalno-
ści antykoncepcyjnej, cechującej się stosunkiem do życia pełnym lęku, a na-
wet wrogości (M. Królczyk). W promocji tej postawy, a także wielu innych
antywartości, istotną rolę odgrywają dzisiaj media. Dostrzegał to wyraźnie
Jan Paweł II, ostrzegając przed zagrożeniami płynącymi z niektórych środ-
ków społecznego przekazu (T. Kornecki).

Opisane wyżej zjawiska domagają się reakcji ze strony Kościoła, które-
go zadaniem jest pomoc małżeństwu i rodzinie, zwłaszcza poprzez ukazy-
wanie Bożego planu wobec człowieka. Cieszę się, że w wielu artykułach po-
ruszony został właśnie problem ukazania sakralnego wymiaru małżeństwa
i rodziny. Rodzina jest bowiem nie tylko podstawową komórką społeczną,
ale również  żywą  częścią  Kościoła. Jednym z zadań  Kościoła jest właśnie
ukazywanie  rodziny  nie  tylko  w  wymiarze  horyzontalnym,  doczesnym,
lecz także w wymiarze wertykalnym, w kontekście jej ostatecznego powoła-
nia (T. Wójcik OFM). Podstawą nadprzyrodzonego życia każdej rodziny jest
sakrament małżeństwa. Wynosi  on miłość  pomiędzy małżonkami na po-
ziom nadprzyrodzony (D.  Kuglin).  Także  seksualnego wymiaru małżeń-
stwa nie można sprowadzać jedynie do aspektu fizycznego czy emocjonal-
nego. Ciało ludzkie ma bowiem swój wymiar sakralny (A. Derdziuk OFM
Cap.).  Tylko rodzina świadoma swego powołania będzie w stanie podjąć
zadania, które z tego powołania wynikają.  Jednym z najważniejszych jest
niewątpliwie odpowiedzialność  za moralne i religijne wychowanie dzieci.
Dokonuje się ono przede wszystkim poprzez żywy przykład rodziców. Aby
więc mogło być skuteczne, rodzice muszą najpierw sami przeżywać swoje
życie i małżeństwo w jedności z Bogiem i świadomości swego ostatecznego
celu (ks. J. Kalniuk). Tylko taka rodzina będzie również w stanie sprostać
innemu bardzo ważnemu zadaniu, jakim jest pomoc dzieciom w rozezna-
waniu ich życiowego powołania. W kontekście zmniejszającej się w ostat-
nich latach liczby powołań, zarówno w Kościele powszechnym, jak i w Pol-
sce, to zadanie okazuje się być jednym z najważniejszych stojących przed
rodzicami (ks. T. Borutka). 

Innym z zadań dzisiejszego Kościoła jest przeciwstawienie się konkret-
nym  zjawiskom  (często  sankcjonowanym  przez  prawa  lub  powszechne
zwyczaje), które godzą  w trwałość i tożsamość małżeństwa i rodziny. Do
zjawisk tych należą między innymi antykoncepcja, promowana dziś niemal
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jako styl życia, czy też w ostatnich dziesięcioleciach zapłodnienie pozaustro-
jowe, zwane popularnie zapłodnieniem in vitro. Przypominając o niegodzi-
wości moralnej antykoncepcji, Kościół opiera się na zasadach wyłożonych
w encyklice Humanae vitae Pawła VI, ukazując akt z użyciem antykoncepcji
jako wewnętrznie niegodziwy, rozrywający znaczenie jednoczące i prokre-
acyjne aktu małżeńskiego (ks. T. Reroń). Natomiast zapłodnienie in vitro to
nie tylko problem tzw. „nadliczbowych embrionów”, istnień ludzkich, któ-
re zostają  zniszczone przy okazji powoływania do życia nowej osoby, ale
także prawa osoby do bycia poczętą w wyniku aktu małżeńskiego będącego
wyrazem oddania się małżonków w całkowitym darze z siebie (ks. J. Orze-
szyna).

W kontekście zaprezentowanych przez Autorów tematów rodzina sta-
je się dobrem zarówno upragnionym, bo większość ludzi, także młodych,
w gruncie rzeczy marzy o założeniu szczęśliwej, stabilnej rodziny, jak i za-
grożonym, bo w dzisiejszym społeczeństwie ukazuje się wiele modeli życia
alternatywnych wobec rodziny opartej na sakramencie małżeństwa, otwar-
tej  na poczęcie i  wychowanie dzieci  (P.  Marciniec).  Dlatego z pewnością
warto przypominać biblijne zasady, na których buduje się tożsamość rodzin
chrześcijańskich. Wśród nich ważną rolę odgrywają zachęty kierowane do
małżonków przez św. Pawła w jego listach, zawarte w tak zwanych „tabli-
cach domowych”. Nie tylko odzwierciedlają one stan małżeństwa i rodziny
w pierwotnym  Kościele,  lecz  także,  pozostając  aktualne  również  dzisiaj,
dają wskazówki współczesnym rodzinom, pragnącym żyć zgodnie ze swo-
im powołaniem (J. Urbański OFM).

Również pozostałe artykuły i opracowania zawarte w 9. tomie „Sosno-
wieckich Studiów Teologicznych” nie  pozostają  bez związku z  tematyką
małżeństwa i rodziny. Ukazanie Ducha Świętego jako nauczyciela modli-
twy  (ks.  W.  Misztal),  wskazanie  na  dylematy  związane  ze  współczesną
transplantologią (ks. M. Kluz), czy nawet ukazanie obecności przydrożnych
kapliczek w Zagłębiu Dąbrowskim jako widocznego znaku wiary miesz-
kańców tego rejonu (ks. M. Trąba) niosą wiele cennych i interesujących in-
formacji.  Podjęcie  tematyki  dotyczącej  nadużywania  alkoholu,  które  jest
problemem wielu współczesnych rodzin i ukazanie go w kontekście historii
starożytnej  (J.  Kempys OCist.)  wskazuje,  że pijaństwo nie  jest  wyłącznie
problemem naszych czasów, lecz borykały się z nim wszystkie dawne cywi-
lizacje. Wreszcie ukazanie problemu tożsamości religijnej polskich chłopów
na Bałkanach na przełomie XIX i XX wieku (D. Grzegorczyk) nasunęło mi
skojarzenie z sytuacją  dzisiejszej polskiej emigracji,  która także poszukuje
dostępu do posługi duszpasterskiej w języku polskim i z zachowaniem spe-
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cyfiki polskiego Kościoła. Szczegółowe opracowanie uroczystości nadania
tytułu Bazyliki Mniejszej sanktuarium w Dąbrowie Górniczej Strzemieszy-
cach (ks.  M.  Trąba)  ukazuje  fragment  najnowszej  historii  naszej  diecezji.
Dane mi było być świadkiem tego wydarzenia. 

Z pewnym wzruszeniem, a nawet zakłopotaniem, przeczytałem arty-
kuł  dotyczący mojego ingresu i  wydarzeń  bezpośrednio go poprzedzają-
cych, a także mojej osoby. Dziękuję ks. M. Trąbie za tak wnikliwe i szczegó-
łowe opracowanie.

Dzieląc się moimi refleksjami po lekturze 9. tomu „Sosnowieckich Stu-
diów Teologicznych” pragnę na koniec podziękować wszystkim Autorom
za ich trud, za rzetelność pracy naukowej i zaangażowanie, a Zespołowi Re-
dakcyjnemu za dotychczasowy wkład w wydawanie tego naukowego pe-
riodyku. Mam nadzieję,  że w czasie, w którym dane mi będzie kierować
diecezją sosnowiecką, działalność naukowa podejmowana przez związane
z nią środowisko akademickie będzie się mogła nadal prężnie rozwijać, an-
gażując kolejne osoby, zarówno duchowne, jak i świeckie.

+ Grzegorz Kaszak
Biskup Sosnowiecki 

Sosnowiec, dn. 24 czerwca 2009 roku



W TROSCE O RODZINĘ





TOM IX SOSNOWIECKIE  STUDIA  TEOLOGICZNE 2009

Ks. Tadeusz Borutka
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UDZIAŁ RODZINY W ROZWOJU POWOŁAŃ
 KAPŁAŃSKICH I ZAKONNYCH 

Najważniejszym zagadnieniem dla Kościoła pozostaje sprawa powołań
kapłańskich i zakonnych. Od ich rozwoju zależy przyszłość ewangelizacji.
Ich brak oznacza ewangelizacyjną słabość Kościoła. „Bez kapłanów – pisze
Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis – Kościół nie mógł-
by przeżywać przede wszystkim tego podstawowego posłuszeństwa, które
zakorzenione  jest  w  samym  sercu  egzystencji  Kościoła  oraz  jego  misji
w dziejach: posłuszeństwa wobec polecenia Jezusa «idźcie więc i nauczajcie
wszystkie  narody»  (Mt  28,  19),  a  także  «to  czyńcie  na  moją  pamiątkę»
(Łk 22, 19; por. 1 Kor 11, 24), czyli nie mógłby wypełniać nakazu głoszenia
Ewangelii i ponawiania każdego dnia ofiary Jego Ciała, które wydał, oraz
Jego Krwi, którą przelał za życie świata”1.

Oczywiście jako ludzie wierzący mamy głębokie przeświadczenie, że
Jezus Chrystus nie pozostawi Kościoła bez „pasterzy według Jego serca”
(Jr 3, 15). Za Janem Pawłem II można powiedzieć:  „wiara daje nam pew-
ność, że obietnica Pana nie może pozostać nie spełniona. Właśnie ta obietni-
ca  jest  przyczyną  i  źródłem mocy,  która  pozwala  Kościołowi cieszyć  się
z rozkwitu  powołań  kapłańskich  i  wzrostu  ich  liczby  w  niektórych  czę-
ściach świata. Ona też  stanowi fundament mocniejszej wiary i zachętę  do
żywszej nadziei w obliczu poważnego braku kapłanów w innych częściach
świata”2.

W związku z tym istnieje  pilna potrzeba podjęcia  kwestii  odpowie-
dzialności za rozwój powołań kapłańskich i zakonnych w Kościele w cza-
sach współczesnych, które nie napawają optymizmem, jeśli chodzi o ich sta-

1 JAN PAWEŁ II,  Adhortacja apostolska o formacji kapłanów we współczesnym świecie
„Pastores dabo vobis” (25.03.1992), Watykan 1992, 1 (dalej: PDV).

2 Tamże. 
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tystkę. I choć ta odpowiedzialność spoczywa na całym Kościele, to w spo-
sób szczególny odnosi się do rodziny. Rodzina bowiem jest tą podstawową
wspólnotą, którą określa się mianem ecclesia domestica – w niej żyje i rozwija
się Kościół. Istnieje więc ścisła więź między rodziną, wychowaniem i powo-
łaniem, zwłaszcza zaś między rodziną a powołaniem kapłańskim i zakon-
nym. W niej bowiem wzrastają powołania kapłańskie i zakonne. Nic więc
dziwnego,  że  rodzinę  traktuje  się  jako  pierwsze  seminarium  duchowne
przygotowujące młodych ludzi do kapłaństwa i życia zakonnego. 

Jeśli tak, to należy najpierw spojrzeć na aktualny stan powołań kapłań-
skich w Kościele, następnie dostrzec najważniejsze przyczyny spadku po-
wołań oraz wskazać na sposoby przezwyciężenia tego trudnego problemu.
Należy także omówić podstawowe znaczenie rodziny w rozwoju powołań
kapłańskich i zakonnych. 

AKTUALNY STAN POWOŁAŃ

Abstrahując  od  złowrogiego  wieszczenia  kryzysu  powołań  kapłań-
skich i zakonnych, jakie obecnie daje się zauważyć w mediach, należy za-
uważyć, że liczba kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego zmienia
się  na przestrzeni dziesięcioleci. Od pewnego czasu obserwujemy spadek
liczby powołań, najpierw do zakonów żeńskich, później męskich, a teraz do
seminariów diecezjalnych.

W skali świata: w 2005 roku na 100 kandydatów do kapłaństwa 32 było
Amerykanami, 26 – Azjatami, 21 – Afrykańczykami, 20 – Europejczykami
a 1 pochodził z Oceanii – wynika z danych Papieskiego Dzieła Powołań Ka-
płańskich  Stolicy  Apostolskiej.  Liczba  księży,  zarówno  diecezjalnych  jak
i zakonnych, wzrosła o 0,13% w latach 2005–2006 z 405 891 do 406 411. Wi-
doczne jest jednak zróżnicowanie liczebności księży w poszczególnych re-
gionach  świata.  O  ile  wyraźny  jest  wzrost  liczby  duchownych  w Azji
(o 3,8%)  i  Afryce  (o  3,55%) to  w Europie  i  Ameryce  liczba  duchownych
zmalała o ok. 0,5% Również w Oceanii jest o 1,8% mniej księży niż było jesz-
cze rok wcześniej3.

Do seminariów diecezjalnych i zakonnych w Polsce w 2008 r. wstąpiło
953 kandydatów, a jeszcze cztery lata temu było ich 1,5 tysiąca. Zmniejszyła
się  również  liczba  postulantek  w  zakonach  żeńskich.  Tylko  379  kobiet
w ubiegłym roku rozpoczęło życie zakonne, choć jeszcze w 2000 r. było ich

3 http://ekai.pl/wydarzenia/x12339/powolania-w-polsce-i-na-swiecie,  dane  z  dnia
15 II 2009.
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723. Według danych z 2008 r. w wyższych diecezjalnych seminariach du-
chownych kształci się obecnie 4029 kleryków, z czego  na pierwszym roku
studiów 695. To mniej niż przed rokiem, kiedy to liczba alumnów wynosiła
4 257, a na pierwszym roku studiowało 786 osób. Kandydatów do kapłań-
stwa jest mniej o 91 niż przed rokiem. W 2008 r. w seminariach zakonnych
kształciło się już tylko 1 554 alumnów, podczas gdy jeszcze rok wcześniej
było ich 1 768. Studia na pierwszym roku rozpoczęło 258 młodych zakonni-
ków (a rok wcześniej było ich 292)4.

Piętnastoprocentowy spadek powołań  odnotowano w 2008 r.  w pol-
skich zakonach i zgromadzeniach żeńskich mieszczących się na terenie kra-
ju. W ubiegłym roku do klasztorów zgłosiły się 362 kandydatki i postulant-
ki, podczas gdy rok wcześniej było ich 424, a przed 10 laty – 728. Obecnie
w Polsce  jest  21 739  zakonnic,  ale  spadek  liczby  powołań  jest  i  tu  coraz
gwałtowniejszy. Od 2000 r. liczba zakonnic w tzw. zgromadzeniach czyn-
nych, podejmujących różne dzieła apostolskie, spadła o 1,5 tysiąca. Mniej
jest także należących do nich domów zakonnych – bo 2 450 (a przed rokiem
było ich 2 476). Na stałym poziomie utrzymuje się jeszcze liczba sióstr klau-
zurowych, których jest obecnie 1376, ale też  widoczny jest  spadek liczby
kandydatek. O ile przed 10 laty życie za klauzurą rozpoczęło 110 postulan-
tek, to w roku 2008 tylko 445.

PRZYCZYNY SPADKU POWOŁAŃ

Polska,  jak  wszystkie  inne  kraje  Europy  Środkowo-Wschodniej,  po
upadku poprzedniego, marksistowsko-komunistycznego, systemu politycz-
nego, znalazła się w okresie przejściowym, charakteryzującym się postawa-
mi pełnymi sprzeczności. Głębokie przekształcenia, jakim uległo społeczeń-
stwo, ukazują z jednej strony pewien kryzys kultury tradycyjnej, a z drugiej
naglącą potrzebę nowych projektów dotyczących egzystencji ludzkiej. 

Obecnie  mocno akcentuje  się  autonomię  osoby,  jej  wolność,  sponta-
niczność i możliwość autorealizacji. Ogromną rolę odgrywają w tym środki
społecznego przekazu. Głoszą  one wartości przeciwne powołaniu kapłań-
skiemu, często ośmieszają i wypaczają obraz księdza czy zakonnika, ukazu-
jąc je jako modele przeżyte. 

4 http://serwisy.gazeta.pl/kosciol/1,64835,6302103,  ks  prof.  Pawlina,  Teraz  jest
czas troski o powołania.html, dane z dnia 15 II 2009. 

5 Tamże.
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Trudno nie uwzględnić też czynników społecznych, przyczyniających
się do spadku powołań. Należy do nich kryzys rodziny, sekularyzacja, kon-
sumizm,  różne  formy  ateizmu,  niż  demograficzny.  Nie  bez  znaczenia
w tym względzie są  pewne czynniki typowo kościelne, zwłaszcza kryzys
tożsamości kapłańskiej,  gorsząca postawa niektórych duchownych, zanie-
chanie podejmowania kierownictwa duchowego, brak dobrze przygotowa-
nych formatorów. 

Problem ten pogłębia przy tym słabość  psychiczna, cechująca współ-
cześnie wielu młodych ludzi i  powodująca brak stabilności  emocjonalnej
wobec  pokus  kultury  konsumistycznej  i  materialistycznej.  Młodzi  ludzie
z wielkim trudem i z wieloma oporami podejmują ważne i trudne zadania
życiowe. Okazują zwykle lęk i brak konsekwencji wobec zadań wymagają-
cych zdecydowanych rozstrzygnięć, preferują to, co tymczasowe, doraźne.
Aktualnie na taki stan rzeczy wpływa niż demograficzny i emigracja mło-
dych ludzi.

Na pewno obecnie wielu ludziom brakuje wiedzy, na czym polega ka-
płaństwo i życie zakonne, czym ono w ogóle jest. Brakuje też świadomości,
że jako katolicy wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za rozwój powołań w Ko-
ściele. Na pewno powinniśmy się modlić o przywrócenie ludziom wierzą-
cym sensu zmysłu powołania, misji i poświęcenia. 

Obecnie wielu młodych ludzi nie rozpoczyna studiów teologicznych
ze względu na sprzeciw rodziców. Dawniej rodzina, w której rodziło się po-
wołanie do kapłaństwa czy życia zakonnego, czuła się wyróżniona, obda-
rzona łaską.  Dziś rodzice pytają  swoje dzieci: dlaczego chcesz sobie życie
zmarnować? Nie ma – nawet wśród katolików regularnie chodzących na
Msze św. – wsparcia dla młodego człowieka, który czuje powołanie i staje
przed podjęciem decyzji.  Jeśli  wszyscy mówią,  że seminarium czy zakon
oznacza zmarnowanie życia, to osoba obdarzona powołaniem zaczyna się
zastanawiać, czy nie mają racji. Nie bez znaczenia dla rozwoju powołań po-
zostaje sytuacja społeczno-religijna współczesnych rodzin.

KRYZYS WSPÓŁCZESNEJ RODZINY

Współczesna rodzina podlega wpływom rozległych, głębokich i  nie-
zwykle dynamicznych przemian społecznych i kulturowych. Przemiany te
tworzą nowe wzorce postępowania, stwarzając wiele trudności, z jakimi bo-
rykają się dziś chrześcijańskie małżeństwa. Wiele rodzin potrafi sprostać ta-
kiemu stanowi rzeczy, dochowując niezmiennie wierności podstawowym
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wartościom, będącym fundamentem każdej  zdrowej  instytucji  rodzinnej6.
Faktem jest, że współczesna rodzina napotyka na wiele trudnych proble-
mów, które rozsadzają ją od wewnątrz. Często też staje się ona bezbronną
ofiarą licznych form przemocy, nękających całe społeczeństwo. Od kilku już
lat z roku na rok w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, a ilość rozwodów
ciągle wzrasta przy malejącej liczbie zawieranych małżeństw. 

Z powodów ekonomicznych, choć  nie tylko, w Polsce coraz bardziej
upowszechnia się model rodziny z jednym lub co najwyżej dwojgiem dzieci
– troje lub więcej dzieci wychowuje się średnio w co piątej rodzinie. Rośnie
też nieustannie liczba rodzin niepełnych. Wśród ogółu rodzin znalazło się
ich około 1,5 mln. Wśród tej grupy dominują rodziny, w których dziecko
(lub dzieci) wychowuje samotna matka. Niepokojącym zjawiskiem jest też
zwyczaj odraczania w czasie momentu zawarcia związku małżeńskiego, co
wpływa  pośrednio  na  coraz  większy  odsetek  związków  nieformalnych.
Wśród grupy osób, podejmujących takie decyzje, przeważają ludzie skłonni
i  niejako predestynowani,  z racji  wieku, do zmiany stanu cywilnego. Ich
wyborom, nieraz dramatycznym i rzutującym na całe przyszłe życie, nie-
wątpliwie sprzyja wysoki poziom bezrobocia wśród młodzieży i wiążący
się z tym problemem ograniczony dostęp do własnych mieszkań.

Wielu  ludzi  upatruje  swoje  szczęście  w  sukcesie,  karierze  i  pienią-
dzach. One to stanowią dla nich najważniejszą rzeczywistość. W celu szyb-
kiego bogacenia się ulegają pokusie pracoholizmu, rezygnują z małżeństwa,
z trudu rodzicielstwa i wychowywania dzieci. Często nadmiar pracy powo-
duje nieobecność w domu, co kończy się rozpadem rodziny. Wydaje się, że
pracy zostają  podporządkowani wszyscy i wszystko, a przede wszystkim
dobro rodziny.

W związku z tym Jan Paweł II napisał: „Odczuwamy głęboki smutek,
gdy dowiadujemy się o licznych niestety przypadkach rodzin dotkniętych
przez tego rodzaju zjawiska i ich niszczące konsekwencje. Jest to niewątpli-
wie jeden z problemów budzących najwyższy niepokój w chrześcijańskiej
wspólnocie.  Czy dzieci  moralnie osierocone,  pozbawione wychowawców
i wzorców, mogą wzrastać w poszanowaniu dla wartości ludzkich i chrze-
ścijańskich. Czy w takim klimacie mogą się rozwijać ziarna powołania, któ-
re Duch Święty zasiewa nieustannie w sercach nowych pokoleń?”7.

6 Por. T.  BORUTKA, Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II, „Kwartalnik Diecezji Biel-
sko-Żywieckiej” 4(1994), s. 221.

7 JAN PAWEŁ II,  Rodzina rozwija i  ochrania Boży dar powołania.  Orędzie na XXXI
Światowy  Dzień  Modlitw  o  Powołania (1994),  „L’Osservatore  Romano”  (wyd.  polskie)
15(1994), nr 3(161), s. 38.
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ISTOTA POWOŁANIA

Powołanie pochodzi od Boga. A jeśli człowiek stawia pytanie: co mam
czynić?,  to  dlatego,  że Bóg przygotował  w ludzkim sercu przestrzeń  dla
tego  pytania.  Czasem  powołanie  bywa  wyraźnym  Bożym  wezwaniem.
Przykładem może być Abraham. Bóg mówi do niego wprost: „Wyjdź z two-
jej ziemi (...) do kraju, który ci ukażę” (Rdz 12, 1). Abraham postąpił tak jak
Bóg żądał. Zwykle jednak Bóg czeka na pytanie człowieka. Człowiek jako
istota rozumna i wolna pyta o drogę, jaką ma wybrać. Chrystus mówi do
niego, aby poszedł za Nim.  Pójdź za Mną, opuszczając wszystko, co twoje,
jak Abraham opuścił ziemię rodzinną. Pójdź razem ze Mną zbawiać świat8. 

Jan Paweł  II w rozważaniu na  Anioł  Pański wygłoszonym w dniu 14
grudnia 1980 roku pyta: Czym jest powołanie? Na tak postawione przez sie-
bie pytanie udziela następującej odpowiedzi: „Jest ono wewnętrznym we-
zwaniem łaski, która zapada w duszę jak ziarno, aby w niej dojrzewać. Pan
wzywa wszystkich chrześcijan do świętości, do naśladowania Go, do życia
wedle Ewangelii. Jednakże dla dobra wspólnego Kościoła, dla służby Ludo-
wi Bożemu, dla uświadomienia o swoim Królestwie, wzywa niektórych do
kapłaństwa  sakramentalnego  oraz  do  szczególnej  konsekracji  zakonnej
w duchu rad ewangelicznych, czyli do życia zakonnego. Każde takie powo-
łanie jest szczególnym dobrem dla tego, kto jest wezwany – a także dla całej
wspólnoty Kościoła”9.

Za Janem Pawłem II można powiedzieć, że dzieje każdego powołania
kapłańskiego są  historią  „niewymownego dialogu między Bogiem a czło-
wiekiem, między miłością Boga, który wzywa, a wolnością człowieka, który
z miłością Mu odpowiada”10. Tajemnica powołania domaga się więc odpo-
wiedzi ze strony człowieka powołanego przez Boga. W tej odpowiedzi waż-
ną rolę spełnia cała wspólnota Kościoła, która na różne sposoby pomaga po-
wołanemu odpowiedzieć na Boże wezwanie. A cała wspólnota Kościoła to
także rodzina, która stanowi jej najmniejszą, ale fundamentalną wspólnotę. 

8 Por.  JAN PAWEŁ II,  Powołanie pochodzi od Boga, „L’Osservatore Romano” (wyd.
polskie) 13(1992), nr 8–9(145), s. 40; por. B. PITAUD, Le ministere presbyteral: un ministere
de discernement de communion et ï evangelisation, „Prêtres Diocésains” 11(1993), s. 447–455. 

9 JAN PAWEŁ II, Czym jest powołanie? Anioł Pański, [w:] JAN PAWEŁ II, Nauczanie
papieskie, t. III, cz. 2, Warszawa 1986, s. 837. 

10 PDV 36.
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WYCHOWANIE PODSTAWOWYM ZADANIEM RODZINY

Do podstawowych zadań rodziny należy wychowanie potomstwa. Oj-
costwo i macierzyństwo nie kończą się z chwilą narodzin dziecka. Dopiero
się  zaczynają,  albowiem  zaczyna  się  wychowanie.  Można  nawet  powie-
dzieć, że w świetle współczesnych badań psycho-medycznych wychowanie
zaczyna się już we wczesnym w okresie prenatalnym. Wychowanie, obok
cech wrodzonych, stanowi podstawowy czynnik kształtowania osobowości
człowieka. 

Często dzisiaj pytamy: a na czym ono polega? „Wydaje się, że aby traf-
nie na to pytanie odpowiedzieć – pisze Jan Paweł II w Liście do Rodzin z 1994
roku – nie można pominąć dwóch fundamentalnych prawd: po pierwsze,
że człowiek jest powołany do życia w prawdzie i miłości; po drugie, że każ-
dy urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar z siebie samego. Odnosi
się to zarówno do tych, którzy wychowują, jak i do tych, którzy są wycho-
wywani. Również i wychowanie jest procesem, w którym wzajemna komu-
nia  osób  dochodzi  do  głosu  w  sposób  szczególny,  gdyż  jest  wspólnym
uczestnictwem w prawdzie i miłości, w tym ostatecznym celu, który stano-
wi powołanie człowieka ze strony Boga”11.

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, spotykamy się ze zja-
wiskiem  kryzysu  wychowawczego.  Kiedy  panoszy  się  relatywizm,  brakuje
podstawowych pewników, wartości i nadziei, które nadają sens życiu, ła-
two ulec pokusie, by się  poddać  i  zaniechać  pełnienia swych roli  i  misji.
Wielu rodziców i wychowawców ulega tej pokusie i jej się poddaje. W re-
zultacie dzieci, nastolatki i ludzie młodzi, choć cieszą się wieloma względa-
mi i być może są nadmiernie chronieni przed trudnościami życia, czują się
pozostawieni samym sobie w obliczu wielkich pytań, jakie nieuchronnie się
w nich rodzą, oraz w obliczu oczekiwań i wyzwań, które przed nimi stają.
Sami też doświadczają deprawacji, której zostają poddani.

Mówi się  młodym:  nie słuchajcie autorytetów, kontestujcie i  protestujcie.
W miejsce odrzuconych wzorów i wartości wprowadza się kolorową, silnie
podretuszowaną  wizję  życia,  propagowaną  przez  specjalnie  dobieranych
idoli. Proponuje się iluzoryczny świat pełnego wyzwolenia, tolerancji – utoż-
samianej z brakiem krytycyzmu – i niczym nie skrępowanej swobody. Ten
świat  iluzoryczny  jest  często  dopełniany  rzeczywistością  wirtualną,  nie-
prawdziwą,  stwarzającą  swoisty sielankowy i baśniowy świat,  w którym

11 JAN PAWEŁ II,  List do Rodzin z okazji Międzynarodowego Roku Rodziny, Watykan
1994, 16. 
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wszystko jest możliwe, łatwiej się żyje, a popełnione błędy można szybko
skorygować i naprawić.

Kryzys wychowawczy, o którym mówimy, ma swoje źródło w rodzinie.
Rodzice są wychowawcami, ponieważ są rodzicami. I nikt z tego obowiąz-
ku nie może ich zwolnić. Oczywiście, obecnie wychowują nie tylko rodzice,
ale również nauczyciele, otoczenie i media, jednak pierwszą wspólnotą wy-
chowującą nadal pozostaje rodzina. Ona prowadzi dziecko do tego ważnego
momentu,  od którego,  osiągnąwszy pewien stopień  dojrzałości  psychofi-
zycznej, zaczyna ono powoli i stopniowo podejmować proces samowycho-
wania. 

Młody człowiek wchodzi w nowe środowiska, spotyka nowych ludzi,
w  szczególności  nauczycieli  i  kolegów  w  szkole,  którzy  mają  na  niego
wpływ wychowawczy – pozytywny albo negatywny. W tym okresie może
się pojawić pewien dystans czy nawet sprzeciw w stosunku do wychowa-
nia rodzicielskiego, w stosunku do rodziny. Mimo wszystko jednak proces
samowychowania w zasadniczej mierze biegnie w tym kierunku, który zo-
stał wyznaczony poprzez wychowanie w rodzinie. Nawet odchodząc nie-
kiedy daleko od tradycyjnych wartości, młody człowiek nadal powraca, czy
jakoś nawiązuje do swoich korzeni. 

Wychowanie w rodzinie ma więc zasadnicze znaczenie. Polega ono na
obdarzeniu  dziecka  człowieczeństwem,  czyli  kształtowaniu  jego  ludzkiej
osobowości, tak by osiągnęło ono pełny rozwój intelektualny, uczuciowy,
duchowy i moralny. Szczególną uwagę powinno się zwrócić na wychowa-
nie moralne,  religijne i  społeczne12.  Rodzice oddziałują  na dziecko całym
swoim zachowaniem i postępowaniem, dlatego też  wychowanie moralne
i religijne nie może się ograniczać do samych nakazów i zakazów, lecz wy-
maga żywego  przykładu.  Zasadniczą  sprawą  w  wychowaniu  moralnym
jest prawidłowe kształtowanie sumienia, tak by człowiek dojrzał do korzy-
stania z wolności i ponoszenia odpowiedzialności za swe czyny i życie. 

Zasadniczą  sprawą  w  wychowaniu  religijnym  jest  tworzenie  więzi
z Bogiem i Kościołem,  pozwalającej nie tylko na poprawne odczytanie, ale
także na realizację powołania do budowania Królestwa Bożego w dziejach
poprzez udział w życiu i posłannictwie Kościoła, wyrażający się zwłaszcza
głoszeniem słowa Bożego, oddawaniem chwały Bogu i pełnieniem uczyn-
ków miłości i miłosierdzia. Aby to wychowanie przebiegało pomyślnie, ro-
dzinę musi ożywiać duch modlitwy. „Rodzina – jak mówił Jan Paweł II –
ma być świątynią, to znaczy domem modlitwy. Modlitwy, która staje się ży-

12 Tamże 14.
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ciem, aby całe życie stało się modlitwą”13. Ważnym elementem tej modlitwy
jest oczywiście uczestnictwo w Eucharystii  oraz w innych sakramentach.
Szczególną rolę spełnia sakrament pokuty i pojednania. Sprawowanie tego
sakramentu otwiera bowiem przed rodziną możliwość przyjmowania Chry-
stusa w Eucharystii.  A „Chleb eucharystyczny czyni z różnych członków
wspólnoty  rodzinnej  jedno  ciało,  objawienie  szerszej  jedności  Kościoła
i uczestnictwo w niej; uczestnictwo w Ciele wydanym i Krwi przelanej”, sta-
nowi przy tym źródło apostolskiego dynamizmu rodziny chrześcijańskiej. 

Wychowanie religijne i moralne powinno się  łączyć  z wychowaniem
społecznym, tj. z wychowaniem zarówno do życia w rodzinie, jak i w społe-
czeństwie. Z jednej strony – trzeba dzieci przyuczyć  do podtrzymywania
więzi pokoleń  w rodzinie, do pomocy najstarszym członkom rodziny, do
wspierania  najsłabszych,  do wspólnego przeżywania życia i  troski  o bli-
skich. Rodzina głęboko zakorzeniona w środowisku krewnych i znajomych
jest odporniejsza na ujemne wpływy współczesnej cywilizacji, tak w dzie-
dzinie moralnej, jak i materialnej. Łatwiej rozwiązuje trudności, żyje gościn-
nością,  szacunkiem  i  miłością,  chętnie  dzieli  się  swym  doświadczeniem
i mieniem z potrzebującymi pomocy duchowej i materialnej. Z drugiej stro-
ny – trzeba dzieci przygotowywać do życia wśród ludzi, do nawiązywania
relacji, do dostrzegania i rozumienia potrzeb innych. W rodzinie rodzą się
przecież obywatele i w niej znajdują pierwszą szkołę cnót społecznych, któ-
re stanowią o życiu i rozwoju społeczeństwa. 

RODZINA SZKOŁĄ WYCHOWANIA DO KAPŁAŃSTWA

Z biblijnego opisu stworzenia dowiadujemy się,  że rodzina powstała
z woli  Boga,  który,  stworzywszy mężczyznę  i  kobietę,  pobłogosławił  ich
słowami: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się” (Rdz 1, 28). Łaska Chrystusa
przekazywana w sakramencie małżeństwa pozwala osiągnąć jedność, do ja-
kiej została przez Stwórcę powołana.

Syn Boży został kapłanem w momencie wcielenia i ze względu na tę
posługę musiał wychować się w rodzinie. Wychowanie otrzymane w rodzi-
nie przygotowywało Jezusa do misji.  Było więc formacją  uzdalniającą  do
spełnienia  Jego  kapłańskiej  posługi,  szczególnie  do  złożenia  Ojcu  ofiary
z siebie. Rzuca to światło na rolę rodzin chrześcijańskich w budzeniu i roz-
wijaniu powołań kapłańskich. Choć powołanie jest wezwaniem najwyższej

13 Tamże.
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i suwerennej woli Boga, to jednak musi znaleźć drogę do serca, przeniknąć
w głąb myśli, uczuć, woli osoby, aby kształtować jej wybory. Młody czło-
wiek – zdaniem Jana Pawła II – potrzebuje środowiska rodzinnego, które
pomoże mu uświadomić sobie to wezwanie i rozwinąć cały jego potencjał14.
Bezpośrednia realizacja  powołania dokonuje się  „w konkretnym miejscu,
w konkretnym i ograniczonym kontekście, którym jest rodzina. W tym ma-
łym Kościele (ecclesiola), powołanie do kapłaństwa może narodzić się, wzra-
stać  i  utwierdzać”15.  Każdy  kandydat  do  kapłaństwa,  zanim  przekroczy
próg seminarium, ma za sobą doświadczenie swojej rodziny.

Rodzice winni przygotować swoje dzieci, aby każde z nich wypełniło
całkowicie swe zadania, zgodnie z otrzymanym od Boga powołaniem. Istot-
nie rodzice oddadzą prawdziwą przysługę dzieciom – mówi Jan Paweł II
do rodzin w Sao Tome – jeśli nauczą je czynić dar z własnego życia, gdy
z szacunkiem przyjmą dojrzałe decyzje dzieci, gdy będą popierać z radością
każde powołanie, także kapłańskie czy zakonne16. Pierwszym i najlepszym
seminarium powołania do życia poświęconego Królestwu Bożemu jest ro-
dzina otwarta na wartości transcendentne.

Jan Paweł II zwraca się z apelem do chrześcijańskich rodziców: „bądź-
cie  gotowi  dać  świadectwo  głębokiej  rzeczywistości  waszego  powołania
małżeńskiego: zgoda panująca w domu, duch wiary i modlitwy, praktyka
chrześcijańskich  cnót,  otwartość  na  potrzeby  innych,  zwłaszcza  ubogich,
udział w życiu Kościoła, mężne i spokojne znoszenie codziennych trudności
– wszystko to stanowi żyzną  glebę,  na której mogą  dojrzewać  powołania
dzieci”17.   

Ważnym zadaniem jest przyjęcie Chrystusa jako centrum i wzór życia.
Potrzebne jest więc konsekwentne trwanie w łasce Bożej zgodnie z tym co
napisał św. Paweł: „to Bóg jest sprawcą i chcenia i działania zgodnie z Jego
wolą” (Flp 2, 13). Należy także pamiętać i o tym, że „Ten, który zapoczątko-
wał (…) dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa” (Flp 1, 6).
Chrześcijańscy rodzice całym swoim życiem świadczą o przeżywanej więzi
z Bogiem, opartej na miłości, wierności,  modlitwie i  posłuszeństwie (por.
KK 35). W ten sposób wychowują ich do świętości i otwierają ich serca na
przyjęcie głosu Boga,  który wzywa ich do pójścia za Nim. W świetle tej

14 Por. JAN PAWEŁ II, ,,Rodzina miejscem przygotowania do kapłaństwa, „L’Osservato-
re Romano” (wyd. polskie), 10(1989), nr 12 bis (119), s. 20. 

15 S. BORZIK, Integralność powołania znakiem czasu Kościoła, Kraków 2005, s. 255.
16 Por.  JAN PAWEŁ II,  Wielki sakramenty w Chrystusie i w Kościele, „L’Osservatore

Romano” (wyd. polskie), 13(1992), nr 8–9(145), s. 30. 
17 Tamże, s. 122. 
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prawdy o Bożej łasce i odpowiedzialności człowieka rodzina jawi się jako
swoisty  ogród lub  pierwsze seminarium,  w którym ziarna powołania mogą
wzrastać aż do pełnej dojrzałości18. Toteż rodzina chrześcijańska, aby była
źródłem powołań, powinna być przede wszystkim miejscem miłości i wia-
ry19. „Dzieci powinno się tak wychowywać, aby po dojściu do wieku dojrza-
łego mogły z pełnym poczuciem odpowiedzialności pójść za powołaniem,
także i duchowym”20. Zadanie to jest niezwykle ważne i delikatne, ponie-
waż rodzice chrześcijańscy mają przygotowywać, rozwijać i chronić powo-
łania, które Bóg wzbudza w ich rodzinie. Aby tak się mogło stać, winni oni
wzbogacać swoje życie osobiste i rodzinne wartościami moralnymi i ducho-
wymi. Chodzi więc o rozwijanie religijności, świadomości apostolskiej oraz
prawidłowej  koncepcji  powołania.  Wymaga to głębokiego klimatu wiary
i modlitwy,  misyjnego entuzjazmu,  który  pozwala przezwyciężać  złudne
pokusy egoizmu i przynagla do złożenia całkowitego daru z siebie dla Kró-
lestwa Bożego21. 

Ważne jest rozmiłowanie młodego człowieka w modlitwie. To rozmi-
łowanie może się zrodzić z codziennej rodzinnej modlitwy, ze wspólnego
świętowania niedzieli  i  świąt  religijnych. Rodzice powinni umieć  przyjąć
jako łaskę ofiarowany przez Boga dar powołania dla ich dzieci. Młody czło-
wiek, który się modli w rodzinie, jest jednocześnie tym, który słyszy powo-
łujący głos Boga i na niego odpowiada. W modlitwie jest on otwarty na Boga,
podejmuje z Nim dialog i może lepiej zrozumieć sens i plan swojego życia.
W modlitwie też powierza on Bogu swoją rodzącą się osobowość. Poprzez
modlitwę Bóg staje się młodemu człowiekowi bliski, objawia mu tajemnice
powołania: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” (J 15, 16)22. 

O tę  łaskę  powinni też  rodzice nieustannie się  modlić,  a gdy Bóg jej
udzieli, winni oni czynnie z całym poświęceniem na nią odpowiedzieć, po-
przez takie wychowanie dzieci, które ułatwi im rozpoznanie wielkości po-
wołania i radosne przyjęcie go do swojego życia. Rodzice, którzy potrafią
współpracować z łaską powołania swoich dzieci, otrzymują wyjątkowe po-
twierdzenie duchowej płodności swojego związku. Według Jana Pawła II,
zostaje on bowiem wzbogacony przez doświadczenie miłości przeżywanej

18 Por. DFK 2.
19 Por. R. SELEJDAK, Stawać się kapłanem trzeciego tysiąclecia, Częstochowa 2001, s. 21.
20 KDK 52.
21 Por. JAN PAWEŁ II, Duch Święty wzbudza powołania. Orędzie na XXXV Światowy

dzień Modlitw (1998), „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie), 19(1998), nr 1(199), s. 10–11.
22 Por. R. SELEJDAK, dz. cyt., s. 23.



22 Ks. Tadeusz Borutka

w celibacie i w dziewictwie23. Można powiedzieć, że dar ich miłości niejako
się pomnaża dzięki powołaniu ich dzieci.

Nie bez znaczenia pozostaje kościelne przeżywanie rocznic i rodzin-
nych uroczystości oraz świętowanie wspólne pierwszych piątków miesiąca.
Wielkie znaczenie dla rozwoju powołań kapłańskich i zakonnych ma życzli-
wy stosunek rodziców do osób duchownych. Winien on wyrażać  się  po-
przez ich poszanowanie oraz wstrzymywanie się od ich nadmiernej krytyki,
zwłaszcza wobec dzieci. Wpływ na rozwój powołań ma także angażowanie
się dzieci w służbę kościelną poprzez czynne uczestnictwo we wspólnocie
ministranckiej,  scholi,  oazie,  Dzieciach Maryi  czy w innej  jeszcze formie.
Istotne jest też włączanie dzieci w rekolekcje organizowane specjalnie dla
nich, zwłaszcza wyjazdowe. Nie bez znaczenia jest także wspólne rodzinne
pielgrzymowanie do sanktuariów oraz uczestnictwo w pielgrzymkach pie-
szych.  Należy także podsuwać  dzieciom religijną  literaturę,  dzięki której
mogłyby poznać  piękno Kościoła. Istotną  rolę  spełniają  w tym względzie
rozmowy osobiste z dziećmi na temat służby w Kościele, dzięki nim dziec-
ko może zrozumieć wiele problemów, nie tylko natury religijnej.   

Obecnie panoszy się tzw. sielankowość wiary. Polega ona na tym, że
w religii szuka się nie trwałego duchowego oparcia, ale emocjonalnej satys-
fakcji, przyjemnych doznań lub doraźnego pocieszenia. W ten sposób zani-
ka religijność  związana z „krzyżem”, a poszerza swój zasięg religia „bez
krzyża i cierpienia”. W religii nie liczy się to, co cenne, choć trudne, wyma-
gające ofiary i poświęcenia, a jedynie to, co wygodne, przyjemne, co „łechce
ucho”. W związku z tym istotne okazuje się wychowanie młodego człowie-
ka do ofiary, poświęcenia i wyrzeczenia. W każdym razie młody człowiek
musi nauczyć się umiejętności rezygnacji dla wyższych spraw i podejmo-
wania nie tylko tego, co przyjemne i łatwe, ale także tego, co trudne i wy-
magające. 

Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że „rodzice powinni rozpo-
cząć wychowanie do wiary od wczesnego dzieciństwa. Zaczyna się ono już
wtedy, gdy członkowie rodziny pomagają  sobie wzrastać w wierze przez
świadectwo życia chrześcijańskiego zgodnego z Ewangelią”24. Doświadcze-
nie uczy, że wiele powołań rodziło się w rodzinach wyróżniających się pro-
stotą życia, które w naturalny sposób były wspólnotami prawdziwej miłości
i głębokiej wiary. 

23 Por.  JAN PAWEŁ  II, Rodzina rozwija  i  ochrania  Boży dar powołania.  Orędzie  na
XXXI Światowy Dzień Modlitw o Powołania (1994), przem. cyt., s. 91.

24 KKK 2226.
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W tym kontekście warto przywołać  świadectwo Jana Pawła II, który
w swojej książce Dar i tajemnica napisał: „Moje przygotowanie seminaryjne
do kapłaństwa zostało poniekąd zaantycypowane, uprzedzone. W jakimś
sensie przyczynili się do tego moi Rodzice w domu rodzinnym, a zwłaszcza
mój ojciec, który wcześnie owdowiał. Matkę straciłem jeszcze przed Pierw-
szą Komunią św., w wieku 9 lat i dlatego mniej ją pamiętam i mniej jestem
świadom jej wkładu w moje wychowanie religijne, a był  on z pewnością
bardzo duży. Po jej śmierci, a następnie po śmierci mojego starszego Brata,
zostaliśmy we dwójkę z Ojcem. Mogłem na co dzień obserwować jego ży-
cie, które było życiem surowym. Z zawodu był wojskowym, a kiedy owdo-
wiał, stało się jeszcze bardziej życiem ciągłej modlitwy. Nieraz zdarzało mi
się budzić w nocy i wtedy zastawałem mojego Ojca na kolanach, tak jak na
kolanach widywałem go zawsze w kościele parafialnym. Nigdy nie mówili-
śmy z sobą o powołaniu kapłańskim, ale ten przykład mojego Ojca był ja-
kimś pierwszym domowym seminarium”25. „Iluż  z nas także i powołanie
do  kapłaństwa  zawdzięcza  swoim  rodzonym  matkom!  Doświadczenie
uczy, że to matka bardzo często przez wiele lat pielęgnuje w swym sercu
myśl o powołaniu kapłańskim syna i wymadla je z wielką ufnością i głębo-
ką pokorą. Tak więc bez narzucania swojej woli, ale równocześnie z właści-
wą wierze skutecznością, przyczynia się do tego, że pragnienie kapłaństwa
zaczyna  kiełkować  w  duszy  syna  i  w  odpowiednim  momencie  wydaje
owoc”26.  Niewątpliwie duży udział  w odkryciu i  rozwoju powołania ma
matka. To ona przez swoją wiarę wiąże dziecko z Bogiem. Dyskretnie mówi
o Bogu, ale bardzo wiele mówi z Bogiem o swoim dziecku. Ona niejako
swoimi modlitwami zadomawia Go w dziecku.  Ona ochrania powołanie
przed niejedną trudnością i załamaniem. 

Pięknie o roli matki w swoim życiu kapłańskim napisał  Cz. Bartnik:
„Matka, jakby sama dojrzewała do jakiegoś  duchowego kapłaństwa. Nie-
wątpliwie w matce kapłana przybiera szczególną postać kapłaństwo wspól-
ne. Jest to osobny charyzmat matki kapłana. Przez ten charyzmat kobieta,
służąc po matczynemu swojemu synowi, służy jednocześnie w szczególny
sposób Chrystusowi i Kościołowi. Do cech macierzyństwa fizycznego i psy-
chicznego jest dodawane jakieś analogiczne macierzyństwo duchowe i ekle-
zjalne, które stanowi rodzaj sakramentu, czyli znaku, przez który Bóg daje
łaskę powołania”27.      

25 JAN PAWEŁ II, Dar i tajemnica, Kraków 1996, s. 21-22. 
26 JAN PAWEŁ II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1995 r., Watykan 1995, 1.
27 CZ. BARTNIK, Życzliwa cichość, [w:] Sylwetki matek kapłanów, Poznań–Warszawa

1981, s. 19–20.
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Rodzice powinni starać się być blisko swoich dzieci i nie powinni ich
pozostawiać samych w obliczu wyborów życiowych, szczególnie przy wy-
borze drogi życia kapłańskiego czy zakonnego. Powinni ich wychowywać,
tak aby umieli – jak pisał papież Paweł VI – „zaznawać w prostocie serca
wielorakich ludzkich radości, jakie Stwórca już teraz stawia na ich drodze:
porywającej  radości  istnienia  i  życia;  radości,  jaką  daje  miłość  czysta
i uświęcona; kojącej radości obcowania z naturą i ciszą, surowej czasem ra-
dości z rzetelnej pracy, radości i satysfakcji ze spełnionego obowiązku, ra-
dości, która wyraża czystość intencji, wolę służby i więź z innymi; trudnej
radości ofiary”28.     

Aby jednak rodziny mogły dobrze współpracować z łaską powołania
swoich dzieci, potrzebna jest dla nich pomoc duszpasterska ze strony Ko-
ścioła.  To Kościół  powinien podejmować  duszpasterstwo zmierzające  do
uczynienia  małżonków i  rodziców „świadkami oraz współpracownikami
płodności Matki Kościoła, na znak i na uczestnictwo w owej miłości, jaką
Chrystus umiłował Oblubienicę swoją i wydał za nią siebie samego”29.  

WIĘŹ KAPŁANA ZE SWOJĄ RODZINĄ

Każdy kapłan po święceniach opuszcza swoją rodzinę i udaje się z po-
sługą duszpasterską. W tej posłudze pozostaje w służbie rodziny w parafii
czy w szkole. Można więc powiedzieć, że opuszcza swoją naturalną rodzinę
po to, by służyć innym rodzinom. Posługa kapłana realizowana w różnych
miejscach i sytuacjach jest kształtowana na wzór odniesień międzyludzkich
w rodzinie. Nie dokonuje się ona w jakiejś bliżej nieokreślonej próżni, ale jej
bazę stanowi życie rodzinne, w którym kapłan wzrastał przez lata, przygo-
towując się do wypełniania tak odpowiedzialnej misji w Kościele i w świe-
cie. Klimat rodziny, panujące w niej odniesienia międzyludzkie, sposób ko-
munikowania się wzajemnego, szacunek dla wartości, atmosfera modlitwy
i pracowitości, uczciwość i odpowiedzialność, a nade wszystko miłość sta-
nowią szkołę odniesień do ludzi spotykanych na drodze pasterskiego po-
sługiwania. 

Ten kto wzrasta w klimacie szacunku do matki, ojca, brata i siostry, za-
chowuje szacunek wobec drugiego człowieka, mając świadomość,  że i on
jest ojcem i matką, bratem i siostrą dla innych. Dostrzegając i szanując god-

28 PAWEŁ VI,  Adhortacja  apostolska  o  radości  chrześcijańskiej  „Gaudete  in  Domino”
(9.05.1975), Watykan 1975, 1.

29 KK 41.
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ność członków rodziny, kapłan nie ma problemów z poszanowaniem god-
ności  innych.  Ta  wrażliwość  na  godność  osoby  ludzkiej  stanowi  dzisiaj
szczególne wezwanie dla współczesnych duszpasterzy, dla których zobo-
wiązującym przesłaniem pozostają słowa Jana Pawła II zapisane w encykli-
ce Redemptor hominis głoszące, że „człowiek jest drogą Kościoła”30.

Godność osoby ludzkiej to jedno z najważniejszych kryteriów człowie-
czeństwa. „O wartości człowieka ostatecznie decyduje to, kim on jest, a nie
to, ile ma” – mówił Jan Paweł II w homilii do Polaków żyjących w Niem-
czech31. Poczucie własnej godności to cały zespół wymogów wobec siebie,
wobec swoich zachowań i czynów. Człowiek jest zobowiązany do postępo-
wania w sposób odpowiadający jego godności we wszystkich warunkach
i środowiskach swego życia. Rodzi ona zobowiązania i nakłada obowiązki
szczególnie na kapłana, który nigdy nie może zapomnieć o swojej godności
i  z godnością  powinien wykonywać  swoją  misję  w Kościele i  w świecie.
W tym względzie ważna jest troska o zachowanie czystości, która stanowi
nieodzowny warunek dla realizacji życia w celibacie. 

Każdy  człowiek  ma  swoją  przyrodzoną  i  nadprzyrodzoną  godność
i każdemu ten szacunek przynależy. Odnosi się to w jakiś szczególny spo-
sób do osób upośledzonych fizycznie czy intelektualnie, do osób chorych,
starych czy opanowanych przez różne nałogi. Kapłan więc nie może pogar-
dzać człowiekiem, ale musi otaczać go należnym szacunkiem i chrześcijań-
ską  miłością.  Nie jest to łatwe zadanie zwłaszcza dla ludzi wychowywa-
nych  w  systemie  komunistycznym,  który  nieustannie  na  różne  sposoby
upokarzał człowieka, gardził nim i z nim walczył. Kapłan musi wykazać się
w stosunku do bliźniego wysoką kulturą i szlachetnością, ale jeśli tego nie
nauczy się on w domu rodzinnym, może mieć spore problemy z właściwym
zachowaniem się w relacjach międzyludzkich. 

Jak już wspomniano, człowiek posiada godność z tej racji, że jest osobą
ludzką. Nie uzyskał jej z woli społeczeństwa, ani na podstawie decyzji pań-
stwa. Nie zdobył jej też ze względu na swój społeczny czy państwowy sta-
tus. Już choćby z tego powodu ani społeczeństwo, ani państwo nie mogą
i nie powinni pozbawiać człowieka, ani ograniczać jego możliwości prowa-
dzenia życia w sposób odpowiadający jego godności. Jeśli więc dzieje się
inaczej, wtedy Kościół, który stoi na straży poszanowania ludzkiej godno-
ści, musi wziąć w obronę człowieka. A jeśli Kościół, to przede wszystkim
kapłani, to na nich bezpośrednio spoczywa obowiązek obrony zagrożonej

30 JAN PAWEŁ II, Encyklika „Redemtor hominis” (4.03.1979), Watykan 1979, 1. 
31 JAN PAWEŁ II, O trwałe mosty między narodami, „L’Osservatore Romano” (wyd.

polskie), 1(1980), nr 12, s. 21.
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ludzkiej  godności.  To może się  wiązać  z przyjęciem na siebie upokorzeń
a nawet cierpień czy śmierci, czego przykład dał ks. Jerzy Popiełuszko.  

Godność osoby ludzkiej stanowi naturalne źródło dla praw istoty ludz-
kiej. Przysługują one każdemu człowiekowi. Są powszechne i nienaruszal-
ne, jednostki ludzkie nie mogą się ich wyrzec, a społeczeństwo, skoro ich
nie ustanawia i nie przyznaje, nie może ich ograniczać, a tym bardziej od-
bierać.  Ich niezbywalność  i  nienaruszalność  jest  zakotwiczona w naturze
ludzkiej, a ostatecznie w Bogu. Kościół od samego początku stoi zdecydo-
wanie na straży ludzkich praw i wbrew wszystkiemu domaga się respekto-
wania ich. Jest to zatem zadanie dla kapłanów, którzy znajdują się najbliżej
ludzi.  Kapłan w każdej  sytuacji  musi  sam respektować  prawa ludzkie  i
troszczyć się, by inni tak postępowali. Kiedy jednak dzieje się inaczej, musi
wystąpić w obronie ludzkiej niesprawiedliwości. Realizacja tej apostolskiej
powinności nie należy do łatwych i dlatego wymaga wychowania już w ro-
dzinie do respektowania praw drugiego i brania w obronę zagrożonego. Je-
śli prawa człowieka łamane są w rodzinie i w takim klimacie wzrastają kan-
dydaci  do  kapłaństwa,  to  istnieje  przypuszczenie,  że  mogą  z  tym
wyzwaniem mieć duże trudności. 

Od kapłana w sposób szczególny wymaga się poszanowania dla tzw.
tolerancji. Tolerancja jest wyzwaniem dla współczesnego Kościoła i jego ka-
płanów. Oznacza ona wezwanie do poszanowania ludzkiej  odmienności,
ale nie może oznaczać zgody na grzech. Pod pozorami współczesnej tole-
rancji ukrywa się aprobata zła, na które w żadnym wypadku nie można się
zgodzić. Należy w każdej sytuacji szanować człowieka i w imię tego sza-
cunku odróżniać  zło od człowieka jako podmiotu sprawczego i nigdy go
nie  utożsamiać  z  człowiekiem.  Zło  należy  właściwie  osądzić  i  potępić,
a człowieka nie wolno nigdy potępiać, lecz zachęcać go do poprawy i uwol-
nienia się od zła. Tolerancja nie jest dzisiaj łatwym zadaniem i ona musi być
praktykowana w rodzinie. Można więc powiedzieć, że wychowanie w ro-
dzinie jest prawdziwą  szkołą  tolerancji.  Ważne jest,  by kandydaci do ka-
płaństwa w rodzinie uczyli się właściwego rozumienia i praktykowania du-
cha tolerancji. 

Prezbiter powinien przede wszystkim odznaczać się prawdziwą miło-
ścią  do  swoich wiernych.  I  tej  miłości  winien  nauczyć  się  w rodzinnym
domu. Dlatego powinien wrastać w klimacie miłości, uprzejmości i dobroci.
Powinien on poznać swoich wiernych przez nawiązanie kontaktów, wizyty,
więzy przyjaźni,  zaplanowane lub przypadkowe spotkania. Wzorując się
na Jezusie, winien  w każdej chwili okazywać gotowość słuchania i zrozu-
mienia  tych,  którzy się  do  niego zwracają  i  traktować  ich  z  szacunkiem
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i życzliwością. Powinien też wyrabiać i pogłębiać w sobie te „zalety, które
słusznie  cieszą  się  uznaniem  w  społeczności  ludzkiej,  jak  dobroć  serca,
szczerość, siłę i stałość ducha, ustawiczną troskę o sprawiedliwość, ogładę
towarzyską i inne”32. Nadto powinien starać się o cierpliwość, gotowość do
szybkiego i wielkodusznego przebaczania, uprzejmość, towarzyskość, goto-
wość do śpieszenia z pomocą i usłużność, wolną od eksponowania osobi-
stych zasług33.

Ze względu na miłość prezbiter zobowiązany jest do osobistego anga-
żowania  się  w  dzieła  miłosierdzia,  czasami  w  formie  nadzwyczajnej.
Niemniej Jan Paweł II zauważa, że istotną rolę w życiu kapłańskim spełnia
miłość prosta, zwyczajna, nieomal trudna do zauważenia, lecz stała i wiel-
koduszna, ujawniająca się nie w spektakularnych dziełach, lecz w codzien-
nym okazywaniu dobroci. Jest dla Ojca Świętego rzeczą jasną, że zasadnicza
uwaga i niejako preferencja musi być skupiona na chorych, biednych i słab-
szych34. Prawdziwą szkołą takich postaw może stać się rodzina. 

Ważną funkcję w życiu kapłańskim stanowi posłuszeństwo. Ono staje
się przedmiotem ślubów kapłańskich i dlatego tylko człowiek wychowany
do posłuszeństwa w rodzinie może się tego zadania podjąć. Inaczej nie da
sobie rady z tym trudnym obowiązkiem. Chodzi w nim o takie usposobie-
nie  ducha,  dzięki  któremu kapłan jest  zawsze gotowy szukać  nie  swojej
woli, ale woli Tego, który go posłał (por. J 4, 34; 5, 30; 6, 38). Można więc po-
wiedzieć, że chodzi o posłuszeństwo wypływające z miłości.

Posłuszeństwo kapłańskie jest  przede wszystkim  posłuszeństwem apo-
stolskim. Urząd kapłański zostaje powierzony tylko w jedności z papieżem
i z kolegium biskupów, a szczególnie z biskupem własnej diecezji.  Posłu-
szeństwo nie ma  w sobie nic  poniżającego. Ojciec Święty tłumaczy to w na-
stępujących słowach: „Ta  uległość wobec sprawujących władzę w Kościele
nie ma w sobie nic poniżającego, ale wypływa z odpowiedzialnej wolności
prezbitera, który przyjmuje nie tylko wymagania organicznego i zorganizo-
wanego życia kościelnego, lecz także tę łaskę rozeznania i odpowiedzialno-
ści  w podejmowaniu decyzji  dotyczących Kościoła,  które Jezus zapewnił
swoim apostołom i  ich  następcom,  aby  tajemnica  Kościoła  była  wiernie
strzeżona i aby cała wspólnota chrześcijańska w swej jednoczącej drodze ku
zbawieniu otrzymywała odpowiedzialną posługę”35.

32 DK 3.
33 PDV 23. 
34 Por. tamże. 
35 Tamże 28. 
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Właściwy duch ubóstwa powinien też  określać życie kapłana. Wyra-
zem tego powinna być bezinteresowność i dystans wobec pieniędzy, odrzu-
cenie  zachłannego pragnienia  dóbr doczesnych,  prosty styl  życia,  wybór
skromnego mieszkania, dostępnego dla wszystkich, rezygnacja z wszystkie-
go, co jest, lub wydaje się być, luksusem, coraz większa gotowość do bezin-
teresownego poświęcenia się w służbie Bogu i wiernym36. Prezbiterzy po-
winni  nade  wszystko  unikać  wszystkiego,  co  mogłoby  w  jakikolwiek
sposób zrazić ubogich. Realizacje tego ewangelicznego wymogu trudno wy-
obrazić sobie bez wychowania w rodzinie.    

Posługa kapłańska, choć jest zadaniem fascynującym, jawi się jako za-
danie trudne. Kapłan doświadczony bywa niezrozumieniem ze strony in-
nych,  jest  często skazany na izolację,  nawet samotność.  Różne mogą  być
przyczyny kapłańskiej samotności. Nie zawsze musi być ona źródłem trud-
ności dla kapłana. Jan Paweł II widzi w niej pewną szansę i tak o niej mówi:
„Przyjęta w duchu ofiary i poszukiwania w bliskości Pana Jezusa Chrystu-
sa, samotność może być okazją do modlitwy i do studiów, a także pomocą
w dążeniu do świętości i ludzkiej dojrzałości”37. Pewna forma samotności
jest  niezbędnym elementem stałej  formacji  kapłańskiej.  Kapłan powinien
umieć stawiać czoło chwilom, w których czuje się samotny. Do samotności
też musi zostać człowiek wychowany. 

Mówiąc na temat samotności, ważne jest, aby rodziny kapłańskie pa-
miętały o swoim synu, bracie czy krewnym i otaczały go dyskretną opieką.
Ważne jest, by kapłan, szczególnie młody, nie zatracał kontaktu ze swoją ro-
dziną, a gdy tak się dzieje, żeby rodziny widziały w tym znak niebezpiecz-
ny  i  próbowały  temu  przeciwdziałać.  Przyjmując  kapłana  do  swojego
domu, należy mu stworzyć odpowiedni klimat, otoczyć go naturalną życzli-
wością, pozwolić mu na wypowiedzenie swoich trudności, unikać zbytnich
pytań,  zwłaszcza  dotyczących jego  profesji,  zadbać  o  wspólne  rozmowy
i spacery, a także wyprawy do kościoła, nie zapominać o wspólnej modli-
twie, sprawić, by on chętnie do domu powracał i by te powroty były mu po-
trzebne. Nie można też zapominać o odwiedzinach w miejscu jego posługi,
choć mają to być odwiedziny rzadkie i nie zawsze zapowiedziane, żeby nie
stworzyć wrażenia obcości. Ważny jest też kontakt listowny czy telefonicz-
ny, a dzisiaj istnieje też  możliwość  kontaktu internetowego. Należy także
zapraszać go z okazji różnych świąt czy rocznic rodzinnych, tak by podtrzy-
mywać i rozwijać z nim przyjaźń. Nie bez znaczenia pozostanie zwłaszcza

36 Por. tamże. 
37 Tamże. 
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na początku jego kapłańskiej  drogi  choćby częściowe wspólne spędzanie
świąt czy nawet wakacji.     

ZAKOŃCZENIE

Zagadnienie powołań kapłańskich należy do bardzo aktualnych, gdyż
zmniejsza się  liczba osób wybierających drogę  życia kapłańskiego czy za-
konnego. Statystyki obrazujące tę rzeczywistość napawają słusznym niepo-
kojem. Choć sprawą bezsporną pozostaje dla ludzi wierzących zapewnienie
samego Boga: „Dam wam pasterzy według mego serca” (Jr 3, 15), to jednak
potrzebny jest w tym względzie nieustanny i twórczy wysiłek. Troska o po-
wołania kapłańskie i zakonne jest zadaniem całego Kościoła. Niemniej sta-
nowi ona szczególne wezwanie dla każdej rodziny ludzkiej. To w niej rodzą
się i wychowują dzieci, które sam Bóg powołuje. One wymagają nieustannej
wychowawczej troski, za którą są odpowiedzialni przede wszystkim rodzi-
ce. To na nich spoczywa obowiązek wychowania dzieci, czyli doprowadze-
nia ich do dojrzałości w człowieczeństwie. 

Ważnym elementem wychowania rodzinnego jest wychowanie religij-
ne. Ono winno rozbudzić  w dziecku pragnienie obcowania z Bogiem po-
przez modlitwę, sakramenty święte i rozważanie Słowa Bożego. Żywy kon-
takt z Bogiem może ułatwić młodym ludziom rozpoznanie powołania do
stanu duchownego i potrzebę jego rozwijania. Rodzina ma w tym procesie
duże  znaczenie.  Ona  też  powinna  chronić  powołanie  przez  zakusami
współczesnego świata i wspierać je swoją modlitwą i codzienną troską.   
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THE ROLE OF THE FAMILY IN THE DEVELOPMENT OF VOCATIONS FOR THE
CLERGY OR MONASTIC VOCATIONS

The issue of  clergy vocations is  very current,  because of  the number of  people
choosing the road of the priestly or monastic life is reducing. Statistics depicting this
reality are filling with right anxiety. Even if indisputable for every believer is the assur-
ance of God: ”And I will give you pastors according to mine heart” (Jr 3, 15), there is
a need of continual and creative efforts in this case. The care of new vocations for the
clergy or monastic vocations is a task for the whole Church. It is also a specific challenge
for every human family. In those families children, which are called into being by God,
are born and raised. They require the constant education concerns, for what, the first of
all, they parents are responsible for. On them there is a duty of raising a children and
leading them to the maturity in humanity. A religious upbringing is an important com-
ponent of the family upbringing. It should arouse the desire for communing with God
by the prayer, holy sacraments and considering the word of God. The living contact with
God can facilitate recognizing the vocation for the clergy and the need of unwinding
it for young people. The family is outweighing in this process. She should also protect
the vocation from designs of contemporary world and to back them up with one’s pray-
er and everyday concern.

tłum. Krzysztof Magdij
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Małżonkowie wezwani do miłości

MAŁŻONKOWIE WEZWANI DO MIŁOŚCI
UWAGI NA MARGINESIE KSIĄŻKI KSAWEREGO KNOTZA 

SEKS JAKIEGO NIE ZNACIE. DLA MAŁŻONKÓW KOCHAJĄCYCH BOGA

Katolicka  etyka  seksualna  zmaga  się  dzisiaj  z  podwójnym  oskarże-
niem. Z jednej strony zarzuca się jej brak życiowego nastawienia i zbytnie
teoretyzowanie wskazań, które nie są możliwe do wcielenia w życie. Z dru-
giej zaś strony, z fałszywą pruderią uważa się wypowiedzi teologów kato-
lickich,  dokładnie opisujących współżycie  seksualne małżonków, za zbyt
wnikliwe wchodzenie w rzeczywistość, która nie powinna być  przedmio-
tem podręczników przeznaczonych dla ogółu. U podstaw takiego myślenia
leży radykalne i zarazem nieprawdziwe rozdzielenie sfery  sacrum i  profa-
num,  połączone z nierozumieniem teologicznego charakteru nauki o czło-
wieku.

Spopularyzowane przez Jana Pawła II soborowe stwierdzenie, że czło-
wieka  nie  można  zrozumieć  bez  Chrystusa,  prowadzi  jednak  do  konse-
kwentnego budowania antropologii teologicznej, która ujmuje sprawy czło-
wieka  w  świetle  Bożej  prawdy  i  jednocześnie  widzi  miejsce  dla  Boga
w codziennym życiu człowieka. Nie ma usprawiedliwienia dla wyłączenia
problematyki seksualności z zakresu rozważań teologa i zarazem nie moż-
na sprowadzać tych zainteresowań jedynie do wytyczania granic grzechu.
Światło Bożego Objawienia nie służy przecież jedynie do obnażania grze-
chu, ale ma za zadanie wskazywanie właściwej drogi do szczęścia, które
osiąga się przez zgodne z zamysłem Bożym wykorzystywanie możliwości
ciała i ducha.

Teologia ciała rozwijana przez Jana Pawła II uznawana jest przez nie-
których myślicieli za najcenniejszy element jego nauczania pozostawionego
Kościołowi i światu. J.  Kupczak nazwał  to nauczanie przełomowym mo-
mentem w „wypędzaniu z katolickiej teologii moralnej manichejskiego de-
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mona wraz z jego deprecjonowaniem płciowości”1. Jedna z polskich autorek
uznała nauczanie papieża Polaka za „klejnot anamnesis utraconego raju jed-
ności, komunii, jednoczesnego składania daru z siebie i pełnego samo-po-
siadania”2. W ramach materiałów duszpasterskich na nowy rok liturgiczny
znalazł  się  artykuł  M.  Waluś,  która  przypominając  doniosłość  papieskiej
teologii ciała, stwierdziła, że „ciało w zamyśle Bożym służy spotkaniu z sa-
mym Bogiem i z każdym innym człowiekiem. Bóg stworzył człowieka cia-
łem, tak jak chciał, ciało nie jest za karę. Także miłość, przyjaźń, troska i po-
bożność  wyrażają  się  przez  ciało,  które  jest  na  chwałę  Boga,  dla  dobra
człowieka”3. Właściwe traktowanie ciała jako narzędzia do chwalenia Boga
i służby bliźniemu nie może nie uwzględniać też tego, co służy radości sa-
mego człowieka, który ciesząc się darem ciała, korzysta ze szczęścia, które
może osiągać pełniąc swoje życiowe powołanie.

Przyjmowanie mądrego Bożego planu dotyczącego właściwego uży-
wania  ludzkiej  seksualności  rodzi  się  z  przekonania,  że  Bóg,  stwarzając
mężczyznę i niewiastę, i obdarzając ich zdolnością do wyrażania miłości ję-
zykiem ciała, chciał tego, aby byli oni szczęśliwi, obdarzając się wzajemnie
czułością i tworząc małżeński związek prowadzący do bycia jednym ciałem.
Istnienie  pozytywnego  zamysłu  Bożego  nakazuje  Kościołowi  wnikanie
z powagą we właściwe odczytanie tego planu i przystępne podawanie go
wierzącym. Wspaniałym przykładem takiego rozumienia misji katolickiego
teologa i duszpasterza był K. Wojtyła, który słuchając zwierzeń setek mło-
dych ludzi, potrafił ich odczucia wyrazić  i uporządkować  w głębokiej re-
fleksji  zawartej w książce  Miłość  i  odpowiedzialność4.  Wskazując realną  siłę
popędu seksualnego, Jan Paweł II potrafił umieścić go w szerszej perspekty-
wie miłości, pojętej jako wzajemne obdarowanie5.

Szczęście małżeńskie, prowadzące do codziennego przeżywania wspól-
nego  zamieszkania jako obdarowania w wymiarze ducha i  ciała, zakłada
konieczność  ładu  w  podejmowaniu  współżycia  seksualnego.  Pozytywne
spojrzenie na seksualność każe widzieć w niej nie tyle ciężar i trudne zada-

1 J. KUPCZAK, Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II, Kraków 2006, s. 25.
2 A. GAWKOWSKA, Czasy się zmieniają? Refleksji kilka o teologii ciała, ewolucji kultu-

rowej i nowym feminizmie, „Pressje” 7(2008), s. 33.
3 M.  WALUŚ,  Ciało, dobry pomysł Boga. Śladami Jana Pawła II, [w:]  Komisja Duszpa-

sterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Otoczmy troską życie. Program duszpasterski Kościoła
w Polsce na lata 2006-2010. Rok 2008/2009, red. S. STUŁKOWSKI, Poznań 2008, s. 170.

4 K. WOJTYŁA, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1968.
5 Por. W. PÓŁTAWSKA, Płciowość w ujęciu Karola Wojtyły, [w:] Naturalne planowanie

rodziny w ujęciu wybranych dyscyplin naukowych, red. W. WIECZOREK, Lublin 2008, s. 41–59.
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nie do podjęcia, albo też samą przyjemność bez ponoszenia wyrzeczeń, lecz
nade wszystko dar, który właściwe rozumiany i pielęgnowany daje szczę-
ście i prowadzi do dziękczynienia Bogu. Istnieje zatem potrzeba wydawa-
nia książek, które z prawdziwie katolickiej perspektywy ukażą akt małżeń-
ski  jako  wyraz  wzajemnego  obdarowania  się.  K.  Knotz  jest  odważnym
duszpasterzem, który wysłuchując setek małżeństw, dokonuje refleksji nad
właściwym i skutecznym sposobem ukazania im wzniosłości i zarazem re-
alności przeżywania własnej płciowości. Rekolekcje i konferencje wygłasza-
ne  dla  grup  przyjeżdżających  do  ośrodków  rekolekcyjnych  są  cennym
wkładem pomagającym zyskać małżonkom nowe spojrzenie na rzeczywi-
stość swojego współżycia seksualnego. Owo doświadczenie jest zakorzenio-
ne w naukowej refleksji, która znalazła swój wyraz w jego rozprawie dok-
torskiej  napisanej  pod  kierunkiem  ks.  prof.  Józefa  Wilka  na  Wydziale
Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Praca ta, za-
tytułowana  Akt  małżeński.  Szansa  spotkania  z  Bogiem  i  współmałżonkiem6,
otrzymała wiele pozytywnych recenzji i, jak na tego typu prace, została wy-
dana w bardzo dużym nakładzie. Wzbudziła ona różne odczucia, od za-
chwytu po dezaprobatę, że oto katolicki duchowny zajmuje się rzeczywisto-
ścią, która dotyczy intymnych sfer życia małżeńskiego.

Po sukcesie poprzedniej książki i wzrastającym znaczeniu portalu in-
ternetowego Szansa spotkania, podejmującego te kwestie, kapucyński teolog
podjął  się  zadania  napisania  nowej  pozycji,  która  w popularnym języku
zbiera głęboką wiedzę i doświadczenia wielu małżeństw. Nowa pozycja za-
tytułowana Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga, przedsta-
wiająca doświadczenia wieloletniej pracy rekolekcyjnej, jest próbą dotarcia
do szerszego kręgu odbiorców z orędziem ewangelicznej  nauki i  miłości
Boga, który stworzywszy człowieka do szczęścia, wskazuje mu drogę reali-
zowania  powołania  małżeńskiego.  Wydawnictwem,  które  opublikowało
książkę jest częstochowska oficyna  Święty Paweł należąca do Księży Pauli-
stów.

Książka zawiera dziesięć rozdziałów ukazujących seksualność w mał-
żeństwie jako wielkie zadanie, które może prowadzić do doznawania miło-
ści, ale też może dostarczać wiele cierpienia. Punktem wyjścia jest ukazanie
powołania do małżeństwa jako daru Chrystusa, który w sakramencie mał-
żeństwa pragnie obdarzać ludzi swoją  boską mocą i zarazem zaprosić do
składania ofiary z siebie.  Odwołując się  do nauki Jana Pawła II  zawartej
w adhortacji apostolskiej  Familiaris consortio, kapucyński teolog przypomi-

6 J. WILK, Akt małżeński. Szansa spotkania z Bogiem i współmałżonkiem, Kraków 2001.
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na, że „małżeństwo chrześcijańskie, jak wszystkie sakramenty, samo w so-
bie jest aktem liturgicznego uwielbienia Boga w Jezusie Chrystusie i w Ko-
ściele: sprawując ten sakrament, małżonkowie chrześcijańscy wyznają Bogu
swoją  wdzięczność  za  udzielony  im  wzniosły  dar,  którym  jest  to,  że
w swym życiu małżeńskim i rodzinnym mogą  przeżywać  miłość  samego
Boga do ludzi i miłość Pana Jezusa do Kościoła, Jego oblubienicy”7. Małżon-
kowie spełniając to posłannictwo, jak zauważa K. Knotz, „mogą więc żyć
z Chrystusem, gdy się razem modlą, rozmawiają, pomagają sobie, okazują
sobie czułość, pieszczą się i współżyją seksualnie”8.

Symboliczne jest przywołanie w książce obrazu trzech ołtarzy, na któ-
rych dokonuje się  życie małżonków. Są  to ołtarz modlitwy, przy którym
małżonkowie budują więź z Jezusem Chrystusem, zapraszają Go w sprawy
jakimi żyją  i  podczas wspólnej  modlitwy celebrują  Jego obecność  pośród
nich.  Ołtarz  zasiadania,  przy którym małżonkowie budują  więź  poprzez
rozmowę o wszystkich sprawach wspólnego życia. Wyraża on troskę, aby
praca poza domem nie oddaliła małżonków od siebie. Ołtarz obdarowania,
przy którym małżonkowie budują więź dzieląc się miłością i przyjemnością
poprzez współżycie seksualne. Na tym ołtarzu małżonkowie współpracują
z Bogiem Stwórcą.  Znakami tych trzech wymiarów spotkania się  małżon-
ków z sobą i z Bogiem są: domowa kapliczka, stół jadalny i łoże małżeńskie.
Ojciec Ksawery, odwołując się do obrazów biblijnych, wskazuje następnie
na znaczenie ludzkiego ciała i jego miejsce w Bożym planie zbawienia. W tej
teologicznej perspektywie akt małżeński może być  modlitwą,  przez którą
małżonkowie, jednocząc się z sobą, nawiązują współpracę z Bogiem.

Zatrzymując się nad celebracją aktu małżeńskiego, autor podaje wiele
szczegółów, które nie stają się jednak wyrazem erotyki, ale zyskują powagę
należną  rzeczywistościom  poddanym  woli  Boga.  Szczególnie  cenne  jest
analizowanie różnicy nastawienia i przeżyć małżonków w okresie płodnym
i niepłodnym. Poznanie tych uwarunkowań powala na lepsze wzajemne ro-
zumienie małżonków, którzy potrafią w ten sposób odpowiedzieć na ocze-
kiwania drugiej strony. Autor przypomina, że „przyjemności seksualnej ja-
kiej doświadczają  małżonkowie, nie można uznać  tylko za prostą  reakcję
cielesną, odłączoną od przeżywania radości duchowej. Człowiek jako istota
duchowo-cielesna  nie  przeżywa  tylko  samej  przyjemności  fizycznej,  ale
równocześnie i przyjemność psychiczną (zadowolenie, radość, bliskość, in-

7 FC 56.
8 K.  KNOTZ, Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga, Częstochowa

2009, s. 4.
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tymność)  i  duchową  (szczęście,  poczucie  sensu,  bliskości  Boga).  Dlatego
przyjemność seksualna nie może być traktowana tylko jako zwykła reakcja
ciała, ale także jako manifestacja i zarazem intuicja spotkania, które odbywa
się w warstwach najbardziej duchowych kochających się małżonków”9.

Czwarty rozdział wyjaśnia nieporozumienia, które rodzą się z niezna-
jomości katolickiej nauki na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa. Nalega-
nie przez Kościół na podjęcie stosowania naturalnego planowania rodziny
nie jest równoznaczne z przesunięciem decyzji o liczbie potomstwa na ko-
goś  innego. To zawsze sami małżonkowie muszą  podjąć  odpowiedzialną
decyzję  ile chcą  i  mogą  mieć  dzieci, która to decyzja musi być  właściwie
umotywowana10. Zdaniem K. Knotza, „decyzję odnośnie ilości dzieci mogą
podjąć tylko sami małżonkowie. Kościół nie ingeruje w tę sferę życia pozo-
stawiając decyzję indywidualnemu rozeznaniu każdej pary małżeńskiej”11.
Dziedziną szeroko omawianą w książce są problemy z moralną kwalifikacją
czynów z dziedziny życia seksualnego. O. Knotz przedstawia różne przy-
padki  i  naświetla  je  w perspektywie  nauki  Kościoła,  ukazując  jak często
błędne poglądy na temat nauczania Kościoła owocują uprzedzeniami i do-
datkowym komplikowaniem sobie  życia  przez  wielu  chrześcijan.  Istotną
i zarazem nowatorską kwestią podjętą w niniejszej pracy są pieszczoty mał-
żeńskie, które Autor opisuje w kontekście ukazywania sposobów wzmac-
niania więzi małżeńskiej. W okresie powstrzymania się od współżycia sek-
sualnego  nie  może  zabraknąć  takich  oznak  bliskości  jak  dotyki,  objęcia,
przytulenia, pocałunki, czułe słówka, liściki miłosne, itp. Są to wszystko sy-
gnały żywych uczuć,  miłosne gesty,  delikatne i  subtelne,  które rodzą  się
wobec człowieka drugiej płci. Różnią się one od pocałunków, gestów i piesz-
czot podejmowanych z zamiarem rozpoczęcia współżycia seksualnego, ma-
jących na celu szybkie rozbudzenie sfery zmysłowej.  Takie  gesty i  znaki
uspokajają i mogą uczynić ten czas jak najmniej frustrującym dla małżeń-
stwa. Tylko odkrycie innych niż współżycie seksualne znaków wyrażania
sobie miłości jest kluczem do sukcesu – do pogłębienia psychicznego i du-
chowego wymiaru miłości, nadania miłości cielesnej nowego znaczenia12.

W tej dziedzinie potrzeba dążenia do zdobycia cnoty czystości, której
posiadanie może zapewnić właściwą równowagę w korzystaniu z przyjem-
ności ciała. Choć można zrozumieć postawy małżonków, którzy posuwają

9 Tamże, s. 29-30.
10 Por.  E.  WÓJCIK, Znaczenie  naturalnego planowania rodziny dla więzi małżeńskiej,

[w:] Naturalne planowanie rodziny, dz. cyt., s. 285–286.
11 K. KNOTZ, Seks jakiego nie znacie, dz. cyt., s. 53.
12 Por. J. RÖTZER. Naturalna regulacja poczęć, Poznań 1996 s. 10.
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się za daleko w pieszczotach podejmowanych w okresie płodnym, to jednak
nie da się usprawiedliwić jako dopuszczalnych zachowań, które poza zwy-
czajnym aktem małżeńskim doprowadzają  do wzajemnego rozładowania
seksualnego w postaci orgazmu. Zawarte w kolejnym rozdziale szczegóło-
we naświetlenie zjawiska antykoncepcji  od strony jej  uwarunkowań  psy-
chologicznych i etycznych pomaga małżonkom lepiej zrozumieć negatywną
ocenę moralną tego zjawiska przez Kościół. K. Knotz stwierdza, że „pigułka
antykoncepcyjna zakwestionowała sens i konieczność panowania nad popę-
dem seksualnym, pozwoliła na współżycie seksualne poza stałym związ-
kiem, z przeświadczeniem, że nie prowadzi ono do poczęcia dziecka, i tym
samym spowodowała ogólnoświatowe zmiany w obyczajowości. Antykon-
cepcja otwarła drogę do konsumowania wrażeń i zaspokajania najrozmait-
szych, coraz bardziej perwersyjnych potrzeb. Masowe używanie pigułki an-
tykoncepcyjnej  sprawiło,  że  zdrowe  ciało  ludzkie,  ludzka  płciowość
i seksualność zaczęły być z założenia traktowane jako twór wadliwy biolo-
gicznie,  wymagający koniecznie  naprawy lub  korekty”13.  Autor  stara  się
ukazać naukę Kościoła jako nie tylko możliwą do zachowania, ale też jako
najlepszy sposób na szczęśliwe życie, które tylko wtedy, gdy kieruje się pra-
wem moralnym, osiąga cele prawdziwie godne człowieka i pozwalające mu
na integralny rozwój swej osobowości.

Prezentując ideał zgodnego małżeństwa, które potrafi dostrzegać i we
właściwy sposób zaspokajać potrzebę wyrażania miłości przez mowę ciała,
o. Ksawery wskazuje drogę dorastania do realizacji tego wzniosłego powo-
łania. Ukazując różne sytuacje trudne, powodujące powstawanie dylema-
tów  moralnych,  Autor  znajduje  ich  rozwiązanie  w  integrowaniu  ciała
z emocjonalnością i duchowością, co jest możliwe dzięki mocy Ducha Świę-
tego. Zaufanie pokładane w Bogu owocuje zwiększeniem wzajemnego za-
ufania  małżonków  i  sprzyja  poszukiwaniu  optymalnego  postępowania
zgodnego z normą moralną. Stopniowe dorastanie do spełniania wymogów
moralności  dopuszcza upadki,  ale zawsze obejmuje jasne przekazywanie
prawdy, która sama łagodnie wzywa do jej respektowania.

Książka o seksie dla katolickich małżonków nie zatrzymuje się tylko na
ukazaniu perspektywy działań  pozytywnych, motywowanych szukaniem
dobra osoby. Autor jest świadomy wpływów, którym podlegają współcze-
śni małżonkowie i dlatego z kompetencją opisuje i demaskuje współczesne
mity, którymi karmieni są ludzie w przekazie kultury masowej. Pogoń za
dostarczaniem ciału coraz większych porcji przyjemności powodowana jest

13 K. KNOTZ, Seks jakiego nie znacie, dz. cyt., s. 126.
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współczesną formą manicheizmu, który na liście zainteresowań wysoko sta-
wiając ciało ludzkie, w istocie prowadzi do jego poniżenia i niszczenia. Cia-
ło, stając się tylko narzędziem, jest nadużywane i pozbawione swej godno-
ści  danej  mu przez Boga.  Chrześcijanie  przeciwstawiając współczesnemu
hedonizmowi prawdziwą koncepcję postępu, proponują oparcie dążenia do
szczęścia na akceptacji swego człowieczeństwa rozwijanego według mądrze
rozpoznanej woli Bożej.

Skierowując swą uwagę na specyfikę moralności katolickiej, K. Knotz
nie widzi w niej samych zakazów i nakazów, ale przede wszystkim orędzie
o miłości, która zdolna jest przemienić świat. Przez poddanie się prawu du-
cha, chrześcijanin zyskuje nie tylko sens swego życia na ziemi, ale też otwie-
ra się na pomoc łaski, która udzielana jest przez wiarę, modlitwę  i sakra-
menty  Kościoła.  Oceniając  postępowanie  człowieka  w  perspektywie
Ewangelii,  trzeba widzieć  zło grzechu i  piękno cnoty.  Trzeba jednak też
umieć spojrzeć na moralność w perspektywie osoby działającej, która uwi-
kłana w różne sytuacje znajduje trudność w odczytaniu i zachowaniu obiek-
tywnego porządku moralnego, lecz nie rezygnuje z poszukiwania takiego
sposobu życia,  w którym możliwe jest pogodzenie wymogów Bożej woli
z dążeniem do szczęścia człowieka. W istocie bowiem człowiek został przez
Boga powołany do życia po to, by osiągając swe szczęście, rozwijał siebie
i przynosił chwałę swemu Stwórcy.

Książka  o.  Knotza  jest  popularnym  przybliżeniem  bardzo  ważnych
prawd  życia  małżeńskiego,  napisanym  językiem  prostym  i  obrazowym.
Autor odwołuje się  do własnego doświadczenia duszpasterza małżeństw
i kierownika rekolekcji przeznaczonych dla par małżeńskich. Poglądy te zo-
stały  zweryfikowane  w  licznych  rozmowach  i  stawały  się  przedmiotem
dyskusji na forach internetowych, zwłaszcza na stronie Szansa spotkania. Po
wnikliwej lekturze tekstu książki można stwierdzić, że omawiana pozycja
nie zawiera błędów doktrynalnych i jest wolna od przesady zarówno w kie-
runku rygoryzmu, jak i laksyzmu. Ojciec Ksawery zgodnie z nauczaniem
Kościoła stara się naświetlać trudne sprawy seksualności w małżeństwie i
czyni to sposób przystępny, nie upraszczając jednak spraw do granicy za-
mazania  ich  wyrazistości  etycznej.  Jasny  i  klarowny  podział  materiału
sprzyja powolnemu wnikaniu w tekst i przyjmowaniu cierpliwej argumen-
tacji autora, który przedstawia obiekcje i zastrzeżenia podnoszone przez lu-
dzi mało znających tę dziedzinę teologii pastoralnej, ale zarazem udziela na
nie adekwatnej odpowiedzi. Rozważania mają charakter interdyscyplinarny
i dotyczą  dziedzin wiedzy z zakresu seksuologii,  medycyny,  psychologii
oraz teologii moralnej i pastoralnej. O ile w teologii pastoralnej o. Ksawery
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świetnie sobie radzi i ukazuje swe znaczne doświadczenie w przekazie tre-
ści językiem obrazowym i skutecznym w przekonywaniu, to w zakresie teo-
logii  moralnej  niekiedy brak mu precyzji  i  stosuje skróty myślowe, które
mogą stać się przyczyną błędnych interpretacji jego wywodów. Mimo tych
mankamentów książka zawiera jednoznaczną wykładnię zasad nauki kato-
lickiej na temat seksualności, która pomaga je lepiej rozumieć w kontekście
całego orędzia moralnego Kościoła.

Książka przeznaczona, jak mówi sam tytuł,  dla małżonków kochają-
cych Boga, może stać się doskonałą pomocą w budowaniu i udoskonalaniu
więzi  małżeńskiej,  która  w  seksualności  znajduje  swe  ukonkretnienie
i szczególny wyraz miłości. Popularny charakter pracy wolnej od skompli-
kowanego  aparatu  naukowego,  nie  czyni  jednak  książki  płytką  lub  też
wręcz sensacyjną. Mimo, iż w dziedzinie seksualności dochodzi często do
nadużyć  spowodowanych zbytnią  ciekawością  ludzi spłaszczających pro-
blem do poszukiwania narzędzi podniecania się, to jednak o. Ksaweremu
udało się przekroczyć  podejście trywializujące i banalizujące seks, a zara-
zem uniknąć zbytniej spirytualizacji, cechującej niektóre ujęcia podręczniko-
we z teologii. Książka nie ma charakteru rozprawy naukowej i sytuuje się
między poradnikiem życia duchowego w małżeństwie a pełną ducha i po-
gody gawędą kogoś, kto znając ból i dramat poszukiwania przez wiele mał-
żeństw wyjaśnienia tych spraw, jest przekonany o istnieniu drogi szczęścia,
na  której  możliwe jest  znalezienie  sposobu na  pogodzenie  chwały Bożej
i pokoju serca człowieka. Polecając tę książkę do czytania, można wyrazić
przekonanie, że jest ona w stanie uzyskać w Polsce status pozycji służącej
pomocą do propagowania seksualności w małżeństwie w duchu katolickiej
nauki głoszonej przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Autor wnikliwie przy-
tacza dokumenty Kościoła i stosuje ich wypowiedzi do opisu i oceny kon-
kretnych doświadczeń egzystencji chrześcijanina XXI wieku.
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HUSBAND AND WIFE CALL FOR LOVE 
COMMENTS OF BOOK: “SEX THAT YOU DON’T KNOW. FOR MARRIED

COUPLES WHO LOVE GOD” WRITTEN BY KSAWERY KNOTZ 

Ksawery Knotz’s book “Sex that you don’t know. For  married couples who  love
God” includes his many years' experience of retreat’s work. He tries to get at wide recip-
ients’ group with proclamation of  evangelical science and God’s love, who has created
human to happiness and He shows that human way to realization of marital calling. The
book has ten chapters. It comes out sexuality in marriage as huge task. It may lead up to
experience love but as well it may supply a lot of  suffering to them. Title of this book
speaks for itself – this book is addressed to married couples who love God. It could be
perfect help in building and improving relationship between husband and wife, which
meets with special expression of love and takes shape in sexuality. 

tłum. Agnieszka Nowak
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FORMACYJNY WYMIAR MODLITW EUCHARYSTYCZNYCH
W MSZACH Z UDZIAŁEM DZIECI

Istotnym momentem celebratywnym każdej mszy świętej jest modli-
twa eucharystyczna. Do czasów Soboru Watykańskiego II stosowano tylko
pierwszą modlitwą eucharystyczną czyli kanon rzymski. Po Soborze pojawiły
się trzy nowe modlitwy eucharystyczne, a w ostatnim wydaniu mszału – sie-
dem kolejnych. Wśród nich znajdujemy trzy Modlitwy eucharystyczne w mszach
z udziałem dzieci. Przedmiotem artykułu jest wskazanie walorów formacyj-
nych  tych  modlitw.  Przedstawienie  zagadnienia  wymaga  uprzedniego
omówienia kontekstu i przyczyn redakcji tych tekstów, a także osadzenia
problematyki w perspektywie eucharystycznej formacji dzieci.

KONTEKST I GŁÓWNE PRZYCZYNY OPRACOWANIA
 MODLITW EUCHARYSTYCZNYCH

W trzeciej dekadzie XX stulecia pojawiły się  w obszarze duszpaster-
stwa tzw. msze szkolne. Ich sprawowanie było podyktowane troską o coraz
bardziej świadomy i czynny udział dzieci w liturgii. Dlatego celebracje były
ubogacone komentarzami wyjaśniającymi, procesją z darami ofiarnymi, od-
powiednim doborem śpiewów oraz dostosowaną do poziomu dziecka ho-
milią1.  Refleksja  soborowa,  mając  na  uwadze  tę  powszechną  praktykę,
zwróciła  uwagę  na  konieczność  przystosowania  liturgii  w zależności  od
specyfiki  danego  zgromadzenia:  „zachowując  istotną  jedność  obrządku
rzymskiego, także przy reformowaniu ksiąg liturgicznych należy uwzględ-
nić uprawnione różnice oraz dostosowanie do rozmaitych ugrupowań, re-

1 Por.  J.  HERMANS,  Celebrować  Eucharystię  z  dziećmi,  tłum.  M.  PIOTROWSKA,
„Communio” 5(1985), nr 3(27), s. 108–109.
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gionów i narodów” (KL 38). To orzeczenie stało się przedmiotem głębszej
analizy teologicznej w okresie posoborowym. Podczas rzymskiego Synodu
Biskupów w roku 1967 postanowiono opracować oddzielne wytyczne dla
mszy świętej z udziałem dzieci. Z tej okazji Rada odpowiedzialna za wyko-
nanie Konstytucji  o Liturgii świętej zapowiedziała, że nie należy się  spo-
dziewać oddzielnego obrzędu, ile raczej modyfikacji elementów dotychcza-
sowych, która będzie umożliwiała dobór innych, odpowiednich tekstów2.
Dwa lata później ukazało się Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. Ten
dokument wytyczył główne linie celebracji mszy świętej z udziałem ludu.
Zaś Kongregacja Kultu Bożego, przychylając się do napływających z całego
świata postulatów, podjęła wysiłek opracowania dokumentu o charakterze
instrukcji,  który skupiłby uwagę  na uczestnictwie dzieci  oraz stanowiłby
uzupełnienie Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego3. W roku 1971 wy-
słano biskupom pierwsze schematy przygotowanego Dyrektorium, z prośbą
o dokonanie krytycznej oceny. Po uzupełnieniu i naniesieniu niezbędnych
poprawek, papież Paweł VI w październiku 1973 roku zatwierdził ten do-
kument, a dnia 1 listopada tegoż roku został on oficjalnie ogłoszony4. Doku-
ment wyraźnie zaznacza, iż „nie może być mowy o opracowaniu jakiegoś
zupełnie  odrębnego  obrzędu,  lecz  raczej  o  zachowaniu,  skróceniu  lub
opuszczeniu niektórych elementów, o doborze pewnych tekstów bardziej
odpowiednich”5. Należy mocno podkreślić, że ten dokument jest jedynym,
obowiązującym dla całego Kościoła, określającym miejsce dziecka w litur-
gii. Po raz pierwszy zwrócono uwagę, że dziecko jest we wspólnocie Ko-
ścioła pełnoprawnym uczestnikiem celebracji liturgicznej6. 

Treść  opracowanego  Dyrektorium przekonuje,  że  troska  Kościoła
o dzieci wynika z faktu, iż pełnoprawny ich udział w Eucharystii jest konse-
kwencją przyjętego sakramentu chrztu świętego. Do obowiązków Kościoła
należy bowiem „otaczać opieką dzieci ochrzczone, które mają być wprowa-
dzone  w  pełnię  inicjacji  chrześcijańskiej  przez  sakramenty  Eucharystii

2 Por. B.  MARGAŃSKI,  Msza święta dla dzieci, [w:]  Mysterium Christi, Msza święta,
red. W. ŚWIERZAWSKI, t. 3, Kraków 1992, s. 314.

3 Por.  KONGREGACJA KULTU BOŻEGO,  Dyrektorium o Mszach świętych z udzia-
łem dzieci,  4,  [w:]  To czyńcie  na Moją  pamiątkę.  Eucharystia  w dokumentach Kościoła,  red.
J. MIAZEK, Warszawa 1987, s. 220.

4 Por. B. MARGAŃSKI, Msza święta dla dzieci, art. cyt., s. 315.
5 KONGREGACJA KULTU BOŻEGO,  Dyrektorium o  mszach  świętych  z  udziałem

dzieci, dok. cyt., s. 220.
6 Por. CZ. KRAKOWIAK, Liturgia mszy św. z udziałem dzieci, [w:] Mszał księgą życia

chrześcijańskiego, red. B. NADOLSKI, Poznań 1989, s. 438.
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i bierzmowania oraz te, które niedawno przystąpiły do pierwszej Komunii7.
Jednocześnie  dokument  kładzie  silny  akcent  na  całość  formacji  religijnej
dziecka. Ponadto przestrzega przed zgubnym w skutkach faktem, że dzieci
w dziedzinie duchowej stracą bardzo dużo, jeżeli całymi latami spotykać się
będą w Kościele z elementami dla nich prawie niezrozumiałymi. Współcze-
sna psychologia wykazuje w sposób przekonywujący, że religijne przeżycia
w  okresie  niemowlęctwa  i  wczesnego  dzieciństwa  wywierają  głęboki
wpływ na formację dzieci, dzięki wyjątkowej chłonności religijnej, jaką się
one odznaczają”8.

Potrzebę utworzenia nowych modlitw eucharystycznych przyspieszył
fakt wprowadzenia do liturgii języków narodowych. Biskupi zaczęli wów-
czas kierować do Kurii Rzymskiej prośby o nowe modlitwy eucharystyczne
do celebracji z udziałem dzieci9. Była to reakcja na treść  Okólnika na temat
modlitw eucharystycznych wydanego dnia 27 kwietnia 1973 roku. Zrodziły się
bowiem obawy, że orzeczenie tego dokumentu, iż „pozostają obecnie tylko
cztery modlitwy eucharystyczne i żadnych innych, sporządzonych bez ze-
zwolenia Stolicy Apostolskiej, nie wolno stosować”10, skutecznie uniemożli-
wi na długi czas korzystanie z innych tekstów. Ponadto sądzono, że Kuria
Rzymska nie wyrazi zgody na stosowanie modlitw prywatnych i nadal bę-
dzie stanowczo zakazywała tej  praktyki11.  Tymczasem Stolica Apostolska
postanowiła rozważyć uzasadnione prośby i postulaty dotyczące ewentual-
nego zredagowania nowych modlitw12.

Zebrana grupa studyjna była odpowiedzialna za wytyczne dotyczące
tworzenia ewentualnych, nowych schematów modlitw eucharystycznych.
W celu uniknięcia błędów teologicznych – licznie obecnych w tekstach pry-
watnych –  ustalono główne kryteria  opracowania  nowych modlitw oraz
sprecyzowano zasady procesu redakcyjnego. W trakcie analizy istniejących
modlitw eucharystycznych,  które  miały  charakter  prywatny,  zauważono

7 KONGREGACJA KULTU BOŻEGO,  Dyrektorium o  Mszach  świętych  z  udziałem
dzieci, dok. cyt., s. 219.

8 Tamże, s. 220.
9 Por.  J.  STEFAŃSKI,  Modlitwy  eucharystyczne  w posoborowej  reformie  liturgicznej,

Gniezno 2002, s. 203–204.
10 KONGREGACJA KULTU BOŻEGO,  Okólnik na temat modlitw eucharystycznych,

[w:] To czyńcie na Moją pamiątkę, dz. cyt., s. 206.
11 Por. J. STEFAŃSKI, Modlitwy eucharystyczne w posoborowej reformie liturgicznej, dz.

cyt., s. 199.
12 KONGREGACJA KULTU BOŻEGO,  Okólnik na temat modlitw eucharystycznych,

dok. cyt., s. 206.
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błędy natury teologicznej oraz znaczące braki o charakterze strukturalnym.
Wiele zastrzeżeń można było skierować pod adresem szaty językowej tych
modlitw13. W tym kontekście ustalono ostatecznie kryteria redakcji tekstów
modlitw eucharystycznych, z uwzględnieniem koniecznych racji natury do-
gmatycznej,  liturgicznej,  pastoralnej  i  ekumenicznej.  Dokładnie określono
strukturę każdej modlitwy, nie pomijając żadnego momentu celebratywne-
go14. Po ustaleniu tych zasad, grupa studyjna zaproponowała, aby Stolica
Apostolska zezwoliła na tworzenie przez poszczególne Konferencje Episko-
patów tekstów nowych modlitw, jednak z przestrzeganiem ustalonych re-
guł. Swój sprzeciw wyraziła złożona z kardynałów i biskupów Kongregacja
Plenarna, która dnia 12 kwietnia 1972 roku wysłała do Sekretariatu Stanu
list  sugerujący,  że  ewentualne  przygotowanie  nowych  modlitw  leży
w kompetencjach  Kongregacji  Kultu  Bożego.  Jednocześnie  zobowiązała
Kongregację  do  przygotowania  osobnego  dokumentu  stanowiącego  wy-
kładnię  o modlitwach eucharystycznych15. Konsekwencją podjętych zabie-
gów stało się wydanie Okólnika na temat modlitw eucharystycznych16, który był
– zgodnie z życzeniem Pawła VI – adresowany do przewodniczących Kon-
ferencji Episkopatów. Celem było oficjalne zajęcie stanowiska Stolicy Apo-
stolskiej wobec zjawiska stosowania prywatnych modlitw eucharystycznych
w poszczególnych Kościołach partykularnych:  „Kongregacja  zapoznała  się
z zaistniałą sytuacją i przypomniała czym dla Kościoła jest modlitwa eucha-
rystyczna, wzywając do troski o zachowanie jedności w modlitwie”17.

Jednocześnie treść dokumentu stwierdza, że Stolica Apostolska nie za-
mierza przyznawać ogólnego zezwolenia na to, aby Kościoły partykularne
mogły sporządzać i zatwierdzać nowe modlitwy eucharystyczne, „kierując
się pasterską troską o zachowanie jedności, sobie rezerwuje prawo kierowa-
nia  tak ważną  sprawą  jak dyscyplina dotycząca  modlitwy eucharystycz-
nej”18. Dokument ten zawiera zdanie świadczące o tym, że Stolica Apostol-
ska nie  wyklucza opracowania takich modlitw – jeśli  będą  odpowiednie
i słuszne przyczyny – jednak nadal „pozostają tylko cztery modlitwy eucha-

13 Por. J. STEFAŃSKI, Modlitwy eucharystyczne w posoborowej reformie liturgicznej, dz.
cyt., s. 145–150.

14 Por. tamże, s. 176–184.
15 Por. tamże, s. 187–188.
16 Przygotowanie tego listu było dość skomplikowane. Utworzono kilka osobnych

schematów, a prace redakcyjne przebiegały zbyt wolno. Por. tamże, s. 189–193.
17 KONGREGACJA KULTU BOŻEGO,  Okólnik na temat modlitw eucharystycznych,

dok. cyt., s. 204.
18 Por. tamże, s. 206.
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rystyczne, które są zamieszczone w odnowionym Mszale Rzymskim i żadnej
innej sporządzonej bez zezwolenia Stolicy Apostolskiej, ewentualnie przez
Nią zatwierdzonej nie wolno stosować”19.

Opracowanie Modlitw eucharystycznych w mszach z udziałem dzieci podyk-
towane było również racjami natury pastoralnej. Przede wszystkim chodzi-
ło o umożliwienie dzieciom świadomego i pełnego uczestnictwa w Eucha-
rystii, której centralną i kulminacyjną częścią jest modlitwa eucharystyczna,
czyli modlitwa dziękczynienia i uświęcenia20. Psychika dzieci nie pozwala
na zrozumienie treści dotychczasowych modlitw eucharystycznych, z czym
mają czasem problemy nawet ludzie dorośli. Teksty trudne i wielowarstwowe
teologicznie trzeba było uprościć i dostosować do zdolności percepcyjnych
dziecka21. Teksty modlitw nie są bowiem celem, ale środkiem do pogłębie-
nia  życia  religijnego  i  wytworzenia  sprzyjającego  klimatu  do  owocnego
uczestnictwa  w  liturgii22.  Dlatego  „Wprowadzenie”  do  Modlitw  euchary-
stycznych w mszach z udziałem dzieci stwierdza, że czynności zewnętrzne po-
zostaną bezowocne, a nawet szkodliwe, jeśli nie będą służyć wewnętrzne-
mu  przeżywaniu  uczestnictwa  przez  dzieci”23.  Nowe  modlitwy  nie
zmieniają  żadnych istotnych treści, zachowują  elementy każdej modlitwy
eucharystycznej. Natomiast formę przekazu stanowi język prosty oraz bar-
dziej uwzględniający mentalność i możliwości percepcyjne dziecka24.

W obszarze omawianego zjawiska ważne są także Zalecenia duszpaster-
skie Episkopatu Polski w związku z Dyrektorium o mszach świętych z udziałem
dzieci25. Podają one powody adaptacji tekstów mszalnych do liturgii z udzia-
łem dzieci,  które stały się  niejako wstępem do opracowania nowych mo-
dlitw eucharystycznych. Biskupi zwracają uwagę na troskę o przygotowa-
nie  dzieci  do  uczestnictwa  we  Mszy  świętej.  Kładą  nacisk  na  obecność
dzieci podczas niedzielnej Eucharystii i aktywne w niej uczestnictwo, ak-
centują rolę rodziny w wychowaniu dzieci do ochotnego uczestnictwa w li-
turgii oraz doceniają przygotowanie dzieci do pierwszej spowiedzi i Komu-

19 Por. tamże.
20 Por. KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW,

Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, [w:] Mszał Rzymski, Poznań 1986, s. 28.
21 Por.  Modlitwy eucharystyczne w mszach z udziałem dzieci, [w:]  Mszał Rzymski, Po-

znań 1986, s. 353.
22 Por.  Z.  WIT,  Specjalne  modlitwy  eucharystyczne,  „Ruch  Biblijny  i  Liturgiczny”

39(1977), nr 2–3, s. 100.
23 Modlitwy eucharystyczne w mszach z udziałem dzieci, dz. cyt., s. 353.
24 Por. Z. WIT, Specjalne modlitwy eucharystyczne, art. cyt., s. 100.
25 Jest to dokument zatwierdzony przez polskich biskupów na 155. Konferencji Epi-

skopatu Polski w Warszawie.
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nii świętej. Ponadto zwracają uwagę na zachowanie dotychczasowych zwy-
czajów w nabożeństwach sprawowanych w ciągu całego roku kościelnego26.

Innym powodem opracowania nowych modlitw eucharystycznych był
zamysł powstrzymania procesu szerzenia się prywatnych tekstów tych mo-
dlitw w niektórych Kościołach partykularnych. Władze kościelne podkre-
ślały jedność  wspólnoty Kościoła poprzez ujednolicenie liturgii  na całym
świecie, nie wyłączając modlitw eucharystycznych. Ważne w tej kwestii są
postanowienia Listu Okólnego na temat modlitw eucharystycznych. Orzeka on,
iż trzeba zachować należną dyscyplinę i jedność w stosowaniu modlitw eu-
charystycznych. Korzystanie z modlitw prywatnych może doprowadzić do
osłabienia czy nawet rozbicia jedności Kościoła, bowiem, „gdy stosuje się
modlitwy eucharystyczne nie posiadające aprobaty kompetentnej  władzy
kościelnej, budzi to niepokój u kapłanów i we wspólnocie i staje się przy-
czyną podziału, podczas gdy Eucharystia winna być znakiem jedności i wę-
złem miłości”27. Pluralizm wszelkich tekstów liturgicznych jest możliwy, je-
śli  zostały one  jak  najlepiej  przygotowane.  Natomiast  wszelki  chaos  jest
bardzo szkodliwy, szczególnie w sprawie tak ważnej jak modlitwa euchary-
styczna. Stąd owa ostrożność i precyzja w kwestii opracowania nowych tek-
stów modlitewnych28.

Powyższe treści ukazują bardzo wyraźnie, że sprawa modlitw eucha-
rystycznych dla mszy świętych z udziałem dzieci nie była kwestią prostą do
rozwiązania. Okres trzech lat wytężonej pracy zaowocował zredagowaniem
trzech  odrębnych  schematów  modlitw.  Takie  traktowanie  sprawy  przez
władzę kościelną świadczy o randze problemu i stanowi dowód wielkiej odpo-
wiedzialności oraz troski o udział dzieci w liturgii eucharystycznej.

FORMACJA DZIECKA DO UDZIAŁU 
W LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ

Każda  osoba  podlega  naturalnemu procesowi  wychowania,  którego
nie sposób przecenić. Ponieważ człowiek jest jednością psychofizyczną, dla-
tego proces wychowania ma charakter integralny, obejmuje wszystkie wy-
miary ludzkiej egzystencji. Duchowa formacja człowieka wpisuje się zatem

26 Por. tamże.
27 KONGREGACJA KULTU BOŻEGO,  Okólnik na temat modlitw eucharystycznych,

dok. cyt., s. 208–209.
28 Por. J. STEFAŃSKI, Modlitwy eucharystyczne w posoborowej reformie liturgicznej, dz.

cyt., s. 197–198.
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w całokształt  procesu wychowania.  Jego treścią  jest  życie sakramentalne,
a zwłaszcza udział  w Eucharystii.  Dlatego tekst  Dyrektorium zaznacza, że
„Kościół ma obowiązek otaczać szczególną opieką dzieci ochrzczone, które
mają być wprowadzone w pełnię inicjacji chrześcijańskiej29, (…) która znaj-
duje  swoją  pełnię  w liturgii  eucharystycznej.  W związku z tym,  do tego
uczestnictwa należy dzieci przygotować i wprowadzać w jego głębsze zna-
czenie”30. Stopniowe wprowadzenie dziecka w liturgię ma być ściśle połą-
czone z odpowiednią formacją liturgiczną i eucharystyczną, w ramach ogól-
noludzkiego i chrześcijańskiego wychowania. Dzieci powinny doświadczać
tych wartości, które są  związane z celebracją Eucharystii.  Należy do nich
wspólne działanie, powitanie, zdolność przynależenia, wypraszania sobie i
udzielania przebaczenia,  rozumienia działań  symbolicznych,  doświadcze-
nie wspólnych spotkań czy spożywanych razem posiłków31.

Taki model wychowania winien się  realizować  wpierw w gronie ro-
dzinnym, przez przygotowanie do modlitwy, a  następnie przez wspólne
uczestnictwo rodziców z dziećmi w Eucharystii. Doświadczenie uczy, że je-
śli dzieci biorą udział we mszy świętej razem z rodziną, łatwiej zaczną śpie-
wać  i  modlić  się  we wspólnocie liturgicznej32.  Szczególnie należy zwrócić
uwagę  na moment przygotowania dziecka do Pierwszej Komunii świętej.
W tym czasie dzieci mają poznać prawdy wiary związane z tajemnicą Eu-
charystii,  gdyż  od  tego  momentu  mają  na  zawsze  w pełni  uczestniczyć
w celebracji misterium paschalnego Chrystusa. Dlatego akcent winien być
położony przede wszystkim na to, aby dzieci miały także sposobność wy-
pracowania w sobie umiejętności czynienia pokuty, „by po takim przygoto-
waniu mogły brać razem z ludem Bożym czynny udział w Eucharystii”33.

Ważne zadanie spełnia w tym względzie katecheza, która przygotowu-
je do świadomego i czynnego udziału w Eucharystii. Nie może ona jednak
ograniczać się tylko do przygotowania dziecka do Pierwszej Komunii świę-
tej, lecz powinna ciągle prowadzić do liturgii i uczyć jej podstaw, co stano-
wi konieczny warunek owocnego w niej uczestnictwa34. Tekst  Dyrektorium

29 KONGREGACJA KULTU BOŻEGO,  Dyrektorium o Mszach świętych z udziałem
dzieci, dok. cyt., s. 219.

30 Tamże, s. 221
31 Por. tamże, s. 222.
32 Por. tamże;  CZ. KRAKOWIAK,  Liturgia Mszy świętej z udziałem dzieci, art. cyt.,

s. 439
33 KONGREGACJA KULTU BOŻEGO,  Dyrektorium o Mszach świętych z udziałem

dzieci, dok. cyt., s. 223.
34 Por. C. KRAKOWIAK, Liturgia Mszy świętej z udziałem dzieci, art. cyt., s. 439.
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wypowiada się na ten temat bardzo wyraźnie: „katecheza o mszy świętej
zajmuje ważne miejsce w ramach nauczania katechetycznego, ponieważ do-
prowadza  do  czynnego,  świadomego  i  autentycznego  uczestnictwa  we
mszy świętej”35. Należy też wspomnieć, że obok katechezy ważną rolę speł-
niają nabożeństwa, w których dzieci biorą czynny udział. Ponieważ celem
tych nabożeństw nie jest tylko sama edukacja liturgiczna młodych uczestni-
ków, stąd „należy się wystrzegać, żeby tego rodzaju nabożeństwa nie przy-
bierały zbyt dydaktycznego charakteru”36.

Istotną  rolę  w przygotowaniu dzieci  do uczestnictwa w Eucharystii,
odgrywają także wszelkiego rodzaju formacyjne grupy dziecięce i młodzie-
żowe.  Wynika to  z  faktu,  że wspólnota chrześcijańska dając  świadectwo
Ewangelii,  żyjąc  miłością  braterską  i  czynnie  uczestnicząc  w  misterium
Chrystusa, jest najlepszą szkołą chrześcijańskiego życia i liturgicznego wy-
chowania  dzieci37.  Należy  również  dodać,  że  w  ramach  chrześcijańskiej
wspólnoty trzeba nieść pomoc dzieciom, których rodzice nie spełniają wy-
starczająco obowiązku chrześcijańskiego wychowania. Temu służą katolic-
kie  przedszkola,  szkoły  oraz  różne  dziecięce  ośrodki  wychowawcze  czy
zrzeszenia. Mogą również na tym polu wnieść pomoc rodzice chrzestni, je-
śli są ożywieni duchem apostolskim38.

Fakt  opracowania  przez  Stolicę  Apostolską  Dyrektorium świadczy
o tym, że Kościół nie tylko zachęca dzieci do udziału we mszy świętej od
najmłodszych lat, ale także stwarza im odpowiednie warunki uczestnictwa,
na miarę  ich rozwoju ogólnego i  zdobytej  już  formacji  religijnej.  Zostało
więc  w tym względzie  spełnione  zadanie  zalecone  przez  Ojców soboro-
wych: „niech duszpasterze gorliwie i cierpliwie zabiegają o liturgiczne wy-
chowanie oraz o czynny udział wiernych stosownie do ich wieku, stanu, ro-
dzaju życia i stopnia kultury religijnej”(KL 19)39. Tekst  Dyrektorium stawia
sobie za cel również mobilizację poszczególnych Konferencji Biskupów do
podjęcia starań mających na uwadze dostosowanie w swoich Kościołach lo-
kalnych liturgii do zdolności percepcyjnych dzieci. Chodzi więc o wprowa-
dzenie modyfikacji w celu lepszego uczestnictwa, a nie tworzenie nowych

35 KONGREGACJA KULTU BOŻEGO,  Dyrektorium o Mszach świętych z udziałem
dzieci, dok. cyt., s. 223.

36 Tamże, s. 223.
37 Por. T. URBAN, Wprowadzenie dzieci w liturgię Mszy świętej, „Studia Pelplińskie”

t. 12 (1981), s. 178–192.
38 Por.  KONGREGACJA KULTU BOŻEGO, Dyrektorium o Mszach świętych z udzia-

łem dzieci, dok. cyt., s. 223.
39 Por. C. KRAKOWIAK, Liturgia Mszy świętej z udziałem dzieci, art. cyt., s. 439.
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zwyczajów czy łamanie dotychczasowych tradycji. Wszystkie podejmowa-
ne działania zmierzają  do tego, „aby dzieci uczestnicząc we Mszy świętej
mogły bez przeszkód i z radością iść  na spotkanie z Chrystusem i razem
z Nim stanąć przed Ojcem”40.

Jednym z najbardziej istotnych zadań jest sposób dostosowania liturgii
do potrzeb uczestniczących w niej dzieci. Tekst Dyrektorium podaje zasady
i praktyczne wskazania: „niech więc dzieci w jak największej liczbie wypeł-
niają specjalne czynności podczas Mszy świętej, a mianowicie, przygotowu-
ją miejsce i ołtarz, pełnią funkcję kantora, śpiewają w chórze, grają na in-
strumentach  muzycznych”41.  Sprawowana  liturgia  ma  pomóc  dzieciom
lepiej zrozumieć strukturę i znaki liturgiczne. Liturgia z udziałem dzieci ma
jednak charakter przejściowy, jest to swoistego rodzaju pomost łączący z li-
turgią,  gdzie  zgromadzeniem  jest  wspólnota  ludzi  dorosłych.  W  trosce
o dzieci  Dyrektorium przestrzega, aby nie wytworzyła się  za duża różnica
między mszą dla dzieci a mszą dla dorosłych, nigdy „nie należy zmieniać
i przystosowywać dla dzieci następujących obrzędów i tekstów: aklamacji
i odpowiedzi wiernych na pozdrowienia kapłana, modlitwy Pańskiej,  for-
muły trynitarnej na końcu błogosławieństwa, którym kapłan zamyka obrzędy
mszalne. Radzi się także, aby dzieci posługując się Symbolem apostolskim
przyzwyczajały  się  powoli  do  Symbolu  nicejsko-konstantynopolitańskie-
go”42.  Dostosowania  liturgii  do  potrzeb  dziecka  domaga  się  psychologia
wieku dziecięcego oraz język dziecka, różniący się zasadniczo od języka do-
rosłych43. Przy adaptacji liturgii do potrzeb dziecka należy jednak pamiętać,
że nie jest możliwe, aby wszystkie szczegóły były zrozumiałe. Nie jest to
zresztą konieczne, gdyż w liturgii chodzi przede wszystkim o sprawowanie
wielkiej tajemnicy, której człowiek do końca nie jest w stanie ogarnąć swo-
im umysłem i wypowiedzieć  słowem44.  Dlatego  Dyrektorium wyjaśnia,  że

40 KONGREGACJA KULTU BOŻEGO,  Dyrektorium o Mszach świętych z udziałem
dzieci, dok. cyt., s. 235. Por. KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, Zalecenia duszpaster-
skie Episkopatu Polski w związku z Dyrektorium o Mszach świętych z udziałem dzieci, dok. cyt.,
s. 86–89.

41 KONGREGACJA KULTU BOŻEGO,  Dyrektorium o Mszach świętych z udziałem
dzieci, dok. cyt., s. 226.

42 Tamże, s. 231. Por.  C. KRAKOWIAK, Liturgia Mszy świętej z udziałem dzieci, art.
cyt., s. 440.

43 Por. J. TARNOWSKI, Język modlitwy liturgicznej a język dziecka, „Ruch Biblijny i Li-
turgiczny” 30(1977), nr 2–3, s. 127–135.

44 Por. J. HERMANS, Celebrować Eucharystię z dziećmi, art. cyt., s. 118–119.
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„także w codziennym swoim życiu dzieci nie zawsze rozumieją wszystko,
co przeżywają razem z dorosłymi, i nie jest to dla nich czymś przykrym”45.

W liturgii niezwykle ważne jest aktywne uczestnictwo dzieci. Ma ono
służyć zrozumieniu i przeżyciu sprawowanej tajemnicy, dlatego winno być
połączone z udziałem wewnętrznym. W tym celu mają przychodzić z po-
mocą chwile milczenia, medytacji, gdyż  „podczas mszy świętej dla dzieci
również należy zachować milczenie we właściwym czasie, jako część obrzę-
du, aby za dużo miejsca nie przyznawać akcji zewnętrznej”46. Należy także
wystrzegać  się przekształcenia liturgii mszalnej w katechezę. Chociaż ele-
menty katechetyczne są obecne, to mają one jednak charakter mistagogicz-
ny, wprowadzający w tajemnicę wiary celebrowaną w liturgii. Jednocześnie
święte czynności mają stanowić odpowiedź człowieka na dar Boży. Realizu-
je się to poprzez akt wyznania wiary, modlitwy, śpiewy, przyjmowane po-
stawy i zachowywane gesty. Ważne jest więc, aby sprawowanie Eucharystii
cechował klimat modlitwy oraz poczucie realnego dialogu z Bogiem47.

Opracowane i ogłoszone Dyrektorium wielką wagę przywiązuje do rze-
telnego przygotowania dziecka do liturgii.  Celem tej  formacji  jest  lepsze
zrozumienie i pełniejsze przeżycie Eucharystii. Zadanie to nie może ograni-
czać się tylko do zmian strukturalnych mszy świętej, ale musi iść w parze
z dokładnym przygotowaniem dzieci do udziału w sprawowaniu najświęt-
szej ofiary.

MODLITWY EUCHARYSTYCZNE ŚRODKIEM FORMACJI
 EUCHARYSTYCZNEJ DZIECI

Pojawienie się Modlitw eucharystycznych w mszach z udziałem dzieci stwa-
rza nowe możliwości duszpasterskie, które ułatwiają dzieciom uczestnictwo
w misterium Eucharystii. Cały proces wychowania chrześcijańskiego ma na
celu pogłębienie wiary oraz uzdolnienie dziecka do przyjęcia daru Objawie-
nia. W tym duchu liturgia jest niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu
chrześcijanina, a Eucharystia jest  streszczeniem i podsumowaniem całej naszej
wiary48.  Zauważyć  również  należy,  iż  formacja  chrześcijańska  utrwala  w

45 KONGREGACJA KULTU BOŻEGO,  Dyrektorium o Mszach świętych z udziałem
dzieci, dok. cyt., s. 219–220.

46 Tamże, s. 230–231. Por.  C. KRAKOWIAK, Liturgia Mszy świętej z udziałem dzieci,
art. cyt., s. 441; J. HERMANS, Celebrować Eucharystię z dziećmi, art. cyt., s. 119–120.

47 Por. C. KRAKOWIAK, Liturgia Mszy świętej z udziałem dzieci, art. cyt., s. 441.
48 KKK 1327.
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dziecku cały szereg systemów i przekonań, które prowadzą do działań w
określonym kierunku, co jest szczególnie istotne w późniejszym życiu doro-
słym. Widać więc powagę zadania, jakie ma do spełnienia cała liturgia wo-
bec dzieci, a zwłaszcza nowe modlitwy eucharystyczne opracowane z my-
ślą o ich udziale w misterium paschalnym Chrystusa49.

Analizując  treść  omawianych  modlitw  eucharystycznych  zauważyć
można często pojawiający się  termin „ojcze”,  który występuje oddzielnie
albo też z określonym przymiotnikiem: najlepszy nasz Ojcze, Boże mój (nasz).
Mają te określenia uzmysłowić dzieciom, że cała ludzkość ma tego samego
Boga-Ojca,  wokół  którego  koncentruje  się  liturgia  Kościoła.  Obecność
Stwórcy przejawia się także w dziele stworzenia, bo „Bóg, który przez Sło-
wo wszystko stwarza (por.  J  1,  3) i  zachowuje,  daje ludziom w rzeczach
stworzonych świadectwo o sobie”50. Dziecko od najmłodszych lat kształtuje
w swojej wyobraźni własny model i obraz Boga. Dlatego ważną sprawą jest
ukazanie tej  tajemnicy w odpowiedni  sposób, uwzględniając poziom od-
biorców. Dzieci w wieku 11–12 lat nie potrafią oderwać myśli od konkretu,
a ich pojęcie i obraz Boga nosi w sobie cechy antropomorficzne, które z bie-
giem lat zanikają51. Modlitwy eucharystyczne celowo unikają tych antropo-
morfizmów, a cechy Boga jako ojca są dalekie od przypisywanych człowie-
kowi.

Inną ważną kwestią – obecną w omawianych modlitwach – jest miłość
ojcowska, jaką Bóg żywi wobec wszystkich ludzi. Religia chrześcijańska jest
religią miłości (por. 1 Kor 16, 14; Ga 5, 13) i w tekstach modlitw euchary-
stycznych z przeznaczeniem dla dzieci wiele razy można znaleźć tego świa-
dectwo. Obecność w tych modlitwach prawdy o Bogu pełnym miłości jest
podyktowana kilkoma racjami. Przede wszystkim ma tu miejsce przywoła-
nie prawdy o Bogu, który ze swej istoty jest Miłością (por. 1 J 4, 16) i z niej
rodzi się całe dzieło stworzenia. Jednocześnie doświadczana przez dziecko
miłość jest najskuteczniejszym narzędziem formacyjnym. Trzeb jednak za-
znaczyć, że dla dziecka pojęcie miłość jest mniej zrozumiałym od czasowni-
ka kocham. Autorzy modlitw nie zapomnieli o tym fakcie, dlatego pojęcie ko-
cham pojawia się aż jedenaście razy, a tylko siedmiokrotnie użyto terminu
miłość.  Ponadto  w  konstrukcji  zdania  to  pierwsze  pojęcie  jest  zawsze
uprzednie w stosunku do drugiego: „Ty tak nas kochasz, że jednoczysz nas

49 Por. M. DEMCZUK, Formacyjny wymiar Modlitw eucharystycznych we Mszach św.
z udziałem dzieci, „Communio” 14(1994), nr 4(82), s. 115.

50 KO 3.
51 Por. R. MURAWSKI, Pojęcie Boga u dzieci w świetle dotychczasowych badań, „Collec-

tanea Theologica” 47(1977), nr 3, s. 52 i 59.
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z Chrystusem, dziękujemy Ci za tę miłość”52. Obecność bardziej abstrakcyj-
nego dla dziecka terminu miłość jest zabiegiem celowym, który ma przygo-
tować dziecko do udziału we mszach świętych z dorosłymi.

Prawda o miłości Boga rodzi w człowieku poczucie wdzięczności. Mo-
dlitwy eucharystyczne starają  się  kształtować  postawę  uwielbienia Boga.
On gromadzi swój lud we wspólnocie modlitwy, aby zgromadzenie litur-
giczne oddawało Mu należną cześć i chwałę53. Oddanie Bogu chwały jest ce-
lem i zadaniem całego Kościoła, obejmującego żyjących, ale również tych,
którzy już  odeszli,  bo „w niebie Najświętsza Maryja Panna, Apostołowie
i wszyscy  święci  zawsze  Cię  wychwalają”54.  Takie  ukazanie  trudnych
prawd powinno pomóc dziecku zrozumieć, że oddawanie Bogu chwały jest
najlepszą formą odpowiedzi na prawdę o Jego bezgranicznej miłości55.

Treść  omawianych  modlitw  eucharystycznych  uczy  także  postawy
dziękczynienia. Poczucie wdzięczności wobec Boga jest tematem wiodącym
Trzeciej modlitwy eucharystycznej w mszach z udziałem dzieci, choć w pozosta-
łych modlitwach też jest obecne. W ten sposób uczy się dzieci łączyć dzięk-
czynienie  z  miłością  Boga.  Wszystko  jest  bowiem przepełnione  tym du-
chem, o czym zaświadcza jeden z fragmentów modlitwy: „dziękujemy Ci
za tę wielką miłość”56.

Istotnym  momentem  decydującym  o  współudziale  dzieci  we  mszy
świętej jest poczucie i doświadczenie radości. W tym kontekście nie mniej
ważne jest skuteczne eliminowanie wszelkich uczuć, wrażeń i doświadczeń
negatywnych.  Z  pomocą  służą  temu  teksty  modlitw  eucharystycznych.
Dzięki nim dziecko jest pełne podziwu za wielki i piękny świat, dowiadując
się jednocześnie o dobroci Boga, który o nikim nie zapomina i wszystkich
pragnie napełnić radością57.

Należy także dostrzec znaczny wkład omawianych modlitw euchary-
stycznych  w  procesie  uczenia  dziecka  postawy  miłości  wobec  drugiego
człowieka: „Ty nas stworzyłeś, abyśmy żyli dla Ciebie i kochali się wzajem-
nie”58. Miłość ludzka powinna też przybierać formę eschatologiczną, co ma

52 Prefacja 2 Modlitwy eucharystycznej we Mszy z udziałem dzieci,  Mszał Rzymski, dz.
cyt., s. 359. 

53 Por. Prefacja 1 Modlitwy eucharystycznej we Mszy z udziałem dzieci, s. 355. 
54 Tamże.
55 Por. M. DEMCZUK, Formacyjny wymiar Modlitw eucharystycznych..., art. cyt., s. 122.
56 Prefacja 2 Modlitwy eucharystycznej we Mszy z udziałem dzieci,  Mszał Rzymski, dz.

cyt., s. 359.
57 Por. M. DEMCZUK, Formacyjny wymiar Modlitw eucharystycznych..., art. cyt., s. 118.
58 Prefacja 3 Modlitwy eucharystycznej we Mszy z udziałem dzieci,  Mszał Rzymski, dz.

cyt., s. 363.
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swój  wyraz  w drugiej  z  omawianych modlitw:  „Pamiętaj  o  tych,  którzy
umarli i przyjmij ich z miłością do Twojego domu”59. Dziecko także w pra-
widłowym  procesie  formacyjnym  winno  zdobyć  umiejętność  wyrażania
prośby, czemu służą modlitwy wstawiennicze. W nich zgromadzenie modli
się „do Ciebie z całym Kościołem za ludzi, których kochamy i za tych, któ-
rzy w przyjaźni z Tobą odeszli z tego świata”60.

Teksty  modlitw  nie  zapominają  też  o  prawdzie  zmartwychwstania
Chrystusa dla zbawienia ludzkości. Przekazanie jej jest jednym z najbardziej
istotnych zadań chrześcijańskiego życia. Bóg Ojciec tak bowiem ukochał lu-
dzi, że posłał na świat swojego Jedynego Syna (por. J 3, 16)61. Należy w tym
momencie zaznaczyć,  że przy okazaniu bezgranicznej  miłości Boga Ojca,
nie ma nic na temat miłości Syna. Wydaje się przecież logicznym umiesz-
czenie tej prawdy w centralnym punkcie liturgii. Nie ma także wyraźnego
stwierdzenia odnośnie do posłuszeństwa Jezusa Chrystusa wobec Ojca, co
stanowi wyraz tej miłości. Fakt ten budzi wątpliwość i zdumienie, zwłasz-
cza w obliczu dostrzeganego kryzysu autorytetu. Treści te mogą stanowić
bowiem tworzywo i fundament do przesłania na temat posłuszeństwa62.

Należy także wspomnieć  o  zagadnieniu związanym z Osobą  Ducha
Świętego, którego obecność jest zaznaczona w treści modlitw eucharystycz-
nych. Duch zamieszkuje w dziecku już od momentu chrztu świętego i przy-
gotowuje do rozpoznania myśli Bożej. Kościół w modlitwach eucharystycz-
nych,  które  są  dostosowane  do  poziomu  i  mentalności  dziecka,  głosi
w prosty sposób prawdę o obecności Ducha Bożego w życiu człowieka. Jed-
nocześnie wskazuje na Jego uświęcającą  rolę  w Bożym planie zbawienia.
Chociaż niektóre teksty modlitw traktujące o Duchu Świętym mogą być dla
dziecka trudne i niezrozumiałe, to jednak ważne jest, by już od samego po-
czątku uczestnictwa w liturgii  dziecko mogło przeżywać  prawdę  o  Jego
obecności i doświadczać mocy Jego darów63.

Oprócz tekstów modlitw eucharystycznych, ważny jest także sposób
przekazu tych treści. Zadaniem przewodniczącego zgromadzenia jest wy-
tworzyć  wśród uczestników poczucie wspólnoty i zjednoczenia w modli-
twie. Poprzez swoje zachowanie, przyjmowane postawy i wyrażane gesty,
winien ukazać uroczysty, braterski, refleksyjny i radosny charakter zgroma-
dzenia liturgicznego. Całe bogactwo znaków wykonywanych przez prze-

59 2 Modlitwa eucharystyczna we Mszy z udziałem dzieci, s. 361.
60 1 Modlitwa eucharystyczna we Mszy z udziałem dzieci, s. 356.
61 Por. Prefacja 1 Modlitwy eucharystycznej we Mszy z udziałem dzieci, s. 355.
62 Por. M. DEMCZUK, Formacyjny wymiar Modlitw eucharystycznych..., art. cyt., s. 127.
63 Por. tamże, s. 130–131.
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wodniczącego zgromadzenia ma pomóc dziecku w przyjmowaniu właści-
wych postaw i kształtowaniu odpowiedzi danej Bogu aktem wiary64. Uka-
zanie dziecku wartości wspólnotowej modlitwy oraz eklezjalnego charakte-
ru życia religijnego posiada niebagatelne znaczenie. Wynika to z faktu, że
religijność  młodego człowieka ma charakter wybitnie egocentryczny. Mo-
dlitwy eucharystyczne mają dzieciom pomóc w zrozumieniu wspólnotowe-
go wymiaru sprawowanej Eucharystii. Mają także budzić świadomość, że
modlą się one razem z innymi oraz za innych. Jednocześnie przyczyniają się
do budzenia postawy ofiarniczej względem Boga. Ten formacyjny charakter
modlitw  eucharystycznych  wydaje  się  być  niezwykle  istotny,  zwłaszcza
w obliczu współczesnych kryzysów, dostrzeganych przede wszystkim na
płaszczyźnie życia społecznego. Stąd wspólnotowy udział dziecka w litur-
gii ma wszelkie szanse zaowocować świadomym uczestnictwem w zgroma-
dzeniu eucharystycznym oraz zaangażowaniem w życie Kościoła65. 

Jest rzeczą zrozumiałą, że same teksty tych modlitw nie są wystarcza-
jące, aby sam fakt ich ukazywania mógł  skutecznie wpłynąć  na młodego
uczestnika mszy świętej. Konieczna jest – szczególnie w przypadku dzieci
młodszych – rzetelna formacja katechetyczna, a także staranne przygotowa-
nie każdego momentu celebratywnego sprawowanej liturgii. Merytoryczna
analiza Modlitw eucharystycznych w mszach z udziałem dzieci pozwala zauwa-
żyć ich znaczny wpływ na przeżywanie przez dziecko Eucharystii. Korzy-
stanie z tych modlitw daje możliwość łatwiejszej realizacji postulatu czyn-
nego i świadomego uczestnictwa w liturgii eucharystycznej. 

ZAKOŃCZENIE

Msze święte z udziałem dzieci mocno wpisały się  po Soborze Waty-
kańskim II w obszar życia duszpasterskiego. Ich sprawowanie posiada ce-
chy specyficzne, które stanowią o charakterze tej celebracji. Jedną z nich jest
możliwość  korzystania z opracowanych tekstów  Modlitw eucharystycznych
w mszach z udziałem dzieci. W kontekście przyczyn powstania tych tekstów,
można  dostrzec  istotny  fakt  traktowania  dziecka  jako  pełnoprawnego
uczestnika liturgii. Stanowi to ważny element antropologiczny, który wpi-
suje się w bogactwo teologiczne tych treści. Poszczególne prawdy teologicz-
ne pozwalają dostrzec w tych modlitwach walory pastoralne, które stano-
wią bazę i są środkiem kształcenia w procesie liturgicznej formacji dziecka.

64 Por. tamże.
65 Por. tamże, s. 132–133.
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Współczesna praktyka pastoralna napotyka w tej dziedzinie na wiele trud-
ności. Daje się zauważyć wiele zachowań będących świadectwem kryzysu
życia wspólnotowego. Kościół podejmuje nieustanne starania o zapobiega-
nie tym widocznym zjawiskom, a także – poprzez pracę formacyjną na róż-
nych odcinkach życia – czyni starania o wychowanie do właściwych po-
staw. Odnosi się to również do świadomego, czynnego, owocnego i pełnego
udziału człowieka w Eucharystii już od najmłodszych lat. 

DIE HEILIGEN MESSEN UNTER DER TEILNAHME VON KINDERN
 SIND SEIT DEM II VATIKANISCHEN KONZIL ZUM BESTANDTEIL

 DER SEELSORGE GEWORDEN

Deren Ausübung hat spezifische Merkmale, die deren Feierlichkeit charakterisie-
ren. Eine der Möglichkeiten ist die Nutzung der Texte aus den Abhandlungen „Eucharis-
tische Gebete während der Gottesdienste unter der Teilnahme von Kindern“.

Im Zusammenhang mit den Ursachen für die Entstehung dieser Texte lässt sich als
wesentliche Tatsache wahrnehmen, dass das Kind ein vollwertiger Teilnehmer der Litur-
gie ist. Das ist ein wichtiger anthropologischer Standpunkt, der sich in den Reichtum der
theologischen Inhalte einfügt.

Einige theologische Wahrheiten lassen sich in den Gebeten pastorale Vorzüge
erkennen, die eine Grundlage bilden und ein Mittel zur religiösen Bildung des Kindes
ist. Einzelne theologische Grundsätze lassen sich in den Gebeten pastorale Vorzüge er-
kennen, die wiederum eine Grundlage bilden und somit ein Mittel zur religiösen Bil-
dung des Kindes sind. Die gegenwärtige pastorale Praxis stößt in diesem Bereich auf vie-
le Schwierigkeiten. Es lassen sich zahlreiche Verhaltensweisen beobachten, die für die
Krise der Religiösengemeinschaften Zeugnis geben.

Die  Kirche  unternimmt  ununterbrochen  Bemühungen,  um diesen  sichtbaren
Erscheinungen vorzubeugen, wie sie auch bemüht ist, durch Formationsarbeit in unter-
schiedlichen Lebensabschnitten für die Erziehung zu richtigen Einstellung zu sorgen.
Dies betrifft auch die bewusste, aktive, erfolgreiche und volle Teilnahme eines Menschen
an der Eucharistie schon im jungen Alter.

tłum. Piotr Greger
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Ks. Krzysztof Jeżyna
Małżeństwo i rodzina w kontekście przemian...

MAŁŻEŃSTWO I RODZINA W KONTEKŚCIE
 PRZEMIAN CYWILIZACYJNYCH

Małżeństwo  i  rodzina  mają  niezaprzeczalne  znaczenie  dla  dziejów
ludzkości, stanowią także centrum życia Kościoła. Rodzina jest taką wspól-
notą życia – a w perspektywie wiary chrześcijańskiej – także wspólnotą zba-
wienia, która uczestniczy zarówno w życiu Kościoła – jako domowy Kościół –
jak i w życiu świata – jako podstawowa wspólnota nadająca fundamentalny
kształt każdej ludzkiej społeczności. Rodzina pełni niezastąpioną rolę w mi-
sji  Kościoła,  bowiem  „rodzina  chrześcijańska  jako  wspólnota  wierząca
i ewangelizująca” stanowi przedłużenie dla misji Kościoła w świecie. Nale-
ży więc zaznaczyć  istniejącą  zależność:  im bardziej rodzina jest związana
z Kościołem, tym bardziej owocny jest jej udział w ewangelizacji świata. Jan
Paweł  II,  który od początku swego pontyfikatu podkreśla,  że „wszystkie
drogi Kościoła prowadzą do człowieka”, równocześnie dodaje, że rodzina
jest drogą Kościoła: „rodzina jest drogą pierwszą i z wielu powodów naj-
ważniejszą”1. Trzeba jednak, aby rodzina w pełni odkryła swoją podmioto-
wość i odpowiedzialność. Jan Paweł II, podkreślając konieczność miłości do
rodziny, stwierdził, że „szczególną formą miłości wobec dzisiejszej rodziny
chrześcijańskiej jest przywrócenie jej zaufania do siebie samej, do własnego
bogactwa natury i łaski,  do posłannictwa powierzonego jej przez Boga”2.

1 RH 14; LR 2; por. A. LISKOWACKA, Rodzina chrześcijańska w życiu i posłannictwie
Kościoła w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris consortio”, [w:] Ewangeliza-
cja wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Program duszpasterski na rok 1993/94. Komisja Episkopa-
tu  Polski  Duszpasterstwa  Ogólnego,  red.  E.  SZCZOTOK,  A.  LISKOWACKA, Katowice
1993,  s. 288–293;  C.  MURAWSKI, Ewangelizacja rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, [w:]
Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001.
Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski, Katowice 2000, s. 231–253.   

2 FC 28. Por. K. MAJDAŃSKI, Teologia małżeństwa i rodziny w nauce Soboru Watykań-
skiego II, [w:] Ewangelizacja wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej, dz. cyt., s. 27–39.  
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Chodzi więc o to, by rodzina na nowo odkryła własną tożsamość i podjęła
zadania, które wynikają z jej istoty. 

Kościół  uznając  podmiotowość  rodziny  w  dziele  ewangelizacji  nie
przestaje  równocześnie  podkreślać,  że  rodzina  powinna  być  nieustannie
ewangelizowana, by na nowo odkrywać  ewangelię rodziny.  Podjęcie dzieła
głoszenia ewangelii rodziny ma na celu pogłębienie lub odnowienie poczucia
odpowiedzialności każdej rodziny za dzieło ewangelizacji. Dzieło to obej-
muje cztery podstawowe zadania: tworzenie wspólnoty osób, służbę życiu,
uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła oraz udział w rozwoju społe-
czeństwa3. Dzisiaj jednak trzeba zauważyć, że współczesna rodzina – podej-
mująca swoją ewangelizacyjną misję – znajduje się w samym centrum prze-
mian  cywilizacyjnych.  W  rodzinie  skupiają  się  wszystkie  ich  istotne
przejawy – tak pozytywne, jak i negatywne. 

Skala tych przemian i umiejętność ich zinterpretowania przez rodzinę
sprawi, że nadal będą  aktualne słowa Jana Pawła II,  który stwierdził,  że
„przyszłość  idzie przez rodzinę,  albowiem przez rodzinę  toczą  się  dzieje
człowieka, dzieje zbawienia ludzkości”4. W znacznym stopniu przez rodzi-
nę toczą się  dzieje zbawienia ludzkości, tym samym rodzina wprost wpisuje
się  w wielkie dzieło nowej ewangelizacji,  stając się  jednym z najważniej-
szych narzędzi urzeczywistniania zbawienia. Tymczasem cywilizacja współ-
czesna staje się źródłem zafałszowań wizji człowieka i prowadzi do zagubie-
nia  wartości rodziny. Rodzina staje przed niebezpieczeństwem zagubienia
swej istoty i zafałszowania swoich fundamentalnych celów i zadań, a także
staje niejako na krawędzi samounicestwienia5. Niestety można mieć wraże-
nie, że przez brak czujności rodziny same doprowadzają do takich sytuacji.
Jest wielce prawdopodobne, że współczesny kryzys rodziny jest przez wiele
rodzin jakby niedostrzegany, albo minimalizowany. Według wezwania pa-
pieskiego, małżeństwa i rodziny w świecie współczesnym winny znać sze-
roką panoramę  zjawisk, które wyznaczają  zarówno  blaski jak i cienie życia
małżeńskiego i rodzinnego6. 

3 Chociaż w adhortacji  Familiaris consortio (nr 17) najpierw jest mowa o uczestnic-
twie w rozwoju społeczeństwa, a potem w życiu Kościoła, to jednak moje przestawienie
kolejności tych form posłannictwa wydaje się bardziej odpowiadać istocie nowej ewan-
gelizacji.  

4 LR 23.
5 Por. FC 79–84; LR 5; S. NOWOSAD, Współczesne przeobrażenia rodziny w społeczeń-

stwie europejskim, [w:]  Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej.  Przesłanie moralne Kościoła,
red. K. JEŻYNA, T. ZADYKOWICZ, Lublin 2008, s. 177–192. 

6 Por. tytuł  I rozdziału  adhortacji Familiaris consortio. Papież ukazuje takie  pozy-
tywne sytuacje rodziny, jak: żywsze poczucie wolności osobistej, zwrócenie większej
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Rodziny świadome swej tożsamości powinny poznawać niewyczerpaną
tajemnicę małżeństwa i rodziny również poprzez sytuacje, nurtujące pyta-
nia,  niepokoje i  nadzieje młodzieży, małżonków i rodziców dzisiaj7.  Naj-
szerszą perspektywę dla odczytywania nowych szans i zagrożeń dla rodzi-
ny stanowi napięcie, które istnieje pomiędzy dwiema cywilizacjami, które
Jan Paweł II określił jako cywilizację miłości i  cywilizację śmierci i użycia lub
kulturę miłości i życia i kulturę śmierci8. Współczesna rodzina jako wspólnota
miłości i życia musi skonfrontować swoją misję z ideologią i oddziaływa-
niem  anty-cywilizacji  miłości,  czyli  cywilizacji  użycia  i  cywilizacji  śmierci.
W opinii  Jana Pawła  II  jest  ona skutkiem pozytywistycznego ujmowania
rozwoju naukowo-technicznego9.  Z jednej strony pozytywizm wyraża się
poprzez agnostycyzm odrzucający Boga jako fundament życia ludzkiego.
Z drugiej strony w dziedzinie działania i moralności ujawnia się w utylita-
ryzmie, którego wyrazem jest „cywilizacja skutku, użycia – cywilizacja rze-
czy, a nie osób, cywilizacja, w której osoby stają się przedmiotem użycia, po-
dobnie  jak  używa  się  rzeczy”10.  Cywilizacja  ta  w  odniesieniu  do  życia
małżeńskiego i rodzinnego oddziaływuje poprzez mentalność przeciw życiu
(anti-life mentality). Szczególnie wymowne są tu przykłady uprzedmiotowie-
nia człowieka w ramach ludzkiej płciowości i związane z tym redukcyjne
programy wychowania seksualnego (instrukcja obsługi) oraz propagowanie
przez cywilizację techniczną tzw. bezpiecznego seksu. To nastawienie wyraża
się  także w całym trendzie  proaborcyjnym11 oraz  w kontekście odpowie-
dzialnego rodzicielstwa12. 

Pewne aspekty  cywilizacji  śmierci zostały szeroko opisane przez Jana
Pawła II w Evangelium vitae13. Zapewne mają w tym udział także konkretne

uwagi  na  jakość  relacji  międzyosobowych,  podnoszenie  godności  kobiety,  odpowie-
dzialne rodzicielstwo, pełniejsze odkrycie kościelnego posłannictwa rodziny. Natomiast
do negatywnych aspektów zalicza  między innymi:  błędne  pojmowanie  niezależności
małżonków we wzajemnych odniesieniach, duży zamęt w pojmowaniu autorytetu, ro-
snącą liczbę rozwodów, plagę przerywania ciąży, faktyczne utrwalanie się mentalności
przeciw życiu. Por. FC 6. 

7 Por. tamże 4.
8 Por. LR 13; EV 28. 
9 Por.  J.  NAGÓRNY, Problemy moralne współczesnej  rodziny polskiej,  [w:]  Solidarni

z rodziną, red. C. MURAWSKI, Sandomierz 2006, s. 77.  
10 LR 13. 
11 Por. tamże. 
12 Por. FC 30.
13 Por. Między „kulturą śmierci” a „kulturą życia” – wyzwania współczesności, [w:] Jan Pa-

weł II. „Evangelium vitae”. Tekst i komentarze, red. T. STYCZEŃ, J. NAGÓRNY, Lublin 1997,
s. 135–158.
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rodziny, jednakże Ojciec Święty nie zatrzymuje się na opisie tego udziału,
lecz  wzywa  chrześcijańskie  rodziny  do  zdecydowanego  włączenia  się
w tworzenie cywilizacji miłości i życia. Opisując szanse współczesnej rodziny
trzeba wciąż  odwoływać  się  do wielorakich przejawów  cywilizacji miłości,
„rodzina  bowiem  w  wielorakim  wymiarze  zależy  od  cywilizacji  miłości
i odnajduje w niej właściwe racje swego bycia rodziną. Jednocześnie rodzi-
na jest centrum i sercem cywilizacji miłości”14. Temu pozytywnemu odkry-
waniu szans rodziny powinno towarzyszyć uczciwe odkrywanie zagrożeń
w kontekście tego, że „zachodzi możliwość antycywilizacji destrukcyjnej, co
niestety w naszej epoce stało się faktem dokonanym o bardzo szerokim za-
sięgu”15. Chociaż istotę cywilizacji miłości wyraża chrześcijańska koncepcja
miłości, to jednak, tak jak miłość  chrześcijańska przejawia się  w konkret-
nych postawach moralnych, tak cywilizacja miłości da się  opisać  bardziej
szczegółowo poprzez ukazanie jej prymatów. Klasyczna struktura cywiliza-
cji miłości obejmuje cztery takie prymaty: osoby nad rzeczą (bardziej być nad
więcej mieć), etyki nad techniką, osoby nad społeczeństwem oraz miłosier-
dzia nad sprawiedliwością16.  Na tle podstawowego przesłania cywilizacji
miłości  można wyraźnie  zauważyć  przejawy antycywilizacji  i  ocenić  jak
bardzo stają się szkodliwe dla tożsamości osobowej człowieka – mężczyzny
i kobiety – oraz ich powołania do życia małżeńskiego i rodzinnego. 

PRYMAT OSOBY NAD RZECZĄ

W życiu społecznym coraz wyraźniej zaznacza się materialistyczne po-
dejście  do  człowieka,  które  spowodowało  dominację  „prymatu  rzeczy
w stosunku do osoby”17, a w podejściu do życia ludzkiego zaczyna przewa-
żać  skrajny  biologizm.  Dlatego  też  trzeba  przypominać  zdecydowanie
o prymacie osoby nad rzeczą, głosić niestrudzenie nadrzędną wartość oso-
by. Od strony negatywnej oznacza to, że człowiek ze względu na swą oso-
bową  godność  nie  może  być  traktowany  jako  przedmiot,  narzędzie  lub
rzecz. Od strony pozytywnej prymat osoby pozwala zrozumieć, że jego oso-

14 LR 13.
15 Tamże.
16 Por. RH 16; DiM 4.8–11.14; LE 20; J.  CZARNY,  Jana Pawła  II cywilizacja miłości.

Studium filozoficzne, Wrocław 1994, s. 57; J. KRASIŃSKI, Przez wiarę i nadzieję ku cywiliza-
cji miłości, Sandomierz 1987, s. 540; Z. J.  ZDYBICKA,  Personalistyczna koncepcja kultury,
czyli „cywilizacja miłości człowieka”, „W Drodze” 10 (1982), nr 11–12, s. 13. 

17 DiM 11. 
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bowa godność potwierdza się nie w odniesieniu do rzeczy, ale poprzez mi-
łość18. Tak rozumiany prymat wyraża bardziej etycznie sformułowana zasa-
da, że człowiek powinien bardziej  być niż  mieć.  Prymat  być nad  mieć jest
konsekwencją uznania osobowej godności człowieka, a szczególnie jego dy-
namicznej struktury decydującej o jego osobowym rozwoju. 

Naturalna skłonność  do samospełnienia, które jest osobowym stawa-
niem się  w kontekście prymatu  być nad  mieć,  stanowi o pełnej  prawdzie
o człowieku19.  Człowiek, który nie jest strukturą  zamkniętą,  wykończoną,
spełnia siebie poprzez transcendencję ku rzeczywistości zewnętrznej. Przez
to otwarcie albo buduje się i spełnia, albo ukazuje swą miernotę i degraduje
się20.  To prawda, że człowiek dla swego rozwoju potrzebuje zespołu środ-
ków, ważne jednak jest to, żeby pozostały one środkami, a nie stawały się
celem samym w sobie21. Tendencja by lepiej żyć nie jest niczym złym, jed-
nak należy pamiętać,  że dobra materialne,  użytkowe i  kulturalne  muszą
podlegać ocenie moralnej ze względu na ostateczne dobro człowieka22.  Być
nie wyklucza mieć, jednak kultura materialna winna pozostać środkiem pro-
wadzącym do celu, a jest nim integralnie rozumiane człowieczeństwo. Aby
siebie rozwijać  nie  wystarczy działać,  dla  osobowego rozwoju konieczne
jest  postępowanie  moralnie  dobre,  czyli  zgodne  z  prawym  sumieniem.
Dzięki niemu człowiek może przekroczyć samego siebie w stronę prawdy
i dobra, a takie postępowanie prowadzi do osobowego spełnienia. A ponie-
waż normą określającą wartość czynu jest osoba, aby czyn był dobry musi
być ukierunkowany na dobro osoby23. Prymat osoby nad rzeczą zostaje dzi-
siaj zagrożony przez zagubienie prawdy o człowieku, odrzucenie obiektyw-
nej hierarchii wartości, liberalny styl życia, konsumizm i utylitaryzm, pro-
wadzące do alienacji. 

Największym  współczesnym  zagrożeniem  dla  wizji  i  przeżywania
małżeństwa i rodziny jest zagubienie prawdy o człowieku, integralnej z wi-

18 A ponieważ osoba istnieje i rozwija się przez partycypację w istnieniu Boga, dla-
tego religia stanowi oparcie dla człowieka i odgrywa istotną rolę w budowaniu społe-
czeństwa godnego człowieka. Por. J.  CZARNY, Jana Pawła II cywilizacja miłości, dz. cyt.,
s. 70–72. 

19 Człowiek jest „osobą,  czyli bytem podmiotowym uzdolnionym do planowego
i celowego działania, zdolnym do stanowienia o sobie i zmierzającym do spełnienia sie-
bie”. LE 6; por. J. CZARNY, Jana Pawła II cywilizacja miłości, dz. cyt., s. 107–110. 

20 Por. CA 37. 
21 Por. J. CZARNY, Jana Pawła II cywilizacja miłości, dz. cyt., s. 121. 
22 JAN PAWEŁ II,  W imię przyszłości kultury, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol-

skie) 1(1980), nr 6, s. 6. 
23 ChL 37. 
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zją osoby ludzkiej i życia ludzkiego. Już Jan Paweł II wskazywał na toczący
się spór o człowieka, którego negatywne skutki wpływają na zakłócenie, a na-
wet zakwestionowanie, fundamentów życia społecznego, tworzonych przez
małżeństwo i rodzinę. Papież uprzedzał, że „jesteśmy bowiem dziećmi epo-
ki, w której ta integralna wizja człowieka w wyniku postępu wielu różnych
nauk z łatwością może być wyparta i zastąpiona poprzez różne ujęcia cząstko-
we, które zatrzymują się na takim lub innym aspekcie compositum humanum,
nie dosięgają  integrum człowieka lub pozostawiają je poza swoim polem wi-
dzenia. Z kolei zaś włączają się w to różnorodne trendy cywilizacyjne epoki,
które na tych cząstkowych prawdach o człowieku budują swoje propozycje i
praktyczne wskazówki na temat ludzkiego postępowania, a częściej jeszcze na
temat tego, jak postępować z człowiekiem. Człowiek wówczas staje się bar-
dziej przedmiotem określonych technik niż podmiotem odpowiedzialnym za
własne działanie”24.

Zamieszanie wokół prawdy o człowieku powoduje zakłócenie tożsa-
mości płciowej i osobowej, a także społecznej. Najpoważniejszym skutkiem
zagubienia prawdy o człowieku jest wyrosła z nurtu skrajnego feminizmu
ideologia  gender.  Ideologia  ta,  kwestionując  obowiązywalność  płci  biolo-
gicznej, sugeruje społeczno-kulturową tożsamość płci. „Oznacza to, że czło-
wiek sam powinien zdecydować, czy chce żyć jako mężczyzna lub kobieta,
czy chce żyć heteroseksualnie albo być gejem, lesbijką, biseksualnym albo
transseksualnym”25. Pod pretekstem niesprawiedliwych wzorców kulturo-
wych w relacjach mężczyzny i kobiety dokonuje się  proces dekonstrukcji
fundamentów rodziny, a właściwie zniszczenia rodziny jakoby tradycyjnej. 

Rodzina dotknięta dzisiaj  wielorakim kryzysem nie umie,  a czasami
i nie chce, uznać i przekazać właściwej hierarchii wartości w odniesieniu do
całego życia  ludzkiego.  Zbyt  łatwo dokonuje się  pomieszania wartości
materialnych, osobowych i nadprzyrodzonych ze szkodą dla integralnego
rozwoju człowieka i kształtowania jego życiowego powołania. W tym kon-
tekście  wzywał  Jan Paweł  II:  „niezbędne staje  się  zatem odzyskanie  po-
wszechnej świadomości prymatu wartości moralnych, które są wartościami
osoby ludzkiej jako takiej. Uświadomienie sobie na nowo ostatecznego celu
życia i jego podstawowych wartości jest wielkim zadaniem dnia dzisiejsze-
go, mającym na celu odnowę społeczeństwa”26. Jedynie odniesienie się do

24 JAN PAWEŁ II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. O Jana Pawła II teologii ciała, Lu-
blin 1981, s. 80.

25 A.  SZAFULSKI, Ideologia gender i płynące z niej zagrożenia, „Teologia i moralność”.
„Humanae vitae” po czterdziestu latach, red. D. BRYL, J. TROSKA, t. 3, Poznań 2008, s. 170. 

26 FC 8.
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obiektywnej hierarchii wartości pozwoli na ukształtowanie wrażliwości su-
mienia odpowiadającej godności osobowej człowieka i jego życiowego po-
wołania. 

Zakwestionowanie prawdy o człowieku i odrzucenie hierarchii warto-
ści sprzyja tendencjom skrajnego liberalizmu. Dlatego większość najbardziej
dramatycznych problemów moralnych, przed jakimi staje polska rodzina,
związanych jest  ze  skrajnie  liberalnym stylem życia,  lansowanym dzisiaj
jako wyzwolenie, jako recepta na cudowne i szczęśliwe życie. Pokusą i przy
tym złudzeniem staje się  dążenie do szczęścia za wszelką  cenę,  nawet za
cenę podeptania darów Bożych i godności osobowej własnej lub innych lu-
dzi. Przeakcentowanie wolności od prowadzi do ucieczki od wartości, zasad
i obowiązków w imię szukania własnego szczęścia27. 

Szeroki nurt kwestionowania wiary w Boga oraz prawdy o człowieku
jako  istocie  duchowej  stanowi  materializm  teoretyczny  i  praktyczny.
W imię wartości materialnych człowiek kwestionuje potrzebę wiary w Boga
osobowego,  a chcąc  się  stać  absolutnym panem wszystkiego,  ostatecznie
sam staje się niewolnikiem rzeczy. Zagubienie człowieka pośrodku rzeczy
powoduje zamknięcie się na wartości wyższe i transcendentne, z tej pustki
zaś ponownie rodzi się chęć posiadania28. 

Jednym  z  ważniejszych  przejawów  materializmu  praktycznego  jest
mentalność  konsumpcyjna,  której  istotę  wyraża  styl  życia  nastawionego
bardziej na  mieć niż  być29. Przejawem cywilizacji konsumpcyjnej jest prze-
sadna propaganda wartości czysto utylitarnych, która prowadzi do rozbu-
dzenia ludzkich instynktów i rodzi niepohamowaną chęć ich natychmiasto-
wego zaspokojenia. Szczególnie groźny jest wpływ współczesnej cywilizacji
konsumpcyjnej na młodzież. Jan Paweł II przestrzega ludzi młodych przed
poddaniem się złudnym urokom konsumizmu, gdyż utrudnia on angażo-
wanie się w życiu po stronie prawdziwych wartości, prowadzi do unikania
wysiłku,  oddania  się  w  moc  niekontrolowanych  popędów,  a  w  końcu
ucieczki  od  odpowiedzialności  w  złudny  świat  alkoholu,  narkotyków,

27 Por.  J.  WRÓBEL, Antropologia  ludzkiej  płciowości:  powołanie  do  życia  w komunii
prawdy  i  miłości, [w:]  Ocalić  obraz  człowieka.  Antropologiczne  podstawy  moralności,  red.
P. MORCINIEC, Opole 2003, s. 87–101. 

28 Por. A.  ŚWIĘCIKI, Kultury a ewangelizacja, [w:]  Ewangelizacja, red. J.  KRUCINA,
Wrocław 1980, s. 381. 

29 CA 36. Por. A. DROŻDŻ, Kościół wobec konsumizmu, [w:] Wyzwania moralne przeło-
mu tysiącleci, red. J. NAGÓRNY, A. DERDZIUK, Lublin 1999, s. 122–125; J. MARIAŃSKI,
„Struktury grzechu” w ocenie społecznego nauczania Kościoła, Płock 1998, s. 71–87. 
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ucieczki w obojętność  i  cynizm, a nawet w gwałt i  przemoc30. Fascynacja
społeczeństwem konsumpcyjnym u ludzi młodych bardzo łatwo prowadzi do
niewłaściwego pojmowania i postępowania w dziedzinie ludzkiej płciowości.

Kolejnym skutkiem mentalności konsumpcyjnej jest utylitaryzm, który
przyjmuje zasadę użyteczności za podstawowe kryterium dobra i zła. Utyli-
taryzm ściśle związany z mentalnością techniczną prowadzi do kultu sku-
teczności i wydajności, wytwarzania cywilizacji użycia31. Dramat postawy
utylitarystycznej ukazuje się wówczas, gdy pewne mechanizmy z dziedziny
technologii przenosi się na relacje międzyosobowe. Z konsumizmem i utyli-
taryzmem wiąże się zjawisko alienacji jako utraty sensu życia, człowiek bo-
wiem zatrzymując się na powierzchownych satysfakcjach w sferze konsump-
cji niszczy szansę realizacji swej osobowości. Materialistyczna koncepcja życia
wywołuje alienację,  odwracając relację  środków i celów w życiu człowieka.
Odrzucenie wiary religijnej  i  związanej  z  nią  hierarchii  wartości,  broniącej
przede wszystkim godności osoby ludzkiej, powoduje, że „ludzie posługują
się  sobą  nawzajem i  w sposób coraz bardziej  wyrafinowany,  zaspokajając
swoje partykularne i drugorzędne potrzeby, stają się głusi na potrzeby podsta-
wowe i autentyczne, które również powinny określać sposoby zaspokajania
innych potrzeb”32. Wyobcowanie zamyka szansę spełnienia się przez miłość,
jeśli bowiem człowiek nie chce wyjść poza samego siebie, uczynić z siebie
daru ani stworzyć  autentycznej ludzkiej wspólnoty, to pozostaje samotny
i nieszczęśliwy, nawet pośród wielu dóbr doczesnych. Liczne trudności ze-
wnętrzne niosą  tym większe szkody życiu rodzinnemu, że opadły  mury
obronne,  jakie jeszcze w poprzednich pokoleniach chroniły rodzinę  przed
tego typu zagrożeniami. Jak skarga brzmią  w tym kontekście słowa Jana
Pawła II: „jak mało ludzkiego życia w naszych rodzinach. Dobra wspólnego
nie ma z kim wspólnie tworzyć – i nie ma wśród kogo tego dobra rozdzie-
lać.  A przecież  dobro jest  sobą  wówczas,  gdy się  je  tworzy i  dzieli  z in-
nymi”33.

30 Por.  LM 13; A.  DROŻDŻ,  Rodzina a współczesne modele etyczno-kulturowe. Seria
„Scripta”, Lublin 2002, s. 41–49. 

31 Por. A. DROŻDŻ, Kościół wobec konsumizmu, dz. cyt., s. 121; S. KORNAS, Utylita-
ryzm w bioetyce i etyce lekarskiej, [w:] W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego. Księga Ju-
bileuszowa poświęcona ks. prof. Antoniemu Młotkowi, red. M. BISKUP, T. REROM, Wrocław
2000, s. 525–526. 

32 CA 41; por. A. SZOSTEK, Alienacja problem wciąż aktualny, [w:] Jan Paweł II Cente-
simus annus. Tekst i komentarze, red. F. KAMPKA, C. RITTER, Lublin 1998, s. 293–305. 

33 LR 10.
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PRYMAT ETYKI NAD TECHNIKĄ

Mówienie o pierwszeństwie etyki nad techniką staje się koniecznością
wobec nasilającego się postępu o charakterze technicznym. Zdominowanie
postępu cywilizacyjnego przez poznanie naukowo-techniczne prowadzi do
kryzysu kultury humanistycznej, z wyraźnym zaniedbaniem postępu etycz-
nego i  duchowego34.  Współczesna nauka, ulegając wpływom funkcjonali-
zmu, utylitaryzmu i pragmatyzmu, staje się zagrożeniem dla biologicznego
istnienia ludzkości. Kształtuje się mentalność techniczna, która uzasadnia,
że to,  co technicznie możliwe powinno być  automatycznie wykorzystane
dla  rzekomego postępu. Stąd biorą się zagrożenia antyekologicznej gospo-
darki,  broni  jądrowej,  ingerencje  w ludzką  płciowość,  początek  i  koniec
ludzkiego życia, a obecnie zagrożenia inżynierii genetycznej35. 

O ile technika pozostaje w służbie porządkowania i podporządkowa-
nia wartości materialnych, o tyle kryterium jej wartości stanowi człowiek.
Albowiem jak dobra materialne mają służyć człowiekowi, tak technika, któ-
ra prowadzi jedynie do pomnożenia tych dóbr, ma służyć człowiekowi. Na
straży prawdziwego dobra człowieka, jego pełnej godności, stoi etyka, zasa-
dy moralne, dlatego też rozwój techniki i postęp technologiczny nie może
być oderwany od podstawowych kryteriów o charakterze etycznym. 

Warto podkreślić,  że zadanie nauki jest dwojakie, zaś relacje między
nauką i techniką a etyką są dwustronne. Nauka, będąc przejawem aktywno-
ści ludzkiej, nie tylko podlega wpływowi wartości, ale sama pełni funkcję
wartościotwórczą,  ułatwiając lub utrudniając akceptację  wartości humani-
stycznych. Ze względu na ambiwalencję  nauki uczony musi podejmować
refleksję etyczną, a następnie poczuwać się do odpowiedzialności za swoje
działanie36.

Zdaniem Jana Pawła II, projekt cywilizacji miłości zmierzający do bu-
dowania nowego porządku społecznego powinien uwzględnić trzy zagro-
żenia. Przede wszystkim należy odrzucić koncepcję rozwoju technologicz-

34 „Czy wszystkie dotychczasowe i dalsze osiągnięcia techniki idą w parze z postę-
pem etyki i z duchowym postępem człowieka? Czy człowiek jako człowiek w ich kon-
tekście również rozwija się  i postępuje naprzód, czy też cofa się i degraduje w swym
człowieczeństwie?” – RH 15. 

35 Por. J. WRÓBEL, Czy Kościół jest przeciwny eksperymentom w medycynie?, [w:] Pro-
blemy współczesnego Kościoła, red. M. RUSECKI, Lublin 1997, s. 445–452; K. SZCZYGIEŁ,
Wyzwania moralne przełomu tysiącleci dla bioetyki. [w:] Wyzwania moralne przełomu tysiącleci,
red. J. NAGÓRNY, A. DERDZIUK, Lublin 1999, s. 107–110. 

36 Por. J. CZARNY, Jana Pawła II cywilizacja miłości, dz. cyt., s. 99. 
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nego jako celu samego w sobie, gdyż  jego normą  staje się  własny i stały
wzrost  oraz  przymus natychmiastowego  stosowania  wszystkich  nowości
technicznych. Następnie w koncepcji  rozwoju nie do przyjęcia jest kryte-
rium pożytku ekonomicznego, ponieważ sprzyja kształtowaniu „cywilizacji
użycia” niegodnej człowieka. W końcu nie godzi się posługiwać rozwojem
technologicznym dla zdobycia lub utrzymania władzy, dla celów militar-
nych lub panowania nad ludźmi drogą manipulacji37. 

Prymat etyki nad techniką jest naruszany przez kształtowaną mental-
ność przeciw życiu, antykoncepcję, sztuczne zapłodnienie, aborcję, eutanazję
i zafałszowanie ludzkiej płciowości.  Przejawy kryzysu moralnego znajdują
swój szczególny wyraz w odniesieniu do godności i wartości życia ludzkiego,
zaś  ocenę  współczesnej  cywilizacji  Jan  Paweł  II  wyraził  terminem  kultura
śmierci.  Przeciwstawia się  ona wyraźnie chrześcijańskiej  „kulturze miłości”,
pogłębiając istniejącą  mentalność  przeciw życiu (anti-life mentality)38.  Istotny
wpływ na lekceważący stosunek do życia ludzkiego mają wspomniane prądy
myślowe. Sekularyzm, przyczyniając się do oderwania człowieka od Boga po-
woduje, że „tracąc wrażliwość na Boga, traci się także wrażliwość na człowie-
ka, jego godność i życie”39. Relatywizm, naruszając obiektywny porządek
moralny i prawny, sprawia, że nienaruszalne prawo do życia staje się przed-
miotem społecznej dyskusji, a nawet społecznego głosowania. Zaćmienie su-
mienia jednostkowego w sprawie ludzkiego życia przybiera obecnie charakter
społeczny i stwarzając struktury grzechu prowadzi do zaćmienia sumienia spo-
łeczeństwa40. 

Nastawienie  technokratyczne,  spowodowane  postępem  technicznym,
charakteryzuje się nie tylko ślepą wiarą w tenże postęp, ale także brakiem od-
niesienia  do  zasadniczych  zagadnień  koncepcji  człowieka  i  wartości  życia
ludzkiego. Badań naukowych i poszukiwania nowych technik w dziedzinie
terapii nie można traktować jako neutralnych moralnie, gdyż mają charakter

37 Por. JAN PAWEŁ II, Nauka – sumienie. Uniwersytet Narodów Zjednoczonych w Hiro-
szimie, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 2(1981), nr 7(19), s. 18–19. T. BORUTKA,
Nauczanie społeczne papieża Jana Pawła II, Kraków 1994, s. 317–318. 

38 Por. FC 30; LR 13; I. DEC, Życie czy śmierć – dramat naszego czasu, [w:] Życie – dar
nienaruszalny. Wokół  encykliki  Evangelium vitae,  red. A.  MŁOTEK, T.  REROŃ,  Wrocław
1995 s.  109–113;  A. L.  SZAFRAŃSKI,  Encyklika Jana Pawła II „Evangelium vitae” na tle
współczesnej cywilizacji  śmierci, [w:]  W stronę  życia,  red. M.  RENKIELSKA, Kielce 1996,
s. 25–30. 

39 EV 21. 
40 Por. tamże 19; J. NAGÓRNY, Między „kulturą śmierci” a „kulturą życia”, dz.  cyt.,

s. 153. 
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ambiwalentny.  Sami  medycy  stawiają  pytania  z  dziedziny  etyki,  pytania
o obiektywną skalę wartości, która pozwoli określić granice postępu, gdyż są
to jednocześnie granice przetrwania człowieka na ziemi41. Właśnie dlatego nie
wystarczy sama miara nauki czy techniki, potrzebne są normy moralne. 

Przykładem oddziaływania mentalności technicznej na relacje między-
osobowe w małżeństwie  są  zachowania  antykoncepcyjne.  Antykoncepcję
uzasadnia dzisiaj produkcja nowoczesnych i skutecznych metod i środków
antykoncepcyjnych. Bez wątpienia sugestywna reklama środków antykon-
cepcyjnych jako bezpiecznych i skutecznych przyczynia się do upowszech-
niania mentalności  anti-life.  Jedną  z głównych przyczyn kształtowania się
mentalności antykoncepcyjnej jest zafałszowanie ludzkiej wolności oderwa-
nej od prawdy i miłości42, a więc odpowiedzialności i przekonanie o sile po-
pędu seksualnego, do zaspokojenia którego człowiek ma prawo, ale bez po-
noszenia  konsekwencji43.  Dzisiaj  wskazuje  się  już  na  negatywne  skutki
antykoncepcji jakimi są: narastający brak wierności, obniżanie się poziomu
życia moralnego, traktowanie kobiet jako przedmiotu użycia seksualnego,
propagowanie  programów  kontroli  urodzin,  większa  liczba  rozwodów,
chorób przenoszonych drogą płciową, rozwój przemysłu pornograficznego
i  wiele  innych44.  Zagadnieniem  niechętnie  wyjaśnianym  jest  nazywanie
środkami antykoncepcyjnymi środków wczesnoporonnych.  

Nieco paradoskalnie, wraz z postępem w produkcji i stosowaniu środ-
ków antykoncepycjnych rozwijają się badania nad różnymi metodami sztucz-
nego zapłodnienia. Ambiwalentny charakter postępu widać w przypadku sto-
sowania nowych technik sztucznej reprodukcji, bowiem rzekoma służba życiu
wiąże się z możliwością nowych zamachów na życie ludzkie45. Propaganda

41 Por. PDV 6. 
42 Por. S. MOJEK, Antykoncepcja, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego,

red. J. NAGÓRNY, K. JEŻYNA, Radom 2005 s. 63–64. 
43 Por. K. DAWIEC, Antykoncepcja – wolność czy zniewolenie?, [w:] Miłość – płciowość

– płodność. Aktualne problemy etyki seksualnej, red. P. MORCINIEC, Opole 2007, s. 219–221;
A.  SZOSTEK,  Prawa miłości i  prawo do życia.  Czy antykoncepcja pomaga zmniejszyć  plagę
aborcji?, [w:]  Dar ciała darem osoby. O przemilczanym wymiarze kryzysu więzi małżeńskiej,
red. P. ŚLĘCZKA, Lublin 2005, s. 128–136. 

44 Por. R. KUCZER, Miłość – odpowiedzialność – rodzicielstwo. Profetyczny wymiar en-
cykliki Pawła VI „Humanae vitae”, „Teologia i Moralność” 3 (2008), s. 36–37. 

45 Por. EV 14; W. FIJAŁKOWSKI, Prokreacja w świetle encykliki „Evangelium vitae”, [w:]
Życie – dar nienaruszalny, dz. cyt., s. 119; J. NAGÓRNY, Technicyzacja ludzkiej prokreacji. Teolo-
gia i życie. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dra hab. Jana Kowalskiego, Częstochowa 1994,
s. 348–352; J.  KOWALSKI, „Evangelium vitae” i etyka katolicka o zapłodnieniu pozaustrojowym,
[w:] Życie – dar nienaruszalny, dz. cyt., s. 141–151.  
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osiągnięć w dziedzinie sztucznej reprodukcji pogłębia kryzys moralny w tej
dziedzinie, gdyż katolicy dotknięci bezpłodnością przestają słuchać nauczają-
cego Kościoła, nie liczą się z wymogami godności ludzkiej prokreacji i pozo-
stają  głusi na niegodziwość  stosowanych środków i metod. Obecne za-
mieszanie  medialne wokół zapłodnienia  in vitro sprzyja promocji inżynierii
genetycznej, eksperymentom na embrionach klonowaniu, czy akceptacji insty-
tucji matki zastępczej46. 

Warto również wskazać na związek mentalności antykoncepcyjnej z kulturą
proaborcyjną, znajdują one bowiem swe źródło w mentalności technicznej47.
Współczesne upowszechnienie przerywania ciąży przybiera znamiona kultury
śmierci, bowiem następuje akceptacja aborcji przez coraz szersze kręgi społecz-
ne, domagające się jej legalizacji i wykonywania przez personel medyczny za
społeczne pieniądze48. Akceptacja aborcji jest przejawem niezwykle groźnego
kryzysu moralnego, a więc zdolności odróżniania dobra i zła w kwestii tak
podstawowej jaką jest ludzkie życie49. Mimo jednoznacznie negatywnej oceny
aborcji przez Kościół, zwolennicy aborcji naruszają hierarchię wartości i wobec
wartości życia ludzkiego podają argumentację medyczną, materialną, opinię
środowiska czy robienie życiowej kariery. Niejednokrotnie badania prenatalne
stwarzają okazję do aborcji eugenicznej, co jest przejawem nastawienia utylita-
rystycznego według kryterium jakości życia50. 

Coraz częściej dochodzi też do ukrytych zamachów na życie ludzkie pod
płaszczykiem postępu naukowego, zwłaszcza w dziedzinie technologii me-
dycznej51. Widać to wyraźnie w podejmowanych próbach upowszechnienia
aborcji  poprzez produkcję takich środków farmaceutycznych, które pozwala-
ją na zabicie płodu bez pomocy lekarza52. Przejawem mentalności technicznej,
która wręcz odrzuca zasady etyczne, jest coraz powszechniejsze zjawisko eu-
tanazji,  które  zmierza do rozwiązania problemu cierpienia poprzez przed-

46 Por.  P.  SALAMON,  Instytucja  „matki  zastępczej” a  godność  człowieka, „Teologia
i Moralność” 3 (2008), s. 179–190. 

47 Por. A. SZOSTEK, Prawa miłości i prawo do życia. Czy antykoncepcja pomaga zmniejszyć
plagę aborcji, [w:] O cywilizację miłości i życia, red. K. MAJDAŃSKI, T. STYCZEŃ, A. SZOS-
TEK, Warszawa 1992, s. 4–11; T. STYCZEŃ, Człowiek wobec antykoncepcji, [w:] O cywilizację
miłości i życia, dz. cyt., s. 12–19.

48 Por. EV.
49 Por. P. KIENIEWICZ, Aborcja, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego,

dz. cyt., s. 38. 
50 Por. EV 14.
51 Por. NAGÓRNY, Technicyzacja ludzkiej prokreacji, dz. cyt., s. 339–365.
52 EV 13.
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wczesne spowodowanie śmierci53. Problemem jednak staje się niebezpieczeń-
stwo poszerzenia definicji eutanazji i domaganie się pozbawiania życia nowo-
rodków z deformacjami ciała, osób z poważnymi upośledzeniami, niepełno-
sprawnych, starców oraz nieuleczalnie chorych54. 

Mit  wydajności  i  skuteczności  lansowany w mentalności  technicznej
opanował  również  dziedzinę  ludzkiej seksualności. Mentalności tej odpo-
wiada  biologistyczna wizja  płciowości,  powodująca  jej  desakralizację  nie
tylko poprzez oderwanie ludzkiej płciowości od Boga, ale także od integral-
nej wizji człowieka. Wówczas zachowaniom seksualnym przysługuje auto-
nomia, a więc niezależność od ludzkiej osobowości i zasad etycznych. Takie
traktowanie ludzkiej cielesności prowadzi do banalizacji ludzkiej płciowo-
ści i jej komercjalizacji55. Zafałszowana wizja wolności powoduje negatywne
skutki zwłaszcza w dziedzinie zachowań seksualnych. Prowadzi to do po-
staw konsumpcyjnych, a w połączeniu z  cywilizacją techniczną do tzw.  bez-
piecznego seksu. Upowszechnianie dzięki postępowi naukowo-technicznemu
mentalności przeciwnej życiu, powodujące kwestionowanie chrześcijańskiej
wizji małżeństwa, rodziny, seksualności i płodności, wywołuje swoisty pa-
radoks zjawisk, które można określić mianem płciowości bez prokreacji i  pro-
kreacji bez płciowości56. 

PRYMAT OSOBY NAD SPOŁECZNOŚCIĄ

Potwierdzając prymat osoby nad społeczeństwem w ramach budowa-
nia cywilizacji miłości, Kościół jednocześnie zwraca uwagę, że choć skoń-
czył  się  wiek totalitaryzmów i  strasznych wojen,  to  nie  skończyły się  te
wszystkie  negatywne  zjawiska,  które  płyną  z  fałszywej  wizji  wolności
ludzkiej i z fałszywych wizji życia społecznego. Chociaż Kościół podkreśla
wspólnotowy charakter  życia  ludzkiego  i  ukazuje  najgłębszy  fundament
tego powołania do wspólnoty przez odwołanie się do wzoru Trójcy Świętej,
to jednak stanowczo stwierdza, że to „osoba ludzka jest i powinna być zasa-

53 Por. P. KIENIEWICZ, Eutanazja, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralne-
go, dz. cyt., s. 196–197. 

54 Por. EV 15. 
55 Por. LR 19; W. S. CHOMIK, Odpowiedzialność za miłość i życie w kontekście Veritatis

splendor Jana Pawła II, [w:] W prawdzie ku wolności. W kręgu encykliki Veritatis splendor, red.
E. JANIAK, Wrocław 1994, s. 275–277; W. PÓŁTAWSKA, Na antypodach człowieczeństwa –
pornokultura, [w:] W stronę życia, dz. cyt., s. 137–146. 

56 Por. A. SIKORA, Nadużycia w dziedzinie prokreacji. Dawne zasady – nowe zagrożenia,
„Teologia i Moralność” 3 (2008), s. 159–165. 
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dą, podmiotem i celem wszystkich urządzeń społecznych, ponieważ z natu-
ry swej koniecznie potrzebuje ona życia społecznego” (KDK 25). Człowiek
w swoim życiu osobowym góruje nad społeczeństwem, bowiem od Boga
otrzymał zdolność wznoszenia się ponad porządek społeczny w dążeniu do
prawdy i dobra57. Osoba będąc celem samym w sobie nie może stać się środ-
kiem dla społeczeństwa, lecz społeczeństwo winno służyć dobru osoby58. 

Człowiek jako osoba jest ważniejszy od społeczności, niemniej do swe-
go  życia  i  pełnego  rozwoju  potrzebuje  społeczności.  Wymaga  to  jednak
uznania właściwej hierarchii: to nie człowiek jest dla społeczności, lecz spo-
łeczność dla człowieka. Człowiek powinien stanowić centrum każdej spo-
łeczności i tylko tam, gdzie uznawana jest godność i podmiotowość osoby
ludzkiej, możliwe jest stworzenie wspólnoty międzyludzkiej. Wykształcenie
w sobie życia osobowego nie jest możliwe bez drugiego człowieka i relacji
osobowych. Człowiek staje się bardziej człowiekiem, gdy umie bardziej być
nie tylko z drugim, ale także dla drugich59. Nie oznacza to, że mógłby zagubić
siebie przez dar z siebie, albo używać innych jako narzędzia dla własnego
rozwoju. Wyjściem jest solidarność w człowieczeństwie60, wzmocniona afir-
macją  siebie i  innych, gdy odkrycie samego siebie wiąże się  z  uznaniem
drugiego za godnego afirmacji i miłości. A ponieważ człowiek zaczyna ist-
nieć  jako osoba jedynie przez miłość,  różne formy życia społecznego po-
zwalają mu spełniać się w miłości61. 

W  kontekście  zakwestionowania  obu  skrajnych  systemów  społecz-
nych:  kolektywizmu  i  skrajnego  indywidualizmu,  naruszających  relacje
osoby do społeczeństwa, jawi się jako konieczność troska o prawa człowie-
ka, które – choć z odmiennych powodów – bywają zafałszowane62. Właści-

57 Por. CA 38; T. BORUTKA, Nauczanie społeczne, dz. cyt., s. 300–301. 
58 „Jednostki absolutnie nie można sprowadzić  do tego, co mogłoby ją zmiażdżyć

i unicestwić w anonimowości kolektywu, instytucji, struktury czy systemu. Osoba w swo-
jej indywidualności nie jest numerem, ogniwem łańcucha ani trybem systemu” – ChL 37. 

59 JAN PAWEŁ II, W imię przyszłości kultury, art. cyt., s. 5. 
60 Por.  ChL 37;  W.  KASPER,  Solidarność jako rys charakterystyczny życia chrześcijań-

skiego w naszych czasach,  tłum. L.  BALTER. „ComP” 10 (1990), nr 5, s. 59; P.  GÓRAL-
CZYK, Wyzwolenie z niewoli do wolności w Chrystusie, „ComP” 13 (1993), nr 5(77), s. 35–37;
K.  H.  MENKE, Boży  postulat  bezwarunkowej  solidarności  i  jego  spełnienie  w  Chrystusie,
„ComP” 13 (1993), nr 2(74), s. 61–76. 

61 Postawa dialogu zdolna budować wspólnotę wywodzi się z tego, kim ludzie są,
a dopiero wtórnie z tego, co mają. Por. ChL 37; J. CZARNY, Jana Pawła II cywilizacja miło-
ści, dz. cyt., s. 113–114. 

62 Por. H. SKOROWSKI, Niektóre aspekty ochrony praw człowieka, „SCh” 2 (1995)
nr 1, s. 241–256; J. KOPEREK, Prawa człowieka w kontekście współczesnych ideologicznych za-
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wa interpretacja prymatu osoby nad społeczeństwem – w kontekście mał-
żeństwa i rodziny – zostaje zakłócona poprzez skażone pojmowanie wolno-
ści, indywidualizm, niezależność  odniesień  małżeńskich, rozwody i zanik
autorytetu w życiu rodzinnym. Źródłem wielu zjawisk zagrażających rela-
cjom  międzyosobowym  i  społecznym  jest  kryzys  wolności,  powodujący
bądź jej naruszanie przez władzę danej społeczności, bądź jej nadużywanie
ze strony jednostek, co niszczy relacje wspólnotowe.  Współczesny kryzys
prawdy wiąże się bezpośrednio z kryzysem wolności nie tylko poprzez nad-
używanie  wolności,  ale  w szczególny sposób poprzez  zafałszowanie  wizji
ludzkiej wolności. Człowiek współczesny coraz wyraźniej uświadamia sobie,
że zagrożeniem dla jego wolności są nie tylko różnego rodzaju zniewolenia i
opresje, ale także fałszywe jej wizje, które prowadzą do jakiejś formy zniewo-
lenia wewnętrznego63. 

Najgroźniejszym zafałszowaniem wolności jest potraktowanie jej jako ab-
solutu, a więc uznanie za wartość absolutną, jako rzekome źródło wszelkich
wartości.  Zrozumiałe  stają  się  wówczas  zachowania,  które  można  określić
mianem ucieczki od wolności, a także domaganie się zwolnienia człowieka z od-
powiedzialności moralnej64. Zafałszowanie wolności wynika nie tylko z jej ab-
solutyzacji, ale także z faktu, że chce się ją uczynić celem samym w sobie. Pro-
wadzi to do używania i nadużywania wolności poprzez zachowania pełne
swobody, a nawet samowoli, byleby tylko manifestować swoją wolność. Nie-
stety, stając się niewolnikiem własnych namiętności, przyczynia się także do
zniewolenia innych. Zakłamanie prawdy o człowieku oraz o relacjach mał-
żeńskich i rodzinnych staje się nader groźne, gdy jest przedmiotem mani-
pulacji ze strony nowoczesnych środków komunikacji społecznej. Środki
przekazu włączone w propagowanie fałszywych wzorców miłości, niewła-
ściwych relacji małżeńskich i rozbijania jedności rodzin potrafią je „ukazać
jako prawidłowe i atrakcyjne, nadając temu zewnętrzne pozory fascynacji”65.
W ten sposób rozbita rodzina wzmacnia swoistą  antycywilizację, powoduje

grożeń integralnego rozwoju osoby ludzkiej,  „Ateneum Kapłańskie” 88 (1996), nr 3, s. 369–
–383; H.  SKOROWSKI,  Problematyka praw człowieka. Studium z nauki społecznej Kościoła,
Warszawa 1996. 

63 Por. JAN PAWEŁ II, „Chcesz służyć sprawie pokoju – szanuj wolność”. Orędzie na Świa-
towy Dzień Pokoju (1981), [w:] Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 1998, s. 19–20. 

64 Por. A.  SZOSTEK,  Ku teonomii uczestniczącej. Wolność a prawo w świetle encykliki
Veritatis  splendor, [w:]  Jan  Paweł  II,  Veritatis  splendor. Tekst  i  komentarze,  s.  222–226;
S. ROSIK, Czy  Kościół  lęka  się  wolności?, [w:]  Problemy  współczesnego  Kościoła,  dz.  cyt.,
s. 423–429.  

65 LR 5; por. J. MARIAŃSKI, „Struktury grzechu”, dz. cyt., s. 57–70. 
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negatywne reperkusje w życiu społecznym oraz przyczynia się do zagroże-
nia człowieka w rodzinie66. Antycywilizacja przyczynia się do pogłębienia
kryzysu prawdy o człowieku, powodując najpierw kryzys ważnych pojęć,
takich jak: miłość, wolność, dar bezinteresowny, osoba – terminy te nie za-
wsze znaczą to, co powinny, chociaż są powszechnie używane67. Kryzys an-
tropologiczny sprawia, że tak trudno zrozumieć osobowy charakter miłości,
wierność  i  odpowiedzialność  rodzicielską  oraz znaczenie procesu wycho-
wania. 

W tym kontekście  trzeba zauważyć,  że  zagrożeniem dla miłości  ro-
dzinnej jest indywidualizm i związany z nim egoizm. Skrajnie indywiduali-
styczne  podejście  do  życia  jest  odrzuceniem w praktyce  takiej  „definicji
człowieka  jako  osoby,  która  urzeczywistnia  się przez  bezinteresowny  dar
z siebie samej”68. Dlatego indywidualizm zagraża cywilizacji miłości i rela-
cjom osobowym: „Indywidualizm oznacza także użycie wolności, w którym
podmiot czyni to, co sam chce. Nie przyjmuje, aby ktoś chciał, wymagał od
niego w imię obiektywnej prawdy. Nie chce drugiemu dawać, stawać się da-
rem bezinteresownym w prawdzie. Indywidualizm pozostaje egocentryczny
i egoistyczny”69.  Z  takiego  nastawienia  rodzi  się  poszukiwanie  utylitary-
stycznego szczęścia pojmowanego jako przyjemność i chęć doraźnego zaspo-
kojenia.  Między  innymi  takie  przekonania  utrudniają  dzisiaj  Kościołowi
przypominanie  wymagań  etycznych  dotyczących  czystości  przedmałżeń-
skiej, wierności małżeńskiej i zachowania małżeńskiej wspólnoty osób70. Za-
fałszowana wizja wolności usprawiedliwia stosunki przedmałżeńskie i ar-
gumentuje  je  istniejącym  uczuciem,  które  upoważnia  do  dowolnego
współżycia, potrzebą seksualnego sprawdzenia się przed ślubem lub wizją
kontaktów płciowych jako niewerbalną formą komunikacji71. 

Trudności  z  zachowaniem czystości  i  wierności  małżeńskiej  mają  ci
małżonkowie, którzy ulegając modnym hasłom  bycia sobą preferują  nieza-

66 Por.  L.  DYCZEWSKI,  Człowiek zagrożony w rodzinie i  ocalony przez rodzinę,  [w:]
Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości, dz. cyt.,  s. 113–121; S.  ROSIK,  Wezwania
i wybory moralne. Refleksje teologicznomoralne, Lublin 1992, s. 346–350.  

67 Por. LR 13. 
68 LR 14.
69 Tamże.
70 Por. J. NAGÓRNY, Wierność – nie tylko małżeńska, [w:] Miłość, wierność i uczciwość

małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła, red. K.  JEŻYNA, T.  ZADYKOWICZ, Lublin 2006,
s. 125–163. 

71 Por. S.  MAZUR, Wartość czystości przedmałżeńskiej i wierności małżeńskiej, „Teolo-
gia i Moralność” 3 (2008), s. 75–76. 
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leżność osobistą pomimo podjętych zobowiązań i złożonego ślubu. Kiero-
wani indywidualizmem nawiązują nowe znajomości emocjonalne i seksual-
ne, tworząc tzw. trójkąty małżeńskie lub też za cichym przyzwoleniem obo-
je  małżonkowie  –  tworząc  oficjalnie  związek  małżeński  –  pozostają  w
relacjach z własnymi partnerami. Zdrada małżeńska, będąc poważnym wy-
kroczeniem przeciwko wierności i miłości małżeńskiej, niszczy same pod-
stawy wspólnoty małżeńskiej72.  Zafałszowane poczucie wolności i prefero-
wanie niezależności  małżonków bardzo często prowadzi  do faktycznego
rozbicia wspólnoty małżeńskiej i przeważnie kończy się rozwodem. Współ-
czesne przemiany społeczno-kulturowe powodowane niewłaściwym prze-
żywaniem wolności wywołują  wręcz plagę  rozwodów, przy jednoczesnej
społecznej akceptacji, a przynajmniej obojętności na to zjawisko. 

Zakłócenie relacji międzyosobowych i społecznych w duchu zafałszo-
wanej  wolności  przynosi  dość  powszechny  zanik  autorytetu.  Osłabianie
i podważanie autorytetu w życiu społecznym pogłębia brak zaufania spo-
łecznego i sytuacje kryzysowe. Kryzys autorytetu w życiu rodzinnym osła-
bia nie tylko wzajemne relacje małżonków, ale nade wszystko relacje dzieci
z rodzicami, przez co utrudnia proces wychowawczy73. 

PRYMAT MIŁOŚCI NAD SPRAWIEDLIWOŚCIĄ

Prymat miłosierdzia nad sprawiedliwością, który specyfikuje program
cywilizacji miłości w życiu społecznym, jest konsekwencją prymatu osoby
nad  społeczeństwem.  Wyraża  się  on  w  postawie,  która  nie  zaniedbując
sprawiedliwości, domaga się dowartościowania miłości, a szczególnie miło-
sierdzia. Niemniej wciąż istnieją  tendencje, które chcą  rozdzielić,  a nawet
przeciwstawić sobie, sprawiedliwość i miłość. Niektórzy uważają, że porzą-
dek życia społecznego powinien opierać się jedynie na sprawiedliwości,
natomiast miłość miałaby dotyczyć sfery życia osobowego, relacji między-
osobowych. Same systemy społeczno-ekonomiczne absolutyzując sprawie-
dliwość prowadzą do niewydolności, a nawet nieprawości systemów, które
ograniczone do porządku prawnego gubią z pola widzenia godność czło-
wieka74.  Ponadto  egoizm  grup  społecznych  lub  narodów  może  zostać

72 Por. tamże, s. 85. 
73 Por.  T.  ZADYKOWICZ,  Autorytet  w  wychowaniu,  [w:]  Wychowanie  w  rodzinie

chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 43–51. 
74 Por. DiM 12; J. Tischner,  Między miłosierdziem a okrucieństwem, [w:]  Jan Paweł II,

Dives in misericordia. Tekst i komentarze, dz. cyt., s. 173–174. 
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usankcjonowany w imię zawężonej wizji sprawiedliwości, a niekiedy ją po
prostu ignorować75. Doświadczenia przeszłości i współczesności prowadzą
do wniosku, że sprawiedliwość sama nie wystarcza, co więcej, może dopro-
wadzić do zaprzeczenia i zniweczenia siebie samej, jeśli nie zostanie dopeł-
niona poprzez miłość76. Nie oznacza to deprecjonowania sprawiedliwości,
ale wskazuje na potrzebę otwarcia jej na miłość i miłosierdzie. 

Prymat miłosierdzia nad sprawiedliwością wynika z osobowego spo-
sobu bycia człowieka, tymczasem sprawiedliwość  dotyczy terenu rzeczo-
wych  relacji  międzyludzkich.  Sprawiedliwość,  opierając  się  na  zasadzie
równości wszystkich ludzi, koncentruje się na odmienności drugiego czło-
wieka i domaga się realizacji jego uprawnień. Miłość, uznając odmienność
drugiego  i  jego  prawa,  dąży do  wspólnoty,  do  osobowego zjednoczenia
z nim. Przedmiotem miłości jest dobro. Oznacza to, że miłość bliźniego jest
miłością dobra w innych i włączeniem się w realizację tego dobra wspólnie
z innymi, czyli realizacją dobra wspólnego. Praktyczny zaś sposób realizacji
dobra wspólnego wyraża się w miłości społecznej77. Należy jednak zazna-
czyć konieczną komplementarność miłości i sprawiedliwości w życiu spo-
łecznym, nie ma bowiem prawdziwej sprawiedliwości bez miłości, zaś mi-
łość społeczna jest fałszywa bez podstawowej sprawiedliwości78. 

Jednym z najcenniejszych darów miłosierdzia w skali  społecznej jest
przebaczenie79. Przebaczenie w imię miłości miłosiernej nie znosi wymagań
sprawiedliwości, celem przebaczenia jest bowiem sprawiedliwość jako na-
prawienie krzywd i zadośćuczynienie. Drogą zapewnienia prymatu miłości
nad sprawiedliwością jest przestrzeganie szeroko rozumianych praw rodzi-
ny, a przede wszystkim prawa do wyboru drogi życiowej, prawa do zawar-
cia małżeństwa i założenia rodziny, poszanowanie prawa do życia i wyboru
modelu wychowania oraz prawa do niedyskryminującej polityki prorodzin-

75 „Miłość samego siebie posunięta aż do wzgardzenia Bogiem i bliźnim, miłość,
która prowadzi do bezgranicznej afirmacji własnej korzyści nie daje się ograniczyć żad-
nymi nakazami sprawiedliwości” – CA 17. 

76 Por. DiM 12; por. J. NAGÓRNY, Posłannictwo chrześcijan w świecie, dz. cyt., s. 267–
–268. 

77 Por. K. RYCZAN, Miłość – miłosierdzie w życiu społecznym, [w:] Jan Paweł II, Dives
in misericordia. Tekst i komentarze, dz. cyt., s. 229; J. CZARNY, Jana Pawła II cywilizacja mi-
łości, dz. cyt., s. 128. 

78 Por.  J.  NAGÓRNY, Posłannictwo  chrześcijan  w  świecie,  dz.  cyt.,  s.  264–266;
T. BORUTKA, Nauczanie papieża Jana Pawła II, dz. cyt., s. 308. 

79 Por. J. ORZESZYNA, Wezwanie do pojednania, [w:] Wyzwania moralne przełomu ty-
siącleci, dz. cyt., s. 63–67. 
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nej80. Naruszeniem nie tylko miłości społecznej, ale i samej sprawiedliwości
wobec rodziny są sytuacje, w których neguje się w sposób niesprawiedliwy
prawa rodziny. Czynią to zarówno określone instytucje, jak i zapisy prawa,
a do tego ataki na wartości życia rodzinnego. Rodzina „pada ofiarą społe-
czeństwa,  ofiarą  opieszałości  jego  interwencji,  a  bardziej  jeszcze  oczywi-
stych jego niesprawiedliwości”81. Dlatego też  niekiedy trzeba bronić  praw
rodziny  przed  niedopuszczalnymi  ingerencjami  ze  strony  społeczeństwa
i państwa. Służy temu przywoływanie i domaganie się przestrzegania praw
rodziny, które wskazują na jej fundamentalne znaczenie dla życia społecz-
nego.

Jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do swobodnego
wyboru drogi życiowej, w tym wyboru małżeństwa. Prawo to będzie jed-
nak prawdziwie szanowane tylko wówczas, kiedy będą zapewnione odpo-
wiednie warunki moralne, wychowawcze, społeczne i ekonomiczne82. Pra-
wo do zawarcia małżeństwa znajduje swoje przedłużenie w niezbywalnym
prawie do założenia rodziny. Powinno ono być jednak odczytywane w od-
niesieniu do właściwej hierarchii wartości i zgodnie z naturalnym porząd-
kiem moralnym. Oznacza to wykluczenie przez samych małżonków ucieka-
nia  się  do  antykoncepcji,  sterylizacji  i  aborcji,  a  także  jakichkolwiek
poczynań władz publicznych, które chciałyby takie rozwiązania narzucić83.
Istotną płaszczyzną tego poszanowania prawa do rodziny jest poszanowa-
nie prawa do życia.  Oznacza to z jednej  strony pogwałcenie tego prawa
przez aborcję,  niegodziwe manipulacje na ludzkim embrionie oraz inter-
wencje w dziedzictwo genetyczne, które nie mają charakteru terapeutyczne-
go,  a  z  drugiej  –  wzywa do ochrony i  specjalnej  opieki  nad wszystkimi
dziećmi, tak przed jak i po narodzeniu, niezależnie od tego, czy przychodzą
na świat w małżeństwie czy też nie, czy rodzą się zdrowe czy też naznaczo-
ne są niepełnosprawnością. Ważnymi znamionami troski o dzieci jest odpo-
wiednia  opieka  nad  matkami  w ciąży  oraz  ustawowe  zagwarantowanie
możliwości adopcji84.

80 Por. M. POKRYWKA, Rodzina. [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego,
dz. cyt., s. 466–467; W. BOŁOZ, Promocja osoby w rodzinie, Warszawa 1998, s. 192–208. 

81 FC 46. Mowa jest o tym także we wstępie Karty Praw Rodziny: „prawa, podstawowe
potrzeby, powodzenie i wartości rodziny, choć w wielu wypadkach są coraz lepiej chronione, często
jednak nie są uznawane, a nawet są zagrożone przez różne ustawy, instytucje i programy społeczno-
-ekonomiczne”.

82 Por. Karta Praw Rodziny, art. 1b.
83 Por. tamże, art. 3.
84 Por. tamże, art. 4.
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Jedną  z najczęstszych płaszczyzn konfliktu pomiędzy rodziną  a pań-
stwem jest próba uzurpacji przez państwo (inne władze) prawa do narzuca-
nia  rodzinie  zasad i  modelu wychowania.  Kościół  podkreśla  wyraźnie  –
w duchu zasady pomocniczości – fundamentalne i niezbywalne prawo ro-
dziców do wychowania dzieci. Z faktu, że rodzice są pierwszymi i główny-
mi wychowawcami wynika ich prawo do wychowania dzieci zgodnie ze
swymi przekonaniami  religijnymi85.  Zagwarantowanie  tego  prawa rodzi-
ców do wychowania ze strony państwa oznacza nie tylko to, że państwo nie
może narzucać obowiązkowego systemu wychowawczego, pozbawionego
wymiaru religijnego86,  ale także taką  pomoc, by swobodny wybór szkoły
nie prowadził w konsekwencji do nadmiernego obciążenia materialnego87.
Warto przy tej okazji zwrócić jeszcze uwagę na konieczność poszanowania
tego  prawa  przez  środki  społecznej  komunikacji,  między  innymi  przez
uszanowanie wartości rodziny88.

Prawa rodziny wskazują wyraźnie na fundamentalne miejsce rodziny
w ramach życia społecznego i w konkretnych strukturach państwa, dlatego
rodzina powinna mieć stworzone warunki do wypełniania swej funkcji spo-
łecznej i politycznej w budowaniu społeczeństwa89. Oznacza to, między in-
nymi, prawo rodzin do zrzeszania się (również z innymi instytucjami), aby
tym skuteczniej uczestniczyć w przygotowywaniu i wprowadzaniu w życie
programów gospodarczych, społecznych, prawnych i kulturalnych, mają-
cych wpływ na życie rodzinne90. Do obowiązków władz publicznych należy
także kształtowanie właściwiej, nikogo nie niedyskryminującej polityki ro-
dzinnej.  Karta Praw Rodziny wskazuje na konkretne zadania płynące z tego
obowiązku91. Oznacza to także w konsekwencji „prawo do takiego systemu
społecznego  i  gospodarczego,  w  którym  organizacja  pracy  umożliwia
członkom rodziny wspólne życie i nie zagraża jedności, powodzeniu i sta-

85 Por. tamże, art. 5a i 5b; por. J.  WILK,  Kulturowy kontekst wychowania w rodzinie,
[w:] Wychowanie chrześcijańskie a kultura, red. M. NOWAK, T. OŻÓG, Lublin 2000, s. 145–
–166; D. OPOZDA, Charakter i specyfika wychowawczej funkcji rodziny, [w:] Wychowanie w
rodzinie chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 29–42. 

86 Por. tamże, art. 5d; K. KWIATKOWSKI, Wychowanie religijne w rodzinie, [w:] Wy-
chowanie w rodzinie chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 53–65. 

87 Por. tamże, art. 5b.
88 Por. tamże, art. 5f.
89 Por. tamże, art. 8.
90 Por. tamże, art. 8a i b; J. GOCKO, Elementy polityki prorodzinnej państwa, [w:] Mi-

łość, wierność i uczciwość małżeńska, dz. cyt., s. 27-43.
91 Por. Karta Praw Rodziny, art. 9; A. SARMIENTO, Małżeństwo chrześcijańskie, tłum.

P. RAK, Kraków 2002 s. 426-428. 
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bilności  rodziny,  zapewniając  jednocześnie  możliwość  zdrowego  wypo-
czynku”92. Jest to między innymi kwestia sprawiedliwej zapłaty, czyli tzw.
płacy rodzinnej oraz uszanowania pracy matki w domu. Wypełnienie zadań
rodziny jest możliwe, gdy rodzina posiada odpowiednie mieszkanie, dlate-
go też Karta uznaje prawo rodziny do mieszkania93. Te wszystkie społeczne
prawa rodziny przysługują także rodzinom imigrantów94.

Nie ma możliwości prezentacji w tym miejscu wszystkich szczegóło-
wych  aspektów sytuacji  rodziny  w  kontekście  współczesnych  przemian,
wobec istniejących napięć między cywilizacją miłości a cywilizacją śmierci.
Bez wątpienia współczesne trendy kulturowe warunkują  w jakiejś mierze
tożsamość i misję każdej rodziny. Zwrócono uwagę na kilka zjawisk, które
wydają się być szczególnie ważne w odniesieniu do małżeństwa i rodziny.
Wydaje się, że program cywilizacji miłości powinien nadal stanowić ważne
źródło refleksji nad chrześcijańskim posłannictwem małżeństwa i rodziny. 

ZAKOŃCZENIE

Dzisiejsza rodzina znajduje się w samym centrum przemian, jakie za-
chodzą  we współczesnym świecie,  tak pozytywnych,  jak i  negatywnych.
Przemiany te związane są z jednej strony z rozwojem cywilizacji miłości, a z
drugiej strony z  cywilizacją  śmierci. Cywilizacja śmierci wprowadza do życia
małżeńskiego  i  rodzinnego  mentalność  przeciw  życiu  (anti-life  mentality),
a także redukcyjne programy wychowania seksualnego oraz propagowanie
tzw. bezpiecznego seksu. Jan Paweł II wzywa chrześcijańskie rodziny do zde-
cydowanego włączenia się w tworzenie cywilizacji miłości i życia.  Klasyczna
struktura cywilizacji  miłości obejmuje cztery prymaty. Prymat osoby nad
rzeczą,  etyki  nad techniką,  osoby nad społeczeństwem oraz  miłosierdzia
nad sprawiedliwością. Ten program cywilizacji miłości powinien stanowić
źródło refleksji nad chrześcijańskim posłannictwem małżeństwa i rodziny.
Na tle tego podstawowego przesłania cywilizacji miłości widać także wy-
raźnie przejawy antycywilizacji, które stają się bardzo szkodliwe dla tożsa-
mości osobowej człowieka – mężczyzny i kobiety – oraz ich powołania do
życia małżeńskiego i rodzinnego. 

92 Karta Praw Rodziny, art. 10; por. P. KIENIEWICZ, Wychowanie społeczne w świetle
„Familiaris consortio”, [w:] Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 75–85. 

93 Por. tamże, art. 11.
94 Por. tamże, art. 12.
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MARRIAGE AND FAMILY IN CONTEXT OF CIVILIZATION
 TRANSFORMATIONS

Contemporary family is in the middle of transformations, positive as well as negat-
ive, which take place in these days. On the one hand these transformations are connected
with development  of „civilization of love” and on the other hand with „civilization of
death”. „Civilization of death” brings to marital and family life mentality against life
(anti-life mentality), reducing programs of sexual education and propagation so-called
 „safe sex”. John Paul II calls Christians’ family to join in formation of   „civilization of
love  and  life”.  The  classical  structure  of  „civilization  of  love”  is  comprised  of  four
primacies: person above thing, ethics above technology, person above society and mercy
above justice. This „civilization of love” program should be source of reflection on Chris-
tianity mission of marriage and family. Against a background of this fundamental con-
signment  of  „civilization  of  love”  there  are  also  explicit  anti-civilization  symptoms,
which are very detrimental to identity of human – man and woman – and their calling to
marriage and family life.

tłum. Agnieszka Nowak
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZINY ZA MORALNE
I RELIGIJNE WYCHOWANIE DZIECI

We współczesnych warunkach życia niektóre instytucje społeczne usi-
łują  wyręczać  rodzinę  w jej funkcjach wychowawczych. Przemiany życia,
jakie dzisiaj dotykają  rodzinę,  nadwerężyły jej godność moralną.  Rodzina
jednak pozostaje nieustannie filtrem społecznym wychowania moralnego i re-
ligijnego, uprzywilejowanym środowiskiem, w którym dokonuje się prze-
kaz norm, wartości oraz wzorów zachowań moralnych i religijnych1. Wy-
chowanie  moralne  wiąże  się  z  przekazywaniem i  wdrażaniem dzieciom
wartości,  norm i  wzorców  zachowań.  W  Katechizmie  Kościoła  Katolickiego
podkreśla się,  że: „płodność  miłości małżeńskiej nie ogranicza się  jedynie
do przekazywania życia dzieciom, lecz powinna obejmować ich wychowanie
moralne i  formację  duchową”2.  Rodzina bowiem jest  podstawową  szkołą
charakteru życia moralnego dziecka. To rodzice wdrażają dzieciom określo-
ne zachowania społeczno-moralne i religijno-moralne3, a postawy i zacho-
wania moralne dzieci kształtują się pozytywnym wpływem rodziców.

WYCHOWANIE DZIECI PRAWEM I OBOWIĄZKIEM RODZICÓW

Z woli Bożej,  rodzice uczestniczą  w tajemnicy przekazywania życia.
Ojcostwo i macierzyństwo nie kończy się jednak z chwilą narodzin dziecka,
gdyż  zawiera w sobie także obowiązek jego wychowania.  Do podstawo-
wych bowiem zadań każdej rodziny należy wychowanie dzieci. To rodzice
są głównymi wychowawcami. W obowiązkach wychowawczych nie może

1 Por. J. MARIAŃSKI, Wychowanie moralne w rodzinie, „Homo Dei” 2 (1982), s. 120.
2 KKK 2221
3 Por. L. ROSSI,  Pastorale familiare, per una realistica impostazione del problema, Bolo-

gna 1969, s. 13–15.
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ich zastąpić ani Państwo, ani Kościół, czyli ani szkoła, ani katecheta, ani nikt
inny. To rodzice, jak wyraźnie poucza Sobór Watykański II, mają obowią-
zek i niezbywalne prawo do wychowania swych dzieci (por. DWCH 6). Ro-
dzina jako całość skierowana jest ku dobru wspólnemu a nade wszystko ku
dobru dziecka.  Prawo zrodzenia potomstwa pociąga więc  za  sobą  także
obowiązek jego wychowania4.

Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z ich własnym su-
mieniem, dlatego też jedynie rodzice, przepojeni głębokim uczuciem  od-
dania się służbie dzieciom, wzbogaceni Bożą Miłością, są zdolni stworzyć
najlepsze  warunki  do wychowania  człowieka w pełni  odpowiedzialnego
i dojrzałego5. Według S. Wyszyńskiego, „Dziecko Boże ma prawo do takie-
go wychowania,  by je uzdolniło do zadań  doczesnych i  do zjednoczenia
w przyjaźni z Ojcem Niebieskim. Jest to więc wychowanie wszechstronne,
zarówno fizyczne, jak i duchowe, rodzinne i narodowe, umysłowe i religij-
ne, społeczne i gospodarcze. Prawo to jest tak silne, że nikt nie ma władzy
znosić go lub ograniczać”6 To prawo, które jest również obowiązkiem, w za-
kresie wychowania religijnego rodzice realizują  przede wszystkim swoim
szlachetnym,  zgodnym z ewangelią  życiem.  Zadanie  wychowania  dzieci
wypływa z pierwotnego powołania małżonków do uczestnictwa w stwór-
czym dziele Boga. To powołanie zawiera w sobie wezwanie do umożliwie-
nia  rozwoju  osobie,  której  rodzice  przekazali  życie7.  Z  chwilą  poczęcia
dziecka zarówno ojciec jak i matka mają obowiązek otoczyć opieką jego ży-
cie, troszczyć się o zdrowie i odpowiedni rozwój8. Przypomina o tym także
Sobór Watykański II stwierdzając, że: „rodzice, ponieważ  dali życie dzie-
ciom, w najważniejszym stopniu są obowiązani do wychowania potomstwa
i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców.
To zadanie wychowawcze jest tak wielkiej wagi, że jego ewentualny brak
z trudnością dałoby się zastąpić”9.

Rodzice  zatem  są  odpowiedzialni  za  wychowanie  swoich  dzieci.
W tym samym duchu podkreślając  związek między prawem a obowiąz-
kiem rodziców do wychowania dzieci, wypowiada się Jan Paweł II w Ad-

4 Por. J. HENNELOWA, U nas w rodzinie, Kraków 1973, s. 10.
5 Por. A. LEPA, U podstaw pedagogizacji rodziców, „Katecheta” 6 (1980), s. 250.
6 S. WYSZYŃSKI, Do rodziców w sprawie katolickiego wychowania młodzieży, [w:] Listy

Pasterskie Prymasa Polski 1946 -1974, Paryż 1975, s. 172 -173.
7 Por. W.  GUBAŁA,  Z rozważań nad adhortacją „Famiłiaris Consortio” Jana Pawła II,

„Homo Dei” 1 (1983), s. 48.
8 Por. E. STANIEK, W trosce o sumienie, Kraków 1987, s. 53.
9 DWCH 3.
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hortacji „Familiaris consortio”, „prawo – obowiązek rodziców do wychowa-
nia jest czymś istotnym i jako taki związany jest z samym przekazywaniem
życia ludzkiego; jest on pierwotny i mający pierwszeństwo w stosunku do
zadań wychowawczych innych osób, z racji wyjątkowości stosunku miłości
łączącej rodziców i dzieci; wyklucza zastępstwo i jest niezbywalny, dlatego
nie  może  być  całkowicie  przekazany  innym  ani  przez  innych  zawłasz-
czony”10. Znaczy to, że rodzice stają się pierwszymi świadkami wiary, z któ-
rymi dziecko wzrasta ku coraz to doskonalszej wierze. Istota wychowania
i podstawowe jego cele określone zostały w soborowej Deklaracji o wychowa-
niu  chrześcijańskim:  „Prawdziwe  wychowanie  jest  kształtowaniem  osoby
ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie dla dobra spo-
łeczności,  których człowiek jest członkiem – przez harmonijne rozwijanie
wrodzonych właściwości fizycznych, moralnych i intelektualnych”11.  Rodzice
są pierwszymi wychowawcami z natury swej funkcji, a także z Bożego po-
wołania. Wychowanie dziecka przybiera kształt nie tylko formacji ludzkiej,
ale i  chrześcijańskiego wtajemniczenia12.  Wychowanie dzieci przez rodzi-
ców wynika z prawa naturalnego i obowiązuje wszystkich rodziców.

RODZINA JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE

Rodzina  zajmuje  podstawowe  miejsce  wśród  wszystkich  wspólnot
społecznych. Ma szczególny, jedyny i niepowtarzalny charakter, tak jak nie-
powtarzalny jest każdy człowiek. Jest w tym znaczeniu najpowszechniejszą
drogą Kościoła13. Rodzina posiada właściwe sobie bogactwo – dzieci. Jej pod-
stawowym zadaniem jest  służba  życiu,  będąca  urzeczywistnieniem pier-
wotnego błogosławieństwa Stwórcy: przekazywania – poprzez rodzenie –
obrazu Bożego z człowieka na człowieka14. Rodzina stanowi jego kolebkę
i pierwszą szkołę. Małżeństwo z natury i z woli Bożej otwarte jest na dar ży-
cia i tego życia ma bronić przez cały czas jego trwania, od momentu poczęcia
aż do naturalnego końca. Tak więc, wychowanie jest obroną życia, a środo-
wisko rodzinne powinno wiernie przekazywać wartości ludzkie i chrześci-
jańskie15. Rodzina stanowi składnik całościowego planu zbawienia, jako rze-

10 FC 36
11 DWCH 1.
12 Por. T. TWOREK, Model rodziny katolickiej, „Communio” 6 (1986), s. 88.
13 LR 1
14 Por. FC 28
15 Por. JAN PAWEŁ II, Bądźcie rodziną według planu Boga. Homilia podczas liturgii Sło-

wa dla rodzin na „Praça da Revolução” (5 VI 1992), „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie)
(1992), nr 8–9, s. 28.
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czywistość uświęcania, jak i jako podmiot współdziałania z Bogiem w dzie-
le zbawienia.  Rodzina jest  podstawowym modelem zbawionej  ludzkości,
czyli Kościoła. Już w samym porządku stwórczym współdziałanie z Bogiem
w urzeczywistnianiu Jego zamysłu należy do istoty rodziny. Rodzina wy-
pełnia to zadanie swoim własnym życiem16. Rodzina musi być budowana
przez miłość, która jest nie tylko uczuciem, lecz przede wszystkim aktem
moralnej  afirmacji  drugiego.  Z miłości  wynika życie  i  szacunek dla  jego
godności. 

Rodzina to środowisko, w którym każdy jej członek odnajdzie promień
miłości i afirmację dla swego życia. To jednocześnie pole odpowiedzialno-
ści, w którym szczególne miejsce mają kobieta: żona i matka, oraz mężczy-
zna: mąż  i  ojciec. W rodzinie musi być  stale przekazywany depozyt tych
podstawowych wartości, które są niezbędne dla rozwoju dziecka17. Rodzina
musi  być  świadoma  swego  najwyższego  powołania.  Zdaniem  papieża,
musi ona wiedzieć, że „poprzez rodzinę toczą się dzieje zbawienia ludzko-
ści”18. Rodzina jest pierwszym i niezastąpionym środowiskiem wychowaw-
czym dziecka. Ona kształtuje jego postawę  społeczną,  moralną  i religijną.
W rodzinie dziecko uczy się  żyć  i  pracować.  Tam uczy się  również  życia
wśród ludzi  oraz  odpowiedzialnego stosunku do otaczającego  je  świata.
Rodzina jest najbliższym dziecku środowiskiem życia, zaspokaja potrzeby
dziecka, wzbogaca jego życie oraz daje poczucie bezpieczeństwa i oparcia19. 

Rodzina odgrywa ważną rolę w kształtowaniu rozwoju i wychowaniu
nowego pokolenia.  Stanowi specyficzne środowisko wychowawcze. Pełni
szereg funkcji, z których najważniejszą jest urodzenie oraz wychowanie po-
tomstwa. W rodzinie dziecko nabywa pierwsze nawyki, postawy, kształtuje
swoje zachowania, poznaje co jest dobre, a co złe20. Obowiązki wychowaw-
cze są pierwsze i najważniejsze. Rodzice, wychowując swoje dzieci, sami się
przez to wychowują. Uczą się, czym jest odpowiedzialna miłość21. Rodzina
stanowi pierwsze i podstawowe środowisko społeczne dziecka. W rodzinie

16 Por. J.  BAJDA,  Teologia Synodu na temat Rodziny Chrześcijańskiej, „Ateneum Ka-
płańskie” 435 (1981), s. 16.

17 Por. W. CHUDY, Polska rodzina bastionem tradycji otwartym na nowoczesność, [w:]
XVIII  Międzynarodowy Kongres Rodziny, red. A. CZARNOCKI, Warszawa 1994, s. 58.

18 LR 23
19 Por. K. PIWOWARSKI, Wychowanie do życia rodzinnego we współczesnej katechezie,

„Ateneum Kapłańskie” 418 (1978), s. 198.
20 Por. St. GŁAZ, K. GRZESIEK, I.  WIŚNIEWSKA, Rodzina. Biologiczne i psychiczne

postawy jej funkcjonowania, Kraków 1996, s. 7.
21 Por. JAN PAWEŁ II, Jesteście dla siebie darem. Msza św. i zawarcie sakramentu mał-

żeństwa (12 VI 1994), „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) (1994), nr 8, s. 30.
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ma miejsce początek rozwoju osoby, w niej kształtują się struktury poznaw-
cze, cechy osobowości, a także postawy społeczne22. Rodzina stanowi naj-
istotniejszy  czynnik  w rozwoju  i  kształtowaniu  osobowości  dziecka.  Jest
wspólnotą  osób zbudowaną  na miłości,  otwartą  na przekazywanie życia,
opartą  na wzajemnym szacunku i pomocy. Mając własną  godność  i  pod-
miotowość,  pełni  funkcje,  których żadna inna  wspólnota  ludzka  nie  jest
w stanie  wypełnić.  Głównymi  cechami  rodziny  jest  jej  wspólnotowy
i uczestniczący  charakter.  Uczestniczący  charakter  rodziny  oznacza  wza-
jemną  służbę  i  obowiązek stałego budowania wspólnoty osób, która daje
poczucie  wewnętrznego bezpieczeństwa.  Dla  każdego człowieka rodzina
jest wspólnotą najważniejszą, niezastąpionym wymiarem ludzkiego życia23.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego podkreśla się, że: „dom rodziny sta-
nowi naturalne środowisko wprowadzenia dzieci w solidarność i odpowie-
dzialność wspólnotową”24. W rodzinie człowiek się poczyna, rodzi, wzrasta,
rozwija się, kształtuje swoją osobowość, uczy się, osiąga dojrzałość i życio-
wą mądrość. Dlatego rodzina jest miejscem humanizacji każdego człowie-
ka25. Środowisko, w którym dokonuje się przekazywanie życia, a zarazem
wychowanie dzieci,  musi mieć  oparcie w bogactwie rodzinnej wspólnoty
i trwałości więzi małżeńskiej, aby zapewnić prawidłowy rozwój i pełne do-
wartościowanie człowieka26. W procesie wychowawczym rodzina ma nie-
zmiernie wielką rolę do spełnienia. Ma pomóc w kształtowaniu sumienia,
w odnajdywaniu prawdy i sprawiedliwości, ma uczyć miłości, opierając ją
na darze z samego siebie. Rodzina powinna być także pierwszą szkołą wy-
chowania w zakresie płciowości i seksualności, zawsze w duchu chrześci-
jańskiego  światopoglądu.  Ma  więc  ona  wielkie  posłannictwo  od  Boga.
W zagrożonym, zwaśnionym obecnie świecie komunia środowiska rodzin-
nego powinna być obrazem i przykładem współżycia między ludźmi i cały-
mi pokoleniami27.

Podstawowym czynnikiem w budowaniu takiej komunii jest wymiana
wychowawcza między rodzicami a dziećmi. Dzieci, poprzez miłość, szacu-

22 Por. Z. MAREK, Wychować do wiary, Kraków 1996, s. 28–29.
23 Por. A.  GRZEŚKOWIAK, Rodzina według Karty Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej,

[w:] XVIII Międzynarodowy Kongres Rodziny, dz. cyt., s. 72.
24 KKK 2224
25 Por. A.  GRZEŚKOWIAK, Rodzina według Karty Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej,

dz. cyt., s. 73.
26 Por. E. SGRECCIA, Stolica Apostolska a Międzynarodowy Rok Rodziny, „L’Osserva-

tore Romano” (wyd. polskie) (1993), nr 8–9, s. 32.
27 Por. P. PORĘBA, Współżycie pokoleń na bazie rodzinnej, Olsztyn 1981, s. 122.
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nek i posłuszeństwo wobec rodziców, wnoszą niezastąpiony wkład w budo-
wanie rodziny prawdziwie ludzkiej i chrześcijańskiej. Rodzice, mając ciągle
świadomość wielkiego  daru, który otrzymują w dzieciach, powinni trakto-
wać swoją władzę rodzicielską jako służbę dla ludzkiego i chrześcijańskiego
dobra swych dzieci28. Rodzina jest najbardziej naturalnym środowiskiem re-
ligijnego wychowania dziecka, miejscem przekazywania wartości, na którym
dziecko będzie mogło oprzeć  swoją  przyszłość,  a  rodzice  są  pierwszymi
i niezastąpionymi  nauczycielami  wiary29.  Jest  niezastąpionym  środowi-
skiem ludzkiego i duchowego wzrostu społeczeństwa, niezbędnym etapem
dojrzewania człowieka i chrześcijanina, od którego zależy w dużej mierze
nasza przyszłość. Jest kolebką, gdzie rozwija się dar życia, gdzie następuje
pierwszy kontakt ze społeczeństwem i fundamentalne wychowanie w war-
tościach. Jest miejscem harmonijnego wzrostu i rozwoju uczciwości, solidar-
ności i zdolności życia w społeczeństwie30. Środowisko rodzinne jest istotne
dla wszystkich wymiarów i płaszczyzn wychowania do życia społecznego.
Stanowi jedną z największych wartości w życiu dziecka31. Od zarania dzie-
jów rodzina stanowiła i stanowi kamień węgielny każdego społeczeństwa.
To w niej dziecko zdobywa pierwsze doświadczenia: jedności, bezpieczeń-
stwa, miłości, zaufania, ciągłości pokoleń, ofiarności i prawdziwego znacze-
nia wolności32.

ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO 
W WYCHOWANIU POTOMSTWA

Komunia małżeńska wyzwala w małżonkach pragnienie rodzicielstwa.
Samo zjednoczenie małżeńskie nie może być zaspokojeniem egoizmu. Mi-
łość  otwiera  małżonków  w  kierunku  nowego  życia.  Małżonkowie  chcą
dzieci dla siebie. Chcą ich też dla rodziny, jako drogocennego daru. Dar ży-

28 Por. FC 21
29 Por. E. ŁOMNICKA, Rodzina środowiskiem życia religijnego dziecka, [w:] XVIII Mię-

dzynarodowy Kongres Rodziny, dz. cyt., s. 502.
30 Por.  JAN PAWEŁ II,  Rodzina uprzywilejowanym miejscem wychowania człowieka.

Homilia wygłoszona  podczas mszy św. na Piazza delia Libertà (2 V 1992), „L’Osserwatore Ro-
mano” (wyd. polskie) (1992), nr 6, s. 20.

31 Por. J.  BAGROWICZ, Wychowanie do życia w rodzinie w świetle najnowszych doku-
mentów Nauczycielskiego Urzędu Kościoła, „Ateneum Kapłańskie” 480 (1985), s. 230.

32 Por.  M.  LAÓAKY,  Rodzina jedyną  nadzieja narodów,  [w:]  XVIII Międzynarodowy
Kongres Rodziny, dz. cyt., s. 209.
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cia staje się równocześnie darem dla samych rodziców33. Małżonkowie sta-
jąc się rodzicami pogłębiają w sobie postawę dawcy: życia, czasu, cierpliwo-
ści i miłości dla swojego dziecka. Dziecko jest również dawcą dla swoich ro-
dziców:  „jeszcze  nienarodzone  przynosi  kobiecie  całą  gamę  przeżyć,
a mężczyźnie nagle objawia nową wartość kobiety, która mu się powierzy-
ła. Mobilizuje nowe uczucia, które nie są tylko pożądaniem: budzi poczucie
odpowiedzialności, nie tylko za nią, ale za to, co się z niej narodzi. Obojgu
daje nową godność: ojca i matki, która – jak każda godność – obciąża czło-
wieka nowym zakresem władzy i odpowiedzialności”34.

Naturalnym etapem rozwoju małżeństwa jest  macierzyństwo i  ojco-
stwo. Rodzina zaczyna się rozwijać wraz z poczęciem pierwszego dziecka35.
Dzieci są owocem jedności małżeńskiej, jaka dokonuje się w akcie małżeń-
skim, bowiem stosunek małżeński z najgłębszej swej istoty, łącząc najściślej-
szą więzią męża i żonę, jednocześnie czyni ich zdolnymi do urodzenia no-
wego życia,  zgodnie z  prawami zawartymi w samej  naturze mężczyzny
i kobiety36. Nie można rodzicielstwa, godnego osobie ludzkiej, zawężać do
urodzenia w znaczeniu fizycznym. Należy pojmować je przede wszystkim
w sensie moralnym i duchowym. Aby rodzice wydali dziecko na świat, po-
trzeba zaledwie kilku miesięcy, lecz całe życie nie starcza, by je wychować.
Istnieje bowiem świat wartości ludzkich i nadprzyrodzonych, które rodzice
muszą  przekazać  dzieciom, jeśli chcą,  by  dawanie życia posiadało dla nich
wymiar w pełni ludzki. Wymaga to czasu, cierpliwości, ogromnej mądrości,
taktu, miłości. Rodzice, przeżywając w odpowiedzialny sposób swoje rodzi-
cielstwo, wciąż odkrywają nowe, nieoczekiwane i zadziwiające aspekty ich
małżeńskiej miłości37.

Dzieci są owocem i znakiem miłości małżeńskiej, są żywym świadec-
twem wzajemnego oddawania się małżonków. Sobór Watykański II naucza,
iż „prawdziwy szacunek dla miłości małżeńskiej i cały sens życia rodzinne-
go zmierzają do tego, żeby małżonkowie, nie zapominając pozostałych ce-
lów  małżeństwa,  skłonni  byli  mężnie  współdziałać  z  miłością  Stwórcy
i Zbawiciela,  który przez nich wciąż  powiększa i  wzbogaca swoją  rodzi-

33 Por. LR 12; 13.
34 E. SUJAK, Życie jako zadanie, Warszawa 1978, s. 131.
35 Por. M.  BULA,  Rodzina środowiskiem pełnego rozwoju człowieka,  [w:]  Wychowanie

w rodzinie chrześcijańskiej,  red. F. ADAMSKI, Kraków 1982, s. 134.
36 Por. HV I2
37 Por.  JAN PAWEŁ II,  Dzieci należą  najpierw do Boga.  Homilia  w czasie  mszy św.

w Prato, [w:] Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 1990, s. 206.
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nę”38. Rodzina, która powstaje z miłości mężczyzny i kobiety, bierze swój
początek w tajemnicy samego Boga. Ta wielka tajemnica jest żywo obecna
w ojcostwie i  macierzyństwie. Przez poczęcie i  zrodzenie dziecka ojciec i
matka stają się współpracownikami Boga – Stworzyciela, i to do tego stop-
nia, że w ludzkim ojcostwie i macierzyństwie jest obecny sam Bóg, w spo-
sób specyficzny i niepowtarzalny, inny niż w przypadku innych stworzeń39.

Jan Paweł II przypomina, że w punkcie wyjścia rodziny znajduje się
rodzicielstwo,  które  powinno  być  odpowiedzialnym.  Odpowiedzialne
oznacza godne osoby ludzkiej, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga
(por.  Rdz.  1,  26).  Odpowiedzialne za  miłość,  za  życie,  za  wychowanie40.
Zdaniem papieża, „od Boga bierze początek  wszelkie rodzicielstwo na niebie
i na ziemi (por Ef 3, 15), to wielkie zadanie, jakim dla rodziców jest dzieło
wychowania potomstwa. Być ojcem - być matką znaczy wychować”41.

W planie Bożym miłość męża i żony przekracza samą siebie: rodzi się
nowe życie,  powstaje rodzina – wspólnota miłości i  życia42.  Jan Paweł  II
prawdę  tę  wyraża w słowach: „W swej najgłębszej  rzeczywistości miłość
jest istotowo darem, a miłość małżeńska, prowadząc małżonków do wza-
jemnego  poznania, które czyni z nich  jedno ciało, nie wyczerpuje się wśród
ich dwojga, gdyż  uzdalnia ich do największego oddania,  dzięki któremu
stają się współpracownikami Boga, udzielając daru życia nowej osobie ludz-
kiej.  W ten sposób małżonkowie oddając się  sobie, wydają  z siebie nową
rzeczywistość  –  dziecko,  żywe odbicie  ich  miłości,  trwały znak jedności
małżeńskiej oraz żywą i nierozłączną syntezę ojcostwa i macierzyństwa”43.
Papież ma tutaj na myśli rodzinę opartą na małżeństwie, gdzie „wzajemny
dar z siebie samego, mężczyzny i kobiety, stwarza takie środowisko życia,
w którym dziecko może się urodzić i rozwijać swoje możliwości. Nabywać
świadomość własnej godności i przygotować się do podjęcia swojego prze-
znaczenia”44. Małżonkowie stając się rodzicami otrzymują od Boga dar od-

38 KDK 52.
39 Por. N. i R. MARTIN, Wielka tajemnica, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie)

(1997), nr 3, s. 59.
40 Por. Jan Paweł II, Rodzina Bogiem silna. Homilia w czasie mszy św. dla rodzin na Ja-

snych Błoniach (11 VI 1987), [w:] Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II, dz. cyt., s. 234.
41 JAN  PAWEŁ II,  Ewangelia  rodziny,  „L’Osservatore  Romano”  (wyd.  polskie)

(1994), nr 12, s. 26.
42 Por. JAN PAWEŁ II, Gdybyś znał dar Boży. Przemówienie do małżeństw Equipes No-

tre Dome, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 10 (1982), nr 10, s. 1.
43 FC 16.
44 Por. CA 39.



Odpowiedzialność rodziny... 87

powiedzialności  za  wychowanie  potomstwa.  Miłość  małżonków domaga
się, aby poznali należycie swoje zadanie w dziedzinie odpowiedzialnego ro-
dzicielstwa45.

Wychowanie potomstwa jest przedłużeniem rodzicielstwa i winno za-
wierać zarówno wkład macierzyński, jak i ojcowski. Miłość ojcowska i ma-
cierzyńska od początku staje się   „duszą, a przez to normą, która inspiruje
i nadaje kierunek całej konkretnej działalności wychowawczej, ubogacając je
tak cennymi owocami miłości jak czułość, stałość, dobroć, usłużność, bezin-
teresowność i duch ofiary46. Powołanie do bytu nowego człowieka jest czy-
nem o wielkiej doniosłości, a równocześnie czynem wymagającym wielkie-
go poczucia odpowiedzialności  za życie i  rozwój  dziecka,  za rodzinę,  za
całą  ludzkość.  Poczęcie nowego człowieka wymaga przygotowania odpo-
wiednich warunków i podjęcia decyzji z pełnym poczuciem świadomości
i odpowiedzialności47.  Rodzicielstwo  decyduje  o  pełni  małżeństwa,  gdyż
umożliwia małżonkom przeżycie wszystkich danych przez naturę wymia-
rów satysfakcji płynących z uczestnictwa we wspólnocie małżeńskiej. Wy-
korzystanie przez małżonków w pełni potencjalnego daru natury zależy od
ich nastawienia do swoich ról rodzicielskich48. W Liście do Rodzin papież Jan
Paweł II pisze, iż „odpowiedzialne rodzicielstwo dotyczy bezpośrednio i wprost
tego momentu, w którym to mężczyzna i kobieta, łącząc się ze sobą jako jed-
no ciało mogą się stać rodzicami. Jest to moment, w którym oboje mogą stać
się rodzicami – ojcem i matką – przekazując życie nowej ludzkiej istocie”49. 

Tak więc, rodzina jest największym bogactwem Kościoła – ogniskiem
miłości  i  życia.  Wielkość  miłości  małżeńskiej  i  powołania  rodziny  idzie
w parze z kruchością ludzkiej natury, dlatego też rodzina może się ostać je-
dynie w ścisłej współpracy z Bogiem. Znakiem, który dowodzi autentycz-
ności miłości małżeńskiej, jest wierność, jaką nawzajem powinni darzyć się
małżonkowie, i  ich płodność,  oparta na odpowiedzialnym rodzicielstwie.
Odpowiedzialne rodzicielstwo dotyczy zarówno matki, jak i ojca. Jest ono
nieodłączne od praktyki  miłości  umożliwiającej  zrozumienie,  a także po-
trzebę wysiłku i wyrzeczenia. Sama natura ludzka domaga się pełnego od-
dania się małżonków na służbę życia. Taka postawa małżonków chroni ich

45 Por. HV 10
46 FC 36
47 Por.  W. B.  SKRZYDLEWSKI,  Chrześcijańska  wizja miłości,  małżeństwa i  rodziny,

Wrocław 1994, s. 189.
48Por. S. GŁAZ, K. GRZESIEK, I. WIŚNIEWSKA, Rodzina. Biologiczne i psychologicz-

ne podstawy jej funkcjonowania, dz. cyt., s. 83.
49 LR 12.
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przed lękiem wobec poczętego dziecka oraz przed banalizowaniem ciężkich
wykroczeń w odniesieniu do współżycia małżeńskiego i rodzicielstwa50.

Rola ojcostwa i macierzyństwa w rodzinie opierającej się na równości
mężczyzny i kobiety wypływającej z samego aktu stwórczego: „Ta dopiero
jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała” (Rdz 2, 23) oraz na wspólno-
cie  mężczyzny i  niewiasty w odzwierciedleniu pełni obrazu Bożego,  po-
zwala mówić o Ojcostwie Boga na równi z Jego macierzyństwem. Wskazują
na to również inne teksty biblijne, jak np. „Jak kogo pociesza własna matka,
tak ja  was pocieszać  będę” (Jz  66,  13).  Ten aspekt  rzeczywistości  Bytu
Najwyższego  może  przyczynić  się  do  przybliżenia  Boga  człowiekowi,
a równocześnie do właściwego zrozumienia wielkości małżeństwa i rodzi-
ny powołanej do realizacji odwiecznego planu miłości Bożej w planie wy-
chowawczym potomstwa51. Rodzice, otrzymując od Boga dar rodzicielstwa,
nie  mogą  zapomnieć  o  roli  Stwórcy w powołaniu do  życia  nowej  istoty
ludzkiej. Dlatego wyrażając swą wdzięczność Bogu, muszą szanować każde
poczęte życie. Nie są i nie mogą być panami życia i śmierci swego dziecka.
Stąd wszelkie formy postępowania godzące w życie, zdrowie czy pełne wy-
chowanie dziecka muszą być rodzicom obce i wykluczone52. Ojciec i matka,
którzy dali dzieciom życie biologiczne, muszą z wielkim wysiłkiem dopeł-
niać  swoje  rodzicielstwo ojcostwem i  macierzyństwem duchowym przez
wychowanie53. Małżonkowie, stając się  rodzicami, otrzymują  od Boga dar
odpowiedzialności za wychowanie potomstwa. 

WŁAŚCIWA ATMOSFERA W RODZINIE WSPARCIEM
 WYCHOWANIA MORALNEGO I RELIGIJNEGO DZIECI

Jednym  z  podstawowych  warunków  wychowania  chrześcijańskiego
jest panująca w domu rodzinnym atmosfera. Pierwszym terenem doświad-
czeń  dziecka jest  jego najbliższe otoczenie – dom rodzinny z wszystkimi
szczegółami jego urządzenia, osobami, które w nim przebywają. Wychowa-
nie bowiem nie dokonuje się jedynie przez słowa w formie poleceń lub za-
kazów oznajmianych dziecku. Wychowanie nie dzieje się tylko w bezpośred-
nim odniesieniu do dziecka, lecz raczej i głównie przez całokształt sytuacji

50 Por. B. HÄRING, La familia cristiana nel mondo di oggi, Roma 1982, s. 10–15.
51 Por.  L.  ANDRZEJCZAK,  Rodzina Kościołem Domowym,  „Ateneum Kapłańskie”

420 (1979), s. 163.
52 Por. E. MITEK, Dziecko darem Boga, „Homo Dei” 1 (1981), s. 34.
53 Por. K. WOJTYŁA, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 232.
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domowych, w których dziecko bierze udział, które wchłania w siebie całą
świeżą pojemnością swej wrażliwej, odbiorczej struktury osobowej54. Sobór
Watykański II przypomina, że: „do rodziców bowiem należy stwarzać taką
atmosferę rodzinną, przepojoną miłością i szacunkiem do Boga i ludzi, aby
sprzyjała całemu osobistemu i  społecznemu wychowaniu dzieci.  Dlatego
rodzina jest pierwszą szkołą cnót społecznych, potrzebnych wszelkim spo-
łecznościom”55.

Rodzice wychowują swoje dzieci nie tylko w drodze celowo podejmo-
wanych zabiegów pedagogicznych, ale przez całe swoje zachowanie, przez
styl wzajemnego odnoszenia się do siebie i innych, przez atmosferę życia
rodzinnego.  Ta  atmosfera  ma być  naznaczona  miłością  i  szacunkiem do
Boga i bliźnich, aby sprzyjała osobistemu i społecznemu wychowaniu dzie-
ci56. Rodzina winna być szkołą miłości, przygotowującą dziecko do zrealizo-
wania  głównych  zadań  życiowych,  wypełnianych  najczęściej  w małżeń-
stwie i życiu rodzinnym, a także poprzez relacje do innych osób oraz służbę
konkretnemu człowiekowi57.

W  Katechizmie Kościoła Katolickiego podkreśla się,  że obowiązkiem ro-
dziców jest odpowiedzialność za wychowanie swoich dzieci, a w wypełnie-
niu tej odpowiedzialności założenie ogniska rodzinnego, w którym panuje
czułość, przebaczenie, szacunek, wierność i bezinteresowna służba58. Na at-
mosferę domową składa się cały zespół czynników. Na pierwszym miejscu
należy wymienić wzajemną miłość rodziców, a jej przejawy muszą być za-
uważane przez dzieci. Miłość, jaką rodzice darzą siebie wzajemnie, stwarza
w całym domu poczucie pokoju, pewności, akceptacji i bezpieczeństwa. Ro-
dzi się z niej zaufanie do życia, odwaga i radość istnienia. Miłość w domu
rodzinnym jest warunkiem rozwoju nie tylko dzieci, ale i samych rodziców,
którzy  przez  to,  że  stali  się  dawcami  życia,  nie  osiągnęli  jeszcze  swego
punktu szczytowego i kresu własnego osobowego rozwoju. Rodzice powin-
ni całą swą postawą dokumentować dzieciom wiarę w miłość59.

54 Por. K. PIWOWARSKI, Wychowanie do życia rodzinnego we współczesnej katechezie,
„Ateneum Kapłańskie” 418 (1978), s. 198.

55 DWCH 3.
56 Por. W. NIEDŹWIADEK, Problemy wychowania w rodzinie, „Ateneum Kapłańskie”

359 (1968), s. 458.
57 Por. G. MACHER, Wychowanie do miłości – Rodzina szkołą miłości, [w:] Wychowanie

w rodzinie chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 308. 
58 Por. KKK 1804
59 Por. W. NIEDŹWIADEK, Problemy wychowania w rodzinie, art. cyt. s. 459.
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Dla dziecka ważne jest, jak matka i ojciec odnoszą się do siebie, czy ak-
ceptują się, aprobują, czy są zawiedzeni, pełni pretensji i żalów, czy atmos-
fera jest napięta, pełna wyładowań, wrogości i gniewu lub na odwrót. Inaczej
mówiąc, dla moralnego rozwoju dziecka i kształtowania jego osobowości
nie jest rzeczą obojętną czy klimat w rodzinie jest ciepły, życzliwy, serdecz-
ny, czy też chłodny, świadczący o obojętności, bądź też wręcz zimny, wrogi,
agresywny60.  Prawdziwa  miłość  tworzy  niezrównany  klimat  bezpieczeń-
stwa i jest chyba najcenniejszym składnikiem wychowawczej atmosfery do-
mowej. Wierna miłość rodzicielska formuje w dzieciach postawę otwartą ku
światu i jest wzorem dla atmosfery ich przyszłych własnych ognisk domo-
wych61. Z wzajemnej miłości rodziców wyrasta odniesienie do jej owoców –
miłość do dziecka. Wychowanie dziecka zaczyna się już w chwili jego poczę-
cia. Już w łonie matki potrzebna jest dziecku miłość matki i ojca. Przeżycia
matki w okresie ciąży nie pozostają bez wpływu na rozwój dziecka w jej ło-
nie i po urodzeniu. Dlatego rodzice powinni w okresie ciąży dbać szczegól-
nie o zachowanie i pielęgnowanie atmosfery wzajemnej miłości do żyjącego
już z nimi, choć jeszcze nienarodzonego dziecka62. Dziecko uważnie obser-
wuje  swoje  otoczenie.  Powinno  wyczuwać,  że  było  kimś  upragnionym,
oczekiwanym, nawet wtedy, gdy nieproszone przyszło na świat63. Najcen-
niejszą wartością, jaką rodzice obdarzają dziecko od samego początku jego
istnienia, jest środowisko rodzinne, w którym pragną tworzyć właściwe wa-
runki dla jego rozwoju, w którym dziecko będzie miało zapewniony rozwój
osobowości, w tym również zdolności kochania. Dobra atmosfera rodzinna
to największy dar, jaki rodzice mogą ofiarować dojrzewającej istocie ludz-
kiej. Rodzice, obdarzając dziecko miłością, spełniają pierwszy i elementarny
warunek wychowania do miłości. Ale aby dziecko umiało kochać, musi być
wpierw kochane i to już od najwcześniejszych chwil życia. Gdy dziecko oto-
czone jest dojrzałą miłością rodzicielską, a więc ukierunkowaną na jego do-
bro, rozwój postawy miłości ma szansę przebiegać prawidłowo64.

Brak miłości do dziecka ze strony rodziców stwarza w nim chorobę sie-
rocą, która w rodzinach zdarza się coraz częściej. Takie skrzywdzone dziec-
ko, któremu odmówiono rodzicielskiej akceptacji, w przyszłości samo bę-
dzie przeżywać konflikty własnej miłości do swych najbliższych, ponieważ

60 Por. M. JAKUBIEC, Rola rodziny w kształtowaniu sumienia dziecka, [w:] Wychowanie
w rodzinie chrześcijańskiej, dz. cyt.,  s. 292.

61 Por. W. NIEDŹWIADEK, Problemy wychowania w rodzinie, art. cyt., s. 459.
62 Por. W. PÓŁTAWSKA, Przygotowanie do małżeństwa, Kraków 1993, s. 69.
63 Por. W. NIEDŹWIADEK, Problemy wychowania w rodzinie, art. cyt., s. 459.
64 Por. G. MALCHER, Wychowanie do miłości – Rodzina szkołą miłości, dz. cyt., s. 309.
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w dzieciństwie nie nauczono go kochać65. Wzajemne służenie sobie w miło-
ści  w rodzinie  kształtuje  postawę  ofiary  i  przygotowuje  do zrozumienia
wartości  ofiary  w życiu religijnym.  Życie  religijne  dziecka  jest  związane
z jego przeżyciami rodzinnymi zaczerpniętymi z codziennego życia. W ro-
dzinie, w której dziecko przychodzi na świat, i w której przeżywa pierwsze
doświadczenia wśród najbliższych sobie osób, powinno mieć szansę rozwo-
ju daru wiary, nadziei, miłości otrzymywanej na chrzcie świętym66. Aby ro-
dzina spełniała te swoje wielkie zadania, żeby dom rodzinny stał się przy-
stanią  dla  dziecka,  musi  w  nim  palić  się  nieustannie  potężne  ognisko,
któremu na imię  miłość –  obejmujące wszystkich członków rodzinny,  ale
przede wszystkim dzieci. 

Chociaż na szczęście rodzinne składa się wiele czynników, to jednak
miłość jest i będzie zawsze w rodzinie elementem najważniejszym i płod-
nym  zaczynem  innych  niezbędnych  motorów  życia  rodzinnego,  a  więc:
cierpliwości, wyrozumiałości, wzajemnego zaufania i przywiązania, chętnej
pomocy  w  różnych  dziedzinach  pracy.  W  atmosferze  rodzinnej  miłości,
mocno osadzonej  na  bezwzględnej  szczerości,  dzieci  muszą  wzrastać  od
najmłodszych lat67. Zdaniem Jana Pawła II, „każda rodzina chrześcijańska
winna być pogodną oazą, w której głębokie i szczere uczucie, ogromny spo-
kój, owoc miłości prawdziwej, przeżywanej wiary – dominuje nad wszyst-
kimi drobnymi, codziennymi nieporozumieniami”68.

Bardzo ważna jest nie tylko atmosfera spokoju, miłości i serdeczności,
ale też bliski kontakt rodziców z dzieckiem, znalezienie przez matkę i ojca
chociaż chwili czasu na bezpośrednią z nim rozmowę. Atmosfera rodzinne-
go domu, w którym dzieci mogą rozmawiać ze swoimi rodzicami, jest istot-
na w kształtowaniu postawy modlitwy. Dziecko słyszy, że modlitwa to jest
rozmowa z Bogiem. Ważne staje się w tym momencie dobre doświadczenie
rozmowy ze swymi najbliższymi. W rozmowie istotna jest atmosfera praw-
dy i zaufania. Dziecko ufa rodzicom i wierzy temu, co przekazują. Rodzice
kształtują w nim obraz Boga. Oni pierwsi mówią o Bogu, uczą znaku krzyża
świętego,  słów  pierwszej  modlitwy,  prowadzą  do  Kościoła69.  Tak  więc
dziecko kształtuje swój stosunek do życia i postawy moralne, religijne i spo-

65 Por. W. NIEDŹWIADEK, Problemy wychowania w rodzinie, art. cyt., s. 460.
66 Por. E. ŁOMNICKA, Rodzina środowiskiem życia religijnego dziecka, [w:] XVIII Mię-

dzynarodowy Kongres Rodziny, dz. cyt., s. 501.
67 Por. H. WERYŃSKI, Rodzino błogosławię cię, „Homo Dei” 1 (1981), s. 30.
68 JAN PAWEŁ II,  Miłość i odpowiedzialność. Homilia w czasie mszy  św. w Cordoba,

[w:] Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II, dz. cyt., s 126.
69 Por. E. ŁOMNICKA, Rodzina środowiskiem życia religijnego dziecka, dz. cyt., s. 501.
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łeczne w domu rodzinnym. Zachwianie równowagi życia rodzinnego nastę-
puje wtedy, gdy w rodzinie powstają spory i konflikty70. Aby wyelimino-
wać  konflikty do aktualnie osiągalnego minimum, o atmosferę  rodzinną,
a zwłaszcza o wzajemną życzliwość i miłość, powinni troszczyć się wszyscy
członkowie rodziny71. 

Jeżeli  matka i  ojciec  są  przekonani  o  swej  pierwszorzędnej  wartości
w rodzinie,  a  role  zawodowe  nie  przysłaniają  im  ról  rodzicielskich,  zaś
wśród obowiązków domowych zajmowanie się dziećmi jest głównym zada-
niem, wtedy można być przekonanym o właściwej hierarchii ważności i ak-
ceptacji ról małżeńskich i rodzinnych. W rodzinie scalonej miłością, kierują-
cą  właściwym  wyborem  wartości,  realizacja  macierzyństwa  i  ojcostwa
i wychowanie dzieci daje radość  i pełne uznanie. Taka atmosfera jest nie-
zbędna  dla  normalnego  rozwoju  dziecka.  Małżonkowie  są  powołani  do
stwarzania  wraz  ze  wszystkimi  członkami  rodziny  atmosfery  rodzinnej,
w której dzieci mogłyby być szczęśliwe oraz do prowadzenia pełnego i war-
tościowego życia ludzkiego i chrześcijańskiego.

ZAKOŃCZENIE

Wychowawczy autorytet rodziców ma początek w odwiecznym planie
Bożym i w Jego zamyśle zbawczym. Najlepszą metodą wychowania dzieci
jest dawanie im dobrego przykładu przez rodziców. Dobre wychowanie re-
ligijne i moralne dzieci przez rodziców prowadzi do tego, że dzieci wyra-
stają na dobrych ludzi, gorliwych chrześcijan, dobrych przyszłych rodziców
i na prawdziwych uczniów Chrystusa. Dzisiaj na pewno niełatwe jest wy-
chowanie i wprowadzenie dzieci w życie religijne i moralne. Ale przecież
w rodzinach chrześcijańskich jest zapewnione działanie łaski Bożej wynika-
jące  z  sakramentu  małżeństwa.  Ona  to  wspiera  małżonków  w  podjęciu
i wypełnianiu obowiązków małżeńskich i rodzicielskich. W sumie wszystko
zależy od tego, czy rodzice prawdziwie miłują Boga i miłują swoje dzieci.
Jeśli mają tę podwójną miłość, to na pewno zatroszczą się też, aby ich dzieci
od pierwszej chwili swego poczęcia i potem karmione były Bogiem, Ewange-
lią, modlitwą, dobrym słowem i przykładem oraz prawdziwymi wartościa-
mi. Rodzice powinni pamiętać, że dla swych dzieci są pierwszymi świadka-

70 Por. W. SZEWCZYK, Przygotowanie do małżeństwa „Przyszłość ludzkości idzie przez
rodzinę”, Warszawa 1993, s. 246.

71 Por. K. PIWOWARSKI, Wychowanie do życia rodzinnego we współczesnej katechezie,
art. cyt., s. 201.
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mi i zwiastunami wiary oraz wzorami, które wywierają wpływ na kształto-
wanie u dzieci poglądów i zachowań.

Wychowanie dzieci  do miłości  Boga i  bliźniego,  do życia  zgodnego
z przykazaniami Boga, a poprzez to zasłużenie na szczęśliwe życie wieczne,
to zadanie, które wymaga od rodziny nie tylko czasu i wysiłku, ale wiąże
się również z niejednym wyrzeczeniem. W całym trudzie wychowania po-
tomstwa rodziny powinny pamiętać o tym, że ostatecznym celem dobrego
chrześcijańskiego wychowania dzieci jest zbawienie, a rodzina jako domo-
wy Kościół została właśnie powołana do wypełniania tej zbawczej misji.

RESPONSABILITÀ DELLA FAMIGLIA PER L’EDUCAZIONE MORALE
 E RELIGIOSA DEI FIGLI

Nei attuali condizioni di vita alcuni istituzioni sociali fanno lo sforzo per mettersi
nel posto della familia nei suoi funzioni educativi.  Questa situazione attaca la dignita
morale della famiglia. Ma nonostante di nuova situazione che vive la famiglia odierna,
essa rimane sempre un filare e filtro del’educazione religiosa e morale dei bambini.

La famiglia è un ambiente privilegiato, nel quale si compie  la trasmissione delle
norme e dei valori morali e religiosi. La fecondià dell’amore coniugale non si riduce alla sola
procreazione dei figli, ma deve estendersi alla loro educazione morale e alla loro formazione spiri-
tuale (Catechismo della Chiesa Cattolica n. 2221).

Nel tutta l’opera del’educazione degli figli i genitori devono ricordare che l’ultimo
scopo del processo educativo e la salvezza. La famiglia come la Chiesa Domestica e pro-
prio chiamata per compiere questa missione salvifica.

tłum. Jan Kalniuk MS
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ANALIZA WYBRANYCH ASPEKTÓW NAUCZANIA
 JANA PAWŁA II DOTYCZĄCYCH ZAGROŻEŃ

 ZE STRONY MEDIÓW ZWIĄZANYCH 
Z ŻYCIEM RODZINNYM ORAZ WYCHOWANIEM

Wiek XXI niesie ze sobą wiele zagrożeń dotyczących życia rodzinnego.
O ile jeszcze nie tak dawno rodzina była oparta na fundamencie jaki stano-
wili kobieta i mężczyzna, o tyle dziś, w coraz większej liczbie państw, pró-
buje się – często skutecznie – przeforsować nową koncepcję rodziny opartej
na dwojgu osobach tej samej płci. Mimo, że Konstytucja Rzeczpospolitej Pol-
skiej stanowi, iż małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny1, a zapis ten
zgadza się ze stanowiskiem części narodu, wydaje się kwestią czasu gdy zo-
stanie wprowadzone – także i w Polsce – małżeństwo między osobami tej sa-
mej płci. Dlaczego zatem, skoro prawo gwarantuje tradycyjną definicję mał-
żeństwa, a Polacy uważają się za katolików, będzie istniała w przyszłości
możliwość  zawierania związków małżeńskich osób tej  samej płci? Odpo-
wiedź  na  to  pytanie  wydaje  się  niezmiernie  prosta.  Współczesny  świat,
współczesna Polska, to rzeczywistość kreowana w oparciu o przekaz me-
dialny, który wpływa na życie współczesnego młodego i starszego Polaka. 

Nie sposób, mówiąc o mass mediach, nie dostrzec zagrożeń  jakie ze
sobą niosą. Zagrożenia owe dotyczą wielu sfer ludzkiego życia, można by
powiedzieć, że prawie wszystkich. Jedną z nich jest rodzina. W niniejszym
opracowaniu zostanie podjęta próba ukazania najważniejszych zagrożeń ja-
kie niosą  środki społecznego przekazu w odniesieniu do rodziny oraz do
wychowania. Autor w swojej analizie oparł się na nauczaniu Jana Pawła II.
Uczynił to przede wszystkim ze względu na próbę przybliżenia Czytelni-
kom przesłania Papieża z Krakowa.

1 Por. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, art. 18 (Dz.U.  z dnia 16 lipca 1997 r. Nr 78,
poz. 483).
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MEDIALNY KONTEKST PONTYFIKATU JANA PAWŁA II

Temat środków społecznego przekazu był  Janowi Pawłowi II  bliski.
Wpisywał się, między innymi, w nauczanie społeczne Kościoła. Co więcej,
stanowił odpowiedź na znaki czasu jakie pojawiły się podczas pontyfikatu
Papieża z Krakowa. W 1978 roku popularna była telewizja, radio jak rów-
nież  prasa. U progu XXI wieku  zagościł w wielu domach Internet.  Warto
podkreślić,  iż  Watykan posiada zarówno swoją  telewizję,  jak i radio oraz
stronę internetową. Media te pełniły oraz pełnią wiele funkcji, takich jak in-
formowanie  o  życiu  Kościoła,  o  działaniach  podejmowanych  przez  jego
Głowę, stanowią także zbiór dokumentów Stolicy Apostolskiej. Ale zadania
tychże środków przekazu nie mają tylko i wyłącznie charakteru informacyj-
nego, ale pełnią także funkcję misyjną. 

Jan Paweł II każdego roku niósł ze sobą przesłanie do świata mediów.
Było ono szczególnie  widoczne podczas  ogłaszanych  Orędzi  na  Światowe
Dni  Środków Społecznego  Przekazu.  Pierwsze z nich miało miejsce w roku
1979, następne w kolejnych latach2. Warto podkreślić, iż Karol Wojtyła znał
środowisko mediów i wiedział jak się do niego odnosić. Wypływało to mię-
dzy innymi stąd, iż jeszcze w Wadowicach, a później w Krakowie, uczył się
sztuki aktorskiej, niezbędnej także do poruszania się w świecie środków spo-
łecznego przekazu. Co więcej, można wyróżnić cztery charakterystyczne ce-
chy podejścia Papieża z Polski do środków społecznego komunikowania.
Była  to  otwartość,  pozytywne  nastawienie  charakteryzujące  się  brakiem
lęku i nieufności, umiejętność reagowania na obecność mediów i wreszcie
szacunek wobec osób w nich pracujących3. Mimo to, Jan Paweł II wskazy-
wał na zagrożenia jakie niesie ze sobą świat środków przekazu. Wśród nich
szczególną rolę zwracał na zagrożenia dotyczące rodziny, a w jej kontekście
na te, które są związane z wychowaniem dzieci i młodzieży. 

NEGATYWNY WPŁYW MEDIÓW NA WYCHOWANIE
 MŁODEGO CZŁOWIEKA

Wychowanie  stanowi  jeden  z  najważniejszych  elementów  w  życiu
człowieka. Jest ono związane,  w większości  wypadków, z rodziną,  która

2 Por. T.  KORNECKI,  Promocja kultury przez media w nauczaniu Jana Pawła II, Kra-
ków 2008, s. 11. 

3 Por. A.  BACZYŃSKI,  Istotne cechy osobowości telewizyjnej Jana Pawła II, „Bielsko-
-Żywieckie Studia Teologiczne” 5 (2004), s. 11.
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stanowi,  a właściwie powinna stanowić,  naturalne środowisko w którym
jest kształtowany młody człowiek. Rodzice przekazują dziecku życie biolo-
giczne, swoje geny4, z drugiej jednak strony ciąży na nich obowiązek wy-
chowania. Kwestia ta łączy się z odpowiedzialnością za młodego człowieka
i jego przyszłe życie. Dotyczy ona wielu wymiarów jakie są związane z ży-
ciem młodzieży. Jednym z owych wymiarów są media. Dzisiaj w rodzinę
bardzo silnie  weszły środki masowego przekazu, stając się jej stałym człon-
kiem. Dlatego też troska o wychowanie młodego człowieka w kontekście ich
działania jest bardzo istotna. Wynika to stąd, iż młodzież, jak również dzie-
ci,  charakteryzują  się  wrażliwością  i  podatnością  na  bodźce  pochodzące
z zewnątrz. Są oni grupą najbardziej bezpośrednich odbiorców i w stopniu
najwyższym są narażeni na wpływ obrazów oraz informacji, które właśnie
dzięki mediom stają się częścią domowego ogniska5 – stwierdza Jan Paweł II.

Niewątpliwie negatywnie wpływa na dzieci i  młodzież  fakt,  iż  zbyt
wiele czasu poświęcają telewizji bądź Internetowi. Dzieje się to bardzo czę-
sto kosztem wykonywania obowiązków domowych, pomocy rodzicom, od-
rabiania zadań  czy też  spędzania wolnych chwil na świeżym powietrzu.
Dostarczane przez środki społecznego przekazu elektroniczne bodźce spra-
wiają, że dzieci stają się coraz bardziej nerwowe, zadania domowe odrabia-
ją naprędce, tylko dlatego, by wolny czas poświęcić telewizji6 bądź kompu-
terowi. Co więcej, takie podejście wpływa negatywnie na dziecko i młodego
człowieka gdyż nie uczy go obowiązkowości i wymagania od siebie, a jedy-
nie poświęcania czasu na przyjemności.

Badania wskazują, iż statystyczny Europejczyk przeznacza na ogląda-
nie telewizji 20 godzin w tygodniu7, a sztab ludzi pracuje nad tym, aby
dotrzeć  do  odbiorcy8.  Dane  te  pokazują,  jak  bardzo  telewizja  stała  się
w ostatnim czasie ważna dla ludzi. Należy podkreślić,  że obok niej coraz
ważniejszą rolę pełni Internet. Istnieje pojęcie cyberspołeczeństwa – czyli grupy
ludzi,  która wykorzystuje techniki telekomunikacyjno-informatyczne,  a w

4 Por. M. ZIEMSKA, Rodzina i dziecko, Warszawa 1986, s. 21.
5 Por.  JAN PAWEŁ II,  Środki społecznego przekazu w służbie chrześcijańskiej promocji

młodzieży. Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1985, [w:] Orędzia Ojca
Świętego Jana Pawła II, Kraków 1998, s. 228.

6 Por.  J.  KOMOROWSKA,  Telewizja  a  wychowanie  w rodzinie  i  zdrowie  psychiczne
dziecka,  [w:]  Kościół  a  środki  społecznego  przekazu,  red.  J.  CHRAPEK,  Warszawa  1990,
s. 114–115.  

7 Por. J. M. JACKOWSKI, Bitwa o prawdę – labirynt złudzeń, Warszawa 1997, s. 121.
8 Por. J. FOLKERTS, D. L. TEETER, Voices of a nation: a history of media in the United

States, London 1992, s. 6.   
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społeczeństwie tym najważniejszym  towarem jest informacja9. W tym kon-
tekście warto przytoczyć pytanie postawione przez Papieża: czy środki spo-
łecznego przekazu pozwalają realizować człowiekowi jego wolność10? 

Wolność, lecz nie samowola, jest jednym z podstawowych elementów
wychowania.  Wolność  to  możliwość  podejmowania  decyzji  w  oparciu
o świadomość czynów jakie się podejmuje, a także w oparciu o rozeznanie
motywów dla których podejmowane jest konkretne działanie. Istotnym ele-
mentem jest tutaj również rozeznanie skutków swojego działania11. A zatem
wolność różni się w znacznym stopniu od samowoli, czyli podejmowania
decyzji bez patrzenia na jej skutki. 

Zdaniem Papieża, media mają możliwość pozytywnego kształtowania
odpowiedzialnej wolności, jednak pyta on czy jest realizowana taka właśnie
możliwość12. Obserwując treści ukazywane w środkach społecznego prze-
kazu można stwierdzić, że ich dysponenci proponują i wychowują nie do
wolności, ale do samowoli. Z kwestią wolności i jej zaprzeczeniem, czyli sa-
mowolą,  związane  jest  ukazywanie  pewnych  wzorców zachowań.  I  tak,
o ile jeszcze nie tak dawno sfera seksualności stanowiła jakiś rodzaj tajemni-
cy pomiędzy dwiema osobami, o tyle współcześnie tabu związane z tą kwe-
stią całkowicie zniknęło. Jan Paweł II stwierdza, że ma miejsce  stręczyciel-
stwo dokonujące deprawacji  oraz zniszczenia13.  Stręczycielstwo to  objawia
się, między innymi, poprzez atakowanie odbiorcy, także młodego, scenami
erotycznymi i pornograficznymi. Ma to miejsce nie tylko w późnych godzi-
nach wieczornych, ale także w ciągu dnia, gdy w serialach, filmach czy pro-
gramach  można  zobaczyć  sceny  erotyczne.  Ich  niebezpieczeństwo  tkwi
w tym, iż młody człowiek czerpiąc wzorce z mass mediów stara się powie-
lać zachowania tam prezentowane, przyjmując je jako normę.

Środki społecznego przekazu promują niezwykle szeroko konsumpcjo-
nizm.  Dziecko i  młody człowiek jest  wręcz  osaczony setkami propozycji

9 Por. A. LEKKA-KOWALIK, Czy cyberetyka wystarczy cyberspołeczeństwu, [w:] Inter-
net i nowe technologie - ku społeczeństwu przyszłości, red. T. ZASĘPA, R. CHMURA, Często-
chowa 2003, s. 19.

10 Por. JAN PAWEŁ II, Środki społecznego przekazu w służbie odpowiedzialnej wolności.
Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1981, [w:]  Orędzia Ojca Świętego
Jana Pawła II, dz. cyt., s. 214.  

11 Por. M. DZIEWIĘCKI, Wychowanie do wolności, [w:] Autorytet prawdy. Wychowanie
dzieci i młodzieży, red. M. RYŚ, Warszawa 2006, s. 56.

12 Por. JAN PAWEŁ II, Środki społecznego przekazu w służbie odpowiedzialnej wolności,
przem. cyt., s. 214

13 Por. tamże, s. 216.
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związanych z kupnem takiej bądź innej rzeczy. Współcześnie media starają
się przekonywać, iż posiadanie rzeczy materialnych jest gwarantem sukce-
su i szczęścia14, promują one – jak określa to Papież – rozpasany hedonizm15.
To z kolei powoduje, iż młody człowiek może mieć zaburzony system war-
tości oraz odniesień i może traktować sprawy materialne jako najważniej-
sze.  Co więcej,  dla  osoby owładniętej  materializmem, wartości  duchowe
będą zepchnięte na mało znaczące pozycje w życiu. 

Jan Paweł II wskazuje na to, iż w konsumpcjonizmie cały system od-
niesień do religii staje się przestarzały. Już Ojcowie Soboru Watykańskiego II
mówili o tym, iż w literaturze i sztuce dochodzi do odrzucenia Boga (por.
KDK 7). Co więcej, religijność w konsumpcyjnym ujęciu równoznaczna jest
z blokadą swobodnego życia16. Wiara budowana jest w oparciu o głoszenie
Słowa.  Nie  chodzi  tu  tylko  i  wyłącznie  o  mówienie  o  Bogu,  ale  przede
wszystkim o przykład płynący ze strony osoby głoszącej owo Słowo17. Dzię-
ki przykładowi religijność, a tym samym wiara, może stać się dla młodego
człowieka czymś atrakcyjnym i wartym głębszego poznania. 

Papież dostrzega, iż w środkach społecznego przekazu brakuje właści-
wego odzewu dotyczącego chrześcijańskiego modelu życia18. Jeżeli w pra-
sie, telewizji, radiu czy Internecie brakuje szacunku wobec wartości chrze-
ścijańskich, jeżeli są one wyśmiewane bądź sprowadzane tylko i wyłącznie
do relacji  z  mszy świętych,  bądź  wizyt  Głowy Kościoła w danym kraju,
wówczas stają  się  nieatrakcyjne dla młodego człowieka. Istnieją  filmy dla
młodzieży, w których dochodzi nie tylko do ośmieszana, ale wręcz profana-
cji symboli religijnych. Przykładem może być amerykańska komedia: Euro-
trip.  Reżyserami tej  produkcji  są:  Alec Berg, David Mandel, Jeff  Schaffer.
Film opowiada o grupie amerykańskiej młodzieży odwiedzającej różne kra-
je w Europie, w tym Watykan. To tutaj pokazana jest scena współżycia ma-
jąca miejsce w konfesjonale19. Miejsce pojednania człowieka z Bogiem, miej-

14 Por. K. CZUBA, Etyczne konsekwencje manipulacji w mass-mediach, [w:] Dziennikar-
ski etos, red. R. D. GRABOWSKI, Z. KOBYLIŃSKA, Olsztyn 1996, s. 143.

15 Por. JAN PAWEŁ II, Kościół broni godności każdego człowieka. Przemówienie do Kole-
gium kardynalskiego, [w:]  JAN PAWEŁ II,  Nauczanie społeczne 1978–1979, t. 2, Warszawa
182, s. 208. 

16 Por. JAN PAWEŁ II, Chrystus wzywa do prawdy. Przemówienie do młodzieży w Gal-
way, [w:] JAN PAWEŁ II, Nauczanie społeczne 1978–1979, dz. cyt., s. 285.

17 Por. K. MISIASZEK, Wychowanie do wiary, [w:] Autorytet prawdy, dz. cyt., s. 114. 
18 Por. JAN PAWEŁ II, Homilia podczas mszy św. dla rodzin na Placu de Lima w Madry-

cie, [w:] JAN PAWEŁ II, Nauczanie społeczne 1978–1979, dz. cyt., s. 244.
19 Por. Eurotrip, USA 2004, min. 88. 
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sce odpuszczenia grzechów staje się miejscem, w którym zostaje popełniony
grzech. Co więcej, konfesjonał zostaje sprowadzony do zabawnego gadżetu
wykorzystanego w filmie. We wspomnianej produkcji występuje więcej żar-
tów sytuacyjnych dotyczących Kościoła katolickiego – między innymi zwią-
zane są one ze śmiercią Papieża20 (film powstał w 2004 roku, a więc kilka
miesięcy  przed  odejściem  Jana  Pawła  II).  Takie  produkcje  sprawiają,  że
w młodym człowieku dochodzi do zaburzenia różnicy między sacrum a pro-
fanum.  Nie istnieje jasna granica między tym, co jest i  powinno pozostać
święte, a rzeczywistością czysto ludzką, niekiedy grzeszną. Podsumowaniem
takiego przedstawienia świata niech będą słowa Jana Pawła II: „w bardzo
znacznym stopniu środki przekazu przyczyniły się do przemian w posta-
wach, normach i w zobowiązaniach moralnych człowieka: w zachowaniach
seksualnych młodzieży, w tym, co dotyczy rozumienia małżeństwa i rodzi-
ny oraz ich codziennej rzeczywistości okazuje się  dzisiaj, że dokonuje się
przejście od rzekomo większej  wolności  do zupełnego braku ograniczeń.
Ceną porzucenia zobowiązań etycznych staje się nowe zniewolenie, niegod-
ne człowieka i jego pełnej godności”21. Słowa te pokazują najbardziej nega-
tywne oddziaływanie mediów na wychowanie młodego człowieka.    

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, iż rzeczywistość ukazywa-
na przez środki społecznego przekazu jest rzeczywistością wirtualną – wy-
gląda ona realistycznie, powoduje prawdziwe odczucia, mimo to nie jest re-
alna22. W krótkim czasie (na przykład w przeciągu dwóch godzin – jeśli tyle
trwa film) każdy odbiorca,  w tym młody człowiek, przeżywa zabójstwa,
miłość  bohaterów, czy też  ich zdradę.  Sceny erotyczne przeplatają  się  ze
scenami akcji czy wręcz grozy. To wszystko wpływa na postrzeganie rze-
czywistości szczególnie przez dzieci i młodzież. Śmierć nie jest już czymś
wyjątkowym, podobnie jak zdrada czy przestępstwo. „Wyobraźnia – mówi
papież  – właściwa wiekowi młodzieńczemu, stanowiąca wyraz zdolności
twórczych, szlachetnych porywów, zmienia się w jałowe zżycie z obrazem,
to znaczy w przyzwyczajenie, które staje się nieudolnością i niweczy bodź-
ce  i  pragnienia,  zaangażowanie  i  pomysłowość”23.  Co  więcej,  następuje
oswajanie ze śmiercią i przemocą, co dla wychowania młodego człowieka
jest niezwykle negatywne.

20 Por. tamże
21 Por. JAN PAWEŁ II, Istota, wielkość i odpowiedzialność sztuki i publicystyki. Przemówienie

do artystów i dziennikarzy, [w:] JAN PAWEŁ II, Wiara i kultura, Rzym–Lublin 1988,  s. 94.
22 Por. S. JUSZCZYK, Komunikacja człowieka z mediami, Katowice 1998, s. 80. 
23 Por. JAN PAWEŁ II, Środki społecznego przekazu w służbie chrześcijańskiej promocji

młodzieży, przem. cyt., s. 226.
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Należy  podkreślić,  że  środki  społecznego  przekazu  przepojone  są
przemocą.  Przyciąga  ona  widzów  gwarantując,  między  innymi,  większą
oglądalność, a tym samym większe wpływy z reklam. Jednak to tylko jedna
strona ukazywania przemocy. Jest jeszcze inny jej wymiar, szczególnie nie-
bezpieczny dla wychowania: im bardziej wrażliwe dziecko, tym mocniej re-
aguje emocjonalnie na dostarczane bodźce, co może wywoływać u niego za-
burzenia  snu,  lęki,  a  nawet  fobie24.  Należy  wspomnieć  także  o  tym,  iż
dziecko nabywając wzorce zachowań z mediów uczy się przemocy i agresji.
Staje się coraz mniej wyczulone na to, że stanowią one negatywne ludzkie
zachowania. Istnieją ośrodki badań starające się ukazać wpływ środków ko-
munikacji, między innymi na dzieci, właśnie w kontekście przemocy i ema-
nacji seksem jakie mają miejsce w mediach. Badania związane z przemocą,
na przykład w telewizji, są istotnym zadaniem25, dzięki któremu można po-
kazać  konkretne  negatywne  skutki  przemocy  ukazywanej  na  srebrnym
ekranie. Nie sposób mówić o wychowaniu, a tym samym o kształtowaniu
młodych ludzi bez odniesienia do wartości. Jan Paweł II prosił wychowaw-
ców i nauczycieli o to, by swoim wychowankom i uczniom przekazywali
prawdziwe wartości. Apelował, aby byli oni pomocni młodemu człowieko-
wi w kierowaniu się przez niego zrozumieniem, tolerancją, a także szacun-
kiem26. Tolerancja nie może akceptować na przykład relatywizmu moralne-
go27. Chodzi tu zatem o tolerancję jako szacunek wobec innych. Jednak głos
Papieża wydaje się pozostawać bez większego odzewu, nawet jeśli nauczy-
ciele go słuchają. Dlaczego tak się dzieje? Otóż wychowawcy nie są w stanie
przebić się przez popularność środków społecznego przekazu, które niestety
często nie kierują  się  wskazaniami Ojca Świętego. Nauczyciel nie ma tak
atrakcyjnych możliwości jakie posiada telewizja czy Internet. Dla młodego
człowieka wychowawca czy też nauczyciel jest osobą  z innej epoki. Współ-
cześnie jedynymi wychowawcami stają się bardzo często telewizja oraz Inter-
net. A to, na podstawie powyższej refleksji, nie wpływa pozytywnie na wy-
chowanie młodych ludzi. 

24 Por.  J.  KOMOROWSKA,  Telewizja a wychowanie w rodzinie i  zdrowie psychiczne
dziecka, art. cyt., s. 121.

25 Por. R. D. WIMMER, J. R. DOMINICK, Mass-media. Metody badań, Kraków 2008,
s. 13.

26 Por. JAN PAWEŁ II, Przebacz, a zaznasz pokoju. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju
1997, [w:] Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II, dz. cyt., s. 162. 

27 Por. T.  ZASĘPA,  Fundamenty zurnalistiky v podmienkach globalizacie,  red. P.  STU-
RAK, „Theologos” 1 (2008), s. 10. 
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Niezwykle niebezpieczną kwestią związaną ze światem mediów i ich
wpływem na wychowanie jest następujące podejście rodziców do środków
społecznego przekazu: otóż  – jak mówi Papież  – zwracają  oni uwagę  na
świat kolegów i koleżanek, natomiast w mniejszym stopniu kontrolują rze-
czywistość:  prasy,  Internetu,  komiksu,  a  zatem treści  jakie  są  podawane
przez media i jakie pojawiają się w świecie młodego człowieka bez tak zwa-
nego pośrednictwa orientacyjnego28. Chodzi tutaj o to, iż dzieci oraz młodzież
przyjmują  bezkrytycznie  to,  co  podawane  jest  w  środkach  przekazu.
W związku z tym nie dokonują  oceny tego, co proponują  ich dysponenci
oraz dziennikarze. To wszystko powoduje, że młody człowiek potrzebuje
kogoś, kto poprowadzi go przez gąszcz treści podawanych w mediach. Nie
chodzi tutaj o zakaz oglądania telewizji czy korzystania z Internetu, ale o to,
by młodzież wiedziała jak to robić. Rodzice powinni przygotowywać dzieci
do umiejętnego wyboru treści ze środków masowego przekazu29.  Chodzi
o to, by nie spędzały one bezkrytycznie czasu przed telewizorem czy też
komputerem. Świat mediów może zagrażać nie tylko wychowaniu, ale tak-
że szerzej pojętemu życiu rodzinnemu. Stąd też warto, w krótkiej analizie,
przybliżyć to, co na ten temat mówi Jan Paweł II.   

ZAGROŻENIA ZE STRONY MEDIÓW DOTYCZĄCE 
SFERY RODZINNEJ

Obok wychowania warto zwrócić uwagę także na inne sfery, które do-
tyczą relacji rodzina – środki społecznego przekazu. Niewątpliwie jednym
z naturalnych elementów rodziny od wieków było to, iż rodzice stanowili
autorytet dla swoich dzieci. Byli oni autorytetami w dziedzinie moralności,
religii, wychowania. W dzisiejszych czasach rola rodziców w wielu wypad-
kach została zdewaluowana. Ich miejsce zastąpiły media, a funkcja autory-
tetu uległa osłabieniu, co widać między innymi w tym, iż dzieci szukają au-
torytetu poza swoimi rodzicami30. 

Należy zwrócić uwagę także na to, iż  media bardzo często pokazują
zniekształcony, a tym samym nieprawdziwy obraz rodziny31. Często można

28 Por. JAN PAWEŁ II, Rodzina wobec środków społecznego przekazu. Orędzie na Świa-
towy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1980, [w:] Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II, dz.
cyt., s. 210. 

29 Por. tamże, s. 211. 
30 Por. Posiedzenie plenarne Papieskiej Rady ds. Rodziny, „Niedziela” 44 (2002), s. 4. 
31 Por. tamże. 
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zobaczyć patologiczne rodziny, rozpad tej najmniejszej komórki społecznej
czy wreszcie nienaturalne podejście do seksualności takie jak molestowanie.
Niezwykle rzadko można z kolei dowiedzieć się o pozytywnej roli jaką peł-
ni rodzina. Niezbyt często ukazywane są na przykład pełne rodziny, w któ-
rych dzieci uczą się wartości, wiedzą czym jest miłość i wzajemne zaufanie. 

Jan Paweł II stwierdza, że telewizja może mieć ujemny wpływ na ro-
dziny.  Może  bowiem powodować  to,  że  poszczególne osoby w rodzinie
będą zamykały się w swoich własnych światach, a tym samym będzie do-
chodziło do zrywania więzi międzyosobowych32, a istotną rolę w budowa-
niu twórczej atmosfery w rodzinie odgrywają właśnie więzi międzyludzkie,
które powinny zachodzić między poszczególnymi członkami rodziny. Każ-
dy kto należy do niej, winien dbać właśnie o wspomniane związki. Rodzina
może być tą przestrzenią, w której każda osoba czuje się kochana oraz po-
trzebna.  Budowanie prawidłowej  atmosfery jest  uzależnione zarówno od
rodziców, jak i od dzieci. Atmosfera, a co za tym idzie więź rodzinna, nie
jest dziełem przypadku, winna ona być oparta na przebaczeniu, tolerancji
oraz współpracy33. Więzi są podstawowym elementem prawidłowego funk-
cjonowania rodziny. Bez nich ta najważniejsza komórka społeczna staje się
pusta i pozbawiona swojej funkcji wychowawczej oraz wspólnotowej, prze-
staje być miejscem dzielenia trosk i radości, a staje się tylko domem, w któ-
rym osoby nocują, jedzą i spędzają pewną część swojego czasu. Papież pod-
kreśla,  że  programy  telewizyjne  mogą  spowodować  wyobcowanie
poszczególnych  członków  rodziny34.  Rodzice  dla  których  ważniejszy  od
dziecka jest mecz bądź kolejny odcinek serialu tracą wpływ na postępowa-
nie swoich dzieci. Dzieci dla których ważniejsza od rozmowy z rodzicami
jest rozmowa z wirtualnymi znajomymi na  gadu-gadu tracą możliwość do-
wiedzenia się prawdy o otaczającym świecie i nie mogą skorzystać z rady
osób doświadczonych i obdarzających je miłością. Jednak największą odpo-
wiedzialność za taki stan rzeczy ponoszą nie dzieci, lecz rodzice. To oni de-
cydując się na wychowanie dziecka powinni mieć świadomość tego, w jaki
sposób prawidłowo poprowadzić owo wychowanie. 

Wobec  wskazania  zagrożeń  jakie  niosą  ze  sobą  środki  społecznego
przekazu warto zwrócić  uwagę  na pewną  kwestię.  Otóż  nie jest możliwa
całkowita ochrona dzieci i młodzieży, a tym samym rodziny, przed nega-

32 Por. JAN PAWEŁ II, Środki społecznego przekazu w służbie odpowiedzialnej wolności,
przem. cyt., s. 213–218. 

33 Por. S. GŁAZ, Rodzina a jednostka, Kraków 1998, s. 51–52.
34 Por. tamże. 
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tywnym wpływem mass mediów. Mimo to można uwrażliwić, szczególnie
młodzież i dzieci, na treści przekazywane przez środki masowej komunika-
cji.  Wpływ mediów na pojedyncze osoby jest  również  wpływem na całe
społeczeństwo. Przykładem może być odniesienie do prawdy. Tyle jest jej
w życiu narodu ile jest w środkach przekazu35, a młodzież i rodzina stano-
wią  przyszłość  narodu,  który  może  prawidłowo  funkcjonować  właśnie
dzięki prawdzie. 

Istotną kwestią wydaje się wychowanie do właściwego odbioru treści
medialnych, które powinno odbywać się w domu oraz w szkole. W Polsce
od pewnego czasu istnieją lekcje poświęcone mass mediom. Wydaje się jed-
nak, iż ich wprowadzenie miało miejsce zdecydowanie zbyt późno. Ważną
kwestią dotyczącą  wychowania do mediów winno być krytyczne do nich
podejście. Jednak nie może się ono zamykać tylko i wyłącznie we wskaza-
niu błędów jakie  występują  w środkach przekazu36.  Powinno dochodzić,
między innymi, do dialogu pomiędzy dysponentami mediów a Kościołem,
a także pomiędzy szkołą, rodziną i instytucjami religijnymi (por. DWCH 5). 

Dzięki temu rzeczywistości te mogą się ubogacać, a środki społecznego
komunikowania  mogą  wykorzystywać  dobre  moralnie  treści  w  swoim
przekazie. Dzięki temu zmniejszy się zagrożenie ze strony świata mediów
w stosunku do rodziny i wychowania młodych ludzi. Rodzina ma prawo
oczekiwać od środków społecznego przekazu tego, że będą stanowiły pozy-
tywne instrumenty dzięki którym społeczeństwo będzie podbudowywane,
a rodzina umacniana podstawowymi wartościami37. Na podstawie przed-
stawionych wyżej przykładów widać, że w wielu przypadkach media nie
niosą ze sobą wartości, ani tego co może być pomocne rodzinie i jej człon-
kom. 

ZAKOŃCZENIE

Środki  społecznego przekazu są  bardzo mocno wpisane w życie ro-
dzinne. Niemal w każdym domu jest telewizor, odbiornik radiowy, a w co-

35 Por. A. LEPA, Prawda w mediach – wierność czy zdrada, [w:] Mass-media dla prawdy,
red. S. KOWOLIK, Tarnowskie Góry 2007, s. 19.

36 Por. A. ZWOLIŃSKI, Media a wychowanie, [w:] tamże, s. 45. 
37 Por.  Karta Praw Rodziny przedłożona przez Stolicę Apostolską wszystkim osobom, in-

stytucjom i władzom zainteresowanym misją rodziny we współczesnym świecie 22 października
1983 roku,  [w:]  Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych.
Zbiór dokumentów, Toruń 1999, s. 373–374.
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raz większej liczbie mieszkań i domów także dostęp do Internetu. To on, jak
podkreśla Benedykt XVI, skłania do integracji przekazu pisemnego, przeka-
zu wideo, a także przekazu dźwiękowego38. Niejednokrotnie rodzina zbiera
się  wspólnie  by  śledzić  losy  filmowych  bohaterów  czy  też  wydarzenia
w kraju i poza jego granicami ukazane w telewizji bądź w sieci. Duża ilość
czasu spędzona wraz z mediami sprawia, że wywierają one coraz większy
wpływ na wychowanie młodych ludzi oraz na życie rodzinne, a nie zawsze
jest to wpływ pozytywny. Przede wszystkim zostają zaburzone kanony wy-
chowania – już nie rodzic staje się autorytetem, ale dziennikarz czy aktor.
Co  więcej,  wzorce  wychowania  przedstawiane  w  środkach  społecznego
przekazu naruszają  elementarne zasady jakie powinny towarzyszyć  temu
procesowi.  Przed dzieckiem i  młodym człowiekiem zostaje ukazany cały
świat wraz z tym, co w nim negatywne – jak przemoc, albo tym, co powinno
funkcjonować w sferze intymnej – jak współżycie między kobietą i mężczyzną. 

Próbując dokonać oceny środków społecznego przekazu należy stwier-
dzić, iż niosą one ze sobą silnie negatywny wpływ na wychowanie młodego
człowieka oraz na funkcjonowanie rodziny. Jednak nie są one rzeczywisto-
ścią bezosobową. Za ich działanie odpowiedzialne są konkretne osoby czyli
dysponenci mediów i dziennikarze. Oni ponoszą największą odpowiedzial-
ność za treści przekazywane w radiu, telewizji, Internecie czy prasie. 

Zagrożenia  dla  rodziny  wynikające  z  negatywnego  wpływu na  nią
środków społecznego przekazu będą skutkowały w przyszłości. Młodzi lu-
dzie za kilka, kilkanaście lat będą odpowiedzialni za swoje rodziny, podej-
mowane decyzje, a także za losy kraju. Bierność, brak zasad, ogólnie przyj-
mowany i promowany przez media liberalizm moralny będą przenoszone
na różne elementy życia. Istnieje duże prawdopodobieństwo tego, iż relacje
między ludźmi zostaną  sprowadzone do krótkich informacji,  a rozmowy
i debaty w gronie rodzinnym czy przyjacielskim zastąpią w całości progra-
my telewizyjne. Dlatego też, słuszną wydaje się analiza występujących już
dziś zagrożeń rodziny i wychowania płynących ze strony mass mediów po
to, by bronić się przed negatywnymi skutkami jakie wystąpić mogą w przy-
szłości. 

38 Por. BENEDYKT XVI, Dzięki wam wielu ludzi czuje się bliżej Boga i Kościoła. Przemó-
wienie  z  okazji  25-lecia  Watykańskiego  Ośrodka  Telewizyjnego,  „L’Osservatore  Romano”
(wyd. polskie) 30 (2009), nr 2, s. 16.
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ANALYSIS OF SELECTED ASPECTS OF TEACHING OF JOHN PAUL II
 IN THE SCOPE OF FAMILY LIFE AND EDUCATION UNDER THREAT OF 

MEDIA INFLUENCE

The impact of mass media on family life is enormous. A TV and  radio set can be
found in almost every house,  with noticeable an increasing number of apartments and
houses having access to the Internet. Benedict XVI emphasizes that the Internet has be-
come the level where a written message, a video message, and a sound message come to-
gether and merge.  It is a very recognizable picture when the whole family gather togeth-
er to follow up the life events of their favourite characters which are presented on TV or
in the Internet , or to find out about the recent news about the country or abroad events.  

A growing number of hours spent with the media results in their increasing impact
on the education of young people and on family life, and this influence is not always
a good one. First of all it disturbs the balance of the canons of education – sometimes
a fame of an actor or a journalist may  even undermine parents  authority. Moreover, the
models of education presented in mass media undermine the basic principles accompa-
nying to the process of education. Via media a child or young man experiences the all as-
pects of the world sometimes with its negative sphere – like violence, or the intimate
sphere – like a sexual part of man’s and woman’s life. 

tłum. Tomasz Kornecki
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MENTALNOŚĆ ANTYKONCEPCYJNA

We  współczesnym  świecie  stosowanie  środków  antykoncepcyjnych
bywa często postrzegane jako naturalne działanie wpisane w życie każdej
pary małżeńskiej.  Takiemu rozumieniu sprzyja m.in. komercjalizacja oraz
szerokie  reklamowanie  antykoncepcji  w  mediach,  to  z  kolei  wpływa  na
tworzenie się  specyficznej mentalności społeczeństwa w kwestii widzenia
intymnej sfery życia człowieka, a mianowicie następuje wyraźne oddziele-
nie ludzkiej seksualności od płodności. Prawie od pół wieku, bo od lat 60.
ubiegłego stulecia, kobietom proponuje się  stosowanie antykoncepcji hor-
monalnej, oferując im złudne poczucie bezpieczeństwa, by akt współżycia
nie  był  obciążony niepokojem o nieplanowane poczęcie  dziecka.  Rozpo-
wszechnianie  antykoncepcji  wpływa nie  tylko na  intymne życie  małżon-
ków, ale nade wszystko na sposób ich myślenia, kształtując u nich mental-
ność, którą można nazwać mentalnością antykoncepcyjną.

ANTYKONCEPCJA W ŚWIETLE NAUCZANIA KOŚCIOŁA

Zgodnie z encykliką papieża Pawła VI, antykoncepcją nazywa się taką
„ingerencję w funkcjonowanie organizmu kobiety lub mężczyzny, która za-
równo w przewidywaniu zbliżenia cielesnego, jak i podczas jego spełnienia
czy w rozwoju jego naturalnych skutków miałaby za cel uniemożliwienie
poczęcia lub stanowiła środek prowadzący do tego celu”1. Antykoncepcja
jest więc nie tylko naruszeniem cielesnej struktury stosunku małżeńskiego,
lecz również jego wewnętrznym nieładem wyrażającym się w udaremnie-
niu  zapłodnienia.  Antykoncepcja  znaczy  dosłownie:  przeciwpoczęcie.  Po-
wstaje z lęku przed dzieckiem i polega na sztucznym oddzieleniu przeżycia

1 HV 14.
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seksualnego od płodności. Środki antykoncepcyjne blokują w żonie i mężu
płodność, a tym samym uszkadzają i zafałszowują osobowe, wzajemne od-
danie  się  sobie2.  Antykoncepcja  uniemożliwia  zapłodnienie  przez  niedo-
puszczenie do połączenia się komórki jajowej z plemnikiem lub też blokuje
proces dojrzewania żeńskiej komórki rozrodczej. 

Już św. Hipolit (175–235) potępiał praktyki kontroli urodzeń. Pisał, że
wiele tzw.  chrześcijanek używa środków antykoncepcyjnych i sznuruje się
celem spędzenia płodu wówczas, gdy ze względu na rodzinę lub z człowie-
kiem niższego stanu nie chcą  mieć  dziecka. Także Epifaniusz z Salaminy
(315–403) praktykowanie środków antykoncepcyjnych określał jako zepsucie
i wzywał, iż nie godzi się tego robić chrześcijanom3. Problem kontroli uro-
dzeń podjął w swoich homiliach św. Jan Chryzostom (350–407). Potępiając
chciwość,  stwierdza,  że  ludzie  nią  ogarnięci  „uważają  za  rzecz  przykrą
i ciężką to, co dla innych jest pożądane, mianowicie posiadanie dzieci. Z tej
więc przyczyny wielu zostało bezdzietnymi, uczynili naturę bezpłodną, nie
zabijając wprawdzie dzieci, lecz zapobiegając ich poczęciu”4. Interesującym
faktem jest to, że św. Jan Chryzostom praktykowanie antykoncepcji wiąże
z bałwochwalstwem.  Twierdzi,  że brak wiary  w Chrystusa  prowadzi  do
rozwiązłości obyczajów, a w konsekwencji do praktyk antykoncepcyjnych
oraz aborcyjnych5. Natomiast św. Hieronim (331/347–419) w swoich Listach
kobiety, które stosowały antykoncepcję,  nazywa  wdowami,  ze względu na
ich niechęć do dzieci6. Święty Augustyn (354–430) przypomina, że unikanie
poczęcia dziecka jest obrazą Boga Stwórcy. Natomiast kobiety, które stosują
antykoncepcję, nazywa kochankami zaspokajającymi tylko żądze własnego
męża. Przeciwny stosowaniu środków antykoncepcyjnych jest także Cezary
z Arles (370–452). Zaleca, aby kobiety, które nie chcą mieć dzieci, a stosują
środki antykoncepcyjne, wstąpiły lepiej do zakonu, aby tam odpokutować
za czyny przeciwne prawu Bożemu7.

2 Por.  E.  WÓJCIK,  Trzeba kochać,  żeby  żyć.  Aspekty  psychofizjologiczne  małżeństwa,
Warszawa 2000, s. 214.

3 Por. A. J. KATOLO,  Kontrola urodzin w starożytności, [w:]  Bezdroża antykoncepcji,
red. A. J. KOTOLO, Lublin 2001, s. 90-91.

4 ŚW. JAN CHRYZOSTOM, Homilia XXVIII na Ewangelię według św. Mateusza, nr 5,
Kraków 2000, s. 345.

5 Por. ŚW. JAN CHRYZOSTOM, Homilia XXIV na List św. Pawła do Rzymian, nr 4,
Kraków 1998, s. 379–380.

6 Por. A. J. KATOLO, Kontrola urodzin w starożytności, art. cyt., s. 93.
7 Por. tamże, s. 94.
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Chrześcijanie pierwszych wieków byli świadomi, że stosownie anty-
koncepcji i dopuszczanie się aborcji jest pogwałceniem praw Bożych. Ocenę
środków antykoncepcyjnych przedstawia w sposób jasny i  zdecydowany
już Pius XI w Encyklice o chrześcijańskim małżeństwie „Casti connubii”. Stwier-
dza on, iż  ktokolwiek użyje małżeństwa w ten sposób, by umyślnie uda-
remnić naturalną siłę rozrodczą, łamie prawo Boże oraz prawo przyrodzo-
ne, obciąża swoje sumienie grzechem8. Również zdecydowane stanowisko
wobec antykoncepcji wyraża papież Jan XXIII w encyklice Mater et magistra,
gdzie przestrzega przed stosowaniem metod, które nie liczą się z godnością
człowieka.  Nie  należy  „wynajdować  takiego  rozwiązania,  które  zadaje
gwałt  ustanowionemu  przez  Boga  porządkowi  moralnemu”9.  Natomiast
Paweł VI w encyklice Humanae vitae, wzywając ludzi do przestrzegania na-
kazów prawa naturalnego, naucza, że „konieczną jest rzeczą, aby każdy akt
małżeński  zachował  swoje  wewnętrzne przeznaczenie do przekazywania
życia ludzkiego”10. Także Sobór Watykański II potwierdza, że „miłość mał-
żeńska bardzo często doznaje sprofanowania przez egoizm, hedonizm i nie-
dozwolone zabiegi przeciw poczęciu”11.

Podobnie Katechizm Kościoła Katolickiego uznaje stosowanie antykoncep-
cji za niegodne12. Antykoncepcja sprzeciwia się bowiem naturalnej celowo-
ści aktu seksualnego. Sięganie po środki antykoncepcyjne oznacza rezygna-
cję  człowieka ze  zdolności  panowania  nad sobą.  Antykoncepcja  oznacza
więc  porażkę  człowieka.  Jest  ona  podtrzymywaniem i  utrwalaniem ego-
izmu  w  małżeństwie,  aż  do  negatywnej  postawy  wobec  życia  dziecka
włącznie. Sprzeciwia się miłości i odpowiedzialności, godności osoby i jest
wrogiem postępu duchowego. Ponadto działanie antykoncepcyjne sprowa-
dza  kobietę  do  rzędu rzeczy,  a  mężczyznę  zwalnia  z  odpowiedzialnego
i godnego działania, prowadzi często do wewnętrznego rozbicia i niejedno-
krotnie jest przyczyną rozpadu małżeństwa13. 

Niektórzy uważają, że antykoncepcja jest zła, dlatego że jest zakazana,
tymczasem jest odwrotnie, antykoncepcja dlatego powinna być  zakazana,
ponieważ jest moralnie zła. Negatywne skutki antykoncepcji odbijają się na

8 Por. S. NOWAK, Problem antykoncepcji w świetle nauki Kościoła, [w:] Specjalistyczne
aspekty problemu antykoncepcji. Sesja Naukowa lekarzy i teologów (7–8 II 1976), s. 63.

9 Tamże, s. 64.
10 HV 11.
11 KDK 47.
12 Por. KKK 2370.
13 Por. J. BAJDA, Moralna ocena antykoncepcji a przerywanie ciąży, Gdańsk 1996, s. 6;

W. GASIDŁO, Z zagadnień etyki małżeńskiej i rodzinnej, Kraków 1990, s. 136–137.
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stosunkach interpersonalnych  między małżonkami.  Małżonkowie,  którzy
w życiu seksualnym posługują się środkami antykoncepcyjnymi, doświad-
czają zaniku potrzeby rodzicielstwa, tracą szybko poczucie świeżości i uro-
ku życia intymnego, popadają w pewnego rodzaju rutynę. Jedna strona za-
czyna traktować  drugą  bezosobowo, jako przedmiot służący do zdobycia
maksymalnej przyjemności. Tego rodzaju postawa wpływa na obniżanie się
między małżonkami poziomu życia moralnego. Dzieje się tak, ponieważ pod
wpływem antykoncepcji zmniejsza się prawidłowe przeżywanie psychiczne
aktu seksualnego jako aktu prawdziwej miłości14. Zdaniem Pawła VI, godzi
ona w miłość,  sprzyja urzeczowieniu współmałżonka. Wyraża obawę,  że
„mężczyźni,  przyzwyczaiwszy się  do stosowania praktyk antykoncepcyj-
nych, zatracą szacunek do kobiet i lekceważąc ich psychofizyczną równo-
wagę, sprowadzą je do roli narzędzia, służącego zaspokojeniu swojej ego-
istycznej  namiętności,  a  w  konsekwencji,  przestaną  je  uważać  za  godne
szacunku i miłości towarzyszki życia”15.

Natomiast Jan Paweł II głosi, że małżonkowie stosujący antykoncepcję
sprowadzają akt małżeński z poziomu spotkania osób na poziom spotkania
ciał.  Miłość  zostaje  zdegradowana  jedynie  do  fizycznego  współżycia,
a uczucie miłości dostarcza tylko oprawy działaniom seksualnym. W takim
akcie małżeńskim ciało staje się towarem, przedmiotem użycia i wykorzy-
stania16. Taki sposób używania ciała dla własnej przyjemności prowadzi do
zniewolenia, z którego człowiek nie chce i nie umie się uwolnić, gdyż coraz
bardziej wyrachowana i wyszukana przyjemność seksualna powoduje uza-
leżnienie. Antykoncepcja często bywa wykorzystywana właśnie w celu za-
żywania jedynie przyjemności seksualnej jako celu działania seksualnego.
Człowiek uzależniony od przyjemności seksualnej uprzedmiotawia tym sa-
mym i wykorzystuje osobę współmałżonka lub obydwoje popadają w nie-
wolę własnych namiętności. Poszukiwanie przyjemności jako celu samego
w sobie sprawia, że człowiek staje się zwolennikiem mentalności konsump-
cyjnej i troszczy się o to, by jak najwięcej używać i zaspokajać własne ego-
istyczne potrzeby17. Środki antykoncepcyjne także stają się w tej mentalno-
ści przedmiotem pożądania, gdyż  dają  możliwość  używania seksu, który
jest źródłem przyjemności. Ten rodzaj zniewolenia polega więc na odwróce-
niu hierarchii celów i środków.

14 Por. J. LASKOWSKI, Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Soboru Watykańskiego II,
Warszawa 1985, s. 219.

15 HV 17.
16 Por. LR 19.
17 Por. CA 41.
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PRZYCZYNY POSTAWY ANTYKONCEPCYJNEJ

Niebezpiecznym zjawiskiem, sprzyjającym postawie antykoncepcyjnej,
jest atak na rodzinę. Prawda o wiernej i trwałej miłości często jest podważa-
na publicznie, zwłaszcza w środkach masowego przekazu. W tym zaplano-
wanym spisku przeciw rodzinie chodzi przede wszystkim o lansowanie ka-
rykaturalnej  wolności  w  imię  fałszywie  pojętego  prawa  do  szczęścia
i miłości  obdartej  z  godności.  Rodzinę  uważa  się  za  przeżytek,  bastion
wstecznictwa,  strukturę  patriarchalną  uciskającą  i  manipulującą  swoimi
członkami. Współczesna rodzina traci swoją  moc pozytywnego oddziały-
wania, zwłaszcza na ludzi młodych. Zdaniem M. Keatinga, jesteśmy świad-
kami drastycznej  próby wykradzenia  rodzicom i  Bogu całego pokolenia,
a także usiłowań obrabowania młodych z ich własnego szczęścia18. 

Nadmierne zainteresowanie sprawami płci, które obserwuje się obec-
nie w społeczeństwie, zalew pornografii oraz demagogii seksualnej usiłują-
cej przedstawić problem płci jako kluczowy w życiu człowieka, jest zjawi-
skiem szkodliwym dla współczesnej rodziny i nie sprzyja przekazywaniu
życia  w rodzinie.  Katolicka  propozycja  dotycząca  życia  seksualnego  jest
dzisiaj  przedstawiana jako moralność  przeszłości.  Najczęściej  pojawiające
się zarzuty pod jej adresem dotyczą represyjnego podejścia do seksualności.
Niszczy ono ponoć spontaniczność uczuć, uczy negatywnego spojrzenia na
seks, obwarowuje go licznymi zakazami. Ponadto skazuje niekochające się
małżeństwa  na  dożywotnią  mękę  wspólnego  życia,  dąży  do  obarczenia
małżonków dużą liczbą dzieci, wymaga przyjęcia niechcianych, a poczętych
dzieci, lekceważy wolność wyboru kobiety, a mężczyźnie nie zapewnia wy-
starczającego zaspokojenia jego seksualnych potrzeb19. 

Laickie i feministyczne środowiska chcą osłabić jedność rodziny przez
atakowanie Kościoła i ośmieszanie głoszonej przez niego moralności i jed-
ności rodziny.  Nowoczesny świat zarzuca Kościołowi, że nawołując do do-
zgonnej miłości małżeńskiej i odpowiedzialności w dziedzinie przekazywa-
nia życia, niepotrzebnie komplikuje życie ludzi20. Na grunt Polski docierają

18 Por. M. KEATING,  Uwiedzione pokolenie, [w:]  XVIII Międzynarodowy Kongres Ro-
dziny.  Warszawa  14–17  kwietnia  1994,  red.  A.  CZARNOCKI,  Warszawa  1994,  s.  335;
W. GASIDŁO, II Międzynarodowy Kongres Rodziny w Rio de Janeiro, [w:] Rodzina: Dar i za-
danie. Konferencja, Kraków 1998, s. 15–16.

19 Por. K. KNOTZ, Akt małżeński. Szansa spotkania z Bogiem i współmałżonkiem, Kra-
ków 2001, s. 269.

20 Por. J. PULIKOWSKI, Wartość współżycia małżeńskiego. O pielęgnowaniu sfery płcio-
wości, Poznań 2001, s. 16.
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także poglądy niektórych moralistów katolickich z Zachodu,  ujawniające
tendencje permisywne. Byli tacy, którzy opowiadali się za dopuszczalnością
środków antykoncepcyjnych (wbrew wskazaniom zawartym w encyklice
Humanae vitae Pawła VI z 1968 r.) Uważali oni, że Pan Bóg jest tak dobry, że
na pewno zrozumie człowieka w jego słabości i wybaczy mu wszystko, co-
kolwiek by w życiu zrobił21.

Na kształtowanie się mentalności antykoncepcyjnej duży wpływ wy-
wiera świadoma propaganda medialna nastawiona na przedstawianie anty-
koncepcji jako działania sprzyjającego odpowiedzialności. To podstępne za-
tarcie  właściwego  pojmowania  odpowiedzialności  w  sferze  seksualności
człowieka ma na celu przekonywanie szczególnie młodych ludzi do przyję-
cia postawy relatywizmu moralnego. Pod wpływem środków społecznego
przekazu i reklamy młodzi łatwo ulegają negatywnym wpływom Zachodu
(powierzchowność,  spłycona etyka,  konsumpcjonizm) i  tęsknią  za  czymś
nieosiągalnym22.  Często  środki  masowego  przekazu ukazują  błędne  idee
związane z seksualnością. Jest ona traktowana jako odmiana zabawy i do-
bry sposób spędzenia wolnego czasu. Wzajemne wypożyczanie sobie ciała
w celu osiągnięcia przyjemności  fizycznej prowadzi do instrumentalnego
traktowania  drugiego człowieka,  nie  sprzyja  budowaniu miłości  małżeń-
skiej i przekazywaniu życia w rodzinie. Filmy najczęściej pokazują zacho-
wania seksualne tak, jakby ta dziedzina życia nie podlegała żadnym pra-
wom moralnym. Brak w nich na ogół  ocen moralnych, nie ma problemu
sumienia23. Seriale emitowane w ciągu dnia pokazują  dużo seksu i zdrad
małżeńskich, co negatywnie wpływa na współczesną rodzinę. Obraz mał-
żeństwa  przedstawiany  w filmach  jest  jednostronny,  nie  oddaje  prawdy
o małżeństwie i nie odpowiada rzeczywistości24. Odnosi się niekiedy wraże-
nie, że środki masowego przekazu służą do oswojenia się ze złem. Czynią
to pod szczytnymi hasłami  wolności  i  tolerancji. Problem ten istnieje już od
dawna. Wskazuje na to nauka Pisma Świętego. Święty Piotr mówi: „Wol-
ność im głoszą, a sami są niewolnikami zepsucia” (2 P 2, 19). 

Na łamach prasy ośmiesza się czystość i kpi się z dziewictwa. Osoby,
które nieraz heroicznie wyrzekają się stosunków seksualnych, są pogardza-
ne i nazywane nienormalnymi. Kłamstwo polega na tym, że środki maso-

21 Por. B. BRO, Potęga zła, Warszawa 1964, s. 115; W. B. SKRZYDLEWSKI, Etyka sek-
sualna. Przemiany i perspektywy, Kraków 1999, s. 56–79.

22 Por. E. MITEK, Wychowanie katolickie w szkole i w domu, Wrocław 1996, s. 26.
23 Por. K. MEISSNER, B. SUSZKA,  Twoja przyszłość. O życiu, rodzinie, małżeństwie,

płciowości, miłości. Rozmowy z chłopakiem, Poznań 1991, s. 76.
24 Por. tamże.
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wego przekazu niezwykle rzadko przedstawiają negatywne konsekwencje
swobody  seksualnej  i  pozamałżeńskich  stosunków  seksualnych25.  Nato-
miast mają  ogromny wpływ na upowszechnianie nowych modeli i wzor-
ców życia rodzinnego. Często są one przeciwne przekazywaniu życia w ro-
dzinie.  Ponadto  w  środkach  społecznego  przekazu  propaguje  się  często
fałszywe modele wychowania płciowego. Pozytywne wzory życia małżeń-
sko-rodzinnego,  miłości,  wierności,  trwałego  małżeństwa  nie  znajdują
w mass mediach należnego miejsca. Brak ich zwłaszcza w najbardziej wpły-
wowych przekazach filmowych i telewizyjnych. Młodzieży szkolnej przy-
znaje się wszelkie prawa do seksu, a za wychowanie seksualne uznaje się na-
ukę  o antykoncepcji,  która w tym okresie jest  jeszcze bardziej  szkodliwa
i zawodna26.

Jest  rzeczą  oczywistą,  że media stwarzają  szansę  wychowawczą,  ale
mogą także stanowić zagrożenie dla dzieci, młodzieży, a nawet dorosłych,
stosując techniki manipulowania. Szczególnie wyraźnie widać to w czasopi-
smach młodzieżowych (np.  Dziewczyna, Bravo,  Bravo-Girl,  Popcorn),  które
koncentrują się na urodzie, modzie, muzyce, filmie i seksualnym życiu czło-
wieka. Czytając te czasopisma można odnieść wrażenie, że świat, człowiek
i jego życie można sprowadzić tylko do tych ram. Posługując się metodami
manipulacyjnymi, media proponują swobodę obyczajową i prowadzą kam-
panię  wymierzoną  przeciwko  ludzkiemu  życiu.  Rozreklamowane  środki
antykoncepcyjne bardzo często prowadzą do niepłodności, z czego korzy-
stający z nich nie zdają sobie sprawy. Często też pod nazwą środki antykon-
cepcyjne propaguje się środki wczesnoporonne, których jedynym działaniem
jest zabicie poczętego dziecka.

Kontrolowanie popędu płciowego było zawsze trudne, jednak obecnie
utrudnia je dodatkowo wpływ społeczny i medialny. J. Piegsa zauważa, że
w młodym człowieku budzi się fałszywe, a zarazem szkodliwe mniemanie,
że mógłby coś ważnego przeoczyć, nie wykorzystując każdej okazji do sek-
sualnego wyżycia się27. Chcąc być na topie, staje się niewolnikiem własnego
ciała. W opinii  młodzieży, seks przedmałżeński powinien być  najnatural-
niejszą rzeczą na świecie, a kto mówi inaczej, ten ma albo problemy psy-
chiczne, albo został religijnie zbałamucony. Niektóre czasopisma przedsta-
wiają  świat  w krzywym zwierciadle,  proponując  erotyzm,  wynaturzenia

25 Por. J. DOWELL, Mity edukacji seksualnej, Warszawa 2000, s. 60.
26 F. ADAMSKI,  Sytuacja społeczno-moralna kraju u zarania Trzeciej Rzeczypospolitej

i jej aspekty wychowawcze, [w:]  Wartości – społeczeństwo – wychowanie. Studia z pedagogiki
społecznej, red. F. ADAMSKI, Kraków 1995. s. 15

27 J. PIEGSA, Człowiek – istota moralna, t. 3, Opole 2000, s. 281.
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i zboczenia,  odzierając jednocześnie młodych ludzi  ze skromności,  w ten
sposób przyczyniając się do kryzysu czystości seksualnej oraz postawy an-
tykoncepcyjnej. Sam akt seksualny jest przedstawiony nie jako wyraz miło-
ści zmierzający do przekazania życia, ale jako akt partnera i partnerki, któ-
rzy szukając  zmysłowych doznań,  powinni  zabezpieczyć  się  przed ciążą
i wirusem HIV. Już  sam termin  partner,  pojawiający się  w opisach aktów
seksualnych, suponuje, że akt ten to rodzaj zabawy postrzegany w katego-
riach sukcesu bądź porażki, który nie ma nic wspólnego z trwałością i nie-
rozerwalnością małżeństwa kobiety i mężczyzny28.

Na  tworzenie  się  mentalności  antykoncepcyjnej  ma  też  ogromny
wpływ Internet. Ze względu na brak cenzury przekazywanych informacji,
niesie on ze sobą wiele niebezpieczeństw. Internet jest uznawany za najbar-
dziej demokratyczny środek przekazu. To dobrodziejstwo ma jednak skraj-
nie różne skutki. Oprócz potrzebnych i wartościowych informacji, zawiera
wiele treści uwłaczających godności człowieka. Można znaleźć zdjęcia por-
nograficzne,  ogłoszenia  o  usługach prostytutek obojga płci  oraz  reklamę
wszelkiego rodzaju środków antykoncepcyjnych. Podobne ogłoszenia moż-
na znaleźć również w telewizyjnej telegazecie29. Pornografa podważa pod-
stawowe zasady życia małżeńskiego i rodzinnego jakimi są: wierność, bez-
interesowność  i  troska o drugą  osobę.  Ma także niekorzystny wpływ na
sferę duchową człowieka, ponieważ godzi w postrzeganie świętości ludz-
kiego ciała, które zostało stworzone na podobieństwo Stwórcy30. W ten spo-
sób szerzy się jedna z największych tragedii współczesnych czasów – kultu-
ra śmierci31.

28 Por. A. POTOCKI, Edukacja seksualna młodzieży, „Ateneum Kapłańskie” 128 (1997)
z. 1 (527), s. 30–31; D. A. SCOTT, Pornografia, jej wpływ na rodzinę, społeczeństwo, kulturę,
Gdańsk 1995, s. 31–32.

29 Por. A. ZWOLIŃSKI,  W sieci Internetu, „Wychowawca” 6/126 (2003), s. 9; H. I.
SCHILLER, Sternicy świadomości, Kraków 1976, s. 22–52; Z. IZDEBSKI, Seks Polaków, War-
szawa 2003, s.  87–88; M. DZIEWIECKI,  Uzależnienie od komputera i Internetu,  „Wycho-
wawca” nr 6 (126) 2003, s.  14–15; J.  GRZYBOWSKI, Więcej niż  przyjemność,  „List” 9
(2004), s. 19–22.

30 Por. S. KAMINSKI,  Pornografia, „Wychowawca” 12 (1996), s. 7; M. KOPCZYŃ-
SKA, Opinie odbiorców o prasie, radiu, telewizji, książce i filmie jako wyraz nierównomiernych
szans tych środków przekazu w urzeczywistnianiu funkcji postulowanych, „Przekazy i Opinie”
1  (1980),  s.  71–92:  H.  ŁUCZAK,  Dorastanie do  miłości, Warszawa  1989,  s.  113–115;
M. MROZOWSKI, Między manipulacją a poznaniem, człowiek w świecie mass mediów, War-
szawa 1991, s. 69.

31 Dzieje się to za pieniądze podatników, bez ich wiedzy i zgody. Zamachem na ży-
cie ludzkie jest także antykoncepcja, która przedstawiana jest jako bezpieczniejszy i bar-



Mentalność antykoncepcyjna 115

MIĘDZY CYWILIZACJĄ MIŁOŚCI A KULTURĄ ŚMIERCI

Z natury rzeczy sfera ludzkiej seksualności powinna być źródłem ży-
cia, czyli narzędziem budowania cywilizacji miłości, niestety z powodu dzia-
łania różnych czynników staje się instrumentem propagowania tzw. kultury
śmierci. W związku z tą sferą życia słyszy się głosy namawiające do neopo-
gaństwa,  przejawiającego  się  w  używaniu  seksualności  jako  narzędzia,
dzięki któremu można rozpoznać swą prawdziwą naturę i dotrzeć do twór-
czej siły życiowej, a nawet spotkać się z bóstwem32. Proponowana przez kul-
turę śmierci wizja, że życie jest wielkim przeżyciem, a ciało i dusza są iden-
tyczne,  prowadzi  często  do  posługiwania  się  ciałem  jako  instrumentem
komunikacji w stronę destrukcji. Drugi człowiek traktowany jest jako przed-
miot użycia dla przyjemności cielesnej. Dzisiejszy człowiek z nastawieniem
konsumpcyjnym przekonany jest o tym, że ma prawo do niekontrolowane-
go użycia i maksymalnie nieograniczonej przyjemności. Coraz bardziej wy-
godne warunki życia młodych małżeństw nie wytwarzają takiego poczucia
więzi małżeńskiej i rodzinnej, jak niegdyś życie w skromnych warunkach.
Sytuacja w dziedzinie wierności małżeńskiej i trwałości rodziny uległa wy-
raźnemu pogorszeniu.  Tendencja  do wygody spowodowała  ograniczenie
ilości dzieci w małżeństwie przez stosowanie środków antykoncepcyjnych,
a nawet aborcję33. 

Jedną z najczęstszych przyczyn dokonywania zbrodni na nienarodzo-
nych dzieciach jest właśnie egoizm i brak miłości małżeńskiej i rodziciel-
skiej. Przyczyną dokonywania zabójstw nienarodzonych jest, według Wój-
cik,  często  wygoda,  dążenie  za  wszelką  cenę  do  osiągnięcia  sukcesu
życiowego, kariera zawodowa, wzbogacenie się  –  dziecko jest wtedy wi-
dziane jako przeszkoda w osiągnięciu tych celów34. Dokonanie aborcji tłu-

dziej humanitarny sposób regulacji urodzeń niż aborcja. Jednak oba te środki są groźne
nie tylko dla dziecka, ale i dla zdrowia kobiety. Ogromne pieniądze przeznaczone są po
to, aby człowiek uzależnił się od własnej wrażliwości seksualnej i stał się klientem tego
przemysłu. Jeżeli kobieta da się np. namówić na używanie spirali domacicznej, to staje
się zakładnikiem fabryki tych spiral przez blisko trzydzieści lat życia. Wiele podręczni-
ków do wychowania seksualnego jest przede wszystkim instrukcją stosowania środków
antykoncepcyjnych. Większość producentów nie bierze pod uwagę dobra człowieka. Je-
dyne, co się liczy, to utarg w kasie; por. J. DOWELL, Mity edukacji seksualnej, dz. cyt., s. 77.

32 Por. B. DOBROCZYŃSKI, New Age, Kraków 1997, s. 128-130.
33 Por. W. B. SKRZYDLEWSKI, Etyka seksualna, dz. cyt., s. 25 ; K. STRUCK, Ich sehe

mein Kind im Traum, Berlin 1992, s. 120.
34 Por. E. WÓJCIK, Trzeba kochać żeby żyć. Aspekty psychofizjologiczne małżeństwa, dz.

cyt., s. 178.
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maczy się niemożliwością zapewnienia potomstwu właściwego rozwoju ze
względu na złe warunki ekonomiczne. 

Czynnikiem, który często wpływa na dokonywanie zabójstwa nienaro-
dzonych, jest brak refleksyjności i wiedzy biologicznej na temat płodności
człowieka i rozwoju dziecka w łonie matki. Rozpowszechnianie informacji,
że płód ludzki nie jest jeszcze człowiekiem, przyspiesza tylko decyzję o za-
bójstwie. Zdaniem A. Kokoszki, także brak dojrzałości religijnej, psychicz-
nej, społecznej przyczynia się  do aborcji,  co daje się  zauważyć  zwłaszcza
w przypadkach  małżeństw zawieranych  przedwcześnie,  pochopnie  i  bez
zadbania przynajmniej  o minimum materialno-bytowe35.  Zgoda matki  na
aborcję jako sposób pozbycia się niechcianego dziecka jest często wynikiem
daleko idącej ignorancji,  jak i braku dostrzeżenia transcendentalnego wy-
miaru  ludzkiego  życia.  W  konsekwencji  aborcja,  która  miała  być  lekar-
stwem na niechcianą ciążę, staje się nowym problemem. Jan Paweł II przy-
pomina,  że  wszystkie  te  i  im  podobne  racje,  jakkolwiek  poważne
i dramatyczne, nigdy nie mogą usprawiedliwić umyślnego pozbawienia ży-
cia istoty ludzkiej36.

Legalizacja zabijania we współczesnym świecie jest więc efektem men-
talności antykoncepcyjnej. Nie możemy jednak przechodzić  obojętnie wo-
bec dramatu, który codziennie dokonuje się na niewinnych istotach, których
rodzice nie chcą przyjąć na świat. Cokolwiek prawa cywilne stanowią w tej
sprawie, powinno być pewne, że człowiek nigdy nie może być  posłuszny
prawu, które samo w sobie jest niemoralne. Tymczasem zadaniem prawa
ludzkiego powinno być  przyczynianie  się  do odnowy społeczeństwa,  do
wprowadzania takich warunków życia we wszystkich środowiskach – po-
czynając od najbardziej zaniedbanych – żeby zawsze i wszędzie było możli-
we przyjęcie na świat dziecka w sposób godny człowieka37. 

Mentalność  antykoncepcyjna  zaszczepiła  wiele  fałszywych  prawd,  jak
choćby tę, że stosując antykoncepcję, bierze się odpowiedzialność za ludz-
kie życie. Jedną z prób odwrócenia argumentów jest nagonka na osoby, któ-
re stosują  naturalne metody regulacji poczęć,  oraz środowiska nauczające
o moralnym złu antykoncepcji. Oprócz ośmieszania skuteczności ich dzia-

35 A. KOKOSZKA, Moralność życia małżeńskiego, dz. cyt., s. 218.
36 EV 58; por. A. MARCOL, Etyka życia seksualnego, Opole 1995, s. 161–165; M. MA-

CHINEK,  Spór o status ludzkiego embrionu, Olsztyn 2007, s. 39–42; K. WOJACZEK,  Mał-
żeńskie obdarowanie – kontekst usytuowania i prawidłowego rozwoju prokreacyjnej funkcji rodzi-
ny, [w:] Miłość, płciowość, płodność, red. P. MORCINIEC, Opole 2007, s. 175–180.

37 KONGREGACJA NAUKI WIARY, Deklaracja o przerywaniu ciąży „Questio de abor-
tu”, Watykan 1974, s. 25.
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łań,  oskarża się  ich o ścielenie  łoża  niechcianym ciążom,  a  w konsekwencji
aborcjom. W ten sposób buduje się teorię, że antykoncepcja jest najbardziej
skutecznym środkiem w walce z aborcją. Wiele regulacji prawnych, w tym
także  polskich,  zachęca  wręcz  do  promocji  środków  antykoncepcyjnych
jako głównego remedium na problem aborcji.  Tymczasem, według staty-
styk, we wszystkich krajach popierających antykoncepcję liczba aborcji się
zwiększa. Zdaniem Jana Pawła II, antykoncepcja i aborcja pozostają w ści-
słym związku, niczym owoce jednej rośliny. Znaczna część opinii publicznej
usprawiedliwia przestępstwa przeciw życiu w imię prawa do indywidual-
nej wolności i domaga się nie tylko niekaralności, ale wręcz aprobaty pań-
stwa dla nich38.

Wiele kobiet, stosując środki antykoncepcyjne, bardzo łatwo decyduje
się na aborcję, gdy pojawia się niechciana ciąża. Jedną z głównych przyczyn
powstawania  mentalności  antykoncepcyjnej  jest  zafałszowanie  ludzkiej
wolności, jej absolutyzacja i żądanie prawa do czynienia tego, co tylko się
chce.  Należy  podkreślić,  że  współczesny  kryzys  moralny  połączony  jest
z zanikiem wrażliwości  sumienia.  Zdecydowany wpływ na tworzenie się
mentalności antykoncepcyjnej ma również współczesna technicyzacja życia,
obecna zwłaszcza w medycynie. Jeśli zaś chodzi o prądy filozoficzne jako
stymulujące tę mentalność, należy wskazać scjentyzm, nihilizm oraz post-
modernizm. Choć przyczyny powstawania mentalność antykoncepcyjnej są
bardzo różnorodne, to jednak posiadają one wspólny mianownik. W zasad-
niczy sposób  postawa antykoncepcyjna  dotyka  kwestii  prawdy o  osobie
ludzkiej. Wizja osoby, która stoi u źródeł mentalności antykoncepcyjnej, jest
wizją  człowieka,  który sam jest  twórcą  prawdy o sobie,  twórcą  wartości
i sam chce określać, co jest dobre a co złe39.

Antykoncepcja jest bez wątpienia znakiem i owocem głębokiego od-
człowieczenia cywilizacji, a zaakceptowana jako metoda, program i ideolo-
gia, prowadzi do zniszczenia w człowieku wszystkiego, co odróżnia go od
martwych przedmiotów40. Ponadto antykoncepcja sama w sobie jest bardzo
szkodliwym i antywychowawczym sposobem ratowania się przed skutka-

38 Por. FC 30; B. i J. WILLKE, Aborcja. Pytania i odpowiedzi, Gdańsk 1991, s. 313–316;
A ZWOLIŃSKI, Między biedą a bogactwem, Kraków 2001, s. 149; K. WIAK, Prawna ochrona
dziecka  poczętego,  [w:]  Prawo wyznaniowe,  red.  H.  MISZTAL,  Lublin  2000,  s.  270–277;
L. DYCZEWSKI,  Los dziecka poczętego, [w:]  W imieniu dziecka poczętego,  red. J. W. GAŁ-
KOWSKI i J. GULA, Rzym–Lublin 1991, s. 126.

39 Por. EV 19; K. DAWIEC,  Antykoncepcja – Wolność  czy zniewolenie?, [w:]  Miłość,
płciowość, płodność, dz. cyt., s. 220–221.

40 Por. J. BAJDA, Moralna ocena antykoncepcji a przerywanie ciąży, Gdańsk 1996, s. 23.
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mi nieodpowiedzialnego współżycia seksualnego. Istnieje przekonanie wśród
ludzi,  zwłaszcza  młodych,  że  stosując  antykoncepcję,  można  współżyć
z kimkolwiek i kiedykolwiek, bez potrzeby panowania nad popędem. Jed-
nakże taka postawa prowadzi do wielu dramatów życiowych41. Budowanie
bowiem moralności bez Boga i wbrew Bogu czyni człowieka bezbronnym
wobec jego własnych słabości i nacisków zła z zewnątrz.

NEGATYWNE SKUTKI MENTALNOŚCI ANTYKONCEPCYJNEJ

Człowiekowi  wydaje  się,  że  gdy poczuje  się  zaspokojony w swoim
własnym ciele, gdy nakarmi go rozkoszą, wówczas poczuje się szczęśliwy,
pełny, zintegrowany42. Problem polega jednak na tym, że człowiek, poszu-
kując przyjemności dla niej samej, zamyka się w sobie, narcystycznie kon-
centruje się na ciele i staje się niezdolny do przekroczenia siebie, do życia
dla kogoś. Istnieje właściwie tylko dla swojego ciała. Dlatego też oparcie ży-
cia seksualnego jedynie na podstawowym odruchu przyjemności i podpo-
rządkowanie mu konkretnych decyzji jest niewystarczające, gdyż nie może
samo z siebie zapewnić głębokiej satysfakcji i autentycznej komunii osób43. 

Stosownie  środków antykoncepcyjnych  początkowo wydaje  się  roz-
wiązywać problemy małżonków. Powody, dla których chce się uniknąć po-
częcia, wydają  się  zawsze subiektywnie ważne. Antykoncepcja reklamuje
się jako cudowny, magiczny środek uczynienia miłości czystą i spontanicz-
ną, nieskażoną lękiem przed poczęciem dziecka; sposobem odzyskania wol-
ności  w  podejmowaniu  decyzji  dotyczących  współżycia  seksualnego44.
W rzeczywistości ta wizja pięknej miłości i wolności stopniowo ulega rozbi-
ciu, gdyż antykoncepcja jest formą kastracji, która rani i kaleczy zdrowy or-
ganizm mężczyzny lub kobiety.

Jan Paweł II naucza, że kiedy „małżonkowie uciekają się do środków
antykoncepcyjnych, oddzielają od siebie dwa znaczenia, które Bóg Stwórca
wpisał w naturę mężczyzny i kobiety i w dynamizm ich zjednoczenia płcio-
wego, zajmują postawę sędziów zamysłu Bożego i manipulują oraz poniża-
ją płciowość ludzką, a wraz z nią osobę własną i współmałżonka, fałszują

41 Por. K. WIŚNIEWSKA-ROSZKOWSKA, Eros zabłąkany, Warszawa 1986, s. 176.
42 Por. F. CHIRPAZ, Ciało, Warszawa 1998, s. 27.
43 Por. JAN PAWEŁ II,  Mężczyzną i niewiastą stworzył  ich. Odkupienie ciała a sakra-

mentalność małżeństwa, Lublin 2008, s. 35–37; M. LEGRAIN, Le corps humain, Paris 1992,
s. 121; W. FIJAŁKOWSKI, Dar rodzenia, Warszawa 1985, s. 28.

44 Por. K. KNOTZ, Akt małżeński, dz. cyt., s. 286–287; M. SE’GUIN, La contraception
et l’Eglise, s. 270.
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wartość  całkowitego daru z siebie. W ten sposób naturalnej mowie, która
wyraża obopólny, całkowity dar małżonków, antykoncepcja narzuca mowę
obiektywnie sprzeczną,  czyli taką,  która nie wyraża całkowitego oddania
się  drugiemu”45. A zatem, stosując antykoncepcję,  małżonkowie naruszają
istotę  aktu seksualnego. Im bardziej kobieta boi się poczęcia dziecka, tym
bardziej jest w stanie zniszczyć  swoją płodność, nawet kosztem własnego
zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego, sięgając po środek anty-
koncepcyjny46.

Należy podkreślić, że mężczyzna nie kocha szczerze kobiety, jeżeli nie
akceptuje jej ciała, jej seksualności, jej płodności. Mentalność antykoncepcyjna
jest zawsze związana z częściową  i warunkową  akceptacją  siebie i współ-
małżonka. W relację,  choćby bardzo satysfakcjonującą seksualnie, wkrada
się kłamstwo, które podważa wzajemne zaufanie i hamuje rozwój miłości47.
Gdy małżeństwo stosuje antykoncepcję, jest całkowicie  naturalnie ukierun-
kowane na odrzucanie nowego życia ludzkiego, jeśli się ono mimo wszyst-
ko pojawi. Celem antykoncepcji jest powstrzymanie poczęcia; jeśli ona za-
wiedzie,  winą  za  to  obarcza  się  użyty  środek  –  nie  ma  zaś  mowy
o odpowiedzialnym i pełnym miłości akcie płciowym, który mógł stworzyć
miejsce dla nowego życia. Odrzuca się skutki aktu, polegając na sztucznych
wytworach. Gdy one okazują się nieskuteczne, pojawia się wielka pokusa
odwołania się do środków naprawiających – aborcyjnych. Oto wspólna cecha
rzeczywistości  antykoncepcji  i  aborcji:  nie  chcąc  dziecka,  w przemyślany
sposób oddziela się stosunek płciowy od prokreacji. 

Mentalność  antykoncepcyjna  początkowo  zakorzenia  się  podstępnie
w sercach mężczyzn i kobiet jako niechęć do posiadania dzieci48. Kiedy ko-
bieta odrzuca to, co stanowi o jej specyfice, mianowicie możliwość przeka-
zania życia, i dodatkowo niszczy zdolność prokreacyjną, zapiera się samej
siebie. Otwarcie się na życie odkłada na później. Jej instynkt macierzyński
zaciera się na rzecz dokładnie zaplanowanego projektu rodziny, w którym
miejsce dziecka jest precyzyjnie wyznaczone. Lata płyną, a dziecko nie znaj-
duje miejsca ani w jej życiu, ani w jej małżeństwie, ani w jej domu, ani w jej
sercu. Jeśli zaś taka kobieta pocznie niechciane życie, nie pozostaje nic inne-

45 FC 32; por. K. WOJTYŁA, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 115–120.
46 Por. E. SUJAK, Kontakt psychiczny w małżeństwie i rodzinie, Katowice 1971, s. 131.
47 Por. K. KNOTZ, Akt małżeński, dz. cyt., s. 290–291; A. ZWOLIŃSKI,  Nieczystość,

Radom 2008, s. 87–89.
48 M. SENTIS,  Mentalność antykoncepcyjna, [w:]  Rodzina wiosną dla Europy i świata.

Wybór tekstów z IV Światowego Kongresu Rodzin 11–13 maja, Warszawa 2007, red. T. MA-
ZAN, K. MAZELA, M. WALASZCZYK, Łomianki 2008, s. 525–526.
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go niż akt aborcji. Cały czas kieruje się ona tą samą logiką. Na tym właśnie
polega mentalność antykoncepcyjna49. Według W. Półtawskiej, kobieta, bo-
jąc się dziecka, jakkolwiek godzi się na działanie antykoncepcyjne, to zara-
zem coraz mniej tego działania pragnie. Ten lęk narasta w niej tak dalece, że
odrzuca całkowicie to działanie i zarazem odrzuca wszelkie formy zbliże-
nia, które w jej świadomości i w jej ocenie zmierzają do rozpoczęcia aktu50.
Akt seksualny zaczyna jej się wydawać największym zagrożeniem, mężczy-
zna jego sprawcą, poczęcie dziecka największą tragedią, która może ją spo-
tkać. Nie daje sobie szansy oswojenia się z myślą o dziecku, dorośnięcia do
jego akceptacji, pokochania go. Kiedy niespodziewanie pojawi się dziecko,
jej agresja skupia się na tej małej istocie. Kobieta, aby rozwiązać swój  pro-
blem, dokonuje zabójstwa nienarodzonego. Dlatego antykoncepcja nie jest
czynnikiem zmniejszającym liczbę  aborcji51.  Wręcz przeciwnie,  najczęściej
dokonują aborcji kobiety, które korzystają ze środków antykoncepcyjnych,
ponieważ są najbardziej zdecydowane unikać ciąży i najmniej przygotowa-
ne do jej zaakceptowania.

Mentalność  antykoncepcyjna  w  rodzinie  nie  sprzyja  przekazywaniu
życia. Używanie środków antykoncepcyjnych jest sygnałem, że małżonko-
wie są gotowi kochać swoje dzieci, ale tylko w ograniczonym stopniu, pod
pewnymi warunkami. Jeżeli zdecydują się kiedyś na dziecko, to tylko z racji
korzyści  psychicznych lub  materialnych,  jakich  się  po  nich  spodziewają.
Gdy małżonkowie planują współżycie seksualne, w ich świadomości może
pojawić się obraz dziecka – intruza, agresora, którego wtargnięcia w życie
należy za wszelką cenę uniknąć. Mogłoby się urodzić, mogłoby być przyjęte
i pokochane, ale pod warunkiem, że nie przeszkodziłoby w karierze zawo-
dowej,  że  nie  pogorszyłoby  standardów  zamieszkania,  że  spełniałoby
wszystkie oczekiwania rodziców. Byłoby kochane, gdyby poczęło się w in-
nym czasie, w innym miejscu52. 

Niepokojącym zjawiskiem jest dzisiaj to, że coraz więcej ludzi porów-
nuje cenę wychowania dziecka z kosztami nabycia domu lub nowego samo-
chodu. Dzieci zdają  się tracić  na wartości wobec możliwości zapewnienia
sobie  przyjemnego  życia53.  Często  brak  zabezpieczenia  materialnego  nie

49 Tamże, s. 527.
50 Por. W. PÓŁTAWSKA, Współżycie seksualne małżonków. Jego znaczenie i zagrożenia,

„Zeszyty Naukowe KUL” 24 (1981), nr 2–4(94–96), s. 132.
51 Por. J. TOULAT, Contraception sans violence, Paris 1980, s. 160.
52 Por. K. KNOTZ, Akt małżeński, dz. cyt., s. 293.
53 Por. I. MROCZKOWSKI, Osoba i cielesność. Moralne aspekty teologii ciała, Warsza-

wa 2008, s. 210–211; P. NEY, Ocalenie od aborcji, „Służba Życiu” 4 (1999), s. 23.



Mentalność antykoncepcyjna 121

sprzyja zawieraniu małżeństw. Młodzi wolą żyć bez sakramentu. Nie mając
własnego domu, nie decydują się na poczęcie dziecka lub zabijają niechcia-
ne. Badania prenatalne często również nie są wyrazem troski o dziecko, ale
stają się okazją do zaproponowania i wykonania zabójstwa nienarodzone-
go. Życie dziecka przyjmowane jest tylko pod pewnymi warunkami, odrzu-
cającymi  ułomność,  kalectwo  i  chorobę54.  Mentalność  antykoncepcyjna
i aborcyjna w dzisiejszym świecie jest mentalnością  przeciwko życiu. Nie
ogranicza się ona tylko do zażycia pigułki lub dokonania zabiegu aborcji. Jej
przejawem są także tysiące sygnałów wysyłanych dzieciom w sposób wer-
balny i niewerbalny, że będą kochane, ale tylko wtedy, gdy spełnią określo-
ne przez rodziców warunki.

Każdy człowiek powołany jest do wewnętrznego rozwoju oraz do dą-
żenia do prawdy i duchowej dojrzałości. „Kto spełnia wymagania prawdy,
zbliża się do światła” (J 3, 21). Postawa antykoncepcyjna jest świadomym,
egoistycznym  i  niedojrzałym  wyłączeniem  osobowości  z  drogi  rozwoju.
Stosując antykoncepcję, człowiek postępuje niekonsekwentnie: chce działać
i  równocześnie boi  się  naturalnych skutków tego działania,  wobec czego
usiłuje  sztucznie  im  zapobiec.  Tak  powstaje  w  nim  rozszczepienie  we-
wnętrzne, które ma działanie nerwicorodne. Jeśli więc małżonkowie, którzy
poznali  prawdę  o  antykoncepcji,  jej  specyficznym  działaniu  i  skutkach,
mimo wszystko ją  wybierają,  uznając ją  za dobro, stają  się  niewolnikami
swego wewnętrznego zakłamania. Wówczas każdy akt małżeński dokony-
wany z użyciem czy zastosowaniem antykoncepcji zaprzeczać będzie praw-
dzie o całkowitym małżeńskim oddaniu się osób w miłości. Osobnym ob-
szarem  zakłamania  jest  zagadnienie  szkodliwości  działania  środków
antykoncepcyjnych. Antykoncepcja ma ogromny wpływ na psychikę kobie-
ty i powoduje wiele chorób i powikłań55. Dlatego kobieta ma prawo i obo-
wiązek poznać prawdę o antykoncepcji, domagając się od lekarza rzetelnej
informacji. Niestety, obserwuje się dziś bezkrytyczne nastawienie do anty-
koncepcji, podsycane przez reklamę i tendencyjne pisma kobiece. 

Niewątpliwie antykoncepcja ma znaczący wpływ na kondycję rodziny.
Powoduje między innymi spadek ilości zawieranych małżeństw, osłabianie
więzi małżeńskiej, utratę zdrowia i witalności oraz spadek urodzeń lub bez-
dzietność. Zdaniem D. Czudowskiej, powoduje także wiele trudności wy-

54 EV 14; por. J. MAJKA, Chrześcijaństwo a wyzwolenie człowieka, [w:] Problem wyzwo-
lenia człowieka, red. T. STYCZEŃ, M. RADWAN, Rzym 1987, s. 276.

55 D. CZUDOWSKA, Koszty antykoncepcji, [w:] Rodzina wiosną dla Europy i świata, dz.
cyt., s. 518–519.
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chowawczych  –  szczególnie  w  wychowaniu  do  odpowiedzialności.  Jest
przyczyną zaniku więzi rodzinnych, prowadzi do samotności dzieci i rodzi-
ców, poczucia bezsensu życia, lęku przed przyszłością, a także zmniejsze-
niu budżetu rodziny (ze względu na wydatki na środki antykoncepcyjne
oraz leczenie powikłań po stosowaniu tychże środków)56. 

Antykoncepcja ma także znaczący wpływ na sytuację społeczną, w tym
między  innymi  na  spadek  liczebności  narodu,  osłabienie  siły  państwa,
a także  załamanie  systemu  solidarności  społecznej.  Skutkiem  stosowania
antykoncepcji  jest  dewaluacja wartości  rodziny i  rozluźnienie obyczajów.
Konsekwencją  tego  jest  powstawanie  zjawisk  patologicznych,  zwłaszcza
uzależnień  i  wzrostu przestępczości.  Efektem rozwoju tych negatywnych
zjawisk może być potrzeba tworzenia większej ilości miejsc w domach po-
prawczych  lub  w więzieniach.  Natomiast  rozluźnienie  więzi  rodzinnych
wpływa na powstanie zjawiska sieroctwa społecznego, co skutkuje zwięk-
szoną liczbą matek z dzieckiem poszukujących schronienia w domach sa-
motnej matki57.

Człowiek, manipulując płodnością i potencjalnym rodzicielstwem, sta-
wia siebie na miejscu Stwórcy. Czyni siebie kreatorem prawdy o sobie jako
człowieku, wydaje mu się, że posiada moc nadawania sensu swej cielesno-
ści i płodności. Zapomina, że ten sens został nadany mu w trakcie stworze-
nia przez Boga, który stworzył ludzi jako mężczyzn i kobiety. Ponadto za-
mysł  Stwórcy  odnoszący  się  do  człowieka  dotyczy  prokreacji,  czyli
współpracy ze Stworzycielem w powoływaniu nowych ludzi do życia, a nie
niszczenia płodności czy manipulacji nią. Myślenie antykoncepcyjne w swych
skutkach odrywa człowieka od Boga, bo oddziela go od zasadniczej racji
jego bytu, czyli zamysłu Stwórcy. Ludziom wydaje się, że mogą się posta-
wić na miejscu Boga i sami określać siebie, co w mentalności antykoncepcyj-
nej owocuje konsumpcyjnym ujęciem człowieka. 

Obowiązkiem każdego katolika jest uczestniczenie w działalności na
rzecz obrony życia. Trzeba, aby nasze zaangażowanie było mądre, oparte
na argumentach, które przynosi nam rozwój nauk: medycznych, historycz-
nych, prawnych czy demograficznych. Ważne jest, aby nieustannie przypo-
minać małżonkom o odpowiedzialnym kierowaniu swoją płodnością. Zada-
nie  to  nie  jest  łatwe,  gdyż  wymaga  trudu  wstrzemięźliwości  seksualnej
i uczenia się naturalnych metod planowania rodziny. 

56 Tamże, s. 520; por. J. ORZESZYNA, Zespół poaborcyjny i sposoby jego terapii, [w:]
Chronić i wspomagać ludzkie życie, red. K. KACZMARCZYK, Kraków 2000, s. 47–62.

57 Por. D. CZUDOWSKA, Koszty antykoncepcji, art. cyt., s. 520–521.
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ZAKOŃCZENIE

Reasumując, mentalność antykoncepcja jest szkodliwa dla miłości mał-
żeńskiej i rodzinnej. Przygotowuje podłoże zdrady, może sprzyjać niewier-
nościom małżeńskim. Dla osób stosujących środki antykoncepcyjne najważ-
niejsza staje się cielesna przyjemność, płodność jest tu czymś bardzo złym,
co trzeba starannie zniszczyć. Ciąża uważana jest za nieszczęście, a płód za
wroga, rodzaj złośliwej narośli, którą trzeba szybko usunąć, zanim się rozro-
śnie. Praktyka kontroli urodzeń nie jest przywilejem czasów nam współcze-
snych. Różnica pomiędzy okresem starożytności chrześcijańskiej a naszymi
czasami polega na tym, że dawniej tego rodzaju praktyki określano mianem
zepsucia i obrzydliwości. Natomiast obecnie, za wszelką cenę, stara się ukryć
prawdę  o naturze kontroli urodzeń oraz ją  usprawiedliwiać.  Mimo to nie
można zmienić faktu, że antykoncepcja to zło, które fałszuje prawdę o czło-
wieku. Prawdziwe szkody antykoncepcji mają charakter społeczny, osobowy
i moralny.  Mentalność  antykoncepcyjna, która jest  sztucznym wytworem
cywilizacji, przyczynia się do degradacji godności człowieka, powodując, że
nieuchronnie zmierza on w stronę kultury śmierci.

THE CONTRACEPTIVE MENTALITY

In summarizing, the idea of contraception is harmful to marital and family love. It
creates  a  foundation  for  adultery  and  may  provoke  unfaithfulness  in  marriage.  For
people using contraceptives the most important thing is physical pleasure while fertility
is something very evil that must be destroyed. Pregnancy, if it occurs, is considered to be
unfortunate and the fetus an enemy, a type of malicious growth that must be removed
immediately before it  expands.  The practice of  birth control  does not  originate from
modern times. However, the difference between the era of ancient Christianity and the
present era is based on the fact that previously such practices were considered to be dis-
gusting, depraved acts.. On the other hand, in present times all efforts are taken to hide
the truth relating to the idea of birth control and its justification. Despite this, one thing
cannot be changed and that is the fact that contraception is an evil which creates a false
truth about man. The real harm in contraception possesses a internal, personal and mor-
al nature.

tłum. Małgorzata Królczyk
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Danuta Kuglin
Miłość fundamentem życia rodzinnego...

MIŁOŚĆ FUNDAMENTEM ŻYCIA RODZINNEGO
 I CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 

Istotą  każdego małżeństwa jest  miłość.  Zakłada ona bezinteresowny
dar z siebie, który wypływa z wolności, jaką człowiek został obdarowany
przez Boga. Miłość jest fundamentem prawidłowych relacji w małżeństwie,
od małżonków bowiem zależy, jaki wizerunek będzie miała ich przyszła ro-
dzina. Obowiązkiem  każdej  chrześcijańskiej  rodziny  jest  prowadzenie
wspólnego życia przepełnionego wzajemną miłością, służbą i pokorą, życia
zgodnego z nauką Bożą. Rodzice są pierwszymi katechetami i pierwszymi
głosicielami Ewangelii dla swoich dzieci. Oczywistym jest, że dziecku najła-
twiej jest poznać Boga przez doświadczenie relacji rodzinnych, przez kon-
takt z ojcem i matką, przez życie w klimacie wzajemnej miłości rodziców.
Rodzice są pierwszymi i niezastąpionymi nauczycielami wiary dla swoich
dzieci. Z tego też względu proces wychowawczy dziecka polega na odpo-
wiednim kształtowaniu postaw przez rodzinne życie we wspólnocie miło-
ści. Miłość małżeńska przejawia się również w budowaniu wzajemnej jed-
ności oraz otwartości na dar życia. W swym osobowym wymiarze wyraża
się przez relacje wzajemnego zaufania, otwartości, poszanowania oraz po-
przez gotowość obdarowywania dobrem.

ISTOTA MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ I RODZINNEJ

Siłą wiążącą dwoje ludzi jest miłość, która ma swoje źródło w Bogu.
Stwarzając człowieka na swój obraz (por. Rdz 1, 26), Bóg wpisuje w czło-
wieczeństwo mężczyzny i kobiety powołanie, a więc zdolność i odpowie-
dzialność  za  miłość,  która  jest  podstawowym i  wrodzonym powołaniem
każdego człowieka. Prawda ta została mu w pełni objawiona w Nowym Te-
stamencie, wraz z tajemnicą życia wewnątrztrynitarnego Ojca, Syna i Ducha



126 Danuta Kuglin

Świętego1. Miłość małżeńska jest szczególną postacią cnoty miłości bliźnie-
go i z tego też względu musi być postrzegana jako rzeczywistość etyczna,
która podlega swej normie. Miłość ta powinna więc być prawdziwa, czyli
odróżniać  się  od jakichkolwiek innych fałszywych postaci miłości. Pierw-
szym kryterium jej prawdziwości jest zgodność z prawdą antropologiczną,
że jest to miłość w pełni ludzka, czasem także określana, jako na wskroś ludz-
ka. Pierwsze określenie akcentuje osobowy sposób istnienia i działania, sto-
jący u podstaw miłości, zaś drugie zwraca uwagę na integralny charakter
natury ludzkiej, która łączy w sobie element duchowy i cielesny. Obydwa
określenia zgadzają się w tym jednym, iż miłość kieruje się od jednej osoby
ku drugiej aktem wolnej woli (por. KDK 49). Miłość małżeńska ma być ludz-
ka,  czyli  ma obejmować  całego człowieka ze wszystkimi jego elementami
(duch, intelekt itd.). Człowiek jako jedność psychofizyczna, oprócz tego, co
widzialne, nosi w sobie całe bogactwo świata wewnętrznego, niewidzialne-
go dla zmysłów. Chodzi oczywiście o bogactwo jego intelektu, życia emo-
cjonalnego i wartości duchowych. Każda z tych sfer domaga się odpowied-
niego dla siebie aktu miłości, a więc dobra, by mogła rozwijać się w sobie
we właściwym kierunku.  Zatem duchowość  przysługująca osobie  nadaje
definitywny rys miłości. Dlatego też miłość małżeńska przewyższa zdecy-
dowanie tylko samą erotyczną stronę miłości, gdyż w prawdziwej miłości
nie chodzi tylko o zwykły impuls popędu czy uczuć. Miłość zmierza do jed-
ności głęboko osobowej, która nie tylko łączy małżonków w jedno ciało, ale
prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna dusza. Wymaga ona
także nierozerwalności i wierności w całkowitym wzajemnym obdarowaniu
i otwiera się na płodność2. 

Normą życia małżeńskiego i rodzinnego jest miłość rozumiana nie tyl-
ko po ludzku, ale przede wszystkim w świetle Bożej miłości. Człowiek ma
miłować swoich bliskich w domu rodzinnym nie według własnego uzna-
nia, ale tak jak czynił to Jezus: „to jest Moje przykazanie, abyście się wza-
jemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15, 12). Zatem miłość w ro-
dzinie  ma  być  kształtowana  nie  według  wzorców  podawanych  np.
w Przyjaciółce  czy w innych tzw. kolorowych pismach dla pań, ale według
Ewangelii3. Małżonkowie powinni być świadomi tego, że rozwijanie miłości

1 Por. PAPIESKA RADA DS. RODZINY, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wska-
zania dla wychowania w rodzinie, 8, [w:] Dojrzewanie do życia w miłości, red. J. AUGUSTYN,
Kraków 2000, s. 22.

2Por. HV 9.
3 Por. J. ORZESZYNA, Miłość normą życia rodzinnego, „Polonia Sacra” 3 (1999), nr 4

(48), s. 157.
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jest ich moralnym obowiązkiem, miłość bowiem nie jest im dana w postaci
doskonałej. Nie jest ona też darem natury ani czymś gotowym i doskona-
łym, lecz podlega wolności ludzkiej i jest przedmiotem świadomego i nie-
ustannego kształtowania4. Zaniedbanie tego obowiązku jest poważnym wy-
kroczeniem przeciw naturze wspólnoty małżeńskiej,  ponieważ  wszystkie
kryzysy małżeńskie, włącznie z rozwodami, są właśnie skutkiem zaniedba-
nia  pielęgnowania  miłości.  Często  małżonkowie  nie  zdają  sobie  sprawy
z tego, iż miłość, która ich złączyła, jest dla nich wezwaniem do ciągłego jej
pogłębiania i umacniania. Podstawowy błąd w pojmowaniu miłości polega
na tym, że widzi się w niej rzeczywistość statyczną. Coś, co jest takie, a nie
inne, coś, co otrzymuje człowiek jako dar losu, jako uczucie niezależne od
woli ludzkiej. Dlatego też niektórzy uważają, że małżeństwo, jako instytu-
cja,  jest grobem dla miłości, że najsilniejsza i najpiękniejsza była miłość przed
ślubem. Zapominają oni jednak o tym, że dzień ślubu to dopiero początek
miłości, która ma trwać do końca ich życia5. Miłość powinna więc przenikać
całe  życie  człowieka  i  być  podstawą  wszelkich  relacji  międzyludzkich,
szczególnie zaś  rodzinnych. Jednym ze znaków prawdziwej miłości  oraz
autentycznego życia rodzinnego jest dialog wszystkich członków rodziny
oparty na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu6. Rodzina ma być miejscem,
w którym jest zawsze obecny Bóg w darze autentycznej miłości otwartej na
życie i na drugiego człowieka. Rodzina bowiem jest tym miejscem, w któ-
rym w sposób szczególny powinno się zapewnić ochronę życia ludzkiego
od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci. Stosunek do życia stanowi uni-
wersalną miarę człowieczeństwa i cywilizacji, gdzie toczy się zacięta walka
między zwolennikami życia i reprezentantami tzw. kultury śmierci. Zdaniem
Jana Pawła II, „cywilizacja, która odrzuca bezbronnych zasługuje na miano
barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, tech-
niczne, artystyczne i naukowe”7. 

Żadne gwarancje  i  prawa,  czy to  kościelne,  czy też  państwowe,  nie
przekonają wystarczająco ludzi do szanowania życia jako daru Bożego, jeśli
nie zostanie im to najpierw odpowiednio przekazane w rodzinie, która jest
pierwszym środowiskiem, z jakim osoba ludzka ma do czynienia. Tu bo-
wiem kształtują się wzorce moralne młodego człowieka, takie jak: wrażli-

4 Por. FC 19.  
5 Por. J. ORZESZYNA, Miłość normą życia rodzinnego, art. cyt., s. 161.
6 Por. M. PERZYŃSKI, Chrystus w małżeństwie i rodzinie, „Niedziela” 2 (2003), s. 6.
7 JAN PAWEŁ  II,  „Rodzina wspólnotą  życia  i  miłości”.  Homilia  wygłoszona podczas

mszy św. w  Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu (4.06.1997), „L’Osservatore Romano”(wyd.
Polskie) 18(1997), nr 7(194), s. 34.
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wość,  akceptacja i  umiłowanie życia.  Właśnie w rodzinie toczą  się  dzieje
człowieka i dzieje zbawienia całej ludzkości. Rodzina znajduje się pośrodku
tego wielkiego zmagania między dobrem a złem, między życiem a śmiercią,
między miłością a wszystkim, co jest jej przeciwieństwem. Siła każdej rodzi-
ny tkwi przede wszystkim we wzajemnej miłości i oddaniu się sobie mał-
żonków,  którzy  są  gotowi  przyjąć  dar  rodzicielstwa,  a  równocześnie  są
otwarci na inne społeczności ludzkie8.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA UMOCNIENIEM
 MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ I RODZINNEJ

W Chrystusie małżeństwo ochrzczonych staje się  sakramentem, czyli
znakiem Nowego i Wiecznego Przymierza oraz narzędziem realizacji zamy-
słu Boga-Stwórcy. W sakramencie małżeństwa Chrystus włącza miłość mał-
żonków w swoją miłość do Kościoła, dzięki czemu otrzymują oni zdolność
do kochania się tak, jak Chrystus umiłował każdego człowieka. Małżeństwo
podniesione do godności sakramentu jest darem miłości Wszechmogącego
Boga dla ludzi. Jest też wezwaniem małżonków do miłości na wzór samego
Chrystusa. W Liście do Efezjan św. Paweł ukazuje nieskończoną miłość Chry-
stusa do Kościoła i podaje ją jako wzór dla wszystkich małżeństw: „mężo-
wie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego
siebie” (Ef 5, 25)9. Przez sakrament małżeństwa miłość między dwojgiem lu-
dzi zostaje włączona w miłość, którą Chrystus w sposób nieodwołalny mi-
łuje  Kościół.  Wierność  i  wyłączność  są  gwarantem,  że  świątynia  Ducha
Świętego, którą są ciała małżonków, nie zostanie zbezczeszczona. Dzięki tej
gwarancji małżonkowie, na wzór Kościoła, stanowią jedność, czyli prowa-
dzą  życie  według  Ducha,  jednoczącego  wszystkich  członków  Kościoła
przez sakrament chrztu. Dlatego też małżeństwo ludzi ochrzczonych nabie-
ra godności sakramentalnego znaku łaski, ponieważ wyraża związek Chry-
stusa z Kościołem. Małżeństwo ochrzczonych staje się więc rzeczywistym
znakiem Nowego i Wiecznego Przymierza, zawartego we Krwi Chrystusa.
Ten znak musi być czytelny dla wszystkich,  dlatego też Ojciec Święty Jan
Paweł  II  podkreśla  ewangelizacyjny aspekt  związku  małżeńskiego  „oży-

8 Por. JAN PAWEŁ II, „Brońmy rodziny”. Anioł Pański w Castel Gandolfo (28.12.1997),
„L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 19 (1998), nr 2 (200), s. 21.

9 Por.  EPISKOPAT POLSKI,  List pasterski na niedzielę Świętej Rodziny „Przypatrzcie
się bracia powołaniu waszemu” (1 Kor 1, 26) (Jasna Góra, 26.11.2006), http://www.torun.
opoka.org.pl/art_pokaz.php?dzialart= dkep&idart =360&s=3 z dnia 8.02.2008r.



Miłość fundamentem życia rodzinnego... 129

wiony już we własnym wnętrzu duchem misyjnym, Kościół domowy jest
powołany do tego, by był jaśniejącym znakiem obecności Chrystusa i Jego
miłości, także dla ludzi stojących  daleko, znakiem dla rodzin, które jeszcze
nie wierzą i dla tych rodzin chrześcijańskich, które już nie żyją konsekwent-
nie wedle otrzymanej wiary: jest wezwany, aby przykładem i świadectwem
swoim oświecał tych, którzy szukają prawdy”10. 

Sakramentalność  małżeństwa włącza małżonków w nadprzyrodzony
porządek zbawienia, stąd też małżeństwo przestaje być instytucją prawną,
a postrzega się  je  głównie jako sposób uświęcenia człowieka i  dojścia do
pełni zbawienia. Sakramentalne tak wypowiedziane przez małżonków staje
się  źródłem łaski i wezwaniem, któremu małżonkowie mocą  tylko swojej
miłości nie byliby w stanie sprostać. Dlatego właśnie Chrystus podnosi ów
związek do rangi sakramentu i sam wchodzi w miłosną relację każdej pary
małżeńskiej. Dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa i dobrowolnie zło-
żonej przysiędze, w której małżonkowie oddają się sobie wzajemnie, mał-
żeństwo staje się świętą wspólnotą. Jest ono komunią osób zjednoczonych
miłością, o której św. Paweł pisze, że współweseli się z prawdą, wszystko
znosi,  wszystkiemu  wierzy,  we  wszystkim  pokłada  nadzieję,  wszystko
przetrzyma i nigdy nie ustaje (por. 1 Kor 13, 6–8). Każda rodzina może zbu-
dować taką miłość, ale można ją osiągnąć w małżeństwie tylko i wyłącznie
wtedy, jeśli małżonkowie stają się dla siebie bezinteresownym darem, bez-
warunkowo i na zawsze, nie stawiając żadnych ograniczeń11. Taka miłość
małżeńska i rodzinna jest ciągle uszlachetniana i doskonalona przez wspól-
ne troski i radości oraz przez wspieranie się nawzajem w trudnych chwi-
lach. Prawdziwa miłość zapomina o sobie samym dla dobra umiłowanego
człowieka.  Staje  się  ona  źródłem  siły  i  wierności  małżeńskiej.  Rodzina
chrześcijańska, wierna swemu sakramentalnemu przymierzu, staje się au-
tentycznym znakiem bezinteresownej i powszechnej miłości Boga do ludzi.
Miłość  Boga  stanowi  duchowe  centrum  każdej  rodziny  i  jej  fundament.
Dzięki tej miłości rodzina powstaje, rozwija się, dojrzewa i jest źródłem po-
koju i szczęścia dla rodziców i dzieci. Relacja między mężczyzną i kobietą
jest ze swej istoty relacją  miłości. Dlatego też płciowość  ich powinna być
ukierunkowana,  podniesiona i  zintegrowana przez miłość,  która czyni tę
płciowość prawdziwie ludzką12. 

10 FC 53.
11 Por. KDK 24.
12 Por. KONGREGACJA DS. WYCHOWANIA KATOLICKIEGO, Wytyczne wycho-

wawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości, Rzym 1983, 6.
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Sobór Watykański II naucza, że „Miłość wyraża się i dopełnia w szcze-
gólny sposób właściwym aktem małżeńskim. Akty zatem, przez które mał-
żonkowie jednoczą się z sobą w sposób intymny i czysty, są uczciwe i god-
ne; a jeśli spełniane są prawdziwie po ludzku, są oznaką i podtrzymaniem
wzajemnego oddania się, przez które małżonkowie ubogacają się sercem ra-
dosnym i wdzięcznym”13.  Wspólnota życia i  miłości małżeńskiej,  ustano-
wiona  przez  Stwórcę  i  unormowana  Jego  prawami,  zawiązuje  się  przez
przymierze  małżeńskie,  czyli  przez  nieodwołalną  osobistą  zgodę.  W ten
sposób aktem osobowym, przez który małżonkowie wzajemnie się  sobie
oddają  i przyjmują,  powstaje  z  woli  Bożej  instytucja  trwała także  wobec
społeczeństwa. Małżeństwo, ze względu na dobro, zarówno małżonków jak
i ich potomstwa, nie jest uzależnione od ludzkiego sądu. Bowiem sam Bóg
jest twórcą  każdego małżeństwa obdarzonego różnymi dobrami i celami.
Wszystko  to  ma  ogromne  znaczenie  dla  przetrwania  rodzaju  ludzkiego
oraz dla osobowego rozwoju poszczególnych członków rodziny. Związek
małżeński budowany na prawdziwej miłości prowadzi do jedności, do naj-
ściślejszej na ziemi wspólnoty życia. Nie usuwa ona jednak osobowych róż-
nic między małżonkami. Nawet w najlepiej dobranym małżeństwie nie do-
chodzi do zniesienia różnic miedzy kobietą i mężczyzną. Zresztą nie chodzi
o to, gdyż jedność małżeńska polega na wzajemnym uzupełnianiu się mał-
żonków. Inne są szczególne zadania obu stron, równa jest jednak ich odpo-
wiedzialność za wspólne dobro małżeństwa, a zwłaszcza za wzajemną mi-
łość oraz za jej pielęgnowanie i rozwijanie14. 

Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, iż „w małżeństwie cielesna
intymność małżonków staje się znakiem i rękojmią komunii duchowej. Mię-
dzy ochrzczonymi więzy małżeńskie są uświęcone przez sakrament”15. Sa-
krament małżeństwa zobowiązuje kobietę i mężczyznę do tego, by ich zjed-
noczenie fizyczne było wyrazem ich wzajemnego oddania i płodności. Akt
seksualny ma być  symbolem i znakiem, niejako  sakramentem zjednoczenia
uczuciowego i duchowego małżonków. Małżeństwo jest źródłem zadowo-
lenia, ale mogą w nim również wystąpić poważne trudności. Pojawiają się
one nawet w związkach szczęśliwie dobranych. Z moralnego punktu wi-
dzenia  wszystkim problemom trzeba przeciwstawić  miłość,  która  potrafi
wiele znieść i wiele przetrwać. Ona jest w stanie przejść ciężkie próby, na ja-
kie są wystawieni małżonkowie z powodu trudności materialnych, niepo-

13 KDK 49.
14 Por. J. ORZESZYNA, Miłość normą życia rodzinnego, art. cyt., s. 162.
15 KKK 2360.
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wodzeń życiowych, nieszczęść losowych, a przede wszystkim zmniejszania
się pociągu fizycznego czy też osłabieniu intensywności uczuć po początko-
wym  okresie  małżeństwa16.  U  podstaw  wielu  problemów,  które  nękają
współczesne rodziny, leży fakt odrzucenia przez wielu ludzi podstawowe-
go powołania człowieka do uczestnictwa w życiu i miłości Boga. Tacy lu-
dzie są najczęściej niewolnikami żądzy posiadania, pragnienia władzy i po-
szukiwania przyjemności za wszelką cenę. Uznają oni najczęściej innych nie
jako osoby należące do jednej rodziny ludzkiej, ale jako rywali i wrogów.
Gdzie znika zmysł Boga jako Ojca, zanika również świadomość przynależ-
ności do rodziny ludzkiej, na czele której stoi sam Chrystus17.

ODPOWIEDZIALNE MACIERZYŃSTWO I OJCOSTWO
 PRZEJAWEM MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ

Małżeństwo i miłość małżeńska z natury swej skierowane są głównie
na rodzenie i wychowywanie potomstwa. Dzieci są bowiem najcenniejszym
darem małżeństwa i przynoszą swoim rodzicom najwięcej dobra i radości.
Rodzicielstwo jest  uwieńczeniem miłości małżonków, ale równocześnie jest
ich  podstawowym powołaniem i  moralnym obowiązkiem18.  Przez  sakra-
ment  małżeństwa  zadania  wychowawcze  rodziców  nabierają  godności
i charakteru  powołania.  Stają  się  prawdziwą,  w ścisłym sensie, posługą
Kościoła w dziele budowania jego członków. Rodzice przez swą płodną mi-
łość mają udział w Bożym dziele stwórczym. Ich współdziałanie z Bogiem
jest wolne i odpowiedzialne. Powinni oni przede wszystkim zaakceptować
fakt, że płodny charakter ich współżycia seksualnego jest wyrazem woli Bo-
ga-Stwórcy. Człowiek jest powołany do miłości i do daru z siebie w swojej
jedności cielesno-duchowej. Kobiecość i męskość są darami komplementar-
nymi, dlatego też płciowość ludzka jest częścią integrującą zdolność miło-
wania, jaką Pan Bóg wpisał w naturę mężczyzny i kobiety19. Kiedy więc ro-

16 Por. J. LASKOWSKI, Cienie i blaski małżeństwa w encyklikach papieskich, „Chrześci-
janin w Świecie” 17 (1985) nr 5 (140), s. 79. 

17 Por. SYNOD BISKUPÓW, Orędzie do rodzin chrześcijańskich w świecie współczesnym
(Rzym, 25.10.1980), „Chrześcijanin w Świecie” 13 (1981), nr 2 (98), s. 57.

18 Por. KDK 48. Małżeństwo nie jest jednak ustanowione wyłącznie dla rodzenia po-
tomstwa, sama bowiem natura sakramentalnego związku oraz dobro potomstwa wyma-
gają, aby także wzajemna miłość małżonków odpowiednio się wyrażała, aby się rozwijała
i dojrzewała. Małżeństwo zachowuje swoją wartość oraz nierozerwalność nawet wtedy,
gdy małżonkowie nie posiadają tak często upragnionego potomstwa. Por. KDK 50.

19 Por. PAPIESKA RADA DS. RODZINY, Ludzka płciowość..., dok. cyt., s. 24.
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dzice  współżyją  ze  sobą  cieleśnie,  muszą  liczyć  się  z  konsekwencją  tego
aktu,  a mianowicie z możliwością  powstania nowego życia.  Bóg pragnie
włączyć rodziców w swoje dzieło powoływania do istnienia człowieka. 

To On stwarza nieśmiertelną duszę każdego dziecka, któremu rodzice
dają  ciało. Działanie rodziców w dziedzinie prokreacji i  wychowania jest
odbiciem stwórczego dzieła Boga Ojca20. Współżycie seksualne małżonków
jest wyrazem ich wzajemnej miłości oraz miłości rodzicielskiej, gdyż  staje
się ono miejscem przekazywania nowego życia. Prawdziwa miłość nie jest
ograniczona  żadnymi  sztucznymi  środkami  obezpładniającymi.  Jedynym
sposobem regulacji poczęć jest naturalna metoda, która wypływa z biolo-
gicznego  rytmu  płodności  kobiety.  Naturalna  metoda  regulacji  poczęć,
w myśl słów Jana Pawła II, stanowi „akceptację cyklu osoby, to jest kobiety,
a co za tym idzie akceptację dialogu, wzajemnego poszanowania, wspólnej
odpowiedzialności i panowania nad sobą. Przyjęcie cyklu i dialogu oznacza
następnie  uznanie  charakteru  duchowego  i  cielesnego  zarazem  komunii
małżeńskiej, jak również przeżywanie miłości osobowej w wierności, jakiej
ona wymaga”21.  Wspólnota małżeńska, która posiada własne potomstwo,
przyjmuje charakter  pełnej  rodziny.  W refleksji  teologicznej  nie  przestaje
być jednak grupą społeczną o wspólnotowym charakterze, ale posiada ona
głębszy sens religijny, jest to bowiem wspólnota zbawcza. Sobór Watykań-
ski II nazywa ją „niejako domowym Kościołem”22. Zdaniem J. Orzeszyny,
„sprawia to obecność w niej Chrystusa sprowadzona sakramentem małżeń-
stwa. Chrystus uświęca przez ten sakrament nie tylko wzajemne odniesie-
nia współmałżonków, ale i dopełnienie małżeństwa w chrześcijańskiej ro-
dzinie”23.  Człowiek,  który  kocha,  potrafi  podzielić  się  miłością,  którą
posiada. Człowiek z człowiekiem może podzielić się także Bogiem, i to jest
najważniejsze i  najpiękniejsze w każdej chrześcijańskiej  wspólnocie.  Taka
rodzina, w której przekazuje się wiarę i dzieli się nią, staje się prawdziwą
szkołą miłości i domowym Kościołem. 

Wierzyć  w  rodzinę  oznacza  budować  przyszłość.  Jest  to  oczywiście
niełatwy temat, który skłania do refleksji nad prawdą  o rodzinie, a także
nad znaczeniem, jakie odgrywa ona dla przyszłych pokoleń. Małżonkowie,
którzy zostają rodzicami, otrzymują od Boga dar nowej i szczególnej odpo-
wiedzialności. Ich miłość  rodzicielska ma być dla dzieci widzialnym zna-

20 Por. KKK 2205.
21 FC 32.
22 KK 11.
23 J. ORZESZYNA, Miłość normą życia rodzinnego, art. cyt., s.164.
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kiem tej samej miłości Boga, od której bierze nazwę wszelkie ojcostwo na
niebie i na ziemi (por. Ef 3, 15)24. Rodzina jest środowiskiem, w którym czło-
wiek realizuje się najpełniej jako osoba, ponieważ nie wystarczają mu jedynie
relacje czysto funkcjonalne. Potrzebuje on więzi międzyosobowych, sięgają-
cych głęboko do jego wnętrza,  które wyrażają  całkowity bezinteresowny
dar z siebie. Pośród takich więzi fundamentalne znaczenie mają relacje po-
wstające w rodzinie między małżonkami oraz między rodzicami a dziećmi.
Większość ludzkich relacji rodzi się i nieustannie odradza dzięki tej więzi,
w której mężczyzna i kobieta uznają, że są dla siebie stworzeni i postana-
wiają połączyć swoje życie, tworząc jedną rodzinę25. Na małżonkach nie ciąży
jednak obowiązek nieograniczonej płodności, mogą oni i wręcz powinni ją
regulować, uwzględniając warunki psychiczne i fizyczne oraz ekonomiczne
i społeczne, w jakich żyją. Ich rodzicielstwo jest odpowiedzialne nie tylko
wtedy, gdy decydują się przyjąć większą liczbę potomstwa, lecz także wte-
dy, kiedy dla poważnych racji postanawiają, okresowo lub na czas nieogra-
niczony, unikać poczęcia nowego życia i w tym celu rezygnują ze współży-
cia, bądź też podejmują je w okresie fizjologicznej niepłodności kobiety26.

WYCHOWANIE DZIECI JAKO WYRAZ MIŁOŚCI

Rodzina założona i ożywiana przez miłość jest wspólnotą osób: męż-
czyzny i kobiety jako małżonków oraz rodziców, dzieci i krewnych. Pierw-
szym jej zadaniem jest wierne przeżywanie rzeczywistości komunii w cią-
głym działaniu na rzecz rozwijania prawdziwej wspólnoty osób. Rodzina
bez miłości nie jest wspólnotą osób, tak samo jak bez miłości nie może ona
żyć, wzrastać i w pełni się doskonalić jako wspólnota osób. W rodzinie, któ-
ra jest wspólnotą osób, szczególną  troską  powinno być  otoczone dziecko.
Zdaniem Jana Pawła II, „należy rozwijać głęboki szacunek dla jego godno-
ści osobistej, oraz ze czcią i wielkodusznie służyć jego prawom. Odnosi się
to do każdego dziecka, ale szczególnie ważkie staje się wobec dziecka małe-
go,  wymagającego opieki  całkowitej,  wobec  dziecka chorego,  cierpiącego
lub upośledzonego”27. Wspólnota rodzinna z samego prawa natury jest in-
stytucją powołaną do wychowania młodego pokolenia. Rodzice dają swoje-

24 Por. FC 14.
25 Por. JAN PAWEŁ II, Małżeństwo i rodzina we wspólnocie Kościoła. Msza św. z okazji Jubi-

leuszu Rodzin (15.10.2000), „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 21 (2001), nr 1 (219), s. 43.
26 Por. KDK 50.
27 FC 26.
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mu dziecku nie tylko życie, ale ich obowiązkiem jest również dobrze je wy-
chować, gdyż tego domaga się prawdziwa miłość. W wychowaniu należy
zwrócić szczególną uwagę na formowanie wiary, miłości i życia religijnego
swoich  dzieci.  Realizacja  wychowania  chrześcijańskiego  polega  więc  na
świadomym ukazywaniu młodemu pokoleniu prawd religijnych i pomaganiu
mu w rozwoju moralnym oraz ukazywaniu i motywowaniu zasad Bożego
życia. Ogromny wpływ na wychowanie ma osobisty przykład rodziców. 

Chcąc zapewnić swojemu dziecku prawidłowy rozwój duchowy, nale-
ży dbać  o to,  by być  dla niego odpowiednim wzorem do naśladowania.
Małżonkowie powinni więc starać się, aby ich zasadniczym filarem wspól-
nego  życia  była  miłość,  wierność,  ofiarność,  szacunek  oraz  modlitwa.
Chrześcijańscy rodzice dzięki łasce sakramentu małżeństwa otrzymali za-
danie i przywilej ewangelizowania swoich dzieci. Możliwie jak najwcześniej
powinni wprowadzać swoje dzieci w tajemnicę wiary, gdyż rodzice są dla
swoich dzieci pierwszymi zwiastunami wiary w Boga. Od wczesnego dzie-
ciństwa powinni włączać je w życie Kościoła. Rodzinny styl życia rozwija
zdolność do miłości, która na całe życie pozostanie autentycznym począt-
kiem i podporą żywej wiary28. Rodzina jest wspólnotą świętą, jest komunią
osób zjednoczonych miłością, której członkowie pielęgnują tę wzajemną mi-
łość oraz doskonalą ją w radościach i w troskach codziennego życia. Wzo-
rem do naśladowania i przykładem dla wszystkich rodzin chrześcijańskich
jest Święta Rodzina z Nazaretu. Ta wyjątkowa wspólnota rodzinna, która
prowadziła ciche i spokojne życie, która doświadczyła ubóstwa, prześlado-
wań i wygnania, która wielbiła Boga w sposób wzniosły, czysty i doskonały
jest dla wszystkich rodzin przykładem wierności codziennym obowiązkom,
jest też wzorem wielkodusznego otwarcia się na potrzeby innych w rado-
snym wypełnianiu woli Bożej29. Episkopat Polski, w Liście na niedzielę Świę-
tej Rodziny w 2006 roku, zwraca uwagę,  iż  mimo niedostatków i cierpień
Święta Rodzina była „szczęśliwa Bogiem i pełnieniem Jego woli, szczęśliwa
Dzieckiem i troską o Jego bezpieczeństwo, szczęśliwa miłością Syna. Maryja
jest najwspanialszym wzorem matki, a święty Józef wzorem dla ojców i mę-
żów przez służbę rodzinie”30. Zadanie wychowania swoich dzieci wypływa
z najbardziej pierwotnego powołania małżonków do uczestnictwa w stwór-
czym dziele Boga, bowiem rodząc w miłości i dla miłości nową osobę, która
sama w sobie jest powołana do wzrostu i rozwoju, rodzice tym samym po-
dejmują zadanie umożliwienia jej życia w pełni ludzkiego. 

28 Por. KKK 2225.
29 Por. FC 86.
30 EPISKOPAT POLSKI, List pasterski na niedzielę Świętej Rodziny..., dz. cyt.
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Rodzice, ponieważ przekazali życie swoim dzieciom, są zobowiązani
do ich wychowania i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych
wychowawców. To zadanie wychowawcze jest tak wielkiej wagi,  że jego
ewentualny brak z trudnością da się zastąpić. Należy więc stworzyć taką at-
mosferę rodzinną, przepojoną miłością i szacunkiem dla Boga i ludzi, aby
sprzyjała ona całemu osobistemu i społecznemu wychowaniu dzieci. Dlate-
go też  rodzina jest pierwszą  szkołą  cnót społecznych, które są  potrzebne
wszystkim  społecznościom31.  Każdy  człowiek  powołany  jest  do  miłości,
przyjaźni i poświęcenia, dzięki czemu uwalniany jest on z tendencji do ego-
izmu. Jedynie w prawdziwej miłości człowiek odkrywa do jakich granic jest
kochany przez Boga i jak sam potrafi kochać32. Przed rodzicami stoi ważne
zadanie przygotowania młodego człowieka do zadań, które w przyszłości
będzie spełniał wobec własnej rodziny, społeczeństwa i Kościoła. Istotnymi
elementami wychowania winny być zatem poczucie miłości i poczucie od-
powiedzialności, które są  fundamentem innych ważnych cech, takich jak:
sprawiedliwość, uczciwość, poczucie obowiązku oraz bezinteresowność. 

Ojciec Święty w  Liście do rodzin pisze, iż  „w miłości znajduje oparcie
i ostateczny sens cały proces wychowawczy jako dojrzały owoc miłości ro-
dzicielskiej. Poprzez wszystkie trudy, wszystkie cierpienia i zawody, jakie
idą w parze z wychowaniem człowieka, miłość wciąż zdaje wielki egzamin.
Aby zdać ten egzamin, trzeba źródła duchowej mocy. To źródło znajduje się
nieodmiennie w Tym, który «do końca umiłował» (J 13, 1)”33. Rodzice chrze-
ścijańscy powołani są do tego, aby dawać własnym dzieciom wiarygodne
świadectwo swojej wiary i nadziei chrześcijańskiej. Ich obowiązkiem jest za-
bieganie o to, aby nauczanie zawarte w Ewangelii Chrystusa docierało do
ich dzieci w formie jak najbardziej zrozumiałej i autentycznej34. Zwraca na
to również  uwagę Jan Paweł II, kiedy mówi, iż  „prawo-obowiązek rodzi-
ców do wychowywania jest czymś istotnym i jako taki związany jest z sa-
mym przekazywaniem życia ludzkiego; jest on pierwotny i mający pierwszeń-
stwo w  stosunku  do  zadań  wychowawczych  innych  osób,  z  racji
wyjątkowości stosunku miłości łączącej rodziców i dzieci;  wyklucza zastęp-

31 Por. DWCH 3.
32 PAPIESKA RADA DS. RODZINY, Ludzka płciowość..., dok. cyt.,  s. 23.
33 JAN PAWEŁ II,  List do rodzin „Gratissimam sane” (2.02.1994), 16, [w:] Posoborowe

dokumenty Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie, red. K. LUBOWICKI, t. 2, Kraków
1999, s. 51.

34 Por.  BENEDYKT XVI,  Msza św. kończąca Światowe Spotkanie Rodzin w Walencji
(9.07.2006), [w:] Przekaz wiary w rodzinie.  V Światowe Spotkanie Rodzin, red.  W.  SZEW-
CZYK, Walencja 2006, s. 42.
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stwo i jest niezbywalny, dlatego nie może być całkowicie przekazany innym,
ani przez innych zawłaszczony”35. Dzieci rosną i dojrzewają po ludzku na
tyle, na ile przejmują z ufnością to dziedzictwo i to wychowanie, które stop-
niowo sobie przyswajają w domu rodzinnym. W ten sposób zdolne są do
wypracowania osobistej syntezy tego, co otrzymały i tego nowego, czego
uczą się, i co każdy i każde pokolenie ma za zadanie zrealizować36. Dziecko
należy uczyć oceniać i korygować codzienne działania w świetle Ewangelii.
Przeżywane przez niego sytuacje  i  doświadczenia,  wyjaśniane w świetle
wiary, pozwolą mu na nabywanie zdolności widzenia i rozumienia rzeczy
w ich religijnym wymiarze. Dziecko wówczas przekonuje się,  że w życiu
zawsze należy liczyć się z autorytetem Boga, tak jak liczą się z nim osoby z
najbliższego  otoczenia,  ale  w  kategoriach  dobra,  które  należy  czynić  ze
względu na Niego. 

Z rodzicielskiego powołania małżonków wynika również zadanie wy-
chowania swoich dzieci do umiłowania modlitwy. Zasadniczym i niezastą-
pionym elementem tego wychowania jest konkretny przykład i świadectwo
ich  wiary.  Tylko  wówczas,  gdy  będą  się  modlić,  a  zwłaszcza  wspólnie
z dziećmi, będą je wprowadzać w wyjątkową więź z Bogiem37. W dobrym
wychowaniu wyjątkowe znaczenie odgrywa niedziela jako dzień Boży. Za-
wiera ona w sobie wielkie bogactwo treści, jest dniem świętym, w centrum
którego znajduje się Eucharystia, dlatego, zdaniem Ojca Świętego, „jest na-
prawdę  sprawą  najwyższej wagi, aby każdy chrześcijanin uświadomił so-
bie, że nie może żyć wiarą i w pełni uczestniczyć w życiu chrześcijańskiej
wspólnoty, jeśli nie bierze regularnie udziału w niedzielnym zgromadzeniu
eucharystycznym”38.  Rodzice, przez odpowiednio przemyś1ane i ukierun-
kowane działania, powinni także nauczyć swoje dzieci umiejętności dobrego
korzystania ze swojej wolności,  a więc umiejętnego dokonywania właści-
wych wyborów. Powinno się  to odbywać  stopniowo, zaczynając od pro-
stych decyzji, aż do prawa dziecka do dokonywania odpowiedzialnych wy-
borów,  które  dotyczą  jego  samego  i  uczestnictwa  w  podejmowaniu
rodzinnych decyzji. Takie działania kształtują w dziecku pożądane cechy,
takie jak szacunek dla innych, tolerancję, odpowiedzialność, konsekwencję
czy  wyrozumiałość.  W  swoich  działaniach  rodzina  powinna  również

35 FC 36.
36 Por.  BENEDYKT XVI,  Msza św. kończąca Światowe Spotkanie Rodzin w Walencji

(9.07.2006), przem. cyt., s. 42.
37 Por. EPISKOPAT POLSKI, List pasterski na niedzielę Świętej Rodziny..., dz. cyt.
38 JAN PAWEŁ II,  List apostolski o świętowaniu niedzieli „Dies domini” (31.05.1998),

Poznań 2001, 81.
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współpracować ze szkołą. Tam bowiem dziecko styka się z o wiele bardziej
skomplikowaną  strukturą  niż  jego własna rodzina. Ma więc okazję  prze-
nieść swoje rodzinne doświadczenia na grunt społeczności szkolnej. 

Dobrze przygotowane i wychowane dziecko bez problemu porozumie
się z rówieśnikami, gdyż łatwo potrafi ono zaakceptować innych ludzi wo-
kół siebie. W opinii Jana Pawła II „rodzina otrzymuje misję  strzeżenia, obja-
wiania i przekazywania miłości, która jest  żywym odbiciem i rzeczywistym
udzielaniem się miłości Bożej wobec ludzkości oraz miłości Chrystusa Pana
Kościołowi, Jego oblubienicy”39. Należy pamiętać, że nie można dobrze wy-
chować dziecka bez kształtowania w nim silnej woli, wytrwałości, umiejęt-
ności wyrzeczenia oraz konieczności panowania nad sobą i podejmowania
wysiłku.  Rodzice,  wychowując  po  katolicku  swoje  dzieci,  zbliżają  je  do
Boga, rozbudzając w nich miłość przez wiarę i zaufanie. Wychowanie po-
winno być także wychowaniem do wolności, która nie może być rozumiana
jako swawola czy też niezdolność do przyjmowania na siebie jakichkolwiek
zobowiązań, lecz jako umiejętność wyboru prawdziwego dobra i jego reali-
zacji oraz ciągłego poszukiwania tego, co jest uznane jako godne dążenia
i co pozytywnie wpływa na rozwój miłości do Boga i do drugiego człowie-
ka. Zarówno małżeństwo, jak i rodzina są  dziełem Boga i jeśli rodzice wraz
z dziećmi żyją w jedności z Nim, są w stanie osiągnąć duchową dojrzałość.
Chodzi głównie o rozwijanie i doskonalenie miłości, a to jest możliwe jedy-
nie w Bogu, który sam jest Miłością (por. 1 J 4, 16). Należy więc dbać o roz-
wijanie, doskonalenie i umacnianie więzi rodzinnych miłością Bożą, która
płynie od Boga. Do tego zaś potrzebna jest łaska, na której buduje się swoją
miłość oraz konieczne jest poddawanie się działaniu Ducha Świętego, który
jest siłą każdej prawdziwej miłości40. 

ZAKOŃCZENIE

W rodzinie kształtuje się i wzrasta stworzona na obraz i podobieństwo
boże osoba ludzka. Współcześni małżonkowie mają dawać świadectwo siły
i potęgi małżeństwa i rodziny, mimo wielu nieraz wewnętrznych trudności,
problemów, zwątpień czy rozczarowań oraz licznych, zagrażających rodzinie
z zewnątrz niebezpieczeństw. Rodzina bowiem jest i na zawsze pozostanie
podstawową komórką społeczną. Istotną rolę w budowaniu miłości rodzin-
nej stanowi wzajemne bycie razem i dialog miłości. Dlatego niepokojące jest

39 FC 17.
40 Por. J. ORZESZYNA, Miłość normą życia rodzinnego, art. cyt., s. 166.
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to,  że obecnie jest  coraz mniej  wzajemnego dialogu między małżonkami
i między rodzicami a dziećmi. W niektórych rodzinach dzieci często pozo-
stawione  są  same  sobie,  a  takie  sytuacje  niestety  rodzą  wiele  zagrożeń
i trudności wychowawczych. Rodzice powinni się doskonalić i uświęcać nie
tylko przez miłość do dzieci, ale także przez okazywanie sobie wzajemnie
miłości, przez którą stale pogłębia się ich wspólnota małżeńska i rodzinna.
powinni oni przyjąć sakrament małżeństwa jako dar boży i szanować jego
świętość. Obecnie jednak miłość małżeńska i rodzinna bywa często zagro-
żona,  dlatego trzeba ją  umacniać  miłością  płynącą  od Boga.  Dzięki łasce
Chrystusa miłość  małżonków doznaje  stałego uzdrawiania i  umocnienia.
Dokonuje się to wtedy, gdy małżonkowie i rodzice spotykają się z Bogiem,
który jest miłością, w sakramentach, szczególnie zaś w sakramencie pojed-
nania i w Komunii św. Miłość wzrasta też dzięki każdemu bezinteresowne-
mu  czynowi  oraz  wtedy,  gdy  małżonkowie  usuwają  ze  swojego  życia
wszystko, co ją osłabia i niszczy.

L’AMORE COME IL FONDAMENTO DELLA VITA FAMIGLIARE E CRISTIANA

Nella famiglia si  forma e cresce la persona umana, creata all’immagine e somi-
glianza di Dio. I sposi di oggi devono dare la testimonianza della forza dell’matrimonio
e della famiglia, oltre alle difficoltà interne, ai problemi, alle delusioni e ai dubbi, e anche
oltre molte difficoltà esterne, che minacciano la famiglia. La famiglia infatti, è sempre,
e cosi rimane, la fondamentale cellula della società. Il ruolo significativo nel costruire l’a-
more famigliare è l’essere insieme e il dialogo dell’amore. Per questo è preoccupante, che
adesso fra gli sposi e fra i genotorie e i figli è cosi scarso il dialogo reciproco. In alcune fa-
miglie i bambini sono lasciati a sé stessi, e queste situazioni producono purtroppo dei
casi problematici e difficoltà educativi. I genitori dovrebbero perfezionarsi e santificarsi
non soltanto attraverso l’amore ai figli, ma anche per dimostrare a loro stessi l’amore che
sempre di  più approfondisce la loro unità matrimoniale e famigliare. Dovrebbero loro
accogliere il sacramento dell’matrimonio come il vero dono di Dio e rispettare la santità
di questo sacramento. Oggi pero, l’amore degli sposi e nella famiglia, viene spesso mi-
nacciata, e per questo bisogna rafforzarla sempre con l’amore che ci viene da Dio. Per la
grazia del Signore, l’amore reciproco degli sposi viene sempre guarita e rafforzata. Que-
sto processo si fa, quando gli sposi e i genitori si incontrano con Dio, che è l’Amore, nei
sacramenti, specialmente nella penitenza e nell’eucaristia. L’amore cresce pure attraver-
so dei gesti disinteressati, sempre quando gli sposi tolgono dalla loro vita tutto quanto,
che indebolisce questo l’amore.

tłum. Andrzej Tupek
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RODZINA – DOBRO UPRAGNIONE CZY ZAGROŻONE?

Rodzina jest  dobrem. Ta teza leży u podstaw niniejszego przedłożenia.
Jak jednak rozumieć to dobro? Jako odpowiedź chciałbym najpierw zapro-
ponować wymowny tekst prof. J. Tischnera, który – używając słowa-klucza
dom – trafnie wydobywa te wartości, które wiążą się z rodziną i ją definiują.
„Przestrzenią człowiekowi najbliższą jest dom. Wszystkie drogi człowieka
przez  świat  mierzą  się  odległością  do  domu.  Widok  z  okien  domu  jest
pierwszym widokiem człowieka na świat. Człowiek zapytany, skąd przy-
chodzi – wskazuje na dom. Dom jest gniazdem człowieka. Tu przychodzi
na świat dziecko, tu dojrzewa poczucie odpowiedzialności za ład pierwszej
wspólnoty,  tu  człowiek  rozpoznaje  główne  tajemnice  rzeczy,  cieszy  się
i cierpi, stąd odchodzi na wieczny odpoczynek. Mieć dom znaczy: mieć wo-
kół  siebie  obszar  pierwotnej  swojskości.  Ściany  domu chronią  człowieka
przed srogością żywiołów i nieprzyjaźnią ludzi. Umożliwiają życie i dojrze-
wanie. 

Mieszkając w domu, człowiek może się  czuć  sobą  u siebie. Być  sobą
u siebie to doświadczać sensownej wolności. Dom nie pozwala na swawolę,
nie  oznacza  też  niewoli.  Domowa przestrzeń  to  przestrzeń  wielorakiego
sensu. Budować dom znaczy: zadomowić się. Człowiek nie może zadomo-
wić się w samotności. Samotni budują cele, inni wznoszą kryjówki. Zado-
mowienie jest owocem kobiecej i  męskiej wzajemności.  Zakłada ono jako
naturę płeć. Kobieta w samotności nie posiada domu. Samotny mężczyzna
również nie posiada domu. Mimo to mężczyzna ofiaruje kobiecie dom i ko-
bieta ofiaruje dom mężczyźnie. Na tym polega istota wzajemności, iż czło-
wiek ofiaruje drugiemu to, co w ogóle staje się  możliwe dzięki obecności
drugiego przy nim. W domu kobieta jest matką, a mężczyzna ojcem. Natu-
ralnym owocem wzajemności jest dziecko. Dziecko zwieńcza sens domu.
Dom jest przede wszystkim dla dziecka. Dlatego mówimy, że domy bez
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dzieci są  puste. Gdy w domu pojawi się dziecko, przywiązanie do domu
osiąga swój szczyt. Dziecko jest obietnicą wszystkich obietnic. W tych, któ-
rzy budowali dom, budzi się wiara, że oto tu, w tym domu, w tym ogro-
dzie, przy tej kołysce stała się ich ziemia obiecana”1.

Tak przedstawia się  aksjologiczna wizja rodziny od strony pozytyw-
nej. We współczesności częściej dochodzi do głosu optyka pesymistyczna.
Mówienie o kryzysie rodziny w naszych czasach brzmi jak truizm. Zamiast
jednak koncentrować się na kryzysie, spróbujmy najpierw opisać stan fak-
tyczny, a ten jawi się jako swoista ewolucja w rozumieniu i funkcjonowaniu
rodziny.  Za czasową  cezurę  współczesnych i  aktualnie  się  dokonujących
zmian w strukturze i pojęciu rodziny uchodzą lata sześćdziesiąte i siedem-
dziesiąte XX wieku2. W miejsce dotychczas oczywistych wartości i postaw
pro-społecznych, jak np. poczucie odpowiedzialności, posłuszeństwo, goto-
wość do ofiary, bezinteresowność, wzgląd na dobro wspólne, ale także lo-
jalność czy bezdyskusyjna wierność, na pierwszy plan wysunęły się warto-
ści indywidualne: emancypacja, przyjemność, samorealizacja, wolność czy
niezależność rozumiane jako pragnienie jednoczesnego zachowania wszyst-
kich opcji3. 

Takie przesunięcie priorytetów aksjologicznych dotyczących rodziny –
czy rzeczywiście mamy z nim do czynienia? – nie musi być oceniane nega-
tywnie. Przemiany te z pewnością przyczyniły się do bardziej partnerskich,
personalistycznych relacji między poszczególnymi członkami rodziny oraz
do mniej obciążającego przeżywania kryzysów rodzinnych. Nie zmienia to
jednak faktu, że przemiany ostatnich dziesięcioleci osłabiły rodzinę, co wy-
raźnie dokumentują statystyki np. rozwodów, czy trudności dostosowania
się do wymogów życia społecznego, zwłaszcza ludzi młodych. Chcemy naj-
pierw zapytać o istotę owego novum, aby następnie podjąć tytułowe pyta-
nie:  rodzina jako dobro, ale jakie? Warto przy tym zauważyć, że już w tytule
twierdząco rozstrzygnięto pytanie, bowiem zasadnie mówi się o dobru za-
grożonym tylko wtedy, kiedy jest ono postrzegane jako wartość.

1 J. TISCHNER, Filozofia dramatu, Kraków 2001, s. 228.
2 U podstaw legła m.in. rewolucja seksualna związana z rokiem 1968, której wy-

znacznikami była wolność  i swoboda seksualna, odrzucenie wierności i prawie nakaz
zmiany partnerów. 40 lat później w tym samym środowisku amerykańskim mamy do
czynienia  z  radykalnym zwrotem:  promocja  czystości  seksualnej  do  ślubu,  odpowie-
dzialności i wierności partnerowi. Znowu młodzi występują przeciw utartym wzorcom,
a może jest to coś więcej?

3 Por.  H. G.  GRUBER,  Die Gestalt  der  Familie  heute,  [w:]  Zentralstelle  Pastoral  der
Deutschen Bischofskonferenz, Familie – Licht aus vielen Farben, Bonn 1997, s. 17–18.
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RODZINA – IDZIE NOWE

Ewolucja nie musi koniecznie oznaczać postępu, może oznaczać rów-
nież pewną degenerację – w obu jednak przypadkach oznacza zmianę. Nie
jest  zadaniem  teologa-etyka  szczegółowa  analiza  przemian  społecznych
wpływających na rodzinę, ale nie może też od tych przemian abstrahować,
jeżeli  normatywne wnioski  mają  być  zakorzenione w życiu. Dlatego, bez
aspiracji do wyczerpującego oglądu, warto zwrócić uwagę na pewne aspek-
ty rzeczywistości, które odcisnęły swoje piętno na rodzinie. Jako kluczem
posłużę się schematem zaproponowanym przez prof. M. Machinka4, który
ujął owo novum rodziny w trzy hasła: nowe struktury, nowa mentalność,
nowe zadania.  Zmiana struktury rodziny jest widoczna przede wszystkim
w zmniejszeniu liczby jej członków, i to nie tylko ze względu na mniejszą
liczbę dzieci. W miejsce rodzin wielopokoleniowych, które zapewniały sze-
roką przestrzeń międzyludzkich interakcji, pojawiła się rodzina zawężona
do rodziców i dzieci. Stwierdzenie to nie ma charakteru wartościującego –
oba modele mają swoje atuty i braki. Przyczyny tych zmian są złożone, ale
istotnie modyfikują jakość substancjalną rodziny jako takiej.

Drugi typ zmian –  nowa mentalność – wiąże się z oświeceniowym do-
wartościowaniem jednostki,  indywidualizacją  aspiracji  oraz  naciskiem na
samostanowienie w zakresie zawieranych kontaktów i życiowych planów.
Dwa bardzo szablonowe wyrażenia:  małżeństwo z rozsądku oraz małżeństwo
z miłości –  jeżeli  nawet  nie  oddają  całej  złożoności  problemu –  zdają  się
wskazywać  na istotne przesunięcie w kierunku indywidualnego wyboru,
opartego na odpowiedzialności jednostek5. I wreszcie trzecie hasło wskazu-
jące na nowy kontekst małżeństwa i rodziny: nowe zadania, przy czym nale-
ży je uzupełnić o  nowe oczekiwania. O ile w przeszłości zazwyczaj małżeń-
stwo i rodzina postrzegane były jako swego rodzaju życiowe zadanie, o tyle
dziś wiąże się życie rodzinne raczej z życiową szansą, z oczekiwaniem szczę-
ścia i spełnienia życiowego. Każdy z powyższych hasłowo wspomnianych
czynników może oczywiście pociągać za sobą zmiany zarówno pozytywne,
jak  negatywne,  wytwarza  nowe  jakości,  ale  także  stawia  przed  rodziną
nowe, nieznane dotychczas przeszkody. Na przykład praca zawodowa ro-
dziców stanowi dla nich niewątpliwie spełnienie osobistych aspiracji i uroz-
maicenie kontaktów, stawia jednak wyższe wymagania w dziedzinie inte-

4 M. MACHINEK, Ewolucja pojęcia rodziny. Aspekty teologiczno-etyczne, „Sosnowiec-
kie Studia Teologiczne” 8 (2007), s. 94–95.

5 Do tego wątku wrócę w dalszej części artykułu.
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growania własnych doznań i wrażeń z przeżyciami innych członków rodzi-
ny, bez czego dom szybko zamienia się w hotel. 

W efekcie wyżej wspomnianych zmian pojawia się jednak bardziej za-
sadniczy spór, mianowicie spór o rozumienie rodziny, którego efektem są
określenia rodziny z przymiotnikiem. Głębokie zmiany społeczne i mentalno-
ściowe stoją bowiem u podstaw wytworzenia obok – że tak powiem – kla-
sycznego wariantu relacji małżeńskich i rodzicielskich szeregu innych modeli
wspólnego życia, jak np. rodzice samotnie wychowujący dzieci po rozwo-
dzie, bądź z wyboru (rodziny niepełne), związki nieformalne różnego typu
(związki  partnerskie), aż po związki jednopłciowe, którym w różny sposób
przyporządkowane są dzieci. 

CZY JESZCZE CIĄGLE DOBRO UPRAGNIONE?

Ogólna odpowiedź wydaje się więc oczywista: rodzina pozostaje war-
tością. Potwierdzają to badania socjologiczne. Wydaje się, iż znowu przede
wszystkim wartości indywidualne, jak: stabilizacja, zaspokojenie potrzeby
miłości i poczucie bezpieczeństwa jednostek oferowane przez rodzinę spra-
wiają, że jakiś rodzaj relacji opartej na wierności, ale także niezmiennie mał-
żeństwo i zbudowana na nim rodzina, plasują się na najwyższych miejscach
na  liście  życiowych  preferencji  i  planów,  a  wyprzedza  je  jedynie  troska
o zdrowie6. Inna sprawa, czy chodzi o rodzinę w rozumieniu tradycyjnym,
czy np. o monogamię seryjną, jak to określa publicystyka społeczna. Badania
prowadzone w środowisku podopolskim w 2003 roku pokazują  podobne
tendencje. Rodzina nadal wskazywana jest jako wartość najbardziej pożąda-
na. Np. na pytanie: co chcieliby Państwo przede wszystkim osiągnąć w swoim ży-
ciu?, aż 91% ankietowanych odpowiedziało:  szczęście w małżeństwie i rodzi-
nie. W hierarchii wartości najistotniejszych rodzina również znalazła się na
pierwszym miejscu, bowiem dla 84,2% badanych miała znaczenie pierwszo-
rzędne. Świadczy to dobitnie, że w świetle badań rodzina jest nadal wielkim
dobrem7. Podobne wyniki przynoszą zresztą badania w innych krajach8.

6 Por.  H.  BRAUN,  Familien in Deutschland, Strukturen und Entwicklungstendenzen,
[w:] Familien zwischen Risiken und Chancen, red. W. OCKENFELS, Paderborn–München–
–Wien–Zürich 2001, s. 10–11.

7 Por. H.  CZECH, Etos współczesnych mieszkańców wsi oleskiej w relacjach responden-
tów, mps, Opole 2004, zwł. s. 231–250 passim.

8 Przeprowadzone w 2006 roku w Niemczech badania pod hasłem „Generationen-
Barometer 06” potwierdziły, że dla 76% ankietowanych rodzina jest nadal najważniej-
szym obszarem życiowym. Dla porównania krąg przyjaciół i praca zawodowa zyskały
jako priorytet po 8%. Powyższe wartości pozostają na stałym poziomie od 1994 roku.
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Wyniki te korespondują z centralnym przekonaniem katolickiej nauki
o rodzinie o pierwotności wspólnoty rodzinnej w stosunku do każdej innej
wspólnoty9 (rzeczywistość naturalna), również państwa, która dotyka w fun-
damentalny  sposób  istoty  człowieczeństwa,  ludzkiej  natury.  Rozumiana
jako trwały związek mężczyzny i kobiety, którzy rodzą dzieci, rodzina bę-
dzie stanowiła stały punkt odniesienia, którego nie sposób naruszyć, nie na-
ruszając jednocześnie jednego z głównych nerwów społeczeństwa i ryzyku-
jąc przez to paraliż społeczeństwa. Z nadzieją można więc skonstatować, że
mimo ciągłego wzrostu liczby rozwodów i związków nieformalnych, nie
słabnie – przynajmniej deklaratywna – ranga trwałego związku. Inna spra-
wa, czy swoją  rangę  zachowuje rodzina jako wspólnota oparta na sakra-
mencie małżeństwa, która wśród istotnych cech eksponuje świętość i niero-
zerwalność tego związku. Wydaje się, że w dominującym stopniu mamy do
czynienia  z ewolucją  w  kierunku  koncepcji  socjo-sekularyzowanej  małżeństwa.
Rozmowy z nupturientami pokazują,  że aktualnie większą  siłę  nośną  ma
odrzucenie zdrady małżeńskiej ze względu na zranioną miłość i krzywdę
partnera, niż odwoływanie się do przysięgi małżeńskiej i do związku sakra-
mentalnego. W efekcie często można słyszeć opinię, że  lepiej żyć bez ślubu,
ale zgodnie i dobrze, niż w małżeństwie sakramentalnym i w ciągłych konfliktach.
Taka tendencja stanowi sygnał ostrzegawczy, że współczesna rodzina prze-
była długą drogę na odcinku od sacrum do profanum.

Powyższa tendencja znajduje swoje odzwierciedlenie także na pozio-
mie  języka,  w którym miejsce  małżonka dość  jednoznacznie  zajął  partner
(seksualny). Komentując ten fakt, trafnie podkreśla się,  że „narastają  neu-
tralne oraz mgliste etycznie, społecznie i  znaczeniowo określenia.  Pojęcia
mąż i  żona z natury rzeczy posiadają kontekst etyczny związany z wierno-
ścią i wyłącznością. Pojęcie partner posiada przede wszystkim kontekst  sy-
tuacyjno-utylitarny, a więc zmienny, okazjonalny, egoistyczny i krótkotrwały
– jak w interesach”10. Ta konstatacja pozwala zapytać o jedną z zasygnalizo-

Rodzina jest także postrzegana jako najpewniejsze oparcie w sytuacjach kryzysowych.
Szerzej zob. DW, UMFRAGE: Familie ist für die Deutschen das Wichtigste, „Die Welt” z dn.
31.05.2006, s. 1.

9 Dwa elementy: z jednej strony,  pra-zamiar Boga wobec człowieka, do którego
głównych elementów należy przymierze małżeńskie oraz, z drugiej strony, realizm an-
tropologiczny,  dostrzegający kruchość  i  zagrożenia tej  pierwotnej  wspólnoty (grzech,
a w konsekwencji  przemoc), stanowią  niezmiennie punkty wyjścia chrześcijańskiej re-
fleksji nad małżeństwem i rodziną. 

10 L. KOCIK, Społeczna kondycja rodziny w procesie globalizacji systemu aksjonormatyw-
nego,  [w:]  Oblicza współczesnej rodziny polskiej,  red. B.  MIERZWIŃSKI, E.  DYBOWSKA,
Kraków 2003, s. 26.
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wanych wyżej  tez:  Czy mamy więc  w przypadku rodziny  do  czynienia
z przesunięciem priorytetów aksjologicznych,  a  więc  ze  zmianą  wartości
znaczących dla małżeństwa? Do pewnego czasu bez wątpliwości odpowia-
dałem twierdząco. W ostatnim okresie jedna z moich doktorantek prowadzi
badania na tym polu i wyniki wskazują na dwie tendencje. Z jednej strony,
priorytety  pozostają  niezmienione,  niebotycznie  natomiast  rozwinęła  się
oferta  możliwości,  a  więc  największą  trudność  sprawia  potrzeba  (koniecz-
ność) wyboru między konkurującymi dobrami w minionych  wiekach nie-
dostępnymi w takich rozmiarach11. Z drugiej natomiast strony, rozstrzyga-
jąca okazuje się zmiana perspektywy ze społecznej na indywidualną.

Z  obydwu punków widzenia  nie  do  przecenienia  jest  także  wpływ
mody i mediów. Nie chodzi tu o oskarżenia skierowane w stronę tych pod-
miotów społecznych, ale o uświadomienie generowanych przez nie włas-
nych nieuniknionych źródeł nacisków i prawideł funkcjonowania. Wzmac-
niając  pewne  postawy,  umożliwiając  im  zaistnienie  w  mentalności
społecznej, promując pewne oczekiwania i ukazując w negatywnym świetle
inne, media współkreują rzeczywistość i oczekiwania, także w odniesieniu
do obrazu rodziny i małżeństwa. Jednym z negatywnych efektów wpływu
mody i  mediów są  nierealistyczne oczekiwania w stosunku do partnera,
których ten często nie tyle nie chce, co nie jest w stanie spełnić. Odnosi się to
także do rodziny, w której jej członków nie są w stanie dosięgnąć problemy,
z jakimi codziennie spotykają się w środowisku pracy. W odniesieniu do ro-
dziny konstruuje się obrazy harmonijnego świata, w którym człowiek bę-
dzie mógł doznawać tego, czego jest pozbawiony w rzeczywistym świecie,
rządzonym  konkurencją  i  pośpiechem.  Rozczarowania,  jakie  są  następ-
stwem tych nierealistycznych oczekiwań, podsycają jedynie niechęć do za-
wierania głębokich więzi i podejmowania związanych z nimi zobowiązań,
ale także sceptycyzm w odniesieniu do samej możliwości tego typu wybo-
rów i do szansy ich trwania przez dłuższy czas. Wysoki odsetek rozwodów
jest przez niektórych socjologów wyjaśniany nie tyle kontestacją i odrzuce-
niem trwałego związku, ile rozczarowaniem, związanym ze zbyt wygóro-
wanymi oczekiwaniami, ale także zmniejszoną gotowością do znoszenia sy-
tuacji konfliktowych.

11 Z tej perspektywy społecznie ważna byłaby praca edukacyjna wspierająca zdol-
ność  wyboru wartości istotnych, bez kierowani się  wyłącznie impulsem sytuacyjnym,
a to z kolei wymaga osobowej dojrzałości. 
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RODZINA – DOBRO ZAGROŻONE

Tylko zagrożenie dobra cennego budzi niepokój i skłania do poszuki-
wania środków obrony. W świetle powyższego, zagrożenie rodziny uak-
tywniałoby taki scenariusz. W punkcie wyjścia uwaga wartościująca o cha-
rakterze ogólnym: rodzina jest dobrem upragnionym, ale jeżeli promuje się
podejście do niego z absolutną wolnością – kiedy chcę, jak chcę i na ile chcę,
bez liczenia się z jakimikolwiek normami – zagrożone jest zniszczeniem. Je-
żeli odpowiedzialnie podchodzi się do tej wartości, możliwe jest jej ocalenie
i to mimo pojawiających się zagrożeń. A gra toczy się o stawkę niebagatel-
ną. To osoba ludzka jest wartością przewyższającą wszystkie inne wartości
i nie jest ona w stanie spełnić siebie samej inaczej, jak tylko przez bezintere-
sowny dar z siebie12 oraz przez przyjęcie daru, jaki z siebie składają inne osoby13. 

Chociaż może się to dokonać na różne sposoby, to jednak oddanie sie-
bie w miłości dokonuje się w sposób szczególny wtedy, gdy kobieta i męż-
czyzna splatają swe życiowe przestrzenie i deklarują gotowość małżeństwa.
Przemiany w rozumieniu rodziny, które dokonały się w XX wieku, dopro-
wadziły do ukonstytuowania się dwóch jej koncepcji14, które – choć zawie-
rają elementy komplementarne – w swoim rdzeniu są nie do pogodzenia.
Pierwsza jest oparta na analizie ludzkiej natury, druga natomiast widzi ro-
dzinę przez pryzmat preferencji jednostki15. W pierwszym przypadku cho-
dzi o klasyczną koncepcję rodziny, którą rozumie się nie tylko jako wspólno-
tę  naturalną,  tzn.  zakorzenioną  głęboko  w  ludzkiej  cielesno-duchowej
naturze, ale jako wspólnotę pierwotną wobec wszystkich innych wspólnot,
tworzonych przez człowieka. Oznacza to, że również państwo jest wspólno-
tą wtórną w stosunku do rodziny. Klasyczna koncepcja rodziny opiera ją na
trwałym związku mężczyzny i kobiety, w którym ubogacający się wzajem-
nie małżonkowie stwarzają jednocześnie nieodzowną przestrzeń dla poczę-
cia i wychowania dzieci, budując podstawową strukturę społeczną. Od jej
prawidłowego funkcjonowania zależy los społeczeństwa. 

Wprawdzie w alternatywnej koncepcji rodziny chodzi również o  roz-
wój i  spełnienie osób,  jednak właśnie te funkcje wysuwają  się  na pierwszy
plan. Pojęcie rodziny nie jest tutaj w ogóle definiowane, ponieważ jej kształt

12 Por. KDK 24.
13 Por. LR 7.
14 Omówienie koncepcji por. P. MORCINIEC, Rodzina wobec gender (w druku).
15 Omówienie np. M. MACHINEK, Prawa rodziny w XXI w. w kontekście ewolucji po-

jęcia  rodziny,  [w:]  Urzeczywistnianie  praw  człowieka  w  XXI  wieku.  Prawo  i  etyka,  red.
P. MORCINIEC, S. L. STADNICZEŃKO, Opole 2004,  s. 322–323.
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zależy od preferencji jednostki. Rodzina jest osobistym projektem pojedyn-
czego człowieka,  w którym zarówno płeć  partnera,  jak  też  zasady życia
wspólnego, np. czas trwania związku, są pozostawione samym zaintereso-
wanym. Radykalizując takie widzenia rzeczywistości, można rzec, że „ule-
gają zmianie podstawowe relacje między ludźmi, podstawowe role związa-
ne z  płcią,  macierzyństwem i  ojcostwem,  zmienia się  koncepcja  rodziny.
Zmiany te nie zmierzają do zastąpienia jednego ładu innym, lecz indywidu-
alizacji ludzkich zachowań nie podporządkowanych normom, ale wynego-
cjowanych z innymi partnerami interakcji”16.

Rodzina jest  widziana przede wszystkim jako miejsce samorealizacji
jednostki, a nie jako podstawowa komórka społeczna. Zgodnie z tą koncep-
cją „rodzina nie ogranicza się do małżeństwa i może obejmować różne typy
związków faktycznych – trwających bądź przeszłych”17, co zawiera w sobie
potencjalną i faktyczną podatność rodziny na ewolucję we wszystkich moż-
liwych kierunkach, jeżeli tylko prawa jednostki zostaną  zagwarantowane.
Równocześnie  wśród  jej  istotnych  cech  nie  musi  się  mieścić  legalizacja
związku,  jego trwałość  czy wierność  partnerów18.  Szukając  źródeł  takich
tendencji, zwraca się uwagę na fakt, że po raz pierwszy w dziejach ludzkości
jednostka nie potrzebuje (przynajmniej powierzchownie patrząc) trwałych
związków z innymi ludźmi, aby zaspokoić swoje potrzeby, jest bowiem sa-
mowystarczalna – teza błędna, ponieważ  nie istnieje samowystarczalność
w sferze relacji interpersonalnych! 

Wyznacznikiem nowego trendu w postrzeganiu rodziny jest  realizo-
wana coraz częściej w różnych krajach Europy próba prawnego zrównania
rodzin i  par homoseksualnych,  aż  po przyznanie tym ostatnim  prawa do
dziecka. To zjawisko każe postawić fundamentalne pytanie o definicję rodzi-
ny19. Aby uświadomić sobie, że sprawa nie jest społeczno-prawnie oczywi-
sta,  warto  zwrócić  uwagę  na  fakt,  iż  współczesne  deklaracje  i  projekty
ustaw na płaszczyźnie ogólnoeuropejskiej  wyraźnie unikają  definiowania
rodziny. O ile jeszcze  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948) nawoły-
wała do ochrony (przez społeczeństwo i państwo) rodziny – utworzonej na

16 A.  JAWŁOWSKA, Ład czy rozpad? Zmiany w sferze aksjonormatywnej, [w:]  Ludzie
i instytucje. Stawanie się ładu społecznego, red. A. SUŁEK, J. STYK, t. II, Lublin 1995, s. 22.

17 A. REDELBACH, Natura praw człowieka. Strassburskie standardy ich ochrony, Toruń
2001, s. 228. 

18 Por. K. KLUZOWA, K. SLANY, Przemiany realizacji funkcji prokreacyjnej w rodzinie,
[w:] Oblicza współczesnej rodziny polskiej, red. B. MIERZWIŃSKI, E. DYBOWSKA, Kraków
2003, s. 71.

19 Rozwinięcie zob. M. MACHINEK, Prawa rodziny w XIX w...., art. cyt., p. 1.
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bazie małżeństwa zawartego przez mężczyznę i kobietę – jako podstawowej
i naturalnej komórki społecznej20, o tyle już  Karta Praw Podstawowych Unii
Europejskiej, ogłoszona w 2000 roku w Nicei i włączona do projektu Konsty-
tucji  Europejskiej,  nie  tylko  unika  określenia  małżeństwa  i  rodziny  jako
struktur naturalnych, ale także nie definiuje małżeństwa jako związku heterosek-
sualnego. Więcej jeszcze, w dodanych do tekstu Karty Praw Podstawowych ob-
jaśnieniach czytamy,  że uznanie przez ustawodawstwo krajowe związku
miedzy osobami tej samej płci za małżeństwo będzie się mieściło w ramach
prawomocnej jej interpretacji21. 

Jeżeli ustawy prawne czy polityka państwa deprecjonują rolę rodziny
– związku kobiety i mężczyzny, postrzegając ją jako jedną z wielu możli-
wych form życia wspólnego, trudno się dziwić, że prestiż społeczny tej in-
stytucji będzie się zmniejszał. Ponadto funkcja legislacyjna państwa nie wy-
czerpuje  się  jedynie  w  regulowaniu  stanu  faktycznego,  lecz  ma  także
znaczny wpływ na kształtowanie wrażliwości na wartości i na etos społecz-
ny22.  O  ile  wrażliwość  na  jakiekolwiek  ingerencje  w  osobiste  wybory
w dziedzinie kształtowania relacji seksualnych jest niezwykle wysoka, a re-
spektowanie prywatności w tej dziedzinie należy do współczesnych kano-
nów zachowania,  o tyle konsekwencje tych musi ponosić  całe społeczeń-
stwo,  od  którego  oczekuje  się  nie  tylko  postawy  szacunku,  ale  także
finansowego wsparcia  tych indywidualnych projektów. We współczesnej
strukturze  społeczno-gospodarczej  rodzina  dostarcza  systemowi  poważ-
nych korzyści (przygotowując dlań przyszłych producentów, ale także sta-
nowiąc  rzeszę  konsumentów),  jednak  niepomiernie  zwiększone  ciężary
związane z wychowaniem i edukacją dzieci pozostają w większości na jej
barkach.  Podczas  gdy  zyski  z  posiadania  dzieci  zostały  uspołecznione,
koszty wynikające z ich posiadania pozostały prywatną sprawą rodziców.
Zadaniem państwa musi być jak najdalej idące wyrównanie tego skrzywio-
nego bilansu. Ryczałtowe zrównywanie rodziny z różnymi formami alter-
natywnych  związków  partnerskich23 (jako  istotny  błąd  logiczny  warto

20 Por.  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 16, 1–3, [w:] Prawa człowieka. Wy-
bór dokumentów międzynarodowych, red. B. GRONOWSKA, T. JASUDOWICZ, C. MIK, To-
ruń 1999, s. 16.

21 Por.  Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Tekst z objaśnieniami Sekretariatu
Konwencji, art. 12, Zakamycze 2003, s. 29. 

22 Por. M. MACHINEK, Prawa rodziny w XIX w...., art. cyt., p. 3.
23 Także samo określenie  związek partnerski jest na tyle wieloznaczne, iż może się

stać określeniem wartościującym, sugerującym jakoby małżeństwo związkiem partner-
skim nie było, bądź nawet być nie mogło.
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wskazać  mówienie  o  alternatywnych  formach  rodziny)  oznacza w praktyce
prawo do równych świadczeń, podczas gdy przynajmniej niektórych funk-
cji te związki nie są w stanie lub nie chcą podejmować. Czy powyższa kon-
cepcja ideowa oznacza uprawomocnioną  ewolucję  małżeństwa i  rodziny,
czy też nowe zjawiska należy interpretować jako zagrożenie (dla) rodziny?
Upraszczając,  każda  instrumentalizacja  tej  fundamentalnej  wspólnoty  do
obcych celów powinna być rejestrowana przynajmniej z niepokojem. Zwra-
cam uwagę na to sformułowanie: obcym celem wobec wspólnoty, jaką jest
rodzina, może być programowa samorealizacja, bez troski o rozwój wszyst-
kich tworzących ją osób.

FUNKCJE RODZINY – NOWE UJĘCIE

Rozumując logicznie, zmieniona optyka w postrzeganiu rodziny prze-
kłada się na realizację jej funkcji. Dla przypomnienia, wśród funkcji rodziny
wyróżnia się instytucjonalne i osobowe24. Funkcjami instytucjonalnymi są:
funkcja  prokreacyjna,  ekonomiczna,  opiekuńcza,  socjalizacyjna  (wycho-
wawcza), stratyfikacyjna i integracyjna. Ponieważ rodzina jako podstawowa
grupa społeczna pełni istotne funkcje w życiu społeczeństwa, zaspokajając
również  potrzeby psychiczne,  emocjonalne i  społeczne swoich członków,
kryzysy tożsamościowe przekładają się na mniej optymalną realizację tych
funkcji.  Szczególnie  symptomatyczną  ilustrację  stanowi  tu  podejście  do
funkcji prokreacyjnej oraz opiekuńczo-socjalizacyjnej, czyli wychowawczej.
Druga z tych funkcji zasadnie zwana jest funkcją miłości, ja natomiast skon-
centruję się na funkcji prokreacyjnej. 

Konflikt między powyższymi dwoma wizjami rodziny sprowadza się
do konfliktu między zasadą  korzyści jednostki a zasadą  sprawiedliwości,
która bierze pod uwagę nie tylko słuszne pragnienie samorealizacji jednost-
ki, ale także interesy i prawa innych osób związanych ze sobą w rodzinie
oraz współczesnej i przyszłej społeczności. Istnienie obu opcji znajduje swo-
je przełożenie także na  podejście do prokreacji. O ile w tradycyjnym modelu
obecny  był  przynajmniej  wewnętrzny  imperatyw  reprodukcyjny,  o  tyle
nowe podejście jest wyraźnie permisywne, tzn. nie obserwuje się jakiejkol-
wiek ingerencji w zachowania prokreacyjne, przy równoczesnym podkre-
ślaniu praw jednostki  do decydowania o liczbie i  czasie narodzin dzieci,
bądź o rezygnacji z rodzicielstwa.

24 Do tej grupy należą następujące: małżonek, rodzic, brat-siostra.
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W  praktyce  i  myśleniu  współczesnym  funkcja  prokreacyjna  została
wyraźnie oddzielona od funkcji seksualnej. Równocześnie do głosu doszedł
nowy kontekst społeczno-kulturowy w odniesieniu do płodności, określany
trafnie jako „ewolucja od imperatywu biologicznego do swobodnego wybo-
ru”25, dodajmy, że nie w sensie odpowiedzialnego rodzicielstwa. Obserwo-
wane znaczące przesunięcie akcentów w tym względzie ma swoje pozytyw-
ne i negatywne strony. Wśród pozytywów wymienić można niewątpliwie
malejącą tendencję stygmatyzacji kobiet i małżonków bezdzietnych. Ma to
istotne znaczenie w przypadku małżeństw niepłodnych, gdyż  umożliwia
im normalne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz poszukiwanie własnej
recepty na życie.  Niepokojący z kolei jest dramatyczny spadek liczby uro-
dzin, skoro zwłaszcza w miastach nie ma już nawet prostej odnawialności
pokoleń  (ujemny przyrost naturalny). Przyczyny tego zjawiska są  jak za-
wsze złożone, ale jedną z charakterystycznych jest na pewno zmiana nasta-
wienia do dzieci w rodzinie. 

Pomijam w tym przypadku ok. 20% małżonków, którzy nie mogą mieć
dzieci na  drodze  naturalnego współżycia.  Strategie  radzenia  sobie  z  bez-
dzietnością są przy tym różne – podobnie jak jej przyczyny – od adopcji, przez
wyraźnie promowane metody prokreacji wspomaganej, po nowe zjawisko,
jakim jest tendencja kwestionująca potrzebę  dziecka w małżeństwie (bez-
dzietność z wyboru). Wspomagana reprodukcja, o której ostatnio wiele dys-
kutowano, prowadzi czasami – poza uśmiercaniem istot ludzkich nadliczbo-
wych – do rozdzielenia tożsamości biologicznej i tożsamości społecznej dzieci.
Możliwości dawstwa gamet rozrodczych, jak też macierzyństwo zastępcze
mogą sprawić, iż dziecko będzie – w ekstremalnym przypadku – dzieckiem
pięciorga nie związanych, bądź luźno związanych ze sobą rodziców.

Mówiąc o zagrożeniu (funkcji) rodziny, warto skupić uwagę na rozwi-
jającej się ambiwalentnej postawie wobec dziecka. Współcześnie, w realiach
polskich, wymienia się aż sześć czynników, które wpływają na rozwój po-
stawy antyprokreacyjnej lub na ograniczenie dzietności rodzin. Spróbujmy
przyjrzeć  się  im choćby pokrótce, bowiem jakiekolwiek kroki zmieniające
stan faktyczny bazują na poprawnej diagnozie, a nie ulega wątpliwości, że
postawa wobec życia domaga się przeorientowania w kierunku jego afirma-
cji. Te czynniki to26: 

25 Por. K.  KLUZOWA, K.  SLANY,  Przemiany realizacji i funkcji prokreacyjnej..., art.
cyt., s. 68–74.

26 Cyt.  za:  L.  KOCIK,  Wzory małżeństwa i  rodziny:  od tradycyjnej  jednorodności  do
współczesnych skrajności, Kraków 2002, s. 167–177.
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1.  Zanik tradycyjnej rodziny wielopokoleniowej, która była zarówno wzo-
rem dzietności i relacji rodzinnych, jak i podporą oraz pomocą w opiece nad
dziećmi w kolejnym pokoleniu. Fakt, iż większość rodzin to rodziny małe
(rodzice i dzieci) ma także swoje istotne reperkusje w kwestii trwałości ro-
dziny, np. w komunikacji rodzinnej małżonkowie są dla siebie nawzajem je-
dynymi dorosłymi partnerami, co utrudnia rozładowywanie powstających
napięć.  Należałoby wskazać  inne możliwości  budowania wspólnot  boga-
tych w interakcje, czego przykładem mogą być np. grupy lub kręgi rodzin,
gromadzące się z różnych powodów.

2.  Braki polityki pronatalistycznej i rodzinnej, które w Polsce przejawiały
się jedynie deklaratywną troską, bez podjęcia odpowiednich starań oraz za-
bezpieczenia bytu rodziny. Dodatkową przeszkodą był/jest brak wsparcia
dla rodzin bardziej dzietnych oraz zakrawające na drwinę świadczenia ma-
terialne dla kolejnych dzieci. Stąd niektórzy autorzy głoszą tezę, iż „zmiany
w zachowaniach prokreacyjnych nie są skutkiem tego, że Polacy nie chcą mieć
dzieci, ale wynikają stąd, że częstokroć nie mogą sobie na to pozwolić”27. 

Pomocy rodzinie nie należy widzieć jedynie w kategoriach świadczeń
na rzecz obywateli, ale raczej w kategoriach dalekosiężnej dbałości państwa
o funkcjonowanie struktur  społecznych.  Żadne państwo nie  jest  bowiem
w stanie sfinansować socjalizacji swoich nowych obywateli poza środowi-
skiem rodzinnym. Z drugiej strony, państwo musi reagować na fakt, że ist-
nieją rodziny niepełne, rodziny rozbite itd. Minimalizacja szkód nie może
jednak oznaczać promowania form patologicznych. Jeżeli ustawodawstwo
sprawia, iż  dla dobra rodziny warto zdecydować  się  na sfingowany roz-
wód, to mamy do czynienia z ustawodawstwem antyrodzinnym, wyrastają-
cym z koncepcji promowania preferencji jednostki, a nie z troski o dobro ro-
dziny.  Z  podobnych  przyczyn  problematyczne  wydają  się  jednorazowe
premie za urodzenie dziecka, które być może mają pewną wartość znaku,
jednak mogą być też nadużywane. Należałoby pomyśleć raczej o adekwat-
nej płacy rodzinnej,  czyli wynagrodzeniu dla rodziców i to nie tylko np.
w formie  odpowiednio  ustawionego zarobku dla  pracującego zawodowo
ojca, ale także o odpowiednim wynagrodzeniu dla matki, o ile decyduje się
pozostać w domu. Jej praca jest nie tylko sprawą osobistych preferencji, czy
też pragnieniem zapewnienia optymalnego wychowania dziecku, ale jest to
konkretny wkład w budowanie społeczeństwa.

27 B. ROGUSKA, Sytuacja polskich rodzin – oceny i postulaty. Komunikat CBOS, War-
szawa 2000, s. 5.
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3. Możliwość dostatniego życia i awansu poza małżeństwem i rodziną. Nieba-
gatelna jest w tym przypadku zmiana w ocenie znaczenia posiadania dzieci
– od dziecka, które poprawiało status ekonomiczny, do dziecka  bezwarto-
ściowego ekonomicznie,  ale bezcennego emocjonalnie,  dla pragnących je posia-
dać. Poza tym należy także zauważyć zmianę wizerunku kobiety bezdziet-
nej, połączoną z ewolucją ról płciowych (przemiany tożsamości seksualnej,
zob. rewolucja gender). W ramach tego procesu nastąpiło przeorientowanie
młodych kobiet na cele edukacyjne i zawodowe, kobieta bezdzietna stała się
symbolem samorealizacji, autonomii, a sama bezdzietność zaczęła się jawić
jako źródło korzyści ekonomicznych28. Niejako skutkiem ubocznym pozaro-
dzinnego realizowania się kobiety jest – w wypadku decyzji o macierzyń-
stwie – wyraźnie opóźniony wiek rodzenia dzieci. Moralne wartościowanie
tych procesów jest złożone, oznacza bowiem zarówno promocję i zrówna-
nie kobiety w prawach z mężczyzną, jak i odejście od ideałów macierzyń-
stwa, troski o rodzinę, a nierzadko wręcz deprecjację życia małżeńsko-ro-
dzinnego.

4. Zanik misji prokreacyjnej jako realizacji powołania Bożego i obowiąz-
ku  religijnego,  społecznego  z  równoczesną  koncentracją  na  doznaniach
zmysłowych. O roli procesów sekularyzacyjnych już wspominaliśmy, obec-
nie dodajmy jedynie dominujący nurt preferencji hedonistycznych i orienta-
cji indywidualistycznych, decydujących o wykształcaniu się specyficznego
stylu życia. Wydaje się, że tendencja do samorealizacji, kreowania własnego
życia  i  indywidualnej  tożsamości  stanowi najsilniejszy prąd w nowocze-
snym społeczeństwie. 

5. Zaawansowany proces prywatyzacji życia rodzinnego i prokreacji. U pod-
staw tej tendencji leży błędne założenie, że kwestia posiadania dzieci może
być  uznana za sprawę  prywatną,  której się  społecznie ani politycznie nie
promuje.  Prawo do posiadania potomstwa odzwierciedla naturalną  (pry-
watną) potrzebę człowieka, ale jego usankcjonowanie przez państwo wska-
zuje na niezwykle istotną rolę, jaką pełni rodzina i jej funkcję prokreacyjno-
-wychowawczą.

6. Międzynarodowa „moda” na bezdzietność, która przyjmuje kształty zor-
ganizowanych stowarzyszeń pod nazwą DINKS lub grup wręcz pseudo-re-
ligijnych, np. Kościół „małżeństw wolnych od dzieci”29. Można zgodzić się

28 Por. K.  KLUZOWA, K.  SLANY,  Przemiany realizacji i funkcji prokreacyjnej..., art.
cyt., s. 68–69 i 72–73.

29 Por. R.  GEREMEK, A. SIJKA, Rodzina Kasi i Tomka, „Wprost” z dnia 28.09.2003,
s. 59–60.
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z poglądami autorów, którzy twierdzą, że w Polsce bezdzietność z wyboru
nie jest „popularna”, ale należy odnotować fakt, iż „wśród osób, które zało-
żyły już  rodzinę,  a  nie  posiadają  jeszcze  dziecka,  odsetek  respondentów
zdecydowanie  nie  planujących  dziecka  wynosi  blisko  26% wśród  kobiet
i 22,5% wśród mężczyzn”30.  Nawet uwzględniając czynniki modyfikujące,
nie sposób chyba dalej utrzymywać, że jest to zjawisko marginalne. Nie po-
dejmując szczegółowej analizy tego fenomenu, wydaje się,  że wyrasta on
z nurtu konsumpcyjnego, pielęgnując egoizm we dwoje, skoro już w angiel-
skiej nazwie ruchu akcentuje się podwójne dochody. 

ZAKOŃCZENIE

Czas na podsumowanie tego, z konieczności skrótowego, przedłożenia
o rodzinie, która jest DOBREM. Nawet najsilniejsze procesy antyrodzinne
nie są w stanie stłumić tęsknoty za szczęśliwą i wydolną społecznie rodziną.
Jeżeli  tylko  tendencje  indywidualistyczne nie  zyskają  glejtu  wyłączności,
zawsze możliwe będzie odradzanie się rodziny i jej dorastanie do ideału.
Należy więc promować pozytywny, ale jednocześnie realistyczny obraz ro-
dziny – i to jest m.in. jedno z głównych zadań zarówno państwa, jak i Ko-
ściołów – aby kandydaci do małżeństwa i małżonkowie nie stali już na star-
cie na straconej pozycji. Poprawna wizja rodziny, ze świadomością jednak
trapiących  ją  bolączek,  może  przyczynić  się  do  korygowania  oczekiwań
w górę, natomiast runięcie z niebotycznych szczytów na twardą ziemię re-
aliów może zniechęcać i odbiera siłę do walki o dobrą rodzinę. 

Jednocześnie można wskazać na związek przyczynowo-skutkowy mię-
dzy udaną socjalizacją młodego pokolenia a zdrowymi strukturami rodzin-
nymi, co sprawia, iż rodzina pozostaje obiektem zainteresowania państwa.
Chociaż demokratyczne państwo nie ma w wielu wypadkach możliwości
bezpośredniego wpływania na konkretne wybory jednostek, które czasami
rezygnują z zakładania stabilnych rodzin opartych na monogamicznym he-
teroseksualnym małżeństwie i  wybierają  inne formy życia wspólnego, to
jednak zrównywanie wszystkich form życia wspólnego byłoby działaniem
szkodliwym dla całej struktury społecznej. Ze względu na rolę, jaką w spo-
łeczeństwie pełni trwała wspólnota rodzinna, powinna ona być promowana
przez prawo (polityka rodzinna). Polityka rodzinna na tym polega, iż pań-
stwo nie tylko dba o zabezpieczenie finansowe dzieci, ale iż popiera posta-

30 Cyt. za: K. KLUZOWA, K. SLANY, Przemiany realizacji i funkcji prokreacyjnej..., art.
cyt., s. 77, przyp. 12.
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wy obywateli, prowadzące do tworzenia optymalnie stabilnych związków,
które nie tylko będą porządkowały relacje między partnerami, ale będą sta-
nowiły najlepsze z możliwych warunki do rodzenia i wychowania potom-
stwa, czyli pokolenia tych, którzy kiedyś mają przejąć współodpowiedzial-
ność za dobro wspólne. 

Domaganie się uznania i poszanowania praw rodziny oznacza, iż pra-
wo dotyczące  rodziny będzie  dotyczyło nie  tylko praw jej  pojedynczych
członków, traktowanych oddzielnie, ale że rodzina jako struktura stanie się
obiektem ochrony i promocji ze strony prawa. W tym sensie troska o rodzi-
nę jest nie tylko usprawiedliwiona, ale pozostaje imperatywem dla polity-
ków i samorządowców. Niezależnie od korzyści, jakie przynoszą społeczeń-
stwu i  jednostkom trwałe i  zdrowe rodziny,  rodzina oparta na trwałym,
heteroseksualnym  małżeństwie  pozostaje  optymalną  przestrzenią  dojrze-
wania i spełniania się człowieka. Ranga, jaką przyzna się rodzinie w prawie
i opinii publicznej będzie współdecydowała o przyszłości społeczeństwa.

FAMILIE – EIN BEGIERTES ODER GEFÄHRDETES GUT?

Eine positive Vision der Familie stellt sie als ein Gut dar. Oft verwendet man stell-
vertretend den Begriff „das Heim”, welcher der Ausgangspunkt in dem Artikel ist. In
der Gegenwart kommt öfters eine pessimistische Sichtweise zum Ausdruck: meistens
spricht man von einer Krise der Familie. Statt uns auf die Krise zu konzentrieren, wollen
wir zunächst den De-facto-Stand beschreiben, d.h. eine eigenartige Evolution hinsicht-
lich des Verständnisses sowie des Funktionierens der Familie. Deren Charakteristikum
ist der Übergang von selbstverständlichen Werten und prosozialen Eintellungen zu indi-
viduellen Werten (Selbstverwirklichung). Dieser Wandel trug zur Entwicklung von part-
nerschaftlichen  Verhältnissen  zwischen  den  Familienangehörigen  bei,  gleichzeitig
schwächte er aber die Familie. Letztes wird durch einschlägige Statistiken belegt, z.B.
über die Zahlen von Ehescheidungen. Wir wollen zunächst den Kern des neuen Phäno-
mens erforschen, um anschließend  die Titel-Frage zu beantworten. Es ist dabei zu be-
achten, dass bereits im Titel die Frage, ob die Familie ein Gut ist,  bejahend beantwortet
wurde, und zwar deshalb, weil nur dann von einem bedrohten Gut begründet gespro-
chen werden kann, wenn dieses als ein Wert betrachtet wird.     

tłum. Piotr Morciniec
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TRANSFORMACJA RODZINY W EUROPIE

Problematyka małżeńsko-rodzinna zajmuje bez wątpienia jedno z naj-
ważniejszych miejsc we współczesnym nauczaniu Kościoła. Dają temu wy-
raz liczne i  ważne dokumenty Magisterium, wypowiedzi przedstawicieli
Kościoła, szczególnie enuncjacje papieskie, jak również pastoralne zaanga-
żowanie różnych środowisk eklezjalnych. Małżeństwo i rodzina to zagad-
nienia, które jako takie posiadają wyjątkowy status i rolę nie tylko w życiu
Kościoła, ale i każdego społeczeństwa. Równocześnie nieustanne podejmo-
wanie tej tematyki wiąże się z wyjątkowo głębokimi i licznymi przejawami
kryzysu, jaki współcześnie dotyka rodziny w wielu społeczeństwach. Zresz-
tą dostrzega się to również poza oficjalnym nauczaniem katolickim, o czym
świadczą  liczne studia socjologiczne, pedagogiczne, prawne itp.  Stąd ko-
nieczne jest ukazanie tych niepokojących zjawisk i bardziej uważne zrozu-
mienie  przyczyn tego  stanu rzeczy.  Tylko wtedy bowiem będzie  można
wskazać  na możliwe sposoby zaradzenia tej  sytuacji  i  skutecznej  obrony
małżeństwa i  rodziny jako rzeczywistości  „przynależącej  do dziedzictwa
ludzkości”1.

Gdy ojcowie soborowi podjęli problematykę życia małżeńsko-rodzin-
nego jako pierwszy z  ważniejszych problemów,  podkreślili,  że dobro osoby
oraz społeczeństwa ludzkiego i chrześcijańskiego łączy się ściśle z pomyśl-
ną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Równocześnie już wtedy do-
strzegali, że nie wszędzie jednak godność tej instytucji jaśnieje tym samym
blaskiem, przesłaniają ją różne wynaturzenia, a do rodziny wkraczają poważ-
ne  zakłócenia.  Jednak  pomimo  tych  niepokojących  zjawisk  Sobór  wyraził
przekonanie, że moc i siła instytucji małżeństwa i rodziny ujawnia się także
w tym, że głębokie przemiany współczesnego społeczeństwa, mimo wyni-

1 JAN PAWEŁ II,  Rodzina należy do  dziedzictwa ludzkości.  List  do  głów wszystkich
państw świata i do Sekretarza Generalnego ONZ (19 III 1994), Watykan 1994.
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kających stąd trudności, bardzo często na różne sposoby pokazują prawdzi-
wy charakter tej instytucji2. Przy całej więc uwadze w rozpoznawaniu tego,
co błędne i faktycznie zagrażające życiu małżeńskiemu i rodzinnemu, nale-
ży zachować ufność, że to dzieło Stwórcy nie przestanie być dla ludzkości
drogą jej życia i rozwoju.

Pismo Święte jednoznacznie objawia, że małżeństwo i rodzina stano-
wią jedyną w swoim rodzaju „zasadę”, która z woli Stwórcy nadaje kształt
i kierunek ludzkiej historii. Jest też oczywiste, że ta prawda objawiona po-
zostaje w zgodzie z ludzkim doświadczeniem, które prawidłowo odczytane
pozwala dostrzec i przyjąć taką samą wizję antropologiczną. Składają się na
to dwa podstawowe fakty:  dwoistość  osoby ludzkiej,  a  więc jej  istnienie
jako mężczyzny i kobiety oraz związana z tą dwoistością płodność i trwanie
rodzaju  ludzkiego  w czasie.  Powołanie  do  życia  potomstwa sprawia,  że
małżeństwo staje się rodziną. Poczęcie nowego życia w akcie małżeńskim
kobiety i mężczyzny z kolei ujawnia dwa jego aspekty. Jest to fakt biolo-
giczny, niejako zwyczajny, w którym zaczyna istnieć nowa jednostka rodza-
ju ludzkiego, a zarazem jest to fakt  nadzwyczajny, gdyż ta  jednostka istnieje
dla siebie samej i jest odmienna od wszystkich innych jednostek. W świetle
wiary  oznacza  to  uznanie  i  przyjęcie  aktu  stwórczego  Boga  jako  źródła
i przyczyny  zaistnienia  nowej  osoby  ludzkiej3.  Takie  spojrzenie  pozwala
zrozumieć, że małżeństwo i rodzina, przy całym swym ludzkim wymiarze
i znaczeniu,  są  głęboko  zakorzenione  w  Bogu  i  dzięki  Niemu  posiadają
swoją nieusuwalną treść i przeznaczenie.

PRZEOBRAŻENIA RODZINY
 W NIEKTÓRYCH SPOŁECZEŃSTWACH EUROPEJSKICH

Mimo że w poszczególnych krajach życie społeczne jest pod wpływem
lokalnych czynników czy swoistych historycznych okoliczności, społeczeń-
stwa  europejskie  wykazują  duży stopień  podobieństwa.  Kultura  Starego
Kontynentu wydaje się coraz silniej wpływać na lokalne społeczności, za-
równo w sposób pozytywny, jak i negatywny. Dotyczy to również Kościo-
łów lokalnych, istniejących w poszczególnych państwach. Wśród licznych
niepokojących znaków, obecnych na horyzoncie kontynentu europejskiego,
wyraźnie dostrzega się „niebezpieczne zjawisko kryzysów rodzinnych i sła-

2 Por. KDK 46–47.
3 Por.  C.  CAFFARRA, La famiglia:  verità  e  storia, [w:]  La famiglia  in  Europa,  red.

L. LEUZZI, G. P. MILANO, Roma 2006, s. 48–50.
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bości samej koncepcji  rodziny czy trudności w podejmowaniu definityw-
nych wyborów życiowych – jeśli nie wprost rezygnacja – również w mał-
żeństwie”4. Mimo różnych stopni rozwoju ekonomicznego czy zróżnicowa-
nia  sytuacji  politycznej,  podobna  mentalność  i  podobne  idee  coraz
wyraźniej nadają  podobne znamiona sytuacji społeczno-kulturowej.  Rów-
nocześnie warto dostrzegać specyficzne aspekty podobnych zjawisk, także
w ich wymiarze prawnym.

Hiszpania, która zawsze była krajem o wyjątkowo powszechnej i bogatej
kulturze chrześcijańskiej i katolickiej, w ostatnich latach przechodzi wyjąt-
kowe przeobrażenia na płaszczyźnie życia małżeńskiego i rodzinnego. Cho-
ciaż sytuacja polityczna ma tu swoje istotne znaczenie, nie da się  przyczyn
tych zjawisk ograniczyć do tej sfery. Procesowi erozji małżeństwa i rodziny to-
warzyszą i wspierają go zjawiska postępującego uwalniania się od więzów
prawa, prywatyzacja życia, legalizowanie związków faktycznych czy osła-
bienie heteroseksualizmu. W takich okolicznościach upowszechniają się inne
nowe formy związków i wspólnego życia. Zgoda na to przejawia się w decy-
zjach legislacyjnych parlamentu, aktach prawnych Trybunału Konstytucyj-
nego czy także władz lokalnych. Niesie to poważne zagrożenie dla stabilno-
ści społecznej i wychowawczej hiszpańskich rodzin i całego społeczeństwa5.

Dobry przykład tego, jak prawodawstwo generuje i wzmacnia tenden-
cje liberalizujące w sferze życia małżeńskiego i rodzinnego, można odnaleźć
w  Irlandii.  Poważniejsze  zmiany  w  prawie  małżeńskim  zaczęły  się  tam
w 1989 r. wraz z wprowadzeniem ustawy o separacji i reformie prawa ro-
dzinnego.  Spis  ludności  z  2006  r.  ukazał,  jak  głębokie  zmiany mają  tam
miejsce i jak głęboko niepokojąca staje się sytuacja irlandzkiej rodziny. Pra-
wie 60 tys. ludzi rozwiodło się, gdy w 2002 r. było to 32 tys. W ciągu tych
samych czterech lat liczba par żyjących bez formalnego związku wzrosła
z 77 tys. do 122 tys. (co stanowi prawie 12% wszystkich rodzin). Zanotowa-
no także ponad 2 tys. związków osób tej samej płci. Liczba rodzin z jednym
rodzicem wzrosła do ok. 190 tys. Przyrost naturalny spadł z 2,2 w 1986 r. do
1,4 w 2006 r. Liczba dzieci urodzonych poza małżeństwem wzrosła z 5%
w 1980 r. do 32% w 2005 r.6 Ten niepokojący obraz sytuacji rodziny irlandz-

4 EiE 8.
5 Por. R. N. VALLS, Experiencias y problemas del matrimonio y la familia en España. [w:]

La famiglia in Europa, dz. cyt., s. 74–80.
6 Por. D. McKEOWN, Irish Family in Transformation [mps]. Jest to zapis wykładu,

jaki bp Donal McKeown z Belfastu wygłosił na KUL-u 15 maja 2008 r. Drogi rozwoju ir-
landzkiej praktyki orzeczniczej w sprawach małżeńskich i rodzinnych, por.  P.  WARD,
The Need for Nullity in 21st Century Ireland, [w:] La famiglia in Europa, dz. cyt., s. 81–91.
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kiej wydaje się stale pogarszać, gdyż liczne jego oznaki przejawiają tenden-
cję  rozwojową.  Taka sytuacja staje zarówno przed Kościołem, jak i przed
władzami świeckimi jako poważne wyzwanie.

Zmianom mentalnym i obyczajowym w zakresie życia małżeńskiego
i rodzinnego w społeczeństwie niemieckim szczególnie od lat 50. towarzy-
szą zmiany w prawodawstwie. Jak gdzie indziej, tu także dostrzega się spa-
dającą  liczbę  zawieranych małżeństw cywilnych i  kościelnych oraz coraz
niższy przyrost naturalny. Ponieważ zarówno Kościół, jak i państwo uznają
w małżeństwie całożyciowy związek kobiety i mężczyzny, gdy w 2001 r.
prawo niemieckie wprowadziło regulacje dotyczące związków jednopłcio-
wych, nie wpisano tego w zakres prawa małżeńskiego. Można jednak przy-
puszczać,  że  prawodawstwo  w  tym  zakresie  będzie  podlegać  dalszym
zmianom  wskutek  wpływów  praktyki  legislacyjnej  innych  krajów,  np.
z Holandii, gdzie jest ono daleko bardziej liberalne. W środowiskach nie-
mieckich dostrzega się wyraźne przeobrażenia w koncepcji rodziny, co po-
twierdzają  badania społeczne i stopniowo zmieniające się  prawo. Zwraca
się uwagę, że dotychczasowe prawo rodzinne zostało w Niemczech wypra-
cowane  w  kontekście  teorii  praw  dziecka.  Aby  je  chronić  wobec  nowych
ustaw paramałżeńskich, w 1998 r. ujednolicono to prawodawstwo, obejmu-
jąc nim dzieci urodzone w rodzinie, jak i poza związkiem formalnie zareje-
strowanym. Ważnym aspektem niemieckiego prawa jest zapis z konstytucji,
że każdy  ma prawo do życia, co Sąd Konstytucyjny objaśnił jako dotyczące
także nienarodzonego życia ludzkiego. W kontekście legalizacji aborcji po-
wstaje  tu  oczywisty  konflikt,  na  co wpływ miała też  konieczność  zmian
prawnych wskutek zjednoczenia Niemiec Zachodnich i Wschodnich7.

Portugalia, choć należy do społeczeństw o dawnej i głęboko zakorze-
nionej  tradycji  katolickiej,  doświadcza  zmian  analogicznych  do  innych
państw. Jedną z okoliczności, która wpłynęła na te procesy, był rozwój cy-
wilizacji miejskiej, czego skutkiem stał się stopniowy zanik  wielkiej rodziny
na rzecz rodziny małej czy nuklearnej. Narastająca nietrwałość małżeństwa
i upowszechnianie się innych modeli związków międzyosobowych, charak-
terystyczne dla całej kultury europejskiej, w opinii badaczy u swoich pod-
staw mają dwa rodzaje przyczyn. Najpierw jest to, niekoniecznie negatyw-
nie rozumiana, ewolucja relacji między mężem a żoną. Wiąże się to zwykle

7 „The Constitutional Court claimed that ‘everyone’ referred also to the unborn hu-
man life and ‘right to life’ meant the right to decide over one’s life in relation to one’s
mother. The Constitutional Court said such a protection was not possible if abortion was
allowed”. R. PUZA, The Family in Germany, [w:] La famiglia in Europa, dz. cyt., s. 100.



Transformacja rodziny w Europie 159

z coraz częstszą pracą zawodową żony poza środowiskiem rodzinnym, jak
i z dążeniem do równości między kobietą a mężczyzną. Dotyczy to pozio-
mu psychologicznego i  społecznego, ale także prawnego, przez formalne
uznanie równouprawnienia małżonków jako zasady normatywnej. Druga
przyczyna odnosi się do zmiany tradycyjnej koncepcji rodziny jako związku
trwałego i  opartego na  małżeństwie.  Coraz  częściej  dochodzi  do  negacji
trwałości, jak i rezygnacji z formalnego zawierania związku, czy odkładania
go na później. W prawie małżeńskim przejawia się to jako postępujące ogra-
niczanie prawnych regulacji między małżonkami oraz pomniejszanie zna-
czenia samej instytucji małżeństwa na rzecz relacji osobowych (które w zasa-
dzie zależą od obu stron, a nie od samego faktu i związku małżeńskiego).
Pozwala to mówić  wręcz o  zmianie paradygmatu na płaszczyźnie życia ro-
dzinnego. Ma to swoje odbicie nawet w konstytucji portugalskiej, gdzie do-
szło do znaczącej inwersji pojęć. Stanowi się tam, że każda osoba ma prawo
do założenia rodziny i do zawarcia małżeństwa. Jest tu oczywiste i świado-
me przestawienie kolejności tradycyjnego porządku. 

Gdy w dotychczasowym prawie, także w Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka czy  Europejskiej  Konwencji  Praw  Człowieka,  mówi  się  najpierw
o prawie do małżeństwa, a dopiero potem o prawie do ustanowienia rodzi-
ny, tutaj odwrotna kolejność jednoznacznie wskazuje na rozłączne trakto-
wanie obu tych pojęć i instytucji, a więc tylko fakultatywnie łączy przyczy-
nowo  zawarcie  małżeństwa  z  założeniem  rodziny8.  Towarzyszy  temu
stopniowe uznawanie w prawie zjawiska wspólnego życia dwóch osób jako
związków faktycznych, a nie sformalizowanych. Od roku 2001 dotyczy to
również związków homoseksualnych.

Chociaż  w wielu społeczeństwach europejskich,  szczególnie zachod-
nioeuropejskich, stwierdza się duży stopień podobieństwa w transformacji
rozumienia rodziny i jej znaczenia w życiu społecznym, w niektórych pań-
stwach jest to wyjątkowo zaawansowane. Takim przykładem jest Holandia,
gdzie prawodawstwo w tej sferze wydaje się najdalej idące. W kraju tym ist-
nieje ok. 6,7 mln. gospodarstw domowych, spośród których jedna trzecia to
rodziny z jednym rodzicem, a w jednej trzeciej  domów żyją  małżeństwa
bezdzietne. Od lat 60. bardzo wzrosła liczba rozwodów, co obecnie oznacza,
że jedno na trzy małżeństwa rozpada się. Trzeba też zauważyć, że w poło-
wie tych przypadków dotyka to średnio dwojga dzieci, dla których takie

8 „Una tale ‘inversione’ non è casuale e senza significato: no c’è dubbio, infatti, che
vi si riconosca e accloga una separazione delle nozioni (e delle instituzioni) di ‘matrimo-
nio’ e di ‘famiglia’”. J. M. De CARDOSO da COSTA, La situazione in Portogallo, [w:] La fa-
miglia in Europa, dz. cyt., s. 125.
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doświadczenia mają zawsze negatywny wpływ na ich rozwój. Podwyższo-
na jest  średnia wieku,  gdy ludzie decydują  się  na zawarcie  małżeństwa,
a zarazem coraz  częściej  dochodzi  do  rezygnacji  z  małżeństwa w  ogóle.
Przeciętny wiek kobiety rodzącej pierwsze dziecko sięga w Holandii 29 lat
i jest uznawany za najwyższy na świecie. Jak w innych krajach, wzrosła za-
sobność finansowa ludzi i zmniejszyła się wzajemna zależność, zwłaszcza
żony od męża. 

Dość  powszechnie akceptuje się  pary bezdzietne,  wspólne życie bez
formalnego związku, a nawet związki jednopłciowe. W takim kontekście
doszło do radykalnego przeformułowania definicji rodziny, która nie ozna-
cza  już  związku heteroseksualnego rodziców żyjących z  dziećmi,  ale  po
prostu wspólnotę z przynajmniej jednym dorosłym, pod którego opieką jest
przynajmniej jedno dziecko. Niemal powszechne jest zaangażowanie w pra-
cę  zawodową  obojga  rodziców,  co rodzi  problemy związane z  właściwą
opieką wychowawczą nad dzieckiem. Dlatego proponuje się różne sposoby
zaradzenia tej sytuacji, z których żaden nie jest doskonały i skuteczny. Naj-
częściej wskazuje się na tzw. model mieszany, gdzie przyjmuje się, że oboje
rodzice zachowują pracę w mniejszym wymiarze godzin, a główną pomocą
służą im publiczne instytucje wychowawcze (żłobki i przedszkola)9.

Zjawiska w dużym stopniu podobne obserwuje się w społeczeństwie
francuskim. Jako ich przyczynę wskazuje się zwłaszcza prywatyzację rodzi-
ny, prowadzącą do jej poważnej nietrwałości. Oznacza to, że zawarcie mał-
żeństwa i  założenie  rodziny postrzega się  nade  wszystko  w kategoriach
osobistego wyboru, a nie w odniesieniu np. do ustalonego prawa czy istnie-
nia instytucji  rodziny jako rzeczywistości obiektywnej i  stąd obiektywnie
zobowiązującej określone osoby. Akcent i uzależnienie tej instytucji od wol-
nej, osobistej decyzji osób implikuje ich analogiczną wolność co do jej roz-
wiązania czy zmiany. Tym samym jej trwałość zostaje poważnie osłabiona,
zależąc od zmiennych okoliczności czy subiektywnych przekonań zaanga-
żowanych stron. Innym skutkiem takiego ujęcia jest zgoda na wielość mo-
deli małżeństwa i rodziny, co dotyczy tak praktyki życia, jak i legislacji10.
A. Vingt-Trois,  arcybiskup Paryża, analizując sytuację  rodziny w zachod-

9 Por. J. M. JANSSENS, Families in the North-West European Society, [w:] La famiglia
in Europa, dz. cyt., s. 136–137.

10 „Cette fragilisation du lien familial, conséquence de la privatisation de la famille,
se fonde sur un scepticisme législatif qui a poussé le léqislateur à renoncer à privilégier
un mode d’organisation familiale plutôt qu’un autre en function de sa conformité au
bien commun”.  J.-B.  DONNIER, Expérience et problémes de la famille en Europe,  [w:]  La
famiglia in Europa, dz. cyt., s. 141.
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nich społeczeństwach od strony pastoralnej, wskazał na pięć wiodących za-
gadnień,  które  mogą  pomóc przywrócić  rodzinie  jej  znaczenie:  silniejszy
związek między małżonkami; posłuszeństwo rodziców (wobec Boga); wol-
ność rodziców w stosunku do swoich dzieci; umiejętne rozwiązywanie kon-
fliktów oraz otwarcie na doświadczenie autentycznego miłosierdzia11.

Pod pewnymi względami w mniejszym stopniu wskazane tendencje
docierają  i  ujawniają  się  w społeczeństwie greckim,  które charakteryzuje
wyjątkowo silna i  długa obecność  chrześcijańskiej  tradycji  prawosławnej.
Prawodawstwo dotyczące rodziny w ostatnich dziesięcioleciach było tam
jednak wielokrotnie modyfikowane, by m.in. zapewnić pełną równość obu
płci w małżeństwie, uwypuklić  tzw. zasadę  trudności (w nie tylko  zasadę
winy)  przy  orzekaniu  rozwodu,  czy  konstytucyjnie  zagwarantować  pod-
miotowe prawo każdej jednostki do prokreacji. Odnośnie do kształtu rodzi-
ny prawodawstwo greckie przewiduje siedem modeli: rodziny prawowite
(oparte na małżeństwie religijnym bądź cywilnym); tzw. rodziny naturalne
(oparte na wolnym związku dwóch osób płci przeciwnej); rodziny pocho-
dzące z dokonanego faktu adopcji; swego rodzaju rodziny osób niepełnolet-
nich  opierające  się  na  pełnomocnictwie;  rodziny  z  jednym rodzicem (co
może pochodzić z różnych przyczyn, jak śmierć, rozwód, rozpad małżeń-
stwa naturalnego itd.); rodziny z dziećmi urodzonymi wskutek sztucznego
zapłodnienia oraz rodziny, gdzie małżonkami są osoby tej samej płci (choć
takie związki nie są jeszcze wprost uznane w greckim prawie). Prawodaw-
stwo greckie przywołuje tutaj dwie główne koncepcje filozoficzne małżeń-
stwa, na których opiera się uchwalane prawo. 

Z  jednej  strony  jest  to  indywidualistyczna  koncepcja  małżeństwa,
gdzie powstaje ono na bazie określonego kontraktu zawartego między mał-
żonkami co do ich wzajemnej relacji, a z drugiej strony jest to koncepcja po-
nadindywidualistyczna małżeństwa, gdzie powstaje ono na bazie idei stanu
małżeńskiego, w który wchodzą ci, którzy małżeństwo zawierają. W pierw-
szym ujęciu o wszystkim niejako decydują strony zawierające małżeństwo,
w drugim natomiast małżonkowie przyjmują już ustalony jego kształt. Taki
rodzaj greckiej legislacji jest pod wyraźnym wpływem niemieckiej filozofii
prawa12.  Duży  stopień  zaawansowania  opisywanych  trendów  obyczajo-

11 Por. A. VINGT-TROIS, Società occidentali e famiglia, [w:] Pontificio Consiglio per la
Famiglia.  Famiglia e procreazione umana. Commenti sul documento, Città del Vaticano 2007,
s. 163–171.

12 Por.  G.  RADBRUCH, Rechtsphilosophie, Stuttgart:  K.  F.  Wocher 1963;  G.  DAS-
CAROLIS, J.  STRANGAS, Riflessioni sullo stato attuale del diritto di famiglia in Grecia, [w:]
La famiglia in Europa, dz. cyt., s. 147–157.
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wych czy rozwiązań prawnych, co dotyczy także prób redefinicji prawnej
małżeństwa i rodziny, można dostrzec w krajach skandynawskich. Typowa
wydaje się tu sytuacja w Norwegii, choć pewne rozwiązania i idee w społe-
czeństwie szwedzkim są szczególnie daleko idące (np. propozycje wprowa-
dzenia tzw. związków mnogich jako jeszcze innej formy życia rodzinnego).
Już od roku 1996 prawo norweskie przewiduje istnienie związków jednopł-
ciowych, co poprzedziło wyjątkowe upowszechnienie się  zjawiska wspól-
nego życia bez zawierania małżeństwa. Związki de facto to obecnie najczęst-
sza  forma,  na  której  opiera  się  zakładanie  wspólnego  gospodarstwa
domowego. Ponad połowa wszystkich dzieci rodzi się dzisiaj poza małżeń-
stwem, a ponad połowa wszystkich małżeństw z terenów miejskich kończy
się  rozwodem. Coraz mniejsza popularność legalizowania współżycia po-
przez małżeństwo widoczna jest zwłaszcza w statystykach kościelnych. Po-
nad 90% Norwegów przynależy formalnie do państwowego Kościoła lute-
rańskiego. 

Jeszcze na początku lat 60. 97% małżeństw zawierano na sposób religij-
ny, podczas gdy w 2002 r. było to już tylko ok. 50%. Warto też dodać, że
wśród par nie związanych małżeństwem dochodzi do zerwania związku
trzykrotnie częściej niż wśród rzeczywistych małżeństw. Obyczajowość ak-
ceptująca związki homoseksualne wydaje się szczególnie głęboko przenikać
mentalność Norwegów i upowszechnia się także w norweskim Kościele lu-
terańskim, gdzie dochodzi nawet do oficjalnego uznania i ordynowania na
pastorów  aktywnych  homoseksualistów13.  W  krajach  Europy  Środkowej
i Wschodniej  sytuacja rodziny jest do pewnego stopnia analogiczna, choć
widać  też  jej  zróżnicowanie.  Pomimo własnych  indywidualnych  tradycji
obyczajowych i prawnych, wszędzie dostrzega się liczne oznaki zniszczenia
pokomunistycznego zwłaszcza w sferze obyczajowej,  moralnej  i  prawnej.
Widoczne  znaczenie  mają  także  zachodnie  wpływy  ideologiczne,  czyli
skrajny liberalizm w sferze wartości i etyki oraz moralny relatywizm. Kryje
się za tym wspomniane już zjawisko prywatyzacji rodziny, która u podstaw
życia społeczeństwa i państwa stawia nie rodzinę, ale jednostkę ze wszyst-
kimi jej prawami. Towarzyszy temu żądanie odrzucenia  stereotypowych ról
kobiety  i  mężczyzny  również  w rodzinie.  Zanika  znaczenie  naturalnego
macierzyństwa w kontekście tzw. wolności seksualnej, a np. zjawisko abor-
cji sprowadza się w istocie do prawa kobiety do bezpiecznego przerywania cią-
ży. W prawie konstytucyjnym zwykle uznaje się wartość małżeństwa, nie-

13 Por. J. H. MATLARY, Redefining the Family in Western Politics: Political Strategies,
[w:] La famiglia in Europa, dz. cyt., s. 28–29.
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kiedy nazywając je wyraźnie związkiem kobiety i mężczyzny (np. Polska).
W zapisach konstytucji z rodziną wiąże się często wartość macierzyństwa
i konieczność  pomocy  matce  po  urodzeniu  dziecka  (np.  Polska,  Węgry),
a niekiedy wspomina się także o ojcostwie (np. Białoruś, Litwa, Słowenia)14.

Dziedzictwo komunizmu w niektórych krajach przejawia się szczegól-
nie tragicznie. W Rosji rodzina i życie rodzinne są wyjątkowo zdeformowa-
ne. W 2000 r. było tam 60% rodzin rozwiedzionych, gwałtownie wzrasta
liczba dzieci pozamałżeńskich i samotnych matek. Podobnie jest na Ukra-
inie, na Łotwie i w Estonii. Oblicza się, że w Rosji na jedno narodzone dziec-
ko przypadają  dwie  aborcje.  To  jedna z  przyczyn coraz  mniejszej  liczby
dzieci  przychodzących na  świat  i  zaawansowanego procesu  depopulacji,
a więc starzenia się  społeczeństwa. Towarzyszy temu głęboki kryzys wy-
chowawczy, co m.in. prowadzi do stale rosnącej liczby tzw. dzieci ulicy (np.
w  samej Moskwie jest ich ponad 60 tys.). Podobne zjawiska dostrzega się
w innych krajach posowieckich i sąsiednich. Tak niską liczbę dzieci notuje
się także na Ukrainie i w Czechach, a analogiczne dane co do liczby aborcji
odnosi się m.in. do Białorusi, Estonii, Litwy i Łotwy. W Polsce, w stosunku
do innych krajów tej części Europy, kryzys rodziny wydaje się nie tak za-
awansowany, ale jego oznaki są z pewnością dostrzegalne. 

W zasadzie za podstawę rodziny uważa się tu ciągle prawnie zawarte
małżeństwo między kobietą i mężczyzną. Jednak od lat 90. liczba zawartych
małżeństw systematycznie spada. Rośnie średni wiek zawarcia małżeństwa,
rośnie liczba rozwodów, choć należy do niższych w Europie. Przyrost natu-
ralny od kilkunastu lat jest zdecydowanie ujemny (osiągając nawet 1,2). Co-
raz więcej jest też przypadków przyjścia na świat dzieci poza małżeństwem.
Wzrasta liczba rodzin z jednym rodzicem i coraz częściej dochodzi do życia
pod jednym dachem bez formalnego związku. W niektórych środowiskach
politycznych i mediach nasilają się żądania legalizacji związków osób tej sa-
mej płci. Trudna sytuacja rodziny jest dodatkowo osłabiana przez bezrobo-
cie, niski status materialny, a niekiedy wprost biedę15.

14 Por.  A.  GRZEŚKOWIAK,  Situazione  della  famiglia  nei  paesi  dell’Europa  Centrale
e dell’Est, [w:] La famiglia in Europa,dz. cyt., s. 110–113.

15 „Analizzando i dati riguardanti la situazione familiare nie paesi in Europa Cen-
trale e dell’Est si può constatare che la famiglia è in grande crisi. Sicuramente tale situa-
zione si inserisce nella tendenza alla distruzione e all’autodistruzione della famiglia che
si verifica in tutta l’Europa. Take crisi è il riflesso della crisi morale generale della fami-
glia che è caratteristica in Europa Occidentale. Nei paesi dell’Europa Cenrtale e dell’Est
la direzione del cambiamenti riguardanti la famiglia è molto chiara e porta con sé ancora
l’eredità dei tempi del comunismo”. Tamże, s. 120.
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FILOZOFICZNE I IDEOLOGICZNE PRZYCZYNY KRYZYSU

Przedstawiona powyżej w zarysie transformacja małżeństwa i rodziny
we współczesnych społeczeństwach opiera się na określonych (choć nie za-
wsze  uświadamianych)  założeniach  filozoficznych  i  antropologicznych.
Chodzi o podstawowe rozstrzygnięcia co do pochodzenia i trwałości mał-
żeństwa jako związku dwóch osób płci przeciwnej i opartej na tym rodzinie.
Wydaje się, że najogólniej można tu wskazać na spór między wizją prawno-
naturalną a konstruktywistyczną. W ujęciu tradycji prawnonaturalnej mał-
żeństwo (i w konsekwencji rodzina) ma swoje źródło w określonej naturze
człowieka jako mężczyzny i kobiety. Fakt zróżnicowania płciowego umożli-
wia i domaga się wielorakiego dopełniania i wspierania się przez małżon-
ków. To oznacza, że małżeństwo nie ma swojej genezy w woli samych mał-
żonków, ani w biologicznym czy społecznym rozwoju, ani w stanowionym
przez ludzi  prawie16.  Rodzina jest  więc  naturalną  i  stałą  instytucją  życia
ludzkiego. Implikuje to podobny, naturalny charakter macierzyństwa i ojco-
stwa. Chociaż społeczny wymiar i przejawy bycia matką czy ojcem w du-
żym stopniu uzależnione są od kontekstu kulturowego i historycznego, ma-
cierzyństwo  i  ojcostwo  pozostają  „archetypami”  ludzkiej  egzystencji,
związanymi z kobiecością i męskością.

W przeciwieństwie do ujęcia prawnonaturalnego tzw.  konstruktywizm
za  punkt  wyjścia  przyjmuje  tezę  o  społeczno-kulturowym  pochodzeniu
własnej płci rozumianej jako rodzaj. Zróżnicowanie cielesne między kobietą
i mężczyzną (ang. sex) jest tu uznane za mało znaczące, a istotne znaczenie
ma jedynie aspekt kulturowy (ang. gender). Płeć i związane z nią role i zada-
nia społeczne są więc tak naprawdę własną konstrukcją każdego człowieka.
W konsekwencji  także macierzyństwo i  ojcostwo są  ludzkim wytworem,
a to oznacza, że i sama rodzina może być określana i redefiniowana w do-
wolny sposób. Takie założenia antropologiczne prowadzą do wniosku, że
„natura  ludzka  nie  zawierałaby  w  sobie  cech,  które  przynależałyby  jej
w sposób absolutny: każda osoba mogłaby, albo nawet powinnaby konsty-
tuować  się  według  własnego  upodobania,  ponieważ  byłaby  wolna  od
wszelkiego zdeterminowania związanego z jej  istotowym ukonstytuowa-
niem”17. W konsekwencji nie można podać określonej, stałej definicji rodzi-
ny, zmienia ona bowiem swój kształt i treść, podlegając nieustannej trans-

16 Por. T. ŚLIPKO, Zarys etyki szczegółowej, t. 2, Etyka społeczna, Kraków 2005, s. 146.
17 KONGREGACJA NAUKI WIARY, List do biskupów Kościoła katolickiego „O współ-

działaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie”, Watykan 2004, 3.
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formacji18. Takie założenia ostatecznie prowadzą do przekonania, że całe ży-
cie  społeczne jest  ludzką  konstrukcją,  a  więc  także np.  rozumienie praw
człowieka czy rozumienie rządów prawa i granic polityki.  Tutaj  wszystko
jest polityką, czyli jest wolną konstrukcją człowieka. Ten nieustanny proces
polityczny wskazuje na konieczność stałego weryfikowania i redefiniowa-
nia prawdy o człowieku, praw człowieka czy jego życia małżeńskiego lub ro-
dzinnego. Swój wyraz znajduje to w stale modyfikowanym i aktualizowa-
nym  prawie,  ustanawianym  przez  ludzi,  które  staje  się  jedyną  normą
ludzkiego życia. 

Za takim rozumieniem rzeczywistości życia ludzkiego kryje się teza re-
latywistyczna, czyli rezygnacja z uznania prawdy o człowieku, jego godno-
ści, ról życiowych, kształtu jego życia społecznego czy prawodawstwa. Ten
relatywizm moralny i prawny „jest następstwem zagubienia prawdy o czło-
wieku jako fundamencie niezbywalnych praw każdego”19. W sferze prawa
i polityki ta  relatywistyczna logika prowadzi do upowszechniania się  wizji,
w której porozumienie między ludźmi jest jedyną podstawą norm (moral-
nych i prawnych) ich współżycia. Odnosi się to również do kształtu rodziny
i życia w rodzinie, wskutek czego nie ma tu miejsca na prawdę o naturalnej
godności człowieka w jego kobiecości czy męskości. Papież Benedykt XVI
przy różnych okazjach wskazuje na zgubne konsekwencje takiego przeko-
nania, gdzie prawda o człowieku jest lekceważona i podważane są funda-
menty rodziny. W wymiarze społecznym dochodzi do poważnego zagroże-
nia pokoju, czemu towarzyszy niesprawiedliwość i przemoc20.

W obliczu tych szerzących się zjawisk i tendencji o charakterze kultu-
rowym i ideologicznym, we współczesnych społeczeństwach powstaje wie-
le zamieszania, a w końcu i zagubienia. W konsekwencji zanika pierwotna
oczywistość podstaw istnienia człowieka i jego postępowania etycznego, co
bezpośrednio godzi w ład moralny i porządek życia obywatelskiego i spo-
łecznego. Nietrudno dostrzec, że w sferze publicznej i prawodawstwie stoi

18 „When the empirical manifestations of the family dissolve into many types of
households, the definition of the family also changes. This argument is embedded in a
view of society and politics that sees both as processes where there is no ‘Fester Punkt’ to
be  discovered”.  J.  H.  MATLARY, Redefining  the  Family  in  Western  Politics:  Political
Strategies, dz. cyt., s. 25.

19 EiE 9.
20 Por.  BENEDYKT  XVI,  Przemówienie „Walczcie  z  relatywizmem ukazując  prawdę

o człowieku” (Watykan, 1 XII 2007), „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 29 (2008),
nr 3, s. 42; Przemówienie „Kościół liczy na świadectwo chrześcijan w życiu politycznym” (Wa-
tykan, 21 IX 2007), „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 28 (2007), nr 12, s. 15.
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za tym pozytywistyczna koncepcja prawa, a więc przekonanie, że jego osta-
tecznym źródłem jest wola większości. Na płaszczyźnie moralnej oznacza
to relatywizm etyczny, a więc względność  wszelkich norm moralnych, co
w opinii  niektórych miałoby być  koniecznym warunkiem międzyludzkiej
tolerancji. Takie przekonania w oczywisty sposób zaprzeczają naturalnemu
prawu moralnemu, zapisanemu przez Stwórcę w ludzkim sercu, a więc ma-
jącemu swój fundament w samej naturze człowieka. Kościół wytrwale pod-
kreśla, że to prawo naturalne jest prawdziwą rękojmią życia w wolności dla
każdego człowieka, poszanowania jego godności i ochrony przed wszelką
manipulacją natury ideologicznej, chroni więc także życie i prawa człowie-
ka, instytucję rodziny i sprawiedliwy porządek społeczny21. Naruszanie na-
turalnego kształtu małżeństwa i rodziny można uznać za przykład szcze-
gólnie groźnej autodestrukcji osoby ludzkiej, czemu towarzyszy „wrażenie,
że nie ma już takiej wartości moralnej, którą należy uznać za niezniszczalną
i absolutną. Podaje się w wątpliwość zbawczą moc prawdy, pozostawiając
samej wolności, oderwanej od wszelkich obiektywnych uwarunkowań, za-
danie samodzielnego decydowania o tym, co dobre, a co złe”22. 

Za tym procesem legislacyjnym i szerzącą się obyczajowością stoi za-
wsze określona hierarchia wartości. Należy więc tu mówić nie tylko o kry-
zysie na poziomie wyborów praktycznych co do zachowań czy tworzonego
prawa, ale bardziej jeszcze o głęboko kontrowersyjnych wyborach aksjolo-
gicznych i etycznych. Stoi za nimi jednoznaczny postulat autonomii moral-
nej, która w istocie domaga się całkowitej suwerenności. To człowiek, indy-
widualnie  i  społecznie,  przypisuje  sobie  prawo  decydowania  o  tym,  co
dobre, a co złe, a w konsekwencji jawi się jako niczym nieograniczony kre-
ator swojego życia. Oznacza to w istocie przekonanie, że „ludzka wolność
może  stwarzać wartości i cieszy się pierwszeństwem przed prawdą do tego
stopnia, że sama prawda uznana jest za jeden z wytworów wolności”23. Ta-
kie tendencje można dostrzec nie tylko na płaszczyźnie teoretycznych roz-
ważań i nurtów etycznych, ale ujawniają się również w sferze codziennych
wyborów i decyzji coraz liczniejszych grup społecznych, zwłaszcza w kręgu
kultury europejskiej.

21 Por. BENEDYKT XVI, Przemówienie „Niezbywalna wartość naturalnego prawa moral-
nego” (Watykan,  5  X 2007),  „L’Osservatore Romano” (wyd.  polskie)  28 (2007),  nr  12,
s. 18–19;  Pontifical  Council  for  the  Family.  Declaration  Regarding  the  Resolution  of  the
European Parliament of 16 March 2000, The Vatican 2000 [www.vatican.va].

22 VS 84.
23 Tamże 35.
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Wobec tych tendencji i już obecnej praktyki chrześcijanie winni rozpo-
znać  zasadnicze  zobowiązanie  do obrony podstawowej  godności  i  praw
każdej osoby ludzkiej, by ochraniać autentyczną wolność i podkreślać pod-
stawowe powinności wszystkich. W swoim dziele ewangelizacyjnym Ko-
ściół staje tu wobec groźnego zjawiska zaćmienia i stłumienia sumienia nie
tylko poszczególnych osób, ale i całych społeczności wskutek szerzenia się
sceptycyzmu i relatywizmu etycznego. Naruszenie na tej drodze rzeczywi-
stości rodziny, jako podstawowej i naturalnej struktury życia społecznego,
w nieunikniony sposób narusza fundamenty ładu demokratycznego. Ozna-
cza to rzeczywisty  kryzys cywilizacji  ludzkiej.  Stąd papieskie wezwanie do
tego, by „mobilizować  sumienia wszystkich ludzi dobrej woli,  świeckich,
a także  wyznawców  religii  niechrześcijańskich,  aby  razem  w  konkretny
sposób starali się tworzyć w kulturze oraz w społeczeństwie obywatelskim
i politycznym warunki konieczne do pełnego uświadomienia niezbywalnej
wartości naturalnego prawa moralnego”24.

Obok takiego wysiłku ewangelizacyjnego i wychowawczego potrzeba
także działań na płaszczyźnie prawnej. Godną uwagi sugestię w tym zakre-
sie podaje J. H. Matlary z uniwersytetu w Oslo, by akcentować pierwszeń-
stwo praw dziecka przed prawami rodziców. Stąd jest konieczne, by wyraź-
nie  odwoływać  się  do  Powszechnej  Deklaracji  Praw Człowieka ONZ,  gdzie
prawa człowieka mają charakter naturalny, skoro ich podstawą jest ludzka
godność.  Stanowią  więc treść  prawa naturalnego, a nie wytwór ludzkich
decyzji. W oczywisty sposób dotyczy to również rodziny, która jest „natural-
ną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony
społeczeństwa i  państwa”25.  Z kolei  trzeba przypominać,  że ONZ-owska
Konwencja o Prawach Dziecka z r. 1989 uwypukla prawo każdego dziecka do
poznania i  życia ze swoimi rodzicami,  tj.  matką  i  ojcem, a we wszelkich
„działaniach dotyczących dzieci sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabez-
pieczenie interesów dziecka” (art. 3 p. 1). Ten prawnie wyrażony „interes
dziecka” ma więc pierwszeństwo przed interesem dorosłych. Właśnie ten ak-
cent na interes i prawa dziecka winien być  oparciem i drogą  do prawnej
obrony naturalnego kształtu rodziny, a więc i strzeżenia prawa dziecka do

24 BENEDYKT XVI,  Niezbywalna wartość naturalnego prawa moralnego,  przem. cyt.,
s. 19. Na temat liberalizmu moralnego i pozytywizmu prawnego, dominującego w wielu
środowiskach akademickich i wśród elit polityczno-medialnych, w kontekście małżeń-
stwa i rodziny; por.  R. P.  GEORGE, In Defense of Natural Law, Oxford–New York 2001,
s. 139–183.

25 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ (1948) art. XVI p. 3, [w:] Encyklopedia
ONZ i Stosunków Międzynarodowych, red. E. J. OSMAŃCZYK, Warszawa 1986, s. 118.
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posiadania matki i ojca. Według J. H. Matlary może i powinna to być sku-
teczna droga do prawnej ochrony rodziny wobec współczesnych tendencji
do jej redefinicji, prowadzącej do zagrożenia życia tak środowiska wycho-
wawczego dziecka, jak też ładu i pokoju życia społecznego26.

THE FAMILY TRANSFORMATION IN THE MODERN EUROPE

Family and matrimonial issue takes one of the most important place in the contem-
porary Church teaching. To confirm it we can find a numerous important Church docu-
ments, statements of the Church representative, especially Pope voices, and pastoral in-
volvement of the different ecclesiastical environment. The marriage and the family have
an unique position in the life of the Church and every society. Perpetual making an ef-
fort in this subject-matter is concern with a special deep and numerous manifestations of
crisis witch touch upon the family in many societies. It is notices outside the official cath-
olic teaching especially in lots of sociological, pedagogical and law research. It is neces-
sary to show this disturbing phenomenon and more attentive understanding causes of
this state of affairs. Only then we would be able to point at the possible methods of rem-
edy this situation and effective defence  the family and the marriage as a reality “belong-
ing to the humanity’s inheritance”. It is say nowadays about  a grave transformations of
the family in some European societies, and about philosophical and ideological reasons
of this crisis.

Tłum. Mariusz Biśta

26 „His legally binding convention leaves no doubt about the right of the child to
his or her parents; not only to know them but also to be raised by them. This is what is
meant by the ‘best interest of the child’”. J. H. MATLARY, Redefining the Family in West-
ern Politics: Political Strategies, dz. cyt., s. 30.
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MAŁŻONKOWIE WOBEC ZAPŁODNIENIA „IN VITRO”

Przekazywanie życia dziecku odgrywa ważną rolę w życiu małżonków oraz
w życiu każdego społeczeństwa. Rodzenie dzieci zapewnia bowiem ciągłość po-
koleń, a kobiecie i mężczyźnie pozwala się realizować w roli matki i ojca. Płod-
ność  i  prokreacja powszechnie uważane są  za zjawiska zupełnie  oczywiste
i naturalne.  Pragnieniem większości par zawierających związek małżeński
jest posiadanie potomstwa. Pary takie, decydując się na zawarcie związku
małżeńskiego, myślą o tym, że będą rodzicami dla swoich biologicznych dzieci.
Bywa jednak i tak, że niektórzy małżonkowie zdecydowanie nie chcą mieć
dzieci. Oni też, zgodnie z mentalnością cywilizacji śmierci, koncentrują swoje
działania na niedopuszczeniu do poczęcia czy urodzenia dziecka. 

Wobec faktu bezdzietności z wyboru należy wszakże zwrócić uwagę
na niepokojące, bo przybierające na sile, zjawisko bezdzietności niezamie-
rzonej,  której  przyczyna  najczęściej  tkwi  w niepłodności.  Jest  wiele  mał-
żeństw, które cierpią z powodu niepłodności fizycznej, udaremniającej ich
naturalne i słuszne nadzieje na poczęcie i urodzenie dziecka. U większości
z nich rozpoznanie niepłodności wywołuje głębokie załamanie. Co innego
bowiem wybrać bezdzietność świadomie, co innego zaś być  do niej zmu-
szonym  ograniczeniami swojego  ciała.  Zastanawia  i  niepokoi  fakt,  że
w ostatnich dwudziestu pięciu latach częstość występowania niepłodności
fizycznej w populacji wzrosła ponad dwukrotnie1.

1 Por. Podręczna encyklopedia zdrowia. Dolegliwości i symptomy choroby, badania i lecze-
nie,  jak  sobie  pomóc,  red.  V.  CORAZZA,  Katowice  1995,  s.  726;  Zdrowie  kobiety,  red.
I. ROSZKOWSKI,  Warszawa  1983,  s.  284;  J.  STROJNOWSKI,  Bezdzietność,  [w:]  Ency-
klopedia katolicka, t. 2, Lublin 1985, s. 346; E. SZUMIŁO, Rodzina w oczekiwaniu na adopcję,
[w:]  XVIII  Międzynarodowy  Kongres  Rodziny,  red.  A.  CZARNOOKI,  Warszawa  1994,
s. 550; M. PABIS, Dramat bezdzietności, „Źródło” 11 (2003), nr 44 (618), s. 26.



170 Ks. Jan Orzeszyna

FAKTOGRAFIA NIEPŁODNOŚCI W MAŁŻEŃSTWIE

Problem niepłodności w Polsce dotyczy około l miliona par, tj. 20–25%
małżeństw. Oznacza to, że mniej więcej co piąta para małżeńska ma trudno-
ści z poczęciem. Nietrudno zauważyć widoczny  wzrost niepłodności, jeżeli
porównamy te dane z danymi, które przytacza W. Fijałkowski (1959): 10–15%
oraz R. Klimek (1982): 10–17%2. Coraz częściej mówi się dziś o epidemii nie-
płodności. Badania  przeprowadzone  przez  Światową  Organizację  Zdrowia
w 1997 roku wykazują, że na świecie około 8% par ma trudności z rozrodem. W od-
niesieniu do globalnej populacji oznacza to, że około 50–80 milionów ludzi wyma-
ga leczenia z powodu niepłodności. Co roku przybywa około 2 milionów nie-
płodnych par, i liczba ta ciągle wzrasta3.

W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem współ-
czesnego świata, mianowicie bezdzietność, której nie należy mylić z niepłod-
nością.  Wśród  przemian  demograficznych,  jakie  zachodzą  w  najbardziej
rozwiniętych  krajach  świata,  odnotowywany  jest  fakt  swoistej  rewolucji
prokreacyjnej.  Z  jednej  strony w wielu  państwach obserwuje  się  spadek
przyrostu  naturalnego  związany  z  rozpowszechnieniem  antykoncepcji
i aborcji. Z drugiej jednak strony w tych samych państwach jest wiele zroz-
paczonych małżeństw,  które  pomimo pragnienia  posiadania  dzieci,  mieć
ich nie mogą. Dziecko okazuje się wartością względną: jedni chcą się jej za
wszelką  cenę  pozbyć,  inni za każdą  cenę  osiągnąć.  Zdarza się  wcale nie-
rzadko, a dramat ten rozgrywa się w sercach i sumieniach wielu młodych
kobiet, że pragną one mieć dziecko wtedy, gdy już go mieć nie mogą, często
na skutek stosowania wcześniej środków zapobiegających poczęciu dziec-
ka. Jest to zresztą sytuacja trudna nie tylko dla kobiety i jej męża, ale rów-
nież dla ich rodziców, którzy oczekują wnuków. W wielu wypadkach pro-
blem bezdzietności  urasta  do rangi  tragedii  rozbijającej  życie  małżeńskie
i rujnującej psychicznie oboje współmałżonków. Niepokojące są także staty-
styki dotyczące ilości rozwodów wśród małżeństw bezdzietnych. Raport o sy-
tuacji polskich rodzin pokazuje, że w 1996 roku procent rozwodów wśród takich
małżeństw był najwyższy (30,7%) po małżeństwach z jednym dzieckiem (40,5%)4.

Wielorakie mogą być przyczyny niepłodności. Może ona być wrodzo-
na,  czyli  spowodowana wrodzonym niedorozwojem, brakiem gruczołów
płciowych albo wadami rozwojowymi, i nabyta, spowodowana uszkodze-

2 Por. A. KALUS, Bezdzietność w małżeństwie, Opole 2002, s. 19. 
3 Por. tamże, s. 5; J. SKRZYPCZAK, P. JĘDRZEJCZYK, M. KURPISZ, K. SZYMA-

NOWSKI, Ginekologia dla lekarzy i studentów, Warszawa 1977, s. 98.
4 Por.  PEŁNOMOCNIK RZĄDU ds.  RODZINY,  Raport  o  sytuacji  polskich rodzin,

Warszawa 1998, s. 28. 
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niem gruczołów płciowych lub innych narządów układu rozrodczego przez
różne procesy chorobowe lub wynikająca z  zaburzeń  hormonalnych.  Na
niepłodność kobiety wpływa cały układ psycho-nerwowo-hormonalny, na-
tomiast niepłodność mężczyzny wynika najczęściej z ilościowego niedoboru
plemników i ich upośledzonej ruchliwości.  W tych przypadkach niepłod-
ność wynika z biologicznych uwarunkowań zdrowotnych, wrodzonych da-
nej naturze. Jednakże niepłodność może być również skutkiem nieuporząd-
kowanego  życia  erotycznego,  któremu  towarzyszy  chęć  „zabezpieczenia
się” przed poczęciem dziecka, a także wczesnego rozpoczynania współży-
cia płciowego. Podsumowując stwierdzamy, że brak dziecka w małżeństwie
może być spowodowany niepłodnością lub bezpłodnością jednego lub oboj-
ga małżonków. Stąd też wyróżnia się męskie i żeńskie czynniki niepłodno-
ści. Na ogół przyjmuje się, że w 45–50% przypadków niepłodność w mał-
żeństwie  spowodowana  jest  czynnikiem  żeńskim,  w  35–40%  męskim,
natomiast w 10–20% przyczyny nie dadzą się wyjaśnić.

POSTĘP NAUKOWO-TECHNICZNY – ZŁUDNE NADZIEJE

Niemożność  poczęcia  dziecka  jest  wielkim  dramatem  małżonków.
Brak dziecka wywołuje poczucie niespełnienia w ich wzajemnym związku.
Jest również przyczyną głębokich kryzysów oraz ciężką próbą dla kochają-
cych się małżonków. Nic więc dziwnego, że spoglądają oni z ufnością i na-
dzieją na postęp nauk biologiczno-medycznych. Zrozumiałe są też wysiłki
lekarzy,  którzy  pragną  ulżyć  małżonkom  w  ich  ciężkim  doświadczeniu
i przyjść im ze skuteczną pomocą w osiągnięciu upragnionego celu. Ostat-
nie  lata,  dzięki  rozwojowi  nauk biologicznych i  medycznych,  przyniosły
nowe możliwości interwencji w dziedzinę ludzkiej prokreacji. Badania do-
tyczące  pierwszych  etapów  rozwoju  człowieka  pozwoliły  zapoznać  się
z początkiem życia ludzkiego. Zrodziło to ogromną nadzieję u niepłodnych
małżonków na spełnienie ich pragnienia posiadania dziecka. Dzisiejsze na-
uki medyczne, korzystając z wielu wynalazków techniki, potrafią nie tylko
dogłębnie badać procesy życia ludzkiego, lecz również głęboko w nie inge-
rować.  Przykładem  takiej  ingerencji  jest  podawanie  środków  hormonal-
nych, stosowanie sztucznego unasienniania czy też sztucznego zapłodnie-
nia ze wspomaganiem mikrochirurgicznym itd. Naukowcy zajmujący się tą
problematyką  budzą  w sobie  aspiracje  i marzenia,  aby  opierając  się  na
ogromnych zdobyczach medycyny, wpływać na życie ludzkie już od same-
go momentu poczęcia5.

5 Por.  J.  ORZESZYNA,  Teologiczno-moralny aspekt niepłodności w małżeństwie,  Kra-
ków 2005, s. 8.
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Jedynym objawem choroby, określanej jako niepłodność,  jest niemoż-
ność  urodzenia dziecka. Z chwilą gdy rodzi się dziecko, znika pojęcie choro-
by. A zatem, podstawowym celem lekarza, który chce pomóc, często bardzo
zdesperowanej parze, jest takie prowadzenie procesu diagnostyczno-leczni-
czego, aby w jego następstwie urodziło się zdrowe dziecko – jedyne kryte-
rium  skutecznego leczenia niepłodności. Tymczasem wielu małżonkom za-
miast skutecznego leczenia niepłodności proponuje się sztuczną prokreację. 

Wielu z nich jest przekonanych, że wystarczy wybrać dobry ośrodek
i znanego lekarza, by mieć gwarantowaną ciążę. Rzeczywiście, daleko moż-
na dziś zajść dzięki medycynie i to, co było niemożliwe dla poprzednich po-
koleń, wydaje się osiągalne dla współczesnych młodych par. Niestety, prak-
tyka pokazuje, że medycyna nie może wszystkiego „załatwić”. Jakże często
nawet najlepsi lekarze nie są  w stanie znaleźć  przyczyn małżeńskiej  nie-
płodności. Niepłodni małżonkowie spoglądają z ufnością i nadzieją na po-
stęp nauk biologiczno-medycznych, które umożliwiają  zabiegi  techniczne
w celu uzyskania poczęcia i rozwoju życia. Pozwalają one pozyskać ludzkie
życie w inny sposób niż przez stosunek płciowy mężczyzny z kobietą. Czy
wobec tego stosowanie tych zabiegów w celu w rozwiązania problemu cier-
pienia powodowanego niepłodnością jest moralnie godziwe? Czy w ogóle
są szansą na przezwyciężenie tego rodzaju cierpienia?

Wielu bezdzietnych małżonków nie pyta jednak, czy to jest moralne,
interesuje ich tylko to, czy mogą mieć w ten sposób dziecko. Stosują wszyst-
kie sposoby równocześnie. Szukają, czytają i zadają pytania. Nie mają poję-
cia, na czym polega inseminacja czy metoda  in vitro – oni po prostu chcą
mieć dziecko. W tym, że to jest możliwe, utwierdzają ich artykuły w prasie,
w poradnikach itd. A skoro to jest możliwe, więc dlaczego nie wolno. Nie
pytają, w jaki sposób do tego dochodzi. Ważny jest rezultat – ich dziecko.
Gdy po jakimś  czasie  uświadamiają  sobie,  jaka jest  odpowiedzialność  za
podjętą decyzję, wtedy najczęściej wszyscy, którzy zachęcali ich do podjęcia
takiej decyzji, odchodzą. Opuszcza ich lekarz, nie interesują się ich proble-
mami naukowcy. Pozostają sami6. 

W  popularnych  publikacjach  pojawia  się  wiele  informacji  na  temat
sztucznej prokreacji, ukazywanej jako coś zupełnie naturalnego, nierodzące-
go żadnych problemów moralnych. Jest to po prostu korzystanie z dobro-
dziejstw medycyny. Na przykład w tygodniku „Przyjaciółka”, w artykule
mówiącym o nowoczesnych metodach leczenia niepłodności, ukazany jest

6 Por. tamże, s. 9.
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określony schemat rozwiązywania problemu bezdzietności7. Artykuł kiero-
wany jest do małżonków marzących o dziecku, którzy są już jakiś czas po
ślubie i, niestety, wciąż nie mogą się doczekać potomka. Z artykułu dowia-
dują się, co mają robić, by w krótkim czasie zostać szczęśliwymi rodzicami. 

Najpierw proponuje się pragnącym dziecka małżonkom, aby zmienili
styl życia. Radzi się im, by wyjechali na romantyczne wakacje, oboje zadbali
o swoje zdrowie, a jeśli mimo to nie udaje się małżonce zajść w ciążę, po-
winni się  udać  do ginekologa. Przyczyną  niepłodności może być  bowiem
nieprawidłowy poziom hormonów  cyklu  miesięcznego  lub  zbyt  wysoka
ilość testosteronu, względnie niedoczynność tarczycy, która może zahamo-
wać aktywność jajników. Informuje się ich, że odpowiednie badania mogą
pozwolić na wykrycie pewnych nieprawidłowości i wskazanie odpowied-
nich preparatów, których zastosowanie może doprowadzić do zajścia w cią-
żę. W dalszym ciągu artykułu czytamy, że jeśli wyniki badań okażą się nie-
korzystne, małżonkowie wcale nie muszą rezygnować z marzeń o własnym
dziecku oraz że powinni zaufać współczesnej medycynie, która w tej dzie-
dzinie rzeczywiście czyni cuda. I w tym miejscu proponuje się im zapłod-
nienie pozaustrojowe, które, choć trochę skomplikowane, może im dać sa-
tysfakcję – będą mieli własne dziecko. Na końcu jest jeszcze informacja, że
gdyby i tą drogą nie udało się uzyskać dziecka, można skorzystać z adopcji.
Przedstawiony w artykule schemat postępowania wydaje  się  czymś  nor-
malnym. Wielu nawet nie pomyśli, iż może się tu kryć jakiś problem moral-
ny. W świetle takiego artykułu mogą nawet być oburzeni na Kościół, który
mówi, że metody sztucznej prokreacji  są  moralnie niegodziwe. Dlaczego,
skoro lekarze chcą pomóc bezdzietnym małżonkom? 

Nie  dziwi,  że  po przeczytaniu takiego  artykułu wielu  bezdzietnych
małżonków nie zastanawia się nad tym, czy tzw. sztuczna prokreacja jest
moralnie dobra, czy nie, a tym bardziej nad tym, jakie są uboczne skutki ta-
kich działań. Należy podkreślić, że w każdej interwencji medycznej istnieje
pewne ryzyko pojawienia się  skutków ubocznych,  które trzeba brać  pod
uwagę. Natomiast przy stosowaniu technik sztucznej prokreacji te uboczne
skutki są w dużym stopniu zamierzone, gdyż skuteczność sztucznej prokre-
acji waha się w granicach do 25%. Jakość tych zagrożeń jest gatunkowo róż-
na od tych, które towarzyszą  na przykład tzw. nadzwyczajnym środkom
leczniczym. Techniki sztucznej prokreacji nie są bowiem środkami leczni-
czymi, ale, co gorsza, narażają życie i zdrowie osób trzecich. Ogólnie można
powiedzieć,  że techniki sztucznej prokreacji  niosą  ze sobą  niebezpieczeń-

7 M. KŁECZEK, Gdy planujecie powiększenie rodziny, „Przyjaciółka” 33 (2001), s. 12–16.
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stwa dla ludzkiego życia i zdrowia oraz niebezpieczeństwa typu psycholo-
gicznego i społecznego. Dlatego też  techniki te są  źródłem wielu poważ-
nych  dylematów  moralnych,  z  których  istnienia  niepłodni  małżonkowie
winni sobie zdawać sprawę.  

EDUKACJA MAŁŻONKÓW DOTKNIĘTYCH NIEPŁODNOŚCIĄ

Małżonkowie borykający się z problemem niepłodności winni posiąść
konieczną wiedzę  na temat metod sztucznej prokreacji. Wiele osób, które
podjęły decyzję o poddaniu się metodom sztucznego zapłodnienia, często
stwierdza, że gdyby ich wiedza na ten temat była pełniejsza, to może ich za-
chowania i postawy byłyby bardziej dojrzałe, zgodne z osobistymi celami
oraz systemem wartości. Wiele z tych osób jest zdania, że należy mówić in-
nym jak najwięcej o technikach wspomaganego rozrodu, o konsekwencjach
ich wykorzystania dla matki, ojca, dziecka narodzonego i tych płodów, któ-
re nie miały szans na przeżycie. Wielu rodziców, którzy skorzystali z in vi-
tro, stwierdza po czasie, że pewnych rzeczy nie przewidzieli. Jakże inne de-
cyzje  by  podjęli,  gdyby  posiadali  obecną  wiedzę  na  ten  temat.  Dlatego
wydaje się słuszne, aby informacje o metodach tzw. wspomaganej rozrod-
czości przekazywać o wiele wcześniej, już w wieku dorastania, kiedy młody
człowiek często nie przypuszcza nawet, że może kiedyś bezpośrednio lub
pośrednio zetknąć się z tym problemem8. Małżonkowie, zanim podejmą de-
cyzję o sztucznym zapłodnieniu, powinni realnie pomyśleć nad tym, co ich
czeka, na jak trudne doświadczenia będą narażeni. Zwłaszcza kobiety nie
zdają sobie często sprawy ze stresów, które je czekają. Cały bowiem okres,
związany z próbami osiągnięcia sukcesu sztucznego zapłodnienia, jest bar-
dzo stresujący, a w dodatku podatność na stres jest wzmożona długotrwałą
niepłodnością oraz szukaniem optymalnego wyjścia z sytuacji. Tak oceniają
go prawie wszystkie kobiety i jest on dla nich w porównaniu z ich partnera-
mi znacznie trudniejszy do zniesienia9. 

D. Kornas-Biela przytacza  wyniki badań, dotyczące doświadczeń ma-
tek, które próbowały otrzymać dziecko metodą sztucznej prokreacji. Z ba-

8 Por. D. MICHAŁOWSKA, Edukacja seksualna a techniki wspomaganej prokreacji, [w:]
Dawanie życia.  Problemy wspomagania rozrodu człowieka,  red. J.  GADZINOWSKI, L. PA-
WELCZYK, J. WIŚNIEWSKI, Poznań 2003, s. 57. 

9 Por. P. P. MAHLESTED, S. MACDUFF, J. BERNSTEIN, Emotional factors and the in
vitro fertilization and embryo transfer process, „Journal of in Vitro Fertilization and Embryo
Transfer” 4 (1987), s. 232–236.  
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dań tych wynika, że kobiety narzekają na sposób traktowania ich przez per-
sonel medyczny, który odnosi się do nich z nonszalancją i w zrutynizowany
sposób. To, co dla pacjentki mieści się w zakresie intymnego i wstydliwego
przeżycia, dla personelu stanowi sferę dobrze płatnej czynności zawodowej.
Współżycie seksualne jest pozbawione spontaniczności. Para małżeńska do-
staje pozwolenie na intymne zbliżenia lub ich zakaz od personelu medycz-
nego, co budzi poczucie uzależnienia i w pewnym sensie poniżenia. „Seks
na zawołanie”, współżycie małżeńskie pod kontrolą, konieczność masturba-
cji przez męża, zwierzanie się z najbardziej intymnej sfery życia – to wszyst-
ko rodzi poczucie zażenowania, poniżenia, depersonalizacji, dehumanizacji.
Kobiety mają uczucie, że ich zaangażowanie się w cykl medycznie wspoma-
ganej prokreacji obniżyło pragnienie współżycia seksualnego u ich mężów.
Prokreacja osiągnięta tą drogą prowadzi do tego, że ma się poczucie, iż cia-
ło jest „maszyną” do poczęcia oraz rodzenia dziecka, a zbliżenie cielesne
małżonków niezwiązaną z tym aktywnością10. 

Właśnie jednym ze źródeł  doświadczanego przez kobiety stresu jest
poczucie utraty kontroli nad własnym ciałem, które zostało niejako oddane
do dyspozycji lekarzy. Do tego dochodzi poczucie bezradności wobec biolo-
gicznych sił  organizmu oraz świadomość  zależności od sprawności  tech-
nicznej  lekarzy  i  urządzeń  medycznych,  decydujących  o  efekcie  całego
przedsięwzięcia. Kobiety czują się czasami jak króliki doświadczalne w pro-
gramie badań naukowych. Mają poczucie, że lekarze-mężczyźni dominują
nad nimi i starają się przy okazji ich osobistego nieszczęścia zaspokoić swo-
je zainteresowania zawodowe, zarobić pieniądze, zrobić karierę i zyskać po-
pularność11.

W opinii D. Kornas-Bieli jednym ze źródeł stresu jest także sposób in-
formowania o prawdopodobieństwie powodzenia zabiegu. Sukces w tym
zakresie jest bardzo różnie obliczany, np. liczbą żywo urodzonych dzieci,
liczbą ciąż (nie wszystkie kończą się sukcesem), liczbą zapłodnionych ko-
mórek jajowych (większość  z nich ginie jeszcze przed implantacją), liczbą
dojrzałych gamet w stymulowanym hormonalnie cyklu. Poza tym należy
wyraźnie podkreślić fakt, że przekazując informację o możliwości skorzy-
stania  z  procedury  sztucznego  zapłodnienia,  operuje  się  statystycznymi
miarami sukcesu, a nie niepowodzenia, chociaż to drugie przeważa. Świa-

10 Por. D. KORNAS-BIELA, Zdobywane macierzyństwo: doświadczenia matek związane
ze  wspomaganą  prokreacją,  [w:] Oblicza  macierzyństwa,  red.  D.  KORNAS-BIELA,  Lublin
1999, s. 219.

11 Por. tamże, s. 220; N. HURWITZ, The psychological, aspects of in vitro fertifilization.
„Pre and Peri Natal Psychology Journal” 4 (1987), nr 1, s. 43–50.
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domość  małżonków jest więc manipulowana tak, aby byli skłonni podjąć
decyzję o skorzystaniu z zabiegu. Dlatego mają oni silną tendencję do prze-
ceniania prawdopodobieństwa jego powodzenia, przy jednocześnie dużym
lęku, czy on się uda. Czekanie na wynik sztucznego zapłodnienia oraz in-
formacja o jego negatywnym rezultacie są oceniane jako momenty najbar-
dziej stresujące12.

Sztuczne  zapłodnienie  oddziela  współżycie  seksualne  od prokreacji,
dlatego też ewentualna ciąża nie jest traktowana jako proces fizjologiczny.
Konsekwencją  sztucznego  zapłodnienia  jest  nasilenie  interwencji  z  ze-
wnątrz. Sprawdza się dokładnie każdą z faz ciąży. Kiedy dochodzi do nie-
powodzenia, kobieta dowiaduje się, na jakim etapie to się stało. Daje jej to
niczym nieuzasadnione poczucie, że z każdą następną próbą zbliża się do
celu. Wiedza o tym, że każdy zabieg sztucznego zapłodnienia jest niezależ-
ny od wyniku poprzedniej próby, jest wypierana ze świadomości. Jeżeli po-
przedni zabieg nie udał się w jego wstępnej fazie, kobieta tłumaczy sobie, że
„nie była to prawdziwa próba”, jeśli zaś niepowodzenie ma miejsce w koń-
cowej fazie, uważa, że następnym razem „uda się ją dokończyć”. Stąd trudno
jej podjąć decyzję o rezygnacji z dalszych prób. Zawsze pozostaje uczucie
niesprawdzonej szansy: „a może następnym razem udałoby się”. Trudność
w powiedzeniu „nie” odczuwają silniej kobiety niż mężczyźni, których en-
tuzjazm słabnie w miarę liczby prób i którzy z troską myślą o negatywnych
konsekwencjach tych zabiegów dla zdrowia żon13.

Źródłem stresu dla kobiet decydujących się na proces sztucznej prokre-
acji jest także lęk przed zakażeniem chorobami przenoszonymi drogą płcio-
wą oraz przed ewentualnymi skutkami długotrwałego leczenia farmakolo-
gicznego  czy  zabiegów  chirurgicznych  i  dozowania  różnych  środków
chemicznych wspierających interwencje medyczne.  Kobiety skarżą  się  na
uczucie zmęczenia, depresji, na dolegliwości somatyczne, np. bóle głowy,
przybieranie  na  wadze.  Do  tego  dołącza  się  świadomość  długofalowych
konsekwencji medycznych, np. możliwości zachorowania na nowotwór14. 

Chociaż kobiety oceniają,  że negatywny wpływ procedur sztucznego
zapłodnienia jest większy na ich stan emocjonalny i zdrowie fizyczne niż
mężów, to jednak są bardziej zdecydowane podjąć ryzyko zabiegu. Istnieją
bowiem zasadnicze różnice w przeżywaniu stanu niepłodności między ko-
bietą  a  mężczyzną.  D.  Kornas-Biela  podaje,  że  z  badań  poddających  się

12 Por. D. KORNAS-BIELA, Zdobywane macierzyństwo, art. cyt., s. 220.
13 Por. tamże, s. 221.
14 Por. tamże. 
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sztucznemu zapłodnieniu wynika, iż  niepłodność  u mężczyzn działa bar-
dziej destrukcyjnie na ich poczucie męskości niż niepłodność u kobiet na ich
poczucie  kobiecości.  Dla  mężczyzny  trudniejszy  do  zaakceptowania  jest
jego brak płodności niż fizyczny brak dziecka, dlatego łatwiej radzi sobie
z bezpłodnością żony niż swoją. Dla kobiety natomiast ważniejsza jest moż-
liwość rodzenia i/lub wychowania dziecka niż fakt własnej płodności, dla-
tego łatwiej jej zaakceptować swoją bezpłodność niż brak dziecka. Jest więc
bardziej niż mąż skłonna skorzystać z adopcji i rzadziej stawia jakieś wa-
runki, np. co do płci. Mężczyźni opowiadają się za preselekcją płci, preferu-
jąc chłopca15. 

W związku z tymi zróżnicowanymi predyspozycjami kobiety i męż-
czyzny dają się zauważyć dwie  prawidłowości. Pierwsza polega na tym, że
w sytuacji niepłodności żony mąż współprzeżywa z nią jej problem lub od-
chodzi do innej, płodnej, kobiety. Natomiast w sytuacji niepłodności męża
kobieta czuje się  nie tylko bezdzietna, ale i bezpłodna. Można by powie-
dzieć, że kobieta niejako „przez grzeczność” wobec swojego męża, przez so-
lidarność z nim przyjmuje na siebie „piętno” niepłodności. I na tym polega
druga prawidłowość. Jeżeli żona chce mieć dziecko, a mąż nie, to pozostają
bezdzietni. Jeżeli natomiast mąż bardzo chce mieć dziecko, a żona odnosi
się do tego niechętnie, to albo żona zmienia po czasie zdanie i poddaje się
sztucznemu zapłodnieniu, albo mąż odchodzi do kobiety, która urodzi mu
dziecko16. 

Należy przy tym zaznaczyć, że presja, jaką wywiera niepłodny mąż na
żonę  w kwestii posiadania dziecka, nie musi być  wyrażana słownie. Wy-
starczy, że żona czuje, iż  mężowi bardzo na tym zależy. Wtedy stara się
skompensować  męską  niedoskonałość  przez  wzięcie  na  siebie  odpowie-
dzialności  za  usunięcie  skutków niepłodności  i  za  dalszy  los  prokreacji.
W ten sposób mąż uwalnia się od dręczącego poczucia, że nie sprawdził się
przez brak dziecka. Poprzez brak akceptacji swojej niepłodności wpływa on

15 Por. tamże, s. 223. 
16 „Potwierdzają to wyniki badań ankietowych przeprowadzanych w Klinice Roz-

rodczości i Andrologii w Lublinie na próbie 224 bezdzietnych par. Okazało się, że kobiety,
odwrotnie niż mężczyźni, częściej akceptowały obie metody unasiennienia (nasieniem
męża lub dawcy), rzadziej niż ich mężowie były przeciwne unasiennieniu heterologicz-
nemu, co wynika z ich determinacji w zaspokojeniu potrzeby macierzyńskiej. Kobiety,
których mężowie aprobowali metodę zaplemnienia nasieniem dawcy częściej korzystały
z niej, natomiast przy braku zgody z ich strony, rezygnowały z niej” – D. KORNAS-BIE-
LA, Zdobywane macierzyństwo, art. cyt., s. 222; por. C. ŁEPECKA-KLUSEK, Pozycja kobiety
w małżeństwie bezdzietnym, „Ginekologia Polska”68 (1997), nr 5, s. 206. 
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na rodzaj decyzji podejmowanych przez żonę. Często są to decyzje wbrew
jej woli, chociaż nie zdaje sobie ona sprawy, że podjęła je w atmosferze psy-
chologicznego przymusu, i twierdzi, że to były jej decyzje17. 

Warto  więc,  aby  małżonkowie,  zanim  podejmą  decyzję  o  sztucznej
prokreacji, porozmawiali ze sobą na temat sposobu poczęcia dziecka, biorąc
oczywiście pod uwagę różnice między mężczyzną i kobietą w podejściu do
płodności.  Silny  nacisk  ze  strony  najbliższego  otoczenia,  by  kobieta  za
wszelką cenę urodziła dziecko, oraz pragnienia związane z potrzebami ma-
cierzyńskimi powodują,  że decyzja o skorzystaniu ze sztucznej prokreacji
nie jest wolna i autonomiczna. Większość motywów ma charakter podświa-
domy,  jest  powiązana z lękami,  podlega moralnym i  religijnym ocenom,
trudno je  wyrazić  werbalnie.  Nieznajomość  istotnych motywów, a  także
skrywanie szczerych intencji mogą niekiedy doprowadzić do rozpadu mał-
żeństwa18. 

Zanim małżonkowie podejmą  decyzję  o  skorzystaniu  ze sztucznego
zapłodnienia, powinni rozważyć także i to, że in vitro jest metodą technicz-
ną,  która  wprawdzie  stoi  po  stronie  dobra  niepłodnych małżonków,  ale
równocześnie nie szanuje dóbr tej osoby ludzkiej, której tożsamość zapisana
jest w każdym embrionie. Stechnicyzowany sposób myślenia, jaki ujawnia
się w klinikach stosujących  in vitro, opowiada się wyraźnie jednostronnie,
tzn. po stronie dóbr osób cierpiących z racji niepłodności, gdyż „nieetyczne
byłoby odmawianie pomocy kobietom,  które  po nią  przychodzą”.  Nato-
miast dobro istot ludzkich w embrionalnej fazie rozwoju nie wzbudza zain-
teresowania. Można więc powiedzieć, że in vitro jednych uszczęśliwia, a in-
nym sprawia cierpienie. Nie należy oczywiście lekceważyć bolesnych ran,
jakie  zadaje  małżonkom  niemożliwość  spełnienia  pragnienia  posiadania
dziecka. Czy jednak rozwijająca się technika sztucznej prokreacji zdolna jest
ukoić to cierpienie na tyle, by nie było już w świecie jego krzyku. Jeśli nawet
techniki biomedyczne, pomijając fakt ich niezgodności z obiektywnymi kry-
teriami moralnymi, zdolne są jednych uszczęśliwić, to trzeba pamiętać, że
równocześnie zadają cierpienie drugim. Nie są one bynajmniej skutecznym
środkiem przeciwko ludzkiemu nieszczęściu. Zachwyt nad aktualnym sta-
nem metod prokreacji wspomaganej medycznie nie zwalnia nikogo z prób

17 Por. D. KORNAS-BIELA, Zdobywane macierzyństwo, art. cyt., s. 223.
18 Por. tamże, s. 218; C. ŁEPECKA-KLUSEK, A. SENDECKA, M. BOKINIEC, Moty-

wacja par małżeńskich decydujących się na zabieg sztucznego zaplemnienia, „Ginekologia Pol-
ska”69 (1998), Supplement, s. 83–87.   
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poszukiwania godziwych środków leczenia niepłodności, jak również od-
krywania sensu cierpienia, które związane jest z brakiem płodności19.

Małżonkowie  borykający się  z  problemem niepłodności  winni  nade
wszystko uświadomić sobie, że  najważniejsze jest dobro dziecka. Pragnie-
nie dziecka samo w sobie jest dobre. Jednak nie daje ono małżonkom prawa
do posiadania dziecka za pomocą jakichkolwiek metod. Korzystając z meto-
dy in vitro, w zasadzie sprowadza się dziecko do roli „rzeczy”, którą rodzi-
ce chcą mieć za wszelką cenę, nawet za cenę utraty zdrowia bądź uśmierce-
nia jednych dzieci dla dania życia innym. Małżonkowie powinni wiedzieć,
że nie wystarczy chcieć dziecka, ale trzeba mu jeszcze dać możliwość bycia
owocem zjednoczenia rodziców. Dzięki odkupieniu każdy człowiek, a więc
i ten dopiero co poczęty, zyskał ostateczną godność i sens istnienia w świe-
cie, zyskał miano dziecka Bożego, dlatego jego życie jest święte i ma prawo
do jego poszanowania. Człowiek ma prawo zostać poczęty z ojca w łonie
swej matki, ma prawo być owocem aktu miłości rodziców, a nie produktem
technik  medycznych,  które  pozbawiają  prokreację  miłości  i  płciowości.
Dziecko ma być owocem wzajemnego oddania się sobie małżonków w ak-
cie małżeńskim, przez który mężczyzna i kobieta współpracują  z dziełem
miłości samego Boga jako słudzy, a nie jako władcy20.

Warto także, aby małżonkowie podejmujący decyzję o in vitro zastano-
wili się nad zagrożeniami, na jakie narażają swoje dziecko. Wiadomo prze-
cież, że pierwsza próba sztucznego zapłodnienia raczej nie kończy się suk-
cesem.  Zapłodnione  już  embriony  są  zamrożone.  Czy  ktokolwiek  jest
w stanie  przewidzieć,  jak  będzie  wyglądało  życie  człowieka,  który  kilka
pierwszych miesięcy lub lat  życia  spędził  zamrożony w ciekłym azocie?
Czy wiadomo, co dzieje się z dzieckiem w łonie matki, gdy jego rodzeństwo
jest uśmiercane, i jak na jego rozwój wpływa obecność kilkorga martwych
dzieci? O ile skutki dokonania aborcji są znane zarówno w odniesieniu do
rodziców, jak i urodzonych w małżeństwie dzieci, o tyle nie do końca wia-
domo, co stanie się z człowiekiem, który dowie się, że jego rodzeństwo zo-
stało pozbawione możliwości życia, by on mógł się narodzić. Nikt też nie
pytał się go, czy chce on istnieć za taką cenę, a przecież jego życie jest tu naj-
istotniejsze21. Uzurpując sobie Boże prawo do decydowania o ludzkim życiu
i śmierci, człowiek głęboko krzywdzi siebie i bliźnich, ściąga na siebie i swe

19 Por. W. CHOMIK, Bezpłodność małżeńska jako cierpienie i próby jej przezwyciężenia,
„Quaestiones Selectae” 5 (1998), nr 7, s. 142. 

20 Por. A. PAWELCZYK, Psychologiczne i etyczno-moralne aspekty wspomaganej prokre-
acji, „Naturalne Planowanie Rodziny” 8 (2000), nr 3–4, s. 7.

21 Por. tamże, s. 9.
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potomstwo konsekwencje popełnionych grzechów. „Przodkowie nasi zgrze-
szyli – ich nie ma, a my dźwigamy ich grzechy” (Lm 5, 7). Takie działanie,
obarczające dzieci skutkami tak poważnych w swej istocie wykroczeń, jest
niegodziwe i niemoralne.

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA DZIECI POCZĘTYCH
 METODĄ IN VITRO

Metody sztucznej prokreacji, w tym in vitro, stosuje się w świecie od 30
lat, w Polsce od lat 20. Wydaje się, że to wystarczająco długi czas, by ocenić
ich skutki  zdrowotne dla poczętych w ten sposób dzieci.  Otóż,  zdaniem
prof. T. Mazurczaka, nieznane są wyniki tego typu badań w Polsce, nato-
miast w dostępnej światowej prasie medycznej można znaleźć ponad cztery
tysiące publikacji, próbujących ocenić efektywność zarówno samych metod,
jak i ich skutków dla przebiegu ciąży i rozwoju urodzonych dzieci22. Ocenę
wyników utrudnia jednak brak wielu danych dotyczących np. stanu zdro-
wia dzieci, w tym obserwacji długofalowych. Rodzice bardzo często zatajają
informacje o poczęciu dziecka metodą in vitro. I chociaż dzieci „z probówki”
rodzi się coraz więcej – w niektórych krajach stanowią one do 3% wszyst-
kich noworodków – pełnych informacji na temat ich stanu zdrowia po uro-
dzeniu i w kolejnych okresach życia jest bardzo niewiele23.

Wszystkie  opracowania  oceniające  metody sztucznej  prokreacji  pod-
kreślają wysokie ryzyko ciąży mnogiej, która zawsze niesie ze sobą zagroże-
nie zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Między innymi trudniej taką ciążę
utrzymać i donosić. Szacuje się, że ryzyko samoistnego poronienia w tych
przypadkach jest o 20–35% wyższe aniżeli w ciążach spontanicznych. Roz-
wiązanie ciąży najczęściej następuje drogą cesarskiego cięcia. Wzrasta także
istotnie  ryzyko  powikłań  okołoporodowych.  Dzieci  zazwyczaj  rodzą  się
przedwcześnie i z małą masą ciała. To z kolei powoduje szereg poważnych
komplikacji  zdrowotnych w okresie  noworodkowym, a  także w później-
szych latach życia dziecka24. 

Z metodą  in vitro wiążą się także zagrożenia genetyczne, czyli ryzyko
wystąpienia wrodzonych wad rozwojowych u dziecka. W przypadku natu-

22 Prof. Tadeusz Mazurczak jest kierownikiem Zakładu Genetyki Medycznej Insty-
tutu Matki i Dziecka w Warszawie, prezesem Polskiego Towarzystwa Genetyki Czło-
wieka i ekspertem Komisji Bioetyki Rady Europy.

23 Por.  In vitro to eksperyment.  Rozmowa z prof. Tadeuszem Mazurczakiem, „Gość Nie-
dzielny” 14 (2009), s. 40.

24 Por. tamże. 
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ralnej ciąży na każde sto noworodków u trzech stwierdza się wadę rozwo-
jową,  i  ten odsetek w populacji  jest  mniej  więcej  stały.  Natomiast  wśród
dzieci poczętych metodą  in vitro ryzyko wad wrodzonych, rozpoznawal-
nych do ukończenia pierwszego roku życia, jest o 30–40% wyższe25. Co wię-
cej, okazuje się, że blisko 70% genetycznych przyczyn bezpłodności ma źró-
dło w mutacjach genów lub chromosomów, przede wszystkim u mężczyzn.
Wymuszając niejako ciążę,  przenosi się  problem genetyczny rodziców na
następne pokolenie. Oznacza to, że mężczyzna, który nie doczekałby się po-
tomka, a dzięki technice jednak go ma, może mu przekazać w spadku swoją
bezpłodność. Tak się  dzieje w przypadkach o określonym typie patologii
u mężczyzn. Ryzyko to pojawi się u potomka męskiego. To znaczy, że za
kilkadziesiąt lat syn może mieć ten sam problem co ojciec. Przyczyna bez-
płodności jest uwarunkowana genetycznie i łączy się z przekazanym defek-
tem umiejscowionym np. na chromosomie Y26.

Wydaje się więc, że każda para decydująca się na zastosowanie meto-
dy in vitro powinna uzyskać kompetentną poradę dotyczącą nie tylko istoty
zabiegu i jego kosztów, lecz także na temat ryzyka, jakie zabieg ze sobą nie-
sie. Powinna zostać poinformowana zwłaszcza o ryzyku dotyczącym wad
rozwojowych. Niestety, wiele niepłodnych par małżeńskich, które zgłaszają
się do ośrodków oferujących metody sztucznej prokreacji, nie otrzymuje in-
formacji o ryzyku, jakie niesie ze sobą ta technika.

PROBLEMY NATURY PSYCHOLOGICZNEJ ZWIĄZANE
 Z METODĄ IN VITRO 

Naukowcy podkreślają, że szereg trudności natury psychologicznej po-
jawia się także już po narodzinach dziecka. Bardzo istotnym problemem na-
tury psychologicznej, związanym z techniką sztucznej prokreacji, jest kwe-
stia  jawności zabiegu. Zdaniem A. Pawelczyka najczęściej zgłaszany przez
małżonków problem dotyczy powiedzenia dziecku prawdy o tym, że po-
częło  się  w  wyniku  metody  in  vitro.  Trudno  rodzicom  przewidzieć,  jak
dziecko będzie się odnosiło do sposobu, w jaki zostało poczęte. Część rodzi-
ców decyduje się więc w ogóle nie informować dziecka o tym fakcie. Oka-
zuje się zatem, że rodzice nie potrafią powiedzieć własnemu dziecku praw-

25 Nie wiadomo jeszcze, czy jest to spowodowane samą technologią i wyłączeniem
naturalnej selekcji, czy też wiąże się z patologią, która jest przyczyną niepłodności u któ-
regoś z rodziców – por. tamże, dz. cyt., s. 41.

26 Por. tamże. 
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dy o czynie, który początkowo zaakceptowali jako dobry. Można by sądzić,
że jednak nie są  przekonani o słuszności podjętych decyzji i  działań,  bo-
wiem ich zachowanie jest takie, jakby podjęli czyn zły pod względem mo-
ralnym i po fakcie wstydzili się do niego przyznać27. 

O wiele trudniejszy problem natury psychologicznej i społecznej jawi
się w związku z zapłodnieniem komórki jajowej nasieniem dawcy. Działa-
nie to, oprócz pomijania zjednoczenia małżonków, wprowadza do ich mał-
żeństwa trzecią osobę, naruszając w ten sposób jedność związku mężczyzny
i kobiety. Sytuacja taka może mieć wpływ na stosunek małżonków do ich
dziecka, a także na pogorszenie się wzajemnych relacji małżonków. W związ-
ku z tym rodzi się problem anonimowości dawców gamet oraz pytania o to,
kto ma prawo do informacji o sposobie poczęcia dziecka oraz czy dziecko
ma prawo do informacji o swoim biologicznym pochodzeniu i do jak szero-
kiej informacji, skoro większość  dawców domaga się  anonimowości. Jaw-
ność zabiegu z kolei rodzi szereg problemów natury psychologicznej, spo-
łecznej i prawnej28.  

Dawca gamet jest wyłączony z wszelkiej odpowiedzialności, jaką nor-
malnie obarczeni są rodzice. Jest to działanie sprzeczne z prawem poczęte-
go dziecka do znajomości swojego genetycznego rodzica. Takie działanie
jest ponadto sprzeczne z logiką współczesności, która dąży do umożliwie-
nia każdemu – poprzez badania kwasu DNA – poznania swojego pocho-
dzenia genetycznego. W tym wypadku znajomość swojego pochodzenia ge-
netycznego uzależniona będzie od decyzji władzy sądowniczej. Nie można
oczywiście zakazać zatajania prawdziwego ojcostwa, jeśli doszło do zapłod-
nienia heterologicznego nasieniem dawcy, przed małżonkiem kobiety pod-
danej takiej procedurze. Nie można jednak prawnie zakazać poinformowania
o tym dziecka poczętego przy pomocy takich technik. Z faktu anonimowo-
ści dawcy wynika kolejne niebezpieczeństwo, biorące się stąd, że jego nasie-
nie może zostać użyte do zapłodnienia wielu kobiet. Dzieci tak poczęte, nie
wiedząc o sobie, ale będąc rodzeństwem, mogą próbować zawierać między
sobą związki małżeńskie29.

Należy podkreślić, że dziecko poczęte z komórek rozrodczych dostar-
czonych  przez  osoby  trzecie  w  żadnym  wypadku  nie  będzie  własnym

27 Por. tamże, s. 6.
28 Por. D. KORNAS-BIELA,  Doświadczenia rodziców użytkowników wspomaganej pro-

kreacji. Materiały z Sympozjum „Rodzina polska u progu II tysiąclecia”, Piotrków Trybunalski
1999, s. 132–137. 

29 Por.  CENTRUM BIOETYKI KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU „SACRO CU-
ORE” W RZYMIE, Dokument o sztucznym zapłodnieniu heterologicznym, Rzym 1998, nr 3. 
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dzieckiem rodziców, ponieważ proces jego poczęcia rozbija jego rodzinną
tożsamość. Fakt, iż tożsamość genetyczna dziecka jest różna od jego tożsa-
mości społecznej, może być źródłem poważnych psychologicznych proble-
mów. Problemy te nasilają się jeszcze, gdy w grę wchodzą komórki rozrod-
cze z tzw. banków spermy czy komórek jajowych, tzn. od anonimowych
dawców, albo gdy do zapłodnienia używa się nasienia, które pochodzi od
kilku dawców równocześnie. Genetyczne macierzyństwo i ojcostwo prze-
staje istnieć, gdy obie komórki rozrodcze, z których zostało poczęte dziecko,
pochodzą od osób trzecich. Poważne zastrzeżenia budzi również posługi-
wanie się tzw. matką zastępczą. Nie tylko dziecko jest tutaj uprzedmioto-
wione i instrumentalizowane, ale i kobieta zostaje zdegradowana do funkcji
„maszyny  do  rodzenia”.  Wagę  problemu  podkreślają  wcale  nierzadkie
przypadki odmowy wydania dziecka przez matki zastępcze rodzicom, któ-
rzy jego urodzenie „zamówili”. Spowodowane to jest silną więzią emocjo-
nalną, jaka wytwarza się między matką zastępczą a wprowadzonym do jej
organizmu poczętym dzieckiem. Jeśli dzieje się to w ramach płatnego zamó-
wienia,  niebezpieczeństwo  komercjalizacji  jest  wielkie.  Osobista  integral-
ność i tożsamość osoby ludzkiej jest zagrożona poprzez zupełnie dowolne
techniczne manipulacje, jakie doprowadzają do poczęcia. Takie ryzyko jest
często bagatelizowane i przyćmione przez perspektywę spełnienia pragnie-
nia posiadania własnego dziecka30. 

Zachowania samych rodziców, którzy początkowo akceptują  zapłod-
nienie nasieniem dawcy, a po narodzinach dziecka zachowują się tak, jakby
zrobili coś złego, świadczą o istniejącym w nich odczuciu niewłaściwym po-
stępowaniu. Utrzymywanie przez nich rodzinnej tajemnicy jest równie nie-
bezpieczne dla nich samych, jak i dla ich dziecka. Jeśli bowiem dziecko jest
wychowywane  w  atmosferze  kłamstwa,  to  zostanie  tego  kłamstwa  na-
uczone. Jeżeli w tej istotnej sprawie, jaką jest jego życie, zostanie oszukane
przez najbliższe mu osoby, straci zaufanie do nich i do innych ludzi. Takie
zachowanie, choć prawdopodobnie niezamierzone, świadczy o instrumen-
talnym traktowaniu dziecka, godzącym w jego osobową godność i narusza-
jącym prawo do wzrastania w prawdzie i miłości31.

Innym zjawiskiem, obserwowanym u małżonków, jest silna tendencja
do usuwania z ich świadomości faktu zapłodnienia nasieniem dawcy. Ro-
dzice źle się czują w sytuacji, kiedy mówią o tym, iż jest trzecia osoba w ich
małżeństwie. Uważają, że lepiej tego faktu nie ujawniać. Już takie zachowa-

30 Por.  M. MACHINEK,  Życie w dyspozycji człowieka. Teologia moralna wobec proble-
mów etycznych u początku ludzkiego życia, Olsztyn 2000, s. 49.

31 Por. A. PAWELCZYK, Psychologiczne i etyczno-moralne aspekty, art. cyt., s. 8. 
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nia samych małżonków świadczą o poczuciu nieprawidłowości relacji, któ-
re sami wytworzyli. Z ich ust, choć nie wprost, płyną informacje świadczące
o pewnym poczuciu winy i wstydu. Kolejnym problemem jest relacja daw-
cy nasienia z niepłodnym małżeństwem, dzieckiem oraz jego ewentualną
małżonką. Początkowo może i z altruistycznych pobudek daje „dar życia”
niepłodnemu małżeństwu, później jednak często wykazuje zainteresowanie
losem  swego  dziecka,  akceptując  również  możliwość  nawiązania  z  nim
kontaktów. W sytuacji takiej pojawia się  szereg psychologicznych proble-
mów dla samego dziecka, które może nie wiedzieć, kogo naprawdę nazy-
wać  ojcem.  Może  ono doświadczyć  głębokiego  wewnętrznego rozdarcia,
poczucia, że jest oszukane, i wielu sprzecznych emocji. Nikt chyba nie jest
w stanie zagwarantować, że tak kształtowany człowiek będzie zdrowy pod
względem psychicznym. Dawca z kolei, jeśli jest żonaty, niechętnie infor-
muje swoją małżonkę o fakcie oddania przez siebie nasienia32.

Trzeba także zwrócić uwagę na problem natury psychologicznej doty-
czący dawców nasienia.  Według przepisów międzynarodowych nasienie
jednego dawcy może być  wykorzystane do otrzymania maksymalnie sze-
ściu ciąż, by nie dopuścić do przypadkowego krzyżowania się genotypów.
Przeprowadzone w byłej  Jugosławii  w 1973 r.  badania dawców nasienia
wykazały, że wszyscy posiadali  silne poczucie odpowiedzialności wzglę-
dem dzieci urodzonych przy udziale ich spermy. 1/3 z nich nie ukrywała
pragnienia, by poznać swoje dziecko, 1/10 ujawniła poczucie winy z powo-
du dania swojego nasienia. Znany jest też przypadek pewnego Duńczyka,
który został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym z powodu prześla-
dującej go myśli, że wszystkie dzieci, które spotyka, są poczęte przez niego.
Psychiatrzy  dostrzegają  u  dawców  nasienia  psychozę  lęku  o  niepewną
przyszłość ich dzieci, a z drugiej strony dręczącą ich świadomość ojcostwa
bez rodziny. Zdaniem psychiatrów, dawcy nie powinni się angażować wię-
cej niż 5–6 razy, by zachować równowagę psychiczną, a także, by nie dopu-
ścić do ryzyka zawarcia małżeństwa przez osoby mające tego samego ojca33.

Nie  da  się  także  wykluczyć,  ale  trzeba  by  uznać  za  coraz  bardziej
prawdopodobne (wprost proporcjonalnie do rozpowszechnienia się  prak-
tyk sztucznej prokreacji), iż jeżeli zachowana będzie anonimowość dawców
gamet, to w którymś momencie stosowania tej metody spotkają się dzieci
tego samego biologicznego ojca i będą chciały założyć rodzinę, czy bardziej
ogólnie, podejmować kontakty seksualne. Skutki zdrowotne dla populacji,
w której krewni przekazywaliby życie, mogą być druzgocące. Prawo, rzecz

32 Por. tamże, s. 7.
33 Por. W. CHOMIK, Bezpłodność małżeńska, art. cyt., s. 139.
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jasna, i w tym zakresie może wprowadzić pewne ograniczenia, których ce-
lem byłoby zmniejszenie niebezpieczeństwa kazirodztwa. Jednak, podobnie
jak w wypadku zakazu handlowania gametami i „wynajmu” macicy, będą
to również działania mało skuteczne. Na czym bowiem mogą polegać takie
ograniczenia. Najprostszym, narzucającym się  sposobem byłoby wprowa-
dzenie ograniczenia ilości oddanych gamet. Ale jak można by coś takiego
egzekwować? Można by też próbować ograniczyć niebezpieczeństwo kazi-
rodztwa poprzez wprowadzenie rejonizacji, zezwalającej np. na oddawanie
gamet tylko w miejscu stałego zamieszkania. Jeśli zaś weźmie się pod uwa-
gę  wzrastającą  mobilność  społeczeństwa, to i taka ustawa regionalizująca
miejsce oddania gamet okazałaby się nieskuteczna34.

Innym skutkiem sztucznego zapłodnienia nasieniem dawcy może być
rozluźnienie więzi małżonków i w konsekwencji rozpad rodziny. Wpraw-
dzie dziecko urodzone w wyniku zapłodnienia nasieniem innego mężczy-
zny może zbliżać małżonków do siebie, ale wcale nie musi, a nawet może
stać się powodem rozpadu małżeństwa. Jeżeli w przypadku dzieci poczę-
tych naturalnie, gdy małżonek czuje się biologicznie związany z dzieckiem,
obserwuje się  swego rodzaju zazdrość  mężczyzny o miłość,  jaką  kobieta
otacza ich wspólne przecież dziecko, o ile bardziej groźna staje się sytuacja,
gdy nie ma takiego biologicznego związku pomiędzy dzieckiem i mężczyzną35.

OCENA MORALNA METOD SZTUCZNEJ PROKREACJI

Stanowisko Kościoła katolickiego wobec kwestii sztucznego zapłodnie-
nia wyrażone zostało najpełniej w Instrukcji Kongregacji Nauki Wiary Do-
num vitae oraz Dignitas personae, a także w Katechizmie Kościoła Katolickiego36.
Należy podkreślić,  że sztuczna prokreacja w żadnym przypadku nie roz-
wiązuje problemu niepłodności małżeńskiej. Jest ona antidotum na problem
bezdzietności, ale nie leczy niepłodności, gdyż małżonkowie nadal pozosta-
ją niepłodni. W związku z tym powstaje pytanie, czy bezdzietność jest cho-
robą? Albowiem gdy mężczyzna i kobieta nie pragną  potomstwa, najczę-

34 Por. L. NIEBRÓJ, U początków ludzkiego życia, Kraków 1997, s. 118. 
35 Por. tamże, s. 116. 
36 Por. KONGREGACJA NAUKI WIARY, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia

ludzkiego i o godności jego przekazywania „Donum vitae”. Odpowiedzi na niektóre aktualne za-
gadnienia (22.02.1987), Watykan 1987; KONGREGACJA NAUKI WIARY, Instrukcja doty-
cząca niektórych problemów bioetycznych „Dignitas personae” (8.09.2008), Kraków 2008; KKK
2376–2377. 
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ściej nie ma żadnego problemu zdrowotnego. W sytuacji, gdy zakładają ro-
dzinę, a oczekiwania na urodzenie dziecka okazują się bezskuteczne, poja-
wia się choroba określana jako niepłodność. 

Słuszne i zrozumiałe pragnienie posiadania własnego dziecka staje się
z moralnego punktu widzenia problematyczne, gdy zostaje zdominowane
przez mentalność roszczeniową i przeradza się w prawo do posiadania wła-
snego  dziecka.  Należy podkreślić,  że  prawo takie  nie  istnieje,  ponieważ
człowiek jest zawsze podmiotem praw, nigdy zaś przedmiotem, który moż-
na posiąść. Dlatego na techniki sztucznej prokreacji należy patrzeć nie tylko
od  strony  osób,  które  chcą  mieć  dziecko  lub  które  wykonują  działania
w kierunku uzyskania poczęcia, lecz przede wszystkim w kontekście istoty
najważniejszej,  czyli  dziecka.  Należy  postawić  pytanie,  czy  te  metody
sztucznego poczęcia człowieka nie godzą w strukturę jego osoby. 

Dziecko winno być za wszelką cenę kochane. Jego dobro powinno być
na pierwszym miejscu. Dziecka nie można traktować  przedmiotowo. Nie
może  ono być  spełnieniem ambicji  czy  marzeń  rodziców.  Nie  może  być
chciane za cenę wynagrodzenia mu później ewentualnych braków związa-
nych z brakiem miłości w momencie poczęcia czy też braku związku z mat-
ką w okresie prenatalnym. Ktoś powiedział: „Jeśli kogoś kochasz, pozostaw
go wolnym”. Parafrazując to powiedzenie można by powiedzieć: „jeśli na-
prawdę  kochasz  swoje  dziecko,  to  pozostaw  je  wolnym”.  Pozwól  mu
przyjść na świat, tak jak to zamierzył Bóg w akcie stwórczym. Ważne jest,
aby rodzice pragnący za wszelką cenę mieć dziecko postawili sobie pytanie,
czy pragną tego dziecka dla niego samego, czy dla siebie. Pragnienie dziec-
ka za wszelką cenę jest obce mentalności chrześcijańskiej, którą znamionuje
poddanie się woli Bożej. 

Rozwiązaniem dla  małżeństw bezdzietnych  może  być  adopcja,  jako
owoc miłości duchowej, albo też  stworzenie rodziny zastępczej. Płodność
wyraża się bowiem nie tylko w fizycznym przekazywaniu życia, ale może
mieć również wymiar duchowy, szczególnie gdy niepłodność cielesna jest
przeżywana  w sposób głęboko  chrześcijański,  tj.  w łączności  z  krzyżem
Chrystusa. Jak dowodzą teksty biblijne, niepłodność nie musi być wcale nie-
szczęściem  dla  człowieka.  Niepłodni  małżonkowie  mogą  realizować  cel
swojej wspólnoty, jakim jest miłość, na wiele różnych sposobów, podejmu-
jąc różne posługi na rzecz bliźniego, które będą wyrazem realizacji przez
nich płodności duchowej. 

Nie należy zapominać, że także wówczas, kiedy zrodzenie potomstwa
nie jest możliwe, życie małżeńskie nie traci na swojej wartości. Niepłodność
fizyczna może bowiem dostarczyć małżonkom sposobności do innej ważnej
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służby na rzecz życia osoby ludzkiej. Może nią  być  na przykład adopcja,
różne formy pracy wychowawczej, niesienie pomocy innym rodzinom czy
dzieciom ubogim lub upośledzonym. Małżonkowie dotknięci bolesnym do-
świadczeniem niepłodności fizycznej winni upatrywać realizacji swego ma-
cierzyństwa i ojcostwa w innej formie, jaką jest adopcja. Otoczenie opieką
rodzicielską i miłością dzieci, które już są i tego potrzebują, jest na pewno
szlachetniejsze niż próby poczęcia dziecka „swojego” za wszelką cenę (na-
wet odwołując się do technik moralnie niegodziwych). Niezależnie od tego
Kościół zachęca do ciągłego podejmowania i kontynuacji badań nad lecze-
niem niepłodności idących jednak w kierunku poczęcia dziecka w sposób
godny, a nie za pomocą technicznych manipulacji37.

W przypadku niepłodności należy rozbudzić w małżonkach pragnie-
nie płodności duchowej i nie doradzać uciekania się do praktyk, które pozo-
stają w sprzeczności z godnością osobową poczętego dziecka i małżonków
oraz stoją w sprzeczności z naturą małżeństwa i rodziny. W programie wy-
chowania prorodzinnego należy przewidzieć lekcje, podczas których były-
by przekazywane informacje na temat sztucznej prokreacji, jej skutków oraz
jej oceny moralnej. Rodzi się także potrzeba otoczenia opieką duszpasterską
małżonków niepłodnych, którzy chcą zrealizować swoje pragnienie posia-
dania dziecka. Niezbędne jest także stworzenie ośrodków, które by przygo-
towywały małżonków do adopcji, jak również służyły pomocą małżonkom,
którzy już zaadoptowali dzieci. Jawi się także konieczność opracowania od
strony prawnej problemów związanych ze sztuczną prokreacją i adopcją. 

W związku ze wzrastającą z każdym rokiem liczbą niepłodnych mał-
żeństw, poważnym zadaniem zarówno rodziców, pedagogów, duszpaste-
rzy, jak i lekarzy jest przeanalizowanie przyczyn tego zjawiska i podejmo-
wanie różnych działań, które by w sposób nienaruszający niczyjej wolności
i prawa do życia próbowały rozwiązać ten problem. Nade wszystko zaś na-
leżałoby się zastanowić nad poważną bezradnością współczesnego człowie-
ka wobec własnej płodności. Mimo ogromnego postępu w medycynie i, wy-
dawałoby  się,  dużego  uświadomienia  w  dziedzinie  seksualnej,  ludzie
współcześni nie radzą  sobie z płodnością.  Zadziwiające jest to, że gdy są
zdrowi, czyli płodni, robią wszystko, by się tego zdrowia pozbawić. Stosują
więc różne środki ubezpładniające czasowo (tzn. metody antykoncepcyjne).
Wydaje im się,  że tej płodności mają „za dużo”. Wszystko po to, aby nie
mieć za dużo dzieci albo nie mieć ich wcale. Gdy natomiast chorują na nie-
płodność, a wyleczenie jest bardzo trudne albo wręcz niemożliwe, gotowi

37 Por. J. ORZESZYNA, Teologiczno-moralny aspekt niepłodności, dz. cyt., s. 283.
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są zrobić wszystko, by mieć dziecko i to nawet za cenę poczęcia go w spo-
sób niegodny człowieka. Wydaje się, że obie te postawy mają swe źródło
w tym, jak rozumie się dar, jakim jest płodność, i dar, który z niej wynika,
czyli dziecko.

MARRIED COUPLES IN THE FACE OF ARTIFICIAL INSEMINATION  
”IN VITRO”

The impossibility of  conceive the baby is large  married couples’ drama. It’s  no
wonder that they view progress biological  and medical  science with hope and trust.
A lot of childless spouses don’t think about it, if so-called artificial procreation is morally
good or bad, especially what side effects there are. Before married couples make a de-
cision regarding artificial insemination, they should really think about it,  what wait for
them, how hard experience it may be. In vitro method for some couples gives happiness
and for another only suffering. Desire of child is good, but it doesn’t give spouses right
to possession it.  In vitro method reduces childe to role of thing, which parents want to
have at all cost, even for price of loss their own health or put to death another children.
A number of difficulties of psychological issue appear after child’s birth that was con-
ceived by in vitro method.

Standpoint of Catholics Church in the face of  artificial insemination is the best ex-
pressed in The Instruction of Congregation Science Faith Donum vitae and Dignities per-
sonae and Catechism Catholics Church. In addition, the artificial insemination isn’t anyway
solution  to  problems  with  marital  childless.  It’s  antidote  to  childless  problem but  it
doesn’t treat sterility because husband and wife still remain sterile.     

tłum. Agnieszka Nowak
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SPRZECIW KOŚCIOŁA WOBEC ANTYKONCEPCJI
ARGUMENT Z CZYNU WEWNĘTRZNIE ZŁEGO 

Rozwój naukowy, m.in. w dziedzinie chemii i inżynierii genetycznej,
przynosi nowe możliwości ingerowania w akt zbliżenia małżeńskiego oraz
jego skutki, a zwłaszcza w poczęcie nowego życia. Kościół jednak, wbrew
cywilizacji śmierci, naucza konsekwentnie, iż etycznie niegodziwe jest także
„wszelkie działanie, które – bądź w przewidywaniu zbliżenia małżeńskie-
go, bądź podczas jego spełniania, czy w rozwoju jego naturalnych skutków
– miałoby za  cel  lub  za  środek  uniemożliwienie  poczęcia”1.  W związku
z tym niezależnie od ich rodzaju oraz czasu zastosowania, ze względu na
cel i skutki, środki antykoncepcyjne mają zdecydowanie negatywną ocenę
moralną. Chodzi tu bowiem o świadomy i dobrowolny, podejmowany z na-
mysłem, akt sprzeczny wobec odpowiedzialnego przekazywania życia, na
skutek  fizycznego  zjednoczenia  mężczyzny  i  kobiety.  Jest  to  ingerencja
w naturalne zbliżenie małżeńskie oraz procesy z nim związane.

Antykoncepcja jest często zakamuflowanym, ale w skutkach świado-
mym, działaniem przeciw niepowtarzalnym dziełom miłości międzyosobo-
wej,  które  winny  być  fundamentem  wzajemnej  jedności  oraz  trwałości
związku. Ten dar z siebie zostaje naruszony i odarty z bogactwa swej natu-
ralnej i etycznej wartości międzyosobowej. Toteż Kościół, wytrwale, mimo
różnych  czynników  czy  instytucji,  także  międzynarodowych  czy  wręcz
o zasięgu  światowym,  przeciwnych  jego  nauczaniu,  głosząc  integralną
prawdę o małżeństwie i życiu, stwierdza, że antykoncepcja jest działaniem
wewnętrznie złym. Chodzi o „akty małżeńskie ubezpłodnione w wyniku
świadomego zamiaru. To nauczanie należy uważać za ostateczne i nie pod-
legające zmianie”2. W celu ukazania zła antykoncepcji jako czynu intrinsece

1 HV 14.
2 PAPIESKA RADA DS. RODZINY, Vademecum dla spowiedników o niektórych zagad-

nieniach moralnych dotyczących życia małżeńskiego (12 II 1997), Watykan 1997, 2, 4; Oczeki-
wania zmiany stanowiska Kościoła w tym względzie pojawiły się zwłaszcza w latach
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malum pomocne będzie ukazanie nauczania Kościoła na temat źródeł moral-
ności aktu ludzkiego.

PRZEDMIOT AKTU LUDZKIEGO 

Moralność jest ściśle związana z ludzkim czynem. Moralność „pojawia
się” wówczas, gdy człowiek działa i działa jako człowiek, to znaczy w spo-
sób świadomy, wolny i  odpowiedzialny. Właściwym  adresatem moralności
jest więc czyn. Ten zaś jest zawsze czynem kogoś.  Poprzez czyn staje się
człowiek właśnie jego sprawcą3. Przez swoje czyny człowiek ukazuje kim
jest:  „po ich owocach poznacie ich,  bowiem dobre drzewo wydaje dobre
owoce, a złe drzewo wydaje owoce złe” (Mt 7, 16). Czyny ludzkie są także
aktami moralnymi – uczy Jan Paweł II w encyklice Veritatis splendor – gdyż
to one właśnie wyrażają i stanowią, czy człowiek, który ich dokonuje, jest
dobry czy zły, czyli kwalifikują moralnie osobę, która je podjęła i spełniła4.
Człowiek jako osoba, posiada zdolność do samookreślenia siebie. Nigdy nie
powinien być zatem traktowany instrumentalnie, gdyż sam siebie realizuje.
Toteż  Papież  uczy: „my sami jesteśmy własnymi rodzicami, samodzielnie
stwarzamy samych siebie”5.  Najbardziej  zatem podstawowym sposobem
samorealizacji  człowieka  jest  jego  działanie.  Człowiek  dokonuje  swego
urzeczywistnienia tak w dobrym, jak i w złym w działaniu.

Ojciec Święty w Veritatis splendor pyta o to, co decyduje o moralnej ja-
kości czynów ludzkich? Odpowiadając stwierdza, że działanie ludzkie jest
moralnie dobre wówczas, gdy jest zgodne z prawdziwym dobrem człowie-
ka. W związku z tym encyklika przedstawia czytelnikowi scenę spotkania
Jezusa z bogatym młodzieńcem (por. Mt 19, 16–22). Pytanie, zadane przez
młodzieńca Jezusowi, jest pytaniem, które wielu ludzi stawia sobie w życiu.
„Co powinienem czynić, jak powinienem żyć, by spełnić swoje życie i osią-
gnąć ostateczny cel życia?”. Papież zwraca uwagę na to, że już w samym
tym pytaniu widać,  jak istotna więź  zachodzi między ostatecznym celem

sześćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy odkryto pigułkę antykoncepcyjną. Nawet pewne
kręgi teologów i hierarchów sugerowały taką możliwość. Ostatecznie stanowisko Pawła
VI w encyklice Humanae vitae z 25 lipca 1968 r. przerwało spekulacje. Por. A.  DZIUBA,
Drogi powstania i recepcji „Humanae vitae”, [w:] Człowiek, miłość, rodzina. „Humanae vitae”
po 30 latach. Materiały z sympozjum KUL (3–4 XII 1998), red. J.  NAGÓRNY, K.  JEŻYNA,
Lublin 1999, s. 30.

3 Por. T. STYCZEŃ, W drodze do etyki, Lublin 1984, s. 140.
4 Por. VS 71.
5 Tamże.
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człowieka a moralną wartością jego czynów. Tak więc życie „moralne ma
charakter głęboko teleologiczny – stwierdza Papież – ponieważ polega ono na
świadomym  przyporządkowaniu  ludzkich  czynów  ostatecznemu  celowi
(telos) człowieka, czyli najwyższemu dobru – Bogu”6. To przyporządkowa-
nie nie zależy jednak tylko od subiektywnej intencji człowieka działającego.
Zakłada ono bowiem, że czyny same w sobie mogą zostać przyporządko-
wane  celowi,  dzięki  swej  zgodności  z  autentycznym  dobrem  moralnym
człowieka, które chronione jest przez przykazania. Przykazania są wyraza-
mi  rzeczywistego  dobra  człowieka,  stoją  niejako  na  straży największych
i najważniejszych dóbr człowieka, jak życia, prawdy, wierności, własności.
Z odpowiedzi Jezusa udzielonej młodzieńcowi: „jeśli chcesz osiągnąć życie
wieczne zachowaj przykazania” (Mt 19, 17) wynika, że spełnianie czynów
dobrych wskazanych przez Tego, który jeden tylko jest Dobry, stanowi waru-
nek osiągnięcia celu i drogę do niego. W związku z tym, jedynie czyn zgod-
ny z  dobrem może być  drogą  wiodącą  do  Dobra Najwyższego,  które  jest
ostatecznym celem człowieka7.  Jeśli  przedmiot  działania  nie  współbrzmi
z prawdziwym dobrem osoby, to wybór takiego działania sprawia, że czło-
wiek staje się moralnie zły, gdyż sprzeciwia się ostatecznemu celowi i naj-
wyższemu dobru, czyli samemu Bogu8. 

Jan Paweł II z kolei dochodzi do ważkiego pytania i jednocześnie istot-
nego problemu encykliki Veritatis splendor, a mianowicie do przedstawienia
zagadnienia, którym są tzw. „źródła moralności”. W numerze 74 cytowane-
go dokumentu pyta: „od czego zależy jakość moralna działania człowieka?
Co jest kryterium owego przyporządkowania ludzkich czynów Bogu? Czy
jest nim intencja działającego podmiotu, czy okoliczności – zwłaszcza kon-
sekwencje – jego działania, czy też sam przedmiot działania?”9. Otóż wła-
śnie, jak uczy Ojciec Święty, wokół przedmiotu rozwinęły się  w ostatnim
czasie nowe teorie etyczne. Teorie te, nazywane teleologicznymi, należy od-
rzucić, ponieważ sprzeciwiają się nauczaniu Kościoła na temat moralności
czynu10. Według tychże teorii nie istnieją absolutnie zakazane sposoby postę-
powania, a więc zakazane w każdych okolicznościach i w każdym czasie11.

6 Tamże 73.
7 Por. tamże 72.
8 Por. tamże.
9 Tamże 74.
10 Por. tamże 76.
11 Por.  E.  KACZYŃSKI,  Geneza  i  idee  wiodące  encykliki „Veritatis  splendor”,  [w:]

W prawdzie ku wolności. W kręgu encykliki „Veritatis splendor”, red. E.  JANIAK, Wrocław
1994, s. 123.
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Z porównania różnych kontekstów encykliki  wynika,  że w grę  wchodzą
dwie racje. Papież stwierdza tu, że zgodnie z ogólnymi założeniami teleolo-
gizmu „czyn sprzeczny z powszechną normą negatywną, nawet gdy bezpo-
średnio narusza dobra uważane za przed-moralne, mógłby być uznany za
moralnie dopuszczalny, jeśli intencja przedmiotu odniosłaby się do warto-
ści moralnej uznanej w danej okoliczności za decydującą”12. 

Właśnie ona służy za wskazówkę,  gdzie  należy szukać  drugiej  racji
jego negatywnego ustosunkowania się do teleologicznych teorii, a jednocze-
śnie wyjaśnienia, z jakiego źródła wypływają wykazane przez Papieża błę-
dy. Otóż autor encykliki zarzuca teleologistom, że zacieśniając krąg rozważań
jedynie do intencji i skutków, okaleczają perspektywę pełnej rzeczywistości
dynamicznej aktu ludzkiego, w wyniku czego głoszą jednostronną i nieade-
kwatną wizję moralnej jakości tegoż aktu13. Według Papieża, „sama ocena
konsekwencji, podobnie jak intencji, to za mało, by orzec o moralnej jakości
konkretnego wyboru”14. Warto zauważyć, że w dalszej części Veritatis splen-
dor zawarta jest znamienna uwaga: „Rozważanie dobrych i złych skutków
nie jest właściwą metodą, która pozwoliłaby orzec, czy wybór określonego
postępowania jest według swego rodzaju lub sam w sobie moralnie dobry czy
zły, dozwolony czy niedozwolony”  15. Kończy się ten fragment pytaniem:
„Czyż  można uzasadnić  jakieś  absolutne zobowiązanie,  powołując się  na
tak wątpliwe kalkulacje?”16. 

U Jana Pawła II daje się zauważyć, że powołuje się on na tradycyjne
nauczane w sprawie źródeł moralności aktu ludzkiego. Przez całe stulecia
bowiem za obowiązującą uchodziła następująca interpretacja odnośnie dok-
tryny św. Tomasza: czynnikiem podstawowym i istotnym ukonstytuowania
moralnej treści aktu ludzkiego jest przedmiot aktu rozpatrywany w relacji

12 Myśl tę powtarza Jan Paweł II jeszcze w innych kontekstach; por. VS 76; 79. Wy-
nika  z tego, że przywiązuje do niej wielką wagę.

13 „Veritatis splendor” w tym kontekście wskazuje na rozwijające się teorie etyczne,
które są nie do pogodzenia z tradycyjną nauką katolicką o moralności czynu. Wspólną
ich cechą jest to, że zaprzeczają one możliwości sformułowania norm bezwzględnego za-
kazu. Według tych teorii nie istnieją absolutnie zakazane sposoby postępowania, a więc
zakazane w każdych okolicznościach,  w każdej  kulturze  (por.  VS 75).  W ten sposób
otwiera się szeroko bramy dla etycznego relatywizmu, najczęściej w formie sytuacjoni-
zmu i subiektywizmu. Por. P. KOSMOL, Kryteria oceny czynu ludzkiego w świetle encykliki
„Veritatis splendor”, [w:] Nie lękać się prawdy. Encyklika „Veritatis splendor”, red. P. MOR-
CINIEC, Opole 1994, s. 51.

14 VS 77.
15 Tamże.
16 Tamże.
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do normy moralności, czyli tzw. rozumu słusznego. Okoliczności, do których
należy również cel sprawcy czynu, pełnią wyłącznie rolę wtórną i dopełnia-
jącą17.  Przedmiot  stanowi  w strukturze  aktu  element,  który  określa  jego
treść gatunkową, podobnie jak forma czyni to w strukturze rzeczy material-
nych. Przedmiot aktu zatem, determinując gatunkową treść aktu, decyduje
zarazem o jego moralnej istocie, czyli sprawia, że staje się on moralnie do-
bry lub zły18.

Toteż Ojciec Święty stwierdza, że nie co innego, ale właśnie przedmiot
aktu jest tym dynamicznym składnikiem aktu ludzkiego, który teleologiści
zapatrzeni  w intencję  i  skutki,  bądź  przeoczyli,  bądź  celowo pominęli19.
Zdaniem Jana Pawła II, „moralność ludzkiego czynu zależy przede wszyst-
kim  i  zasadniczo  od  przedmiotu  rozumnie  wybranego  przez  świadomą
wolę, czego dowodzi także wnikliwa i do dziś aktualna analiza św. Toma-
sza”20. Jednakże poza ogólnikowym stwierdzeniem, że „przedmiot ten jest
bezpośrednim celem świadomego wyboru, który określa akt chcenia osoby
działającej”21,  trudno znaleźć  w dokumencie dokładniejsze pojęcie przed-
miotu aktu. Papież jednakże, odnosząc się do św. Tomasza oraz do Katechi-
zmu  Kościoła  Katolickiego,  uwydatnia  myśl,  że  właśnie  przedmiot  ze
względu na swą wewnętrzną teleologię działania, to znaczy jego ukierunko-
wanie ku prawdziwemu dobru osoby22, zwraca całe działanie do jego osta-
tecznego celu, czyli Boga. Czyni to „dostrzegając w samym bycie człowieka,
czyli w jego naturalnych skłonnościach”23, dobra osoby, czyli wartości i cele,
które określają treść prawa naturalnego, wyrażoną w przykazaniach. To pa-
pieskie stwierdzenie jednakże nie ma nic wspólnego z manichejskimi wy-
obrażeniami o istnieniu we wszechświecie substancjalnych postaci moralne-
go zła24.  Ojciec Święty dowodzi bowiem, że akty wewnętrznie złe nie są

17 Por. T. SIKORSKI, Actus humanus. Ku egzystencjalnej interpretacji Tomaszowej etyki
działania ludzkiego, „Studia Theologica Varsaviensia” 11 (1973), nr 1, s. 142.

18 Por. T. ŚLIPKO, Etyka intencji czy etyka przedmiotu aktu? Zagadnienie wewnętrznej
moralności aktu ludzkiego w filozofii  św. Tomasza,  [w:]  Logos i ethos. Rozprawy filozoficzne,
red. K. KŁÓSAK, Kraków 1971, s. 281–282.

19 Por. T. ŚLIPKO, Filozoficzne aspekty moralności aktu ludzkiego w encyklice „Veritatis
splendor”, [w:] W prawdzie ku wolności, dz. cyt., s. 254.

20 VS 78.
21 Tamże.
22 Por. tamże.
23 Tamże 79.
24 Por. J. SEIFERT, Blask prawdy jako fundament działania moralnego. O encyklice papie-

ża Jana Pawła II „Veritatis splendor”, [w:] Jan Paweł II. „Veritatis splendor”. Tekst i komenta-
rze, red. A. SZOSTEK, Lublin 1995, s. 180.
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tworem teologicznych spekulacji, ale realnie daną strukturą w świecie anty-
wartości moralnych.

Zgodnie więc z nauką Kościoła, w dynamicznej strukturze aktu ludz-
kiego – obok zmiennych czynników w postaci intencji i skutków spowodo-
wanych w świecie zewnętrznym i samym podmiocie – tkwi także czynnik
stabilny. Dotyczy on istotowej treści aktu ludzkiego, a za jego pośrednic-
twem także ludzkiej osoby, dzięki czemu od wewnątrz konstytuuje jego dy-
namiczną rzeczywistość  i  tożsamość25. To w przedmiocie aktu zakorzenia
się związek aktu z rzeczywistym dobrem człowieka, czyli z określoną wartością
moralną.  Jeśli  ta  wartość  jest  wartością  niezmienną,  zawsze ważną  i  po-
wszechną, wtedy z tą wartością zespolona norma przybiera charakter nor-
my równie niezmiennej, czyli absolutnej. 

CZYNY WEWNĘTRZNIE ZŁE

W myśl tradycyjnej nauki moralnej przez czyny wewnętrznie złe (in-
trinsece malum) rozumie się te, które ze względu na swój przedmiot są za-
wsze złe, niezależnie od ewentualnych intencji osoby działającej i okolicz-
ności26. Naturalnie trzeba docenić również wpływ okoliczności, a zwłaszcza
intencji,  na  moralną  jakość  czynu.  Istnieją  jednak  akty,  które  jako  takie,
same w sobie, niezależnie od okoliczności są zawsze wielką niegodziwością
ze względu na przedmiot27.  Sobór Watykański  II  w  Konstytucji  o  Kościele
w świecie współczesnym „Gaudium et spes” wymienia wiele przykładów takich
czynów: „Wszystko, co godzi w samo życie, jak wszelkiego rodzaju zabój-
stwa, ludobójstwa, spędzanie płodu, eutanazja i dobrowolne samobójstwo;
wszystko, cokolwiek narusza całość osoby ludzkiej, jak okaleczenia, tortury
zadawane  ciału  i  duszy,  wysiłki  w  kierunku  przymusu  psychicznego;
wszystko, co ubliża godności ludzkiej, jak nieludzkie warunki życia, arbi-
tralne aresztowania, deportacje, niewolnictwo, prostytucja, handel kobieta-
mi i młodzieżą,  a także nieludzkie warunki pracy, w których traktuje się
pracowników jak zwykłe narzędzia zysku, a nie jak wolne, odpowiedzialne
osoby; wszystkie te i tym podobne sprawy i praktyki są czymś haniebnym;
zakażają cywilizację ludzką, bardziej hańbią tych, którzy się ich dopuszcza-

25 Por.  S.  OLEJNIK,  Dar.  Wezwanie.  Odpowiedź.  Teologia  moralna,  t.  3,  Warszawa
1988, s. 161.

26 Por. VS 80
27 Por. T. ŚLIPKO, Zarys etyki ogólnej, Kraków 1984, s. 157.
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ją, niż tych, którzy doznają krzywdy i są jak najbardziej sprzeczne z czcią
należną Stwórcy”28. 

Podobnie św. Paweł Apostoł nie pozostawia żadnych wątpliwości co
do tego, że pewne czyny wykluczają popełniających je z posiadania króle-
stwa Bożego: „Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cu-
dzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje,
ani chciwi, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego”
(1 Kor 6, 9–20). W sytuacji czynów wewnętrznie złych, dobra intencja lub
szczególne okoliczności mogą wprawdzie zmniejszyć ich zło, ale nie mogą
go jednak usunąć, są to bowiem czyny „nieodwracalnie” złe, same w sobie
niezdatne do tego, by je przyporządkować Bogu i dobru osoby. Okoliczno-
ści lub intencje nie zdołają zatem nigdy przekształcić czynu ze swej istoty
niegodziwego  w czyn  „subiektywnie”  godziwy lub  taki,  którego  wybór
można usprawiedliwić29. 

Krytycy encykliki Veritatis splendor stawiają jej zarzut, że Papież zesta-
wia listę czynów ze swej istoty złych, na której najbardziej haniebne czyny,
jakie można sobie w ogóle u człowieka wyobrazić,  takie jak np. ludobój-
stwo, znajdują się na tym samym poziomie, co samobójstwo i antykoncep-
cja. Jednakże, jak zauważa J. Seifert, lista czynów wewnętrznie złych cyto-
wana  w encyklice  nie  oznacza,  że  wszystkie  wymienione  tam  czyny  są
w tym samym stopniu moralnie niegodziwe. Zgodzić się trzeba, że akt lu-
dobójstwa jest czymś o wiele gorszym od samobójstwa czy antykoncepcji.
Autor Veritatis splendor chce powiedzieć jednakże tylko to, że wszystkie te
działania są głęboko nieuporządkowane i dlatego są wewnętrznie złe30. Sta-
wia się encyklice także zarzut wobec stwierdzenia, że w ogóle istnieją czyny
same w sobie złe. Jeśli osoba powinna stać w centrum etyki, to absolutnych
ogólnych praw moralnych nie da się ani obronić, ani uzasadnić31. Krytycy
uważają zatem, że w ten sposób zadaje się gwałt osobie i ubezwłasnowolnia
się  ludzi.  Zakazuje się  im w ten sposób samodzielnie myśleć  o skutkach
swoich czynów. Tylko etyka pomyślana teleologicznie, która ma na uwadze
skutek czynu i nie podaje gotowych recept postępowania, nie uwzględnia-
jących danej  sytuacji,  nadaje  się  do roli  moralności  podstawowej  i  może
uzasadnić etykę szanującą wolność, autonomiczną i personalistyczną32. 

28 KDK 27.
29 Por. VS 81; T. ŚLIPKO, Filozoficzne aspekty, art. cyt., s. 256.
30 Por. J. SEIFERT, Blask prawdy, art. cyt., s. 180–181.
31 Por. VS 79–83; R. McINERNY, O miejsce dobra i zła. „Veritatis splendor” przeciwko

pokrętnemu moralizowaniu, [w:] Jan Paweł II. „Veritatis splendor”, dz. cyt., s. 238–241.
32 Por. R. McINERNY, O miejsce dobra i zła. „Veritatis splendor”, dz. cyt., s. 238–241.
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Zarzut ten wprowadza jednakże pewną sprzeczność, jaka pojawia się
między uznaniem niezwykłej wartości osoby i jej rozumu, a uznaniem uni-
wersalnych i ważnych w każdej sytuacji nakazów moralnych. Czy napraw-
dę  takie  uniwersalne  i  absolutne normy,  których przedmiotem są  dobra
skończone, są tylko dla ludzi, którzy chcą się uchylić od odpowiedzialnego
używania własnego rozumu, lub nie czują się zbyt dorośli? Papież odpo-
wiada  na  to  pytanie  nie  tylko  słowami  Chrystusa,  że  nie  przyszedł  On
znieść prawa, lecz je wypełnić; odpowiada on w sposób filozoficzny, a mia-
nowicie, że bezwarunkowa powinność  moralna względem dóbr skończo-
nych nie tylko całkiem jawnie obowiązuje w stosunku do wewnętrznych
odpowiedzi i postaw. Bezwarunkowa powinność moralna, która odpowia-
da rzeczywistej afirmacji osoby i jej godności, Boga i człowieka, wymaga nie
tylko adekwatnej postawy czysto wewnętrznej, lecz również odpowiednich
czynów w zakresie działania zewnętrznego. 

Ta powinność moralna w sferze działania nie jest powinnością czysto
subiektywną, stworzoną przez człowieka, względną wobec czasu i zmienną
historycznie, lecz wskazuje ona na to, co ze swej istoty jest dobre i to, co
samo w sobie złe w dziedzinie czynu, co można poznać nie tylko po skut-
kach, lecz z jego istotowego celu. Papież nie odwraca się od ludzkości, kiedy –
rzekomo w opozycji do wszystkich innych ludzi – obstaje przy istnieniu
czynów wewnętrznie złych. Jest bowiem dokładnie odwrotnie. Odgradzają
się od ludzkości właśnie ci, którzy odrzucają powinność takiego działania,
którego wewnętrznej wartości nie poznaje się po owocach, i którzy chcieli-
by stworzyć przestrzeń wolności moralnej, w której z zasady nie istniałyby
czyny  złe  same  w  sobie  w  każdych  okolicznościach.  Encyklika  Veritatis
splendor opiera się na Tomaszowej nauce o konstytucji działania moralnego
przez nierozłącznie z nim związany istotowy cel (finis operis) i w związku
z ostatecznym personalistycznym uzasadnieniem tezy, że miłość wymaga-
nia moralne zwiększa, a nie zmniejsza. Jan Paweł II cytuje tu słowa Jezusa
z Ewangelii według św. Jana: „Jeżeli będziecie zachowywać moje przykaza-
nia, będziecie trwać w miłości mojej” (J 15,10). Przywołuje też słowa Listu
św. Jana, wedle których każdy, kto mówi, że kocha Boga, a nie zachowuje
Jego przykazań, jest kłamcą33. 

Trzeba jasno podkreślić,  że pojęcie  aktu wewnętrznie  złego stanowi
w nauczaniu kościelnym swego rodzaju filar, na którym wspiera się waż-
ność zasady, że najwznioślejszy nawet moralny cel, jaki w podejmowanych
działaniach stawia sobie człowiek, nie jest zdolny uzdrowić moralnie środ-

33 Por. VS 24.
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ka,  skażonego przez  tkwiące w nim pierwiastki  zła moralnego34.  W tym
przypadku cel oznacza zarówno intencję osoby działającej, jak i spowodo-
wane przez nią skutki. Jako czynniki wtórne, nakładające się na pierwotną
niezmienną kwalifikację moralną przedmiotu aktu, mogą co najwyżej zła-
godzić zło całościowo rozpatrywanego aktu, nie są natomiast w stanie prze-
kształcić go w akt moralnie dobry i dopuszczalny35. Stąd płynie wniosek, że
zasada cel dobry zdolny jest uświęcać nawet środki moralnie złe nie da się pogo-
dzić moralnym nauczaniem Kościoła. Pojęcie aktu wewnętrznie złego staje
się  zatem główną  zaporą,  jaką  Jan Paweł II stawia, aby katolicką teologię
moralną zabezpieczyć przed wpływami obcych ideologii. Jego zdaniem ab-
solutna zobowiązywalność tej zasady, nie podlegająca zmianie nawet w ob-
liczu największych powikłań codziennego życia, wystawia kierujące się nią
osoby na bolesne doświadczenia i próby. Jest to konsekwencja obowiązku
„bezwzględnej  wierności  wobec wszystkich wymogów prawa Pańskiego,
nawet w najtrudniejszych okolicznościach”36, w tym również konfliktowych
sytuacjach moralnych. Papież przypomina wielką wartość moralną męczeń-
stwa jako ideału, który potrafi usposobić człowieka do ponoszenia najwięk-
szych ofiar, wtedy kiedy domaga się tego najwyższe prawo wszelkiej mo-
ralności: „dobro należy czynić, zła zaś należy unikać”.

ANTYKONCEPCJA JAKO CZYN WEWNĘTRZNIE ZŁY

Wśród czynów, które są wewnętrznie złe, encyklika  Veritatis splendor
wymienia  również  antykoncepcję.  Na  temat  czynów wewnętrznie  złych,
związanych z praktykami antykoncepcyjnymi, poprzez które akt małżeński
zostaje z rozmysłem pozbawiony płodności, Paweł VI naucza:  „W rzeczy-
wistości chociaż wolno niekiedy tolerować mniejsze zło moralne dla unik-
nięcia jakiegoś zła większego lub dla osiągnięcia większego dobra, to jednak
nigdy nie wolno, nawet dla najpoważniejszych przyczyn, czynić  zła, aby
wynikło z niego dobro. Innymi słowy, nie wolno wziąć za przedmiot pozy-
tywnego aktu woli tego, co ze swej istoty narusza ład moralny – a co tym
samym należy uznać za niegodne człowieka — nawet w wypadku, jeśli zo-
staje to dokonane w zamiarze zachowania lub pomnożenia dóbr poszcze-
gólnych ludzi, rodzin lub społeczeństwa”37. 

34 Por. T. ŚLIPKO, Filozoficzne aspekty, dz. cyt., s. 256.
35 Por. VS 81.
36 VS 109.
37 Tamże.
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Antykoncepcja  jest,  według  Magisterium  Kościoła,  złem  moralnym,
istotnym, ponieważ niweczy od wewnątrz cały sens postawy rodzicielskiej
i jest  formalnym zaprzeczeniem powołania małżeńskiego.  Jest  więc  grze-
chem w pełnym tego słowa znaczeniu. Paweł VI uczy, że wewnętrznie złe
jest „wszelkie działanie, które – czy to w przewidywaniu aktu małżeńskie-
go,  podczas  jego spełniania,  czy w rozwoju jego naturalnych skutków –
miałoby za cel uniemożliwienie poczęcia lub prowadziłoby do tego”38. Jako
działanie złe w sobie, zło przez samą istotę tego działania, nie może być ni-
gdy pod jakimkolwiek pretekstem dopuszczone, pozwolone, zrekompenso-
wane czy zbagatelizowane, a więc poddane jakiejś łagodzącej interpretacji.

Jan Paweł II nie zgadza się ze stwierdzeniem, że antykoncepcja stano-
wi najskuteczniejszy środek przeciw aborcji, gdyż antywartości wszczepio-
ne w mentalność antykoncepcyjną, przeciwną odpowiedzialnemu ojcostwu
i macierzyństwu, szanującemu pełną prawdę aktu małżeńskiego, sprawiają,
że pokusa zniszczenia życia jest jeszcze silniejsza39. „Z pewnością antykon-
cepcja i przerywanie ciąży, z moralnego punktu widzenia, to dwa zasadni-
czo różne rodzaje zła; jedno jest sprzeczne z pełną prawdą aktu płciowego
jako właściwego wyrazu miłości  małżeńskiej,  drugie  niszczy życie  istoty
ludzkiej;  pierwsze sprzeciwia się  cnocie czystości małżeńskiej,  drugie zaś
jest sprzeczne z cnotą sprawiedliwości i bezpośrednio łamie Boże przykazanie
nie zabijaj”40. Nie może być antykoncepcja interpretowana jako tzw. mniej-
sze zło. Twierdzi się często, że antykoncepcja, jeśli jest bezpieczna i dostęp-
na dla wszystkich, stanowi najskuteczniejszy środek przeciw aborcji41. 

Zarzuca się też Kościołowi katolickiemu, że w rzeczywistości sprzyja
rozpowszechnianiu się  przerywania ciąży, ponieważ  uparcie obstaje przy
swojej nauce o moralnej  niegodziwości antykoncepcji.  Taka argumentacja
okazuje się w rzeczywistości bardzo złudna. Być może wielu ludzi rzeczy-
wiście stosuje środki antykoncepcyjne po to, aby nie narażać się później na
pokusę  aborcji.  Jednakże antywartości  wszczepione w „mentalność  anty-
koncepcyjną”, która jest czymś zupełnie odmiennym od odpowiedzialnego
ojcostwa i macierzyństwa przeżywanego w poszanowaniu pełnej prawdy

38 HV 14.
39 Por. S. MOJEK, Antykoncepcja, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego,

red. J. NAGÓRNY, K. JEŻYNA, Radom 2005, s. 64.
40 EV 13.
41 Por. A. GENDERA, Moralność aktu małżeńskiego a współdziałanie w złu antykoncep-

cji, „Teologia i Moralność” 3 (2008), s. 100.
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aktu małżeńskiego – sprawiają, że ta właśnie pokusa staje się jeszcze silniej-
sza, jeżeli dojdzie do poczęcia nie chcianego życia42. 

Nie wolno antykoncepcji traktować jako mniejszego zła, także i z tego
powodu, że mogłaby być ewentualnie dopuszczona zgodnie z zasadą do-
puszczalności  podwójnego skutku.  Działanie antykoncepcyjne nie mieści się
jednak w tym schemacie, ponieważ antykoncepcja nie jest złem ubocznym
lub przypadkowym skutkiem działania w sobie dobrego, lecz jest istotnym
nieładem etycznym zamierzonym w samym działaniu,  zaakceptowanym
w samej treści decyzji, wprost i bezpośrednio43. Zło, które jest wprost chcia-
ne, nie może być  równocześnie traktowane jako  tylko dopuszczone,  a więc
jako równocześnie chciane i niechciane. Dopuszczalność antykoncepcji mo-
głaby być logicznie pojęta jedynie na zasadzie celu uświęcającego środki. Zasa-
da cel dobry zdolny jest uświęcić nawet środki moralnie złe w żaden sposób nie
da się  pogodzić  z moralnym nauczaniem Kościoła44. Obezpłodnienie aktu
małżeńskiego przez antykoncepcję nie może być też zrównoważone przez
jakieś dobro równocześnie zamierzone na płaszczyźnie ogólnej intencji, np.
ogólnej intencji rodzicielstwa lub faktycznie obecne na płaszczyźnie czysto
fizycznej  (płodność  zrealizowana  fizycznie).  Nie  ma  żadnej  obiektywnej
możliwości takiej rekompensaty w samej istocie życia małżeńskiego. Anty-
koncepcja burzy bowiem wprost ten jedyny symbol, przez który staje się
możliwe ludzkie odniesienie do nowego życia na sposób sprawczy, to jest
w autentycznej relacji rodzicielskiej45. Taka relacja rodzicielska jest możliwa
jedynie przy pozytywnym zaakceptowaniu płciowego i płodnego charakte-

42 Por. EV 13; Jan Paweł II przyznaje, że czasem człowiek – mimo świadomości zła
moralnego praktyk antykoncepcyjnych – ucieka się do nich pod wpływem różnych trud-
ności egzystencjalnych, które jednak nie zwalniają z obowiązku zachowania prawa Bo-
żego. Przyczyna tych zachowań tkwi także w hedonistycznej i nieodpowiedzialnej po-
stawie wobec życia płciowego, opartej na egoistycznej koncepcji wolności, nie liczącej się
z prawdą o człowieku. Życie, które może się począć, staje się wrogiem, trzeba go unikać
lub zniszczyć. Ścisłą więź łączącą na płaszczyźnie mentalności praktykę antykoncepcyj-
ną i przerywanie ciąży widzi też Papież w produkcji środków chemicznych, wkładek
wewnątrzmacicznych oraz  szczepionek,  które  są  łatwo dostępne,  a  w rzeczywistości
prowadzą do zniszczenia życia w najwcześniejszych stadiach jego rozwoju. Por. J. BAJ-
DA, Rodzina miejscem Boga i człowieka. Wokół zagadnienia integralnego powołania rodziny, Ło-
mianki 2005, s. 230.

43 Por. Ch.  SCHULZ,  Die Enzyklika „Humanae vitae” im Lichte von „Veritatis splen-
dor”.  Verantwortete  Elternschaft  als  Anwendungsfall  der Grundlagen der Katholischen Mor-
allehre, St. Ottilien 2008, s. 185.

44 Por. T. ŚLIPKO, Filozoficzne aspekty, dz. cyt., s. 256.
45 Tamże, s. 226.



200 Ks. Tadeusz Reroń

ru  małżeńskiego  zjednoczenia.  Antykoncepcja  niszczy  bowiem  zarówno
płciowy, jak i płodny charakter jedności małżeńskiej.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że obok przedstawionych dotych-
czas poglądów na temat intrinsece malum w zakresie środków antykoncep-
cyjnych uwzględnić należy sytuację, gdzie niektóre środki chemiczne i hor-
monalne o działaniu antykoncepcyjnym stosowane są do celów leczniczych.
Wówczas, nawet jeśli ich ubocznym skutkiem jest niepłodność, stosowanie
ich nie jest realizacją postawy antykoncepcyjnej,  a zatem nie jest moralnie
złe. W przypadku środków mających podwójne (lecznicze i zarazem anty-
koncepcyjne) działanie moralny charakter ich zastosowania jest określony
intencją  osób, które się  nimi posługują46. „Kościół uważa za moralnie do-
puszczalne stosowanie środków leczniczych, niezbędnych do leczenia cho-
rób, choćby wynikać stąd miała przeszkoda, nawet przewidywana, dla pro-
kreacji”47.  Zamieszczony  następnie  dodatek  jest  jednak  nieodzowny  dla
właściwego zrozumienia intencji Pawła VI: „byleby ta przeszkoda nie była
z jakichś motywów bezpośrednio zamierzona”48.

Kościołowi bardzo zależy na tym, by w uznaniu uzasadnionej intencji,
polegającej na tym, by w określonych warunkach chcieć zapobiec poczęciu
dzieci, zaznaczyć, jakiego rodzaju wewnętrznej celowości, służącej do reali-
zacji owej intencji, nie może nigdy mieć środek, by nie naruszyć porządku
ustalonego  przez  Boga49.  Opis  przedmiotu  działania  zakwalifikowanego
jako intrinsece malum mówi zgodnie z tym, że zły jest każdy czyn, „bądź to
w przewidywaniu zbliżenia małżeńskiego, bądź  podczas jego spełniania,
czy w rozwoju jego naturalnych skutków – miałoby za cel uniemożliwienie
poczęcia lub prowadziłoby do tego”50.  W tej perspektywie antykoncepcję
należy uważać  za tak dogłębnie niegodziwą,  że nigdy i dla żadnych racji
nie może być ona usprawiedliwiona.

46 J.  ORZESZYNA, Antykoncepcja, [w:] Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijań-
ski. Głos Kościoła, Radom 2005, s. 44. 

47 HV 15.
48 Tamże.
49 „Jeśli więc istnieją słuszne powody dla wprowadzenia przerw między kolejnymi

urodzeniami dzieci, wynikające bądź z warunków fizycznych czy psychicznych małżon-
ków, bądź z okoliczności zewnętrznych, Kościół naucza, że wolno wówczas małżonkom
uwzględniać naturalną cykliczność właściwą funkcjom rozrodczym i podejmować sto-
sunki małżeńskie tylko w okresach niepłodności, regulując w ten sposób ilość poczęć,
bez łamania zasad moralnych” – HV 16.

50 Tamże 14.
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Encyklika  Veritatis  splendor przywraca  zachwianą  przez  teleologizm
równowagę  w konstrukcji  źródeł  moralności  aktu,  przyznając na powrót
przedmiotowi jego centralną pozycję w strukturze aktu. Pierwszym i decy-
dującym elementem oceny moralnej jest przedmiot ludzkiego czynu, który
ze względu na swą wewnętrzną teleologię działania, tzn. jego ukierunkowa-
nie ku prawdziwemu dobru osoby, zwraca całe działanie do jego ostatecz-
nego  celu,  czyli  do  Boga.  Zgodnie  z  nauczaniem  Jana  Pawła  II  należy,
wbrew tendencji relatywizmu moralnego, który nie uznaje żadnych ustalo-
nych norm zakazu, przyjąć twierdzenie, że istnieją akty, które, niezależnie
od okoliczności, są zawsze wielką niegodziwością ze względu na przedmiot
i same w sobie są zawsze wewnętrznie złe. 

W sytuacji czynów wewnętrznie złych, dobra intencja lub szczególne
okoliczności choć mogą niekiedy łagodzić ich zło, nie mogą jednak go usu-
nąć,  gdyż  są  czynami  nieodwracalnie złymi.  Nie  zdołają  one  nigdy  prze-
kształcić czynu ze swej istoty niegodziwego w czyn  subiektywnie godziwy
lub taki, którego wybór można usprawiedliwić. Praktyki zapobiegające po-
częciu należą do czynów, które same w sobie są moralnie złe (intrinsece ma-
lum).  W przypadku antykoncepcji nie wolno stosować  skrótu myślowego
polegającego na tym, że lepiej jest zapobiec powstaniu życia niż unicestwić
je w razie jego niechcianego pojawienia się.  Antykoncepcja będąca formą
i znakiem postawy antyrodzicielskiej uniemożliwia małżonkom uratowanie
pełnego, etycznego tytułu rodzicielstwa.
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THE CHURCH OPPOSITION TO CONTRACEPTION.
 THE ARGUMENT BASED ON THE DEED INTERNALLY EVIL

The  encyclical „Veritatis Splendor” enumerates contraception among the deeds
which are internally evil.  The contraception is a  moral evil since it is a formal denial  of
the marital vocation. It also  cannot be treated as a remedy against abortion as it height-
ens the temptation to destroy human life. Thus we cannot perceive it  as a so called “less-
er evil”. The  contraception also cannot be accepted  because of  its  double effect as it  is
not an incidental evil of a good act. It is an essential ethical dissaray intended in its effect
and directly accepted during taking the decision. The evil which is directly intended can-
not be simultaneously perceived as “permissible” so at the same time  wanted and un-
wanted. The acceptance of the contraception could be logical only on the basis of the rule
„the end justifies the means”. This principle by no means can be reconciled with the
Church’s moral teaching. 

tłum. Szymon Wojciechowski
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IDEOLOGIZACJA ROZUMIENIA MAŁŻEŃSTWA
 I RODZINY

Jan Paweł II w  Liście do rodzin pisze o kryzysie prawdy i związanym
z nim kryzysie pojęć. Takie bowiem pojęcia, jak miłość, wolność, dar bezintere-
sowny, a nawet samo pojęcie osoby i w związku z tym także prawa osoby nie
zawsze już w istocie swej znaczą to, co wyrażają1. Podobnie rzecz się  ma
z pojęciem rodziny. Stąd też prawda o wolności, o komunii osób w małżeń-
stwie i rodzinie winna odzyskać swój blask. Wówczas dopiero  cywilizacja
miłości może się urzeczywistniać i można będzie skutecznie mówić o popie-
raniu godności małżeństwa i rodziny2.

TRADYCYJNA WIZJA OSOBY WE WSPÓLNOCIE RODZINNEJ

Kościół głosząc swoją naukę kieruje się wyłącznie „troską i odpowie-
dzialnością za człowieka powierzonego mu przez samego Chrystusa, tego
człowieka,  którego  Bóg chciał  jako  jedyne  stworzenie  dla  niego  samego
i wobec którego ma swój plan: pragnie mianowicie dać mu udział w zba-
wieniu wiecznym. Nie chodzi tu o człowieka abstrakcyjnego, ale o człowie-
ka rzeczywistego, konkretnego i historycznego, chodzi o każdego człowie-
ka,  ponieważ  każdy  został  objęty  Tajemnicą  Odkupienia  i  z  każdym
Chrystus zjednoczył się na zawsze poprzez tę tajemnicę”3. To stwierdzenie
odróżnia  społeczną  naukę  Kościoła  od  wszelkich  ideologii  społecznych,
a humanizm chrześcijański od różnych odmian humanizmu liberalnego, so-
cjalistycznego czy jakiegokolwiek innego4. 

1 Por. LR 13. 
2 Por. tamże 1.
3 CA 53.
4 Por.  J.  MAJKA, „Centesimus Annus”.  Encyklika o ratowaniu współczesnego świata,

„Tygodnik Powszechny” 40 (1991), s. 3.
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Różnica ta jest tak wielka, że rzutuje na całą koncepcję życia społeczne-
go, jego istotę, cele i zadania, a także na sposób pojmowania podstawowych
kategorii życia społecznego: państwa, prawa, rodziny, własności, wolności,
pracy itp. Rzutuje to także na skalę potrzeb człowieka, ich hierarchię i za-
kres  oraz  sposoby  ich  zaspokajania5.  Zdaniem  Jana  Pawła  II,  „człowiek
stworzony do wolności nosi w sobie ranę grzechu pierworodnego, który stale
pociąga go ku złu i sprawia, że potrzebuje on odkupienia. Nauka ta jest nie
tylko integralną częścią chrześcijańskiego Objawienia, ale ma również dużą
wartość hermeneutyczną, gdyż pozwala zrozumieć ludzką rzeczywistość”6.

Bez zrozumienia całego człowieka w pełnym jego wymiarze nie spo-
sób rozwiązać  podstawowych problemów życia  społecznego.  Jest  rzeczą
zrozumiałą, że w tym wypadku trzeba zdystansować się wobec nadmierne-
go optymizmu i utopizmu tych osób, które czynią z ideologii świecką religię
i żyją złudą, że potrafią stworzyć raj na ziemi, a w każdym razie czynią tego
rodzaju obietnice. Osoba jest bowiem realnością dialogiczną, to znaczy real-
nością, która potrzebuje relacji ja-ty, aby móc się ukonstytuować jako osoba.
Człowiek samotny jest ontologiczną sprzecznością. Tylko w wyjściu z siebie
ku drugiemu realizuje on własną, autentyczną swojość. Im bardziej transcen-
duje sam siebie ku innym, tym bardziej aktualizuje swą własną istotę osoby.
Im bardziej daje siebie nie myśląc o sobie, tym łatwiej siebie odnajduje. Owo
otwarcie się i dawanie realizuje się przede wszystkim przez miłość. Pierw-
szą  zaś i najbardziej radykalną  miłością,  jakiej doświadcza dorosła osoba,
jest miłość mężczyzny do kobiety i kobiety do mężczyzny. Heteroseksualne
spotkanie,  jego  urok,  rodzi  zakochanie.  Mężczyzna  i  kobieta  są  istotami
zróżnicowanymi płciowo, a męska, bądź żeńska kondycja osoby kwalifikuje
wszystkie działania konkretnej istoty ludzkiej. Płciowość jest zasadą konfi-
gurującą osobę w jej najrozmaitszych działaniach7. 

Zróżnicowanie płci świadczy o niewystarczalności każdej z nich: męż-
czyzna znajduje w kobiecie zespół cech, których sam nie posiada, i vice ver-
sa. Oboje potrzebują się wzajemnie, aby osiągnąć pełnię. Stąd bierze się po-
ciąg do płci przeciwnej. Oboje też wierzą, że w miłosnym związku znajdą
zaspokojenie swej potrzeby pełni. Dlatego mówią: na zawsze i całkowicie. Peł-
nię  swej osobowości każdy człowiek znajduje w potrzebie komunii.  Tym
bardziej, że mężczyzna dla kobiety i kobieta dla mężczyzny są  w dużym

5 Por. tamże.
6 CA 25.
7 Por. C. VALVERDE, Antropologia filozoficzna, Poznań 1998, s. 353.
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stopniu fascynującą i niewyrażalną tajemnicą8. Urok tej tajemnicy sprawia,
że pragnienie wspólnoty staje się głębsze i ważniejsze niż jakiekolwiek inne.
Ten urok jest tym bardziej realny i prawdziwy, im bardziej męski jest męż-
czyzna i im bardziej kobieca jest kobieta. Stąd też rzeczą zrozumiałą jest to,
że próby unifikacji postaw i zachowań męskich i kobiecych są jedną z ano-
malii, jakie się pojawiają w społeczeństwach, które tracą poczucie rzeczywi-
stości.  Są  one,  co trzeba powiedzieć  wprost,  przeciwne naturze. Próby te
muszą być skazane na niepowodzenie. Równie przeciwny naturze jest po-
ciąg homoseksualny. C. Valverde pisze, że jest to „anomalia, która powstała
z przyczyn fizjologicznych lub – częściej – psychologicznych”9.

Małżeństwo samo przez się  nastawione jest na prokreację,  przekazy-
wanie życia ludzkiego. Funkcja ta ma w sobie coś świętego i tajemniczego,
dlatego zasługuje na najwyższy szacunek. Miłość prowadzi do całkowitego
oddania, a z oddania w miłości rodzą się dzieci. Paweł VI pisze, że „mał-
żonkowie poprzez wzajemne oddanie się sobie, im tylko właściwe i wyłącz-
ne, dążą  do takiej wspólnoty osób, aby doskonaląc się  w niej wzajemnie,
współpracować  równocześnie z Bogiem w wydawaniu na świat i wycho-
wywaniu nowych ludzi”10.  Stąd nadużywanie  i  banalizowanie  płodności
jest jednocześnie nieludzkie i niemoralne. Dzieci są owocem miłości i po-
winny być przyjęte jako takie. Związek małżeński mężczyzny i kobiety jest
zatem fundamentem, na którym się buduje najszerszą komunię rodziny: ro-
dziców i dzieci,  braci i  sióstr.  Wyrażane zaś  jest ono przy pomocy suge-
stywnego  stwierdzenia:  ognisko  domowe.  Jest  to  tym  bardziej  ważne,  że
dziecko ma prawo do posiadania ojca, matki, rodzeństwa i domu11.  

ZMIANY W DOTYCHCZASOWYM OBRAZIE I FUNKCJONOWANIU
RODZINY

Rozwój współczesnej cywilizacji związany jest z postępem naukowo-
-technicznym w sposób często jednostronny. Chodzi o charakter czysto po-
zytywistyczny tego rozwoju. Owocem zaś pozytywizmu poznawczego jest

8 Por. tamże, s. 353; H. LANGKAMMER, Małżeństwo w świetle Nowego Testamentu,
„Colloquium Salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne” 7 (1975), s. 250. 

9 C. VALVERDE, Antropologia filozoficzna, dz. cyt., s. 354; por. S. REUFFURTH, Die
Homosexualität aus moraltheologischer Sicht, [w:]  Homosexualität aus katholischer Sicht, red.
A. LAUN, Eichstätt 2001, s. 179–187.

10 HV 8.
11 C. VALVERDE, Antropologia filozoficzna, dz. cyt., s. 356.
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agnostycyzm, gdy chodzi o teorię, natomiast w dziedzinie działania i mo-
ralności – utylitaryzm. Ten ostatni to cywilizacja skutku, użycia – cywiliza-
cja rzeczy,  a nie osób.  Jest to cywilizacja, w której osoby stają się przedmio-
tem użycia,  podobnie jak używa się  rzeczy. Na jej  gruncie kobieta bywa
przedmiotem dla mężczyzny. Dzieci zaś stają się przeszkodą dla rodziców.
Rodzina  staje  się  instytucją  ograniczającą  wolność  swoich  członków12.
Z drugiej zaś strony trzeba zauważyć, że rodziny polskie niewątpliwie znaj-
dują się  pod wpływem wielu zagrożeń i rozległych, głębokich a szybkich
przemian społecznych i kulturowych13. Przez całe bowiem wieki większość
ludzi mieszkała na wioskach. Niemalże do połowy XX wieku blisko 80%
ludności mieszkało na wsi, a zaledwie 20% w miastach. W XX wieku te pro-
porcje się odwróciły. W krajach rozwiniętych obecnie zaledwie około 20%
ludności mieszka na wsi, reszta w miastach. Wskutek industrializacji i urba-
nizacji życie rodzinne przez ostatnie 100 lat uległo znacznym przeobraże-
niom. Oznacza to, że ludność przechodzi od mentalności wiejskiej do men-
talności miejskiej14. 

Opuszczając  zaś  dotychczasowe  miejsce  bytowania  i  migrując  do
miast,  doświadcza  faktu  wykorzenienia  z  dotychczasowego  środowiska,
a co za tym idzie, zerwania z dotychczasową kulturą, tradycyjnymi zwycza-
jami, religijnymi obrzędami i niemalże całym stylem życia, w którym wzra-
stała dawna wielopokoleniowa rodzina. Konsekwencją tychże przemian jest
pojawienie się pustyni religijno-obrzędowej. W domach rodzin katolickich
nastąpił  zanik lub zubożenie  sfery  religijnej,  a  także  zewnętrznych form
symbolicznych zachowań. Święta religijne i uroczystości rodzinne zatracają
charakter świętowania i przestają być nośnikami ewangelicznego przesłania
oraz  wartości  wspólnototwórczych15.  Mamy do czynienia  ze  zjawiskami,
które  nie  sprzyjają  umacnianiu  funkcjonowania  rodziny  w  dotychczaso-
wym jej rozumieniu. 

B. W. Bull podaje, że w Europie i poza nią mamy do czynienia z poko-
leniem dzieci, które nie wiedzą już, czym jest tradycyjna rodzina. W krajach
takich jak Norwegia, Szwecja, Islandia i Dania upłynęły dziesięciolecia od
czasu, kiedy większość dzieci żyła w tradycyjnej rodzinie z matką i ojcem.
Ponad połowę dzieci w Europie rodzą kobiety niezamężne. W Islandii po-

12 Por. LR 13.
13 Por. J.  WYSOCKI, Rodzina wspólnotą ewangelizacyjną, [w:]  Służcie Panu z weselem,

red. I. DEC, Wrocław 2000, t. I, s. 280.
14 Por. tamże; J. LASKOWSKI, Trwałość wspólnoty małżeńskiej, Warszawa 1987, s. 12.
15 Por. J. WYSOCKI, Rodzina wspólnotą ewangelizacyjną, art. cyt., s. 281; L. DYCZEW-

SKI, Rodzina polska i kierunki jej przemian, Warszawa 1981, s. 59. 
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nad 65% wszystkich urodzeń to dzieci nieślubne, w Szwecji 54%, w Norwe-
gii 49%, a w Danii 46%. Na północy Norwegii problem z urodzeniami poza-
małżeńskimi jest jeszcze poważniejszy. W roku 2002 aż 82,27% dzieci przy-
szło na świat poza związkiem małżeńskim.  W USA 26,7% dzieci białych
matek i 68,8% dzieci czarnych matek rodzi się poza małżeństwem16.

Ukazany przykładowo stan rzeczy w znacznym stopniu jest wynikiem
wieloletniej  i  nieodpowiedzialnej  polityki  poszczególnych  rządów.  Owa
nieodpowiedzialność z jednej strony polega na rezygnacji z zadania, które
dotychczas  znajdowało  się  w  centrum  zainteresowania  każdej  ludzkiej
wspólnoty, to jest z przygotowania dziewcząt i młodych kobiet do macie-
rzyństwa17. Z drugiej strony trzeba mówić o problematycznym udzielaniu
pomocy finansowej  samotnym matkom. Jest  to „jeden z najtrudniejszych
problemów dla naszych systemów pomocy społecznej. Chodzi tu o wzrost
liczby osób, które przyzwyczaiły się do otrzymywania pomocy i nie chcą
pracować”18. Do tego dochodzą  obecnie starania o zalegalizowanie  związ-
ków partnerskich dla  par  homoseksualnych19 i  związków równoprawnych
z małżeństwem, co dodatkowo zniechęca pary heteroseksualne do małżeń-
stwa.  Małżeństwa osób tej  samej  płci  czy odpowiedniki  takich związków
przyczyniają się do tak znaczącego osłabienia roli małżeństwa w tradycyj-
nym słowa znaczeniu, że wkrótce może okazać  się  zupełnie pozbawione
znaczenia20.        

16 Por. B. W.  BULL,  Atak na tradycyjne małżeństwo, [w:] Rodzina wiosną  dla Europy
i świata. Wybór tekstów z IV Światowego Kongresu Rodzin 11–13 maja. Warszawa 2007, red.
T. MAZAN, K. MAZELA, M. WALASZEK, Łomianki 2008, s. 363–364.

17 Por.  R.  BUTTIGLIONE,  Rodzina – centralną  kwestią  naszych czasów,  „Ethos” 14
(2001), nr 3 (55), s. 52.

18 „Premier Wielkiej Brytanii T. Blair proponował, aby problemowi temu zaradzić
poprzez ograniczenie środków pieniężnych przeznaczonych na pomoc samotnym mat-
kom. W Niemczech zaostrzono warunki uprawniające do otrzymywania zasiłku dla bez-
robotnych; w przypadku, gdy dana osoba nie chce przyjąć proponowanej jej pracy, traci
prawo do zasiłku” – tamże.   

19 „W roku 2000 małżeństwo homoseksualne nie było legalne w żadnym kraju na
świecie. Dziś jednak pięć krajów (Holandia, Belgia, Kanada, Hiszpania i Republika Połu-
dniowej Afryki) i jeden ze stanów USA (Massachusetts) pozwala na małżeństwa homo-
seksualne, a tuzin innych państw (Dania, Norwegia, Szwecja, Islandia, Finlandia, Francja,
Niemcy, Luxemburg, Słowenia, Andora, Szwajcaria, Wielka Brytania, Nowa Zelandia)
i sześć  stanów  USA  (Kalifornia,  Connecticut,  New  Hampshire,  New  Jersey,  Oregon
i Vermont) zapewnia parom homoseksualnym status równoprawny z małżeństwem” –
L. D. WARDLE, Potrzeba globalnego odrodzenia małżeństwa, [w:] Rodzina wiosną dla Europy
i świata..., dz. cyt., s. 368.    

20 B. W. BULL, Atak na tradycyjne małżeństwo, art. cyt., s. 364.
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PRÓBY REDEFINICJI MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

Coraz  częściej  pojawia  się  tendencja  mówienia  o  rodzinie  w liczbie
mnogiej. Oznacza to, że „nie ma już zgodności co do szczególnych cech wię-
zi między osobami, które można nazwać rodziną. Mamy zatem do czynienia
z pluralizacją form potencjalnie zawierających się w pojęciu rodzina”21. Jesz-
cze parę lat temu w codziennych rozmowach nie trzeba było definiować ta-
kich pojęć, jak mężczyzna,  rodzina,  dzieci, rodzice. Wydawało się, że należy je
zaliczyć do owych pierwszych zasad, które nie wymagają dowodu, ponieważ
same stanowią integralną, nieusuwalną część dalszych rozważań22. P. Binet-
ti pisze, że wyrazy takie, jak  matka,  ojciec,  małżeństwo zastąpiono ogólniej-
szymi, np. rodzic A i rodzic B, powinowactwo. Tym sposobem nadano im zna-
czenia,  które  nie  są  już  jednakowo  rozumiane.  Podobnie  rzecz  się  ma
z takimi wyrażeniami, jak miłość, płciowość, odpowiedzialność. Do tego stopnia
wyzuto je z treści, że stały się ogólnikami ukazującymi więzi rodzinne jako
chwiejne i niewiele różniące się od innych postaci związków międzyludz-
kich. Sformułowaniem, które uznano za zgoła przestarzałe, jest różnica płci.
Zastępuje się je wyrazem gender, tak ogólnym, jak ogólny jest rodzaj, do któ-
rego się odnosi, mający wiele możliwych znaczeń23. 

Tradycyjna  instytucja  małżeństwa atakowana jest  przede wszystkim
przez radykalnych homoseksualistów i ich sprzymierzeńców. B. W. Bull re-
lacjonuje,  iż  podczas konferencji  zorganizowanej  przez Uniwersytet  Lon-
dyński na temat: Prawne uznanie małżeństw osób tej samej płci: europejskie pra-
wo  krajowe  i  międzynarodowe jednym  z  głównych  tematów  dyskusji  była
kwestia, czy małżeństwo w ogóle powinno istnieć. Uczestnicy wymieniali
strategie,  mające na celu obejście  procesów demokratycznych w każdym
kraju,  aby  poprzez  system  sądowniczy  zmusić  poszczególne  rządy  do
usankcjonowania i akceptacji małżeństw osób tej samej płci. Na sympozjum
tym dyskutowano także, czy nie można by całkowicie znieść instytucji mał-
żeństwa, tak aby każda osoba dorosła nie tylko mogła bez przeszkód anga-
żować  się  w dowolny związek seksualny bez żadnych prawnych ograni-
czeń,  ale  otrzymywała  również  przywileje  takie  same,  jakie  obecnie
przysługują małżeństwom24. 

21 G. ROSSI, Jaka rodzina?, „Społeczeństwo” 17(2007), nr 3(79), s. 393.
22 P. BINETTI, Nowe modele rodziny, „Społeczeństwo” 16(2006), nr 4–5(74–75), s. 725.
23 Por. tamże, s. 732; A. SZAFULSKI, Ideologia gender i płynące z niej zagrożenia, „Teo-

logia i moralność” 3(2008), s. 167–177.   
24 Por. B. W. BULL, Atak na tradycyjne małżeństwo, art. cyt., s. 364.
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Widzimy zatem, że w materii stosunków rodzinnych wysuwa się serię
roszczeń. Żąda się, aby za rodzinę uznać związek dwóch osób odmiennej
płci, nawet jeśli nie mają one zamiaru publicznie podpisać  umowy takiej,
jak  małżeńska,  wyrażająca  prawa i  obowiązki.  Żąda się,  aby  związkowi
partnerów tej samej płci przyznać status równy temu, który posiada rodzi-
na tworzona przez mężczyznę  i  kobietę.  Dalej,  żąda się  zadekretowania,
aby dziecko mogło mieć dwóch ojców albo dwie matki. Są to żądania, które
wydają się u podstaw zagrażać dwom poziomom pewności naszej kultury.
P.  Binetti  pisze o  poziomie,  który opiera się  na „zdrowym rozsądku,  na
spontanicznym postrzeganiu rzeczywistości biologicznej, obiektywnej róż-
nicy między mężczyzną a kobietą”. Pisze on też o poziomie, który opiera się
na „poczuciu prawa, czyniącego z umowy małżeńskiej istotny punkt odnie-
sienia, zwłaszcza gdy przychodzi do rozwiązania szeregu problemów”25.

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że wymienione żądania,
w tym opowiadanie się za małżeństwami osób tej samej płci, dotyczą jedynie
gejów. Tymczasem zagadnienie jest o wiele głębsze. Na pierwszym bowiem
miejscu dotyczy istoty samego małżeństwa, a ściśle biorąc dotyka ono wizji
całego społeczeństwa. Małżeństwa osób tej samej płci i ich różnorodne muta-
cje oznaczają w istocie stworzenie alternatywnej legalnej formy związków
partnerskich, które w dłuższej perspektywie doprowadzą do praktycznego
wyeliminowania małżeństwa i do zastąpienia go instytucją nową, o wiele
mniej  trwałą26.  Stąd też  „radykalni  działacze  na  rzecz  homoseksualizmu
mają tego świadomość i postrzegają wysiłki na rzecz redefinicji małżeństwa
jako narzędzie w walce o szerszą  redefinicję  społeczeństwa”27.  Nie ulega
przecież wątpliwości, że zawsze za zmianami dokonywanymi w dziedzinie
prawa,  prawodawstwa,  idą  zmiany  w  obszarze  życia  społecznego.  Te
pierwsze są  bowiem nie tylko przyzwoleniem, ale raczej zobowiązaniem,
swoistego rodzaju przymusem.

Niebezpieczeństwo,  które  tkwi  w  legalizacji  „małżeństw”  tej  samej
płci, nie jest jedynym. Zauważyć bowiem trzeba, że otwarcie w prawodaw-

25 P. BINETTI, Nowe modele rodziny, art. cyt., s. 730. 
26 „W rodzinie powstaje społeczeństwo. Rodzina jest nie tylko komórką społeczeń-

stwa. Ona jest łonem społeczeństwa! Rodzina piastuje na swoich rękach jego losy. Ko-
niec rodziny – to upadek społeczeństwa. Puste kołyski, smutne domostwa – to zapo-
wiedź pustoszejących ulic miast i wsi. A ponieważ państwo powstaje ze społeczeństwa,
stąd wszystko, co społeczeństwo otrzymało od rodziny, staje się błogosławieństwem dla
samego państwa. Co obywatel wynosi z rodziny, to wnosi do życia narodowego i pań-
stwowego”. S.  WYSZYŃSKI, „Niedobrze być  człowiekowi samemu”, [w:]  Człowiek. Osoba.
Płeć, red. M. WÓJCIK, Łomianki 1998, s. 61.

27 Por. B. W. BULL, Atak na tradycyjne małżeństwo, art. cyt., s. 365.
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stwie tej  furtki nie tylko może, ale na pewno będzie skutkować  domaga-
niem się uznania, legalizacji innych form „małżeństwa” takich, jak poliga-
mia, endogamia i małżeństw zawieranych przez dzieci. Oznacza to redefini-
cję  małżeństwa w taki sposób, aby oznaczało ono  wszystko dla wszystkich.
Taki zaś sposób działania prowadzi w istocie do zniszczenia małżeństwa,
jakie znamy z Biblii  czy tradycji28.  Jest  to próba dokonania dekonstrukcji
małżeństwa jako instytucji, która w autentyczny sposób reprezentuje normy
zachowania i standardy moralne29.

FILOZOFICZNO-IDEOLOGICZNE PODŁOŻE REDEFINICJI
 MAŁŻEŃSTWA

Zasadniczej  rewolucji  w myśleniu filozoficznym dokonał  Kartezjusz.
Można  powiedzieć,  że  jedno  zdanie  przyniosło  odwrócenie  porządku
w myśleniu filozoficznym, a mianowicie:  Cogito, ergo sum – myślę, więc jes-
tem. Jan Paweł II pisze, że „w okresie przedkartezjańskim filozofia, a więc
cogito (myślę) czy raczej cognosco (poznaję), była przyporządkowana do esse
(być), które było czymś pierwotnym. Dla Kartezjusza natomiast esse stało się
czymś wtórnym, podczas gdy za pierwsze uważał cogito. W ten sposób do-
konała się nie tylko zmiana kierunku filozofowania, ale również radykalne
odejście od tego, czym dawniej była filozofia, czym była w szczególności fi-
lozofia św. Tomasza z Akwinu: filozofia  esse”. Jan Paweł  II  stwierdza, że
„wcześniej  wszystko  było  interpretowane  przez  pryzmat  istnienia  (esse)
i wszystko się przez ten pryzmat tłumaczyło. Bóg jako samoistne Istnienie
(Ens subsistens) stanowił nieodzowne oparcie dla każdego ens non subsistens,
ens participatum, czyli dla wszystkich bytów stworzonych, a więc także dla
człowieka.  Cogito,  ergo  sum przyniosło  zerwanie  z  tamtą  tradycją  myśli.
Pierwotne stało się teraz ens cogitans (istnienie myślące). Od Kartezjusza fi-
lozofia staje się nauką czystego myślenia: wszystko to, co jest bytem (esse) –
zarówno świat stworzony, jak i Stwórca – pozostaje w polu cogito jako treść
ludzkiej świadomości”30. Tak też przestał istnieć Bóg Objawienia, który obda-
rowuje istnieniem. W Jego zaś miejsce wprowadzono  ideę Boga jako temat

28 „Naród prawdziwie suwerenny i duchowo mocny jest zawsze złożony z moc-
nych rodzin: rodzin świadomych swojego powołania i posłannictwa w dziejach. W cen-
trum tych wszystkich spraw i zadań stoi zawsze rodzina; jakiekolwiek odsunięcie jej na
dalszy plan, wycofanie z przysługującej jej w społeczeństwie pozycji musi oznaczać nisz-
czenie autentycznej substancji społecznej”. LR 17.   

29 Por. B. W. BULL, Atak na tradycyjne małżeństwo, art. cyt., s. 365.
30 JAN PAWEŁ II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 17.
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dowolnego kształtowania przez ludzką myśl. W umysłowości zatem oświe-
ceniowej i postoświeceniowej „człowiek został sam: sam jako twórca wła-
snych dziejów i własnej cywilizacji; sam jako ten, który stanowi o tym, co
jest dobre, a co złe, jako ten, który powinien istnieć i działać  etsi Deus non
daretur – nawet gdyby Boga nie było”31.   

Staje się  zatem zrozumiałym, dlaczego „tradycyjne” widzenie świata
opiera się  na tzw. realizmie filozoficznym, podczas gdy twórcy ideologii
pragną  budować  świat  społeczno-polityczny  ex  nihilo.  We współczesnym
ujęciu ideologia odnosi się zatem do dziedziny praktycznej. Ma ona zwią-
zek z życiem społecznym, politycznym. Jest bowiem rozumiana jako „dok-
tryna, której tworzywem jest zmienianie relacji, stosunków społecznych”32.
Trzeba w niej widzieć „system leżący u podłoża doktryny politycznej, której
celem jest  realizacja jakiejś  utopii”33.  Jest  zatem „określonym programem
działania, którego celem jest dopasowanie rzeczywistości do z góry przyję-
tego modelu”34. Tym samym ideologia może być rozumiana jako wizja rewo-
lucyjna, radykalnie negująca świat tradycyjny. Owo ideowanie, o którym pisze
A. Wielomski,  dotyczy  nowych ustrojów,  nowych praw, nieznanego wcze-
śniej porządku społecznego i kulturowego. Posiada ono również charakter
jaskrawo przeciwny wobec tradycyjnej religii”35. 

Są zatem podstawy do tego, aby twierdzić, że cechą charakterystyczną
ideologii  jest  odrzucenie  pojęć  tradycyjnych  i  ideowanie nowych.  Na  ich
gruncie ma powstać  zupełnie nowa rzeczywistość  polityczna i społeczna.
Dla ideologii fundamentem jest tedy nie Boska prawda dana człowiekowi
z góry, lecz tworzona przez samych ludzi oddolnie. Jej fundamentem i źró-
dłem jest zatem wyemancypowany od tradycji i religii rozum ludzki. Stąd
też nie bez racji A. Wielomski nazywa ideologię  laickim odpowiednikiem reli-
gii. Skoro tak, to nic dziwnego, że ideologia „ma pretensje do bycia poglą-
dem całościowym, a więc także moralnym i religijnym. Dlatego z natury

31 Tamże, s. 19.
32 Utopie – Ideologie – Socjalizmy. Z prof. dr. hab. Henrykiem Kieresem rozmawia dr Kata-

rzyna Stępień, „Cywilizacja” 19(2006), s. 26.   
33 P. JAROSZYŃSKI, Ideologia, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, red. A. MARY-

NIARCZYK, Lublin 2003, t. 4, s, 731. 
34 A. MAMCARZ-PLISIECKI, Media w służbie ideologii, „Cywilizacja” 16(2006), s. 111.
35 A. WIELOMSKI, Rewolucja jako metoda ideologii, czyli o „ideowaniu” w polityce, „Cy-

wilizacja” 16(2006), s. 124. „Pierwsze projekty o charakterze ideologicznym to renesanso-
we utopie” wcielane „za pomocą radykalnej rewolucji zmieniającej istotę natury ludz-
kiej” – tamże, s. 127.
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swej każda ideologia znajduje się w opozycji do tradycyjnej religii, a także
nie akceptuje religijnych pojęć moralnych” 36.    

Jest  zatem  rzeczą  zrozumiałą,  że  krytycy  ideologii  upatrują  w  niej
„pseudonaukowe interpretacje rzeczywistości,  formułowane w celach po-
znawczych  dla  zamaskowania  faktycznych  interesów  grup  społecznych
oraz ich zabezpieczenia, usprawiedliwienia lub dowartościowania”37. Ideolo-
gia bowiem ujmowana w sensie strukturalnym stanowi niewątpliwie pewien
rodzaj  światopoglądu grupowego.  Wyróżnia  się  w nim zdania opisowo-
-orzekające, oceniane jako prawdziwe lub fałszywe, oraz tezy normatywno-
-wartościujące, o których można jedynie orzekać, czy są słuszne w zależno-
ści od akceptowanej przez społeczną grupę hierarchii wartości, motywują-
cej lub tylko stymulującej wypływające z ideologii działanie. Przewaga dru-
gich  twierdzeń  decyduje  o  formułowaniu  funkcjonalnej  oceny  ideologii.
Oznacza to, że abstrahuje ona od ich prawdziwości. Określa ona bowiem je-
dynie  ich  przydatność  w  kształtowaniu  społecznej  rzeczywistości.  J.  Kurcek
stwierdza w tym miejscu wprost, że „mamy w niej do czynienia z racjonali-
zacją nieracjonalnego systemu. Stąd też wartościowy w ideologii może być
nawet fałsz, jeśli jest on cenny ze względów taktycznych”38.

Można zatem stwierdzić, że ideologia jest zafałszowaną wizją rzeczy-
wistości. Wiedzę bowiem tworzą i przekazują ludzie uwikłani w różne kon-
teksty społeczno-polityczno-kulturowe. Kontekst ten niewątpliwie wzmac-
nia  tzw.  poprawność  polityczna,  której  ścisłe  stosowanie  zasad  prowadzi
nieraz do absurdów. W imię zaś tolerancji poddaje się bardzo nietolerancyj-
nemu ostracyzmowi ludzi, którzy nie podążają za aktualną modą politycz-
nej poprawności. Chodzi tu zatem o monopolizowanie prawdy przez jedną
opcję,  partię,  grupę  nacisku, przejawiające się  w stronniczości,  propagan-
dzie, reklamie i manipulacji prawdą. Jej skutkiem jest coraz większe przy-
zwolenie na zło, wszelkie patologie, dewiacje, kult tolerancji, przeświadcze-
nie,  że  demokracja  zapobiega  skutecznie  propagandzie  i  manipulacji.
Dochodzi do tego mówienie półprawd i wyrywanie prawdy z kontekstu.
W tym  szeregu  zagrożeń  prawdy  J.  Galarowicz  wymienia  także  modę,
przesądy, stereotypy, slogany i plotki, chaos i szum informacyjny rodzący
bezmyślność, a także fobie antychrześcijańskie, zwłaszcza antykatolickie39. 

36 Tamże, s. 124.
37 J.  KURCEK,  Ideologia, [w:]  Encyklopedia katolicka, red. J.  WILKUSZ, Lublin 1993,

t. VI, kol. 1410.
38 Tamże. 
39 J.  GALAROWICZ, Prawda: zagraża czy jest zagrożona?, „Zeszyty Karmelitańskie”

nr 1(42) 2008, s. 47.
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SKUTKI IDEOLOGIZACJI ROZUMIENIA MAŁŻEŃSTWA

Do pierwszej  grupy negatywnych skutków ideologizacji  rozumienia
rodziny trzeba zaliczyć  te, które dotyczą tradycyjnych swobód religijnych
i wolności wypowiedzi. W pierwszym wypadku krytyka czy też sprzeciw
w  imię  wyznawanej  religii  bywa  określany  mianem  mowy  nienawiści.
W przypadku zaś wolności wypowiedzi trzeba stwierdzić, że tzw. popraw-
ność  polityczna  jest  czystego  rodzaju  cenzurą.  Wbrew bowiem zasadom
zdrowego rozsądku i prawdzie obiektywnej decyduje ona o tym, co jest do-
zwolone, a co zakazane. W tym kontekście dają się zauważyć dwie przeciw-
stawne tendencje. Jedną z nich stanowi upowszechnianie się nazwy rodzina,
która oznacza jakąkolwiek formę współżycia. Wyróżniającym je kryterium
jest poczucie związania uczuciami40. Jej przeciwieństwem jest konieczność sta-
wienia czoła nowej, zdecydowanie niekorzystnej sytuacji. 

Nazwa rodzina, chociaż odnosi się do różnych rzeczywistości, to jednak
tylko przez analogię albo metaforę pewne formy współżycia można nazwać
rodziną, chociaż są one odmiennej natury. W rzeczywistości są to pseudo-ro-
dziny.  Nie ma w nich bowiem relacji  typowo rodzinnych,  lecz są  formy
współżycia  regulowane  na  podstawie  „kryteriów  indywidualistycznych
i bez  prawdziwego  przyjęcia  wzajemnej  odpowiedzialności”41.  Mamy
w nich bowiem do czynienia ze zmianą formy, a nie istoty. Nie można za-
tem odczytywać ich w terminach ewolucji czy upraszczania, ale raczej jako
transformację, której kierunek i wynik nie dają się przewidzieć. Dzieje się
tak dlatego, ponieważ genom relacji rodzinnej styka się z parciem ku dezin-
stytucjonalizacji związków rodzinnych42. 

Powstawanie form analogicznych do rodziny i żądanie uznania związ-
ków hybrydowych winno skutkować  koniecznością  dokonywania rozróż-
nień w prawie. W związku z tym, że przyjmuje ono funkcję ratyfikowania
zachowań i żądań, tym samym zapomina o obowiązku instytucjonalizowa-
nia tylko tego, co służy spójności i  solidarności społecznej.  Dzieje się  tak
dlatego, ponieważ próby określenia kryteriów, w świetle których różne for-

40 G. ROSSI, Jaka rodzina?, art. cyt., s. 393.
41 Tamże, s. 394; por. R. G. WILKINS, Prawo międzynarodowe i rodzina: przebieg i re-

zultaty Międzynarodowej Konferencji na Rzecz Rodziny w Doha, [w:] Rodzina wiosną dla Euro-
py i świata, dz. cyt., s. 128–139.

42 Proces określany terminem démariage oznacza postępującą dezinstytucjonalizację
związku między mężczyzną a kobietą, który nie musi się już wyrażać w uznanej i bez-
warunkowej więzi małżeńskiej. Relacje bowiem między partnerami są ciągle renegocjo-
wane. Por. G. ROSSI, Jaka rodzina?, art. cyt., s. 396.
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my wykazują  podobieństwa lub różnice,  coraz  powszechniej  traktuje  się
jako instrument dyskryminacji. Stąd też system prawny „chowa się za za-
słoną neutralności etycznej, która wszystko czyni obojętny i zgodnym”43.

I wreszcie trzeba pamiętać,  że ideologia będąca zespołem półprawd,
iluzji i mitów służy nie celom poznawczym, ale osiągnięciu doraźnych ko-
rzyści dla grupy, która je głosi. Jest bronią w wojnie o społeczną świado-
mość. Stosuje ona metody nowoczesnego marketingu, który w profesjonal-
ny sposób ma promować  i  zmienić  obraz danej  rzeczywistości44.  Dlatego
znieczuleniu, manipulacji, konwersji (nietzscheańskiemu odwróceniu war-
tości) i eliminacji przeciwników trzeba przeciwstawić zdrową naukę, która
ostatecznie winna być  studium porządku naturalnego. Niewątpliwie potrzeb-
na jest szeroko rozumiana edukacja. Jest to także szczególne zadanie pań-
stwa, społeczeństwa, a także mediów nie tylko katolickich. Ideologie bo-
wiem przemijają, a ich skutki pozostają.

43 Tamże, s. 397.
44 D. OKO, Non possumus. Kościół wobec homoideologii, [w:] Rodzina wiosną dla Europy

i świata, dz. cyt., s. 358.
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DIE IDEOLOGISIERUNG VON EHE UND FAMILIE

Johannes Paul II. meint in seinem Brief an die Familien (1994), dass unsere Zeit eine
Zeit grober Krisen ist, die sich an erster Stelle als eine tiefe Krise der Wahrheit darstellen.
Krise der Wahrheit bedeutet in erster Linie Krise von Begriffen. Bedeuten die Begriffe
Liebe, Freiheit, aufrichtige Hingabe und selbst die Begriffe Person, Recht der Person wirklich
das, was sie von ihrem Wesen her beinhalten? Ähnlich steht es mit den Begriffen  Ehe
und Familie. Die Kirche trägt Sorge und Verantwortung für den ihr von Christus anver-
trauten Menschen, nicht im abstrakten Sinne des Wortes,  sondern für den konkreten,
geschichtlichen Menschen. Diese Aufgabe unterscheidet die Soziallehre der Kirche von
jeglicher sozialer Ideologie, die man als Waffe im Kampf um das soziale Bewusstsein
einsetzt. Die Ideologie bedient sich der Methoden eines zeitgenössischen Marketing, das
auf professionelle Weise das Bild der Wirklichkeit, darunter auch das Bild der Ehe und
Familie, zu verändern trachtet.

Die Gefahr, die in einer ideologischen Auffassung von Ehe und Familie lauert, be-
steht u.a. in der Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen. Die Öffnung dieses Zugangs
durch die Rechtsgebung wird sicher zur Anerkennung auch anderer Formen der Ehe
führen (Polygamie, Endogamie, Eheschließung unter Minderjährigen). Das aber läuft auf
eine  Umdefinierung der  Ehe aus  so,  dass  «allen alles»  erlaubt  sein dürfte.  Eine um-
fassende Erziehung ist nötig. Es ist eine vorrangige Aufgabe des Staates, der Gemeinsch-
aft und aller – nicht nur der konfessionellen – Medien.

tłum. Andrzej Szafulski
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TZW. „TABLIC DOMOWYCH”

Jednym z najistotniejszych tematów  w nauczaniu Kościoła i porusza-
nych przez Sobór Watykański II i przez ostatnich papieży jest kwestia mał-
żeństwa i rodziny. Trzeba stwierdzić, a jest to zdanie nieodosobnione, że w
tej materii bez wątpienia największe zasługi przypisać można Janowi Paw-
łowi II. Był on tym papieżem, który w całej historii Kościoła najobszerniej
i najdobitniej wypowiadał  się  na temat małżeństwa i  rodziny.  W swoich
rozważaniach, czy to jako papież, czy wcześniej jak biskup i wykładowca,
nie ograniczał się tylko do spraw moralnych, lecz także ukazywał wielkość,
piękno i głębię powołania do życia w rodzinie, kształtując w ten sposób zrę-
by  jego  duchowości1.  Wypowiedzi  Jana  Pawła  II  to  skok  jakościowy
w eklezjalnym nauczaniu o rodzinie.  Do klasycznych stwierdzeń  papieża
należy to, które mówi, że pośród wielu dróg jakie napotyka Kościół „rodzi-
na jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą”2. 

1 Klasycznymi w tym zakresie są następujące pozycje książkowe, które są komenta-
rzem  do  katechez  Jana  Pawła  II  wygłoszonych  na  początku  jego  pontyfikatu:  JAN
PAWEŁ II,  Mężczyzną i niewiastą stworzył ich.  Chrystus odwołuje się do „początku”. O Jana
Pawła II teologii ciała,  t.  I,  red. T.  STYCZEŃ,  Lublin 1998; tenże,  Mężczyzną  i  niewiastą
stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „serca”. O Jana Pawła II teologii ciała, t. II, red. T. STY-
CZEŃ,  Lublin 1998;  tenże,  Mężczyzną  i  niewiastą  stworzył  ich.  Chrystus odwołuje się  do
zmartwychwstania. O Jana Pawła II teologii ciała, t. III, red. T. STYCZEŃ, Lublin 1998; tenże,
Mężczyzną  i  niewiastą  stworzył  ich.  Sakrament.  O Jana  Pawła  II  teologii  ciała,  t.  IV,  red.
T. STYCZEŃ, Lublin 1998. Zob. też: K.  LUBOWICKI,  Duchowość małżeńska w nauczaniu
Jana Pawła II, Kraków 2005. 

2 LR 2; w liście papież ponadto pisze, że rodzina „Jest drogą powszechną, pozosta-
jąc za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny
jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. Wszak
normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że ro-
dzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we
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Bez wątpienia na takim fundamencie opiera się nauczanie papieża Be-
nedykta XVI, który wielokrotnie dawał wyraz temu, że tematyka rodziny
jest mu szczególnie bliska.  Chociażby wtedy kiedy do Kongresu Diecezji
Rzymskiej na temat rodziny napisał, że „rodzina chrześcijańska jest wspól-
notą  wychowania  i  wiary”3,  czy  rok  temu,  kiedy  Orędzie  na  Światowy
Dzień Pokoju (1 I 2008 r.) zatytułował Rodzina wspólnotą pokoju, albo na po-
czątku br., kiedy do zebranych na VI Światowym Spotkaniu Rodzin w Meksy-
ku powiedział,  iż  „rodzina jest  nienaruszalnym fundamentem dla  społe-
czeństwa i narodów, a także niezastąpionym dobrem dla dzieci, godnych
przyjścia na świat jako owoc miłości oraz całkowitego i wielkodusznego od-
dania się rodziców”4. 

W Jubileuszowym Roku św. Pawła mija XV rocznica Pierwszego Świa-
towego Spotkania Rodzin (Rzym 1994 r.), które zapoczątkował Jan Paweł II.
W ten jubileuszowy czas pragniemy odwołać się, do parenezy Apostoła na
temat relacji  w rodzinie, nakreślonych w tzw. tablicach norm domowych

wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad
wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu. Tak więc Kościół ogar-
nia swą macierzyńską troską wszystkich, którzy znajdują się w takich sytuacjach, ponie-
waż dobrze wie, że rodzina spełnia funkcję podstawową. Wie on ponadto, iż człowiek
wychodzi z rodziny, aby z kolei w nowej rodzinie urzeczywistnić swe życiowe powoła-
nie. Ale nawet kiedy wybiera życie w samotności – to i tutaj rodzina pozostaje wciąż jak
gdyby jego egzystencjalnym horyzontem jako ta podstawowa wspólnota, na której opie-
ra się całe życie społeczne człowieka w różnych wymiarach. Syn Jednorodzony, współ-
istotny Ojcu, Bóg z Boga i Światłość ze Światłości, wszedł w dzieje ludzi poprzez rodzinę:
przez wcielenie swoje zjednoczył  się  jakoś  z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękoma
pracował, ludzkim sercem kochał, urodzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jed-
nym z nas, we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu. Skoro więc Chrystus objawia
się w pełni człowieka samemu człowiekowi, czyni to naprzód w rodzinie i poprzez ro-
dzinę, w której zechciał narodzić się, by wzrastać”. 

3 W swoim przesłaniu Benedykt XVI zauważa, że tematyka małżeństwa i rodziny
jest mocno zakorzeniona w historii zbawienia: „Prawda o małżeństwie i rodzinie, zako-
rzeniona w prawdzie o człowieku, wyraziła się w dziejach zbawienia, których centrum
stanowią słowa: Bóg miłuje swój lud. Objawienie biblijne jest bowiem przede wszystkim
opowieścią o dziejach miłości, jest historią przymierza Boga z ludźmi; dlatego historię
miłości i zjednoczenia mężczyzny i kobiety w przymierzu małżeńskim Bóg mógł uznać
za symbol historii zbawienia. Ten niewyrażalny fakt, tajemnica miłości Boga do ludzi,
zostaje wyrażony językiem zapożyczonym ze słownika małżeństwa i rodziny, w sensie
pozytywnym i negatywnym: bliskość Boga z Jego ludem opisana jest słowami miłości
oblubieńczej, natomiast niewierność Izraela i jego bałwochwalstwo określane są jako cu-
dzołóstwo i nierząd” (Rzym, 6 VI 2005). 

4 Por. JAN PAWEŁ II, Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijanskich, „L’Osserva-
tore Romano” (wyd. polskie) 30(2009) ne 3(311), s. 23.
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(por. Ef 5, 22 – 6, 9; Kol 3, 18 – 4, 1; 1 Tm 2,  8–15; 6, 1-2; Tt 2, 1–10). Na tych
pouczeniach  moralno-etycznych,  odnoszących  się  do  rodzin  chrześcijań-
skich i pogańskich (Grecja, Rzym), szczególnie skoncentruje się nasza uwaga.

RODZINA W ŚWIECIE JUDAISTYCZNYM

Pismo Święte jest księgą, która opisuje historię zbawienia. Jest to histo-
ria, w której podstawowym elementem jest miłość Boga do człowieka. To
Bóg uformował  pierwszą  rodzinę,  łącząc Adama i Ewę  jako męża i żonę
(Rdz 2, 18–24). W sposób szczególny Bóg okazał miłość wobec narodu izra-
elskiego, do którego powiedział  na Synaju: „Jeśli pilnie słuchać  będziecie
głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własno-
ścią  pośród wszystkich narodów, wy będziecie mi królestwem kapłanów
i ludem świętym” (Wj 19, 5–6; por. Iz 43, 20–21; 1 P 2, 9). Dzięki takiemu
wybraniu i umiłowaniu, ma początek wielka rodzina tych, którzy Go ko-
chają. Ale nie tylko kochają. Postępują zgodnie z jego zaleceniami, stając się
domem Izraela (por. Kpł 10, 6; Lb 20, 29; Iz 5, 7), nad którym czuwa wszech-
potężna łaska Boga Jakuba (por. Jr 23, 8). 

Jak w każdej społeczności, także i w tej judaistycznej, rodzina stanowi-
ła najmniejszą jednostkę społeczną. Posiadała ona wymiar religijny i socjo-
logiczny i mieszkała zwykle we własnym domu. Stąd też w języku hebraj-
skim terminami właściwymi na określenie rodziny są  bajit (dom np. w Rdz
14, 14; 17, 23; Wj 7, 23; Pwt 8, 12), a przede wszystkim bet ’ab (dom ojca, np.
w Rdz 12, 1; 20, 18; 24, 23; Wj 19, 3; Łk 1, 23. 40), albowiem „rodzina izrael-
ska jest wyraźnie patriarchalna, począwszy od najstarszych dokumentów,
oraz genealogie są zawsze podawane według linii ojcowskiej, a kobiety są
w nich wymieniane wyjątkowo. Stąd prosty wniosek, że rodzina jest domem
i założyć rodzinę oznacza to samo, co zbudować dom (por. Ne 7, 4)5. 

Termin rodzina w mentalności hebrajskiej jest bardzo bogaty i szeroki.
Rodzina składa się z tych, których wiąże wspólnota krwi, wspólnota  kości

5 R. de VAUX, Instytucje Starego Testamentu. Nomadyzm i jego pozostałości. Instytucje
rodzinne. Instytucje cywilne, t. I, Poznań 2004, s. 30. Literatura na temat instytucji rodziny
w Starym Testamencie jest dość obszerna: por. np. P. A. H. de BOER, Fatherhood and Ma-
therhood in Israelite and Judaean Piety, Leiden 1974; S. J. D. COHEN (ed.), The Jewish Family
in Antiquity, Atlanta 1993; M. FILIPIAK, Pojęcie i struktura rodziny w Starym Testamencie,
„Zeszyty Naukowe KUL” 23(1980), s. 25–31; G. de GENNARO (ed.), L’Antropologia bibli-
ca, Napoli 1981; K. ROMANIUK, Społeczność rodzinna jako fundament społeczeństwa w Bi-
blii, [w:] Społeczny wymiar orędzia biblijnego, Gniezno–Bydgoszcz 1994, s. 37–48. 
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i ciała (por. Rdz 29, 14). Oprócz ojca, żony lub żon6, synów wraz ich żonami
i dziećmi w skład rodziny wchodzili także słudzy, niewolnicy i sieroty żyją-
cy pod opieką głowy rodziny. Głównie w rękach ojca spoczywała władza
rodzinna nad żoną,  dziećmi i innymi członkami rodziny. Ale nie była to
władza absolutna (por. Wj 21, 7–11; Pwt 21, 15–21). Tak szeroko pojęta  ro-
dzina znaczeniowo zlewa się z  klanem i  rodem,  dlatego niekiedy w ST jest
ona określana hebrajskim terminem  miszpachah. W świetle badań etnogra-
ficznych i archeologicznych klan taki mógł zamieszkiwać jedną albo więcej
wiosek lub osad (por. Sdz 18, 11; 1 Krn 9, 4–9)7. 

Podstawowym zadaniem rodziny jest troska o zrodzenie potomstwa,
wychowanie go i przygotowanie go do zadań  życiowych (np. wyuczenie
zawodu). Jednym z najważniejszych życzeń  składanych kobiecie było ży-
czenie potomstwa (por. Rdz 24, 60). Talmud naucza, że „domem mężczy-
zny jest żona jego” (Joma 1, 1), dlatego bezżeństwo8 i dziewictwo uważano
za stan „bez radości, bez błogosławieństwa i bez dobra” (Jewamot 62b), jako
wstydliwy i poniżający (por. Sdz 11, 37). Ze względu na patriarchalny cha-
rakter rodziny judaistycznej, głównie na ojcu spoczywała rola kształcenia
i wychowania potomstwa. Był  swoistym  duchowym przewodnikiem rodziny.
On wdrażał w tajniki obrzędów religijnych (por. Wj 12, 3; Pwt 6, 7–9), Tory

6 Choć ideał monogamicznego małżeństwa przewija się od pierwszych wersetów
Biblii, to jednak znany jest również fakt poligamii. W Starym Testamencie np. Gedeon
miał dość dużą liczbę żon i nałożnic (por. Sdz 9, 2–5); Jakub miał dwie żony i dwie kon-
kubiny (por. Rdz 21, 15 – 30, 24); Dawid miał dziewięć żon (por. 2 Sm 3, 2–5. 13; 9, 27),
zaś Salomon prawdopodobnie aż siedemset żon i nałożnic (por. 1 Krl 11, 1–3). Według
Kodeksu Hammurabiego „mąż może wziąć drugą żonę tylko w przypadku, gdy pierwsza
żona okazała się niepłodna”. Niemniej jednak Bibliia potępia związki poligamiczne (por.
Rdz 2, 18–24; Hi 2, 9) i dostrzega w monogamii piękno i urok (por. Prz 5, 16–20; Koh 9, 9;
Syr 25, 13–26); por. R. de VAUX, Instytucje Starego Testamentu, dz. cyt., s. 34–36; K. RO-
MANIUK, Społeczność rodzinna jako fundament społeczeństwa..., dz. cyt., s. 39–41.

7 Por. R. de VAUX, Instytucje Starego Testamentu, dz. cyt., s. 30–31.
8 Rabini  zalecali  wczesny ożenek.  Dla  mężczyzny najlepszym czasem był  wiek

18 lat: „Kiedy jeszcze trzymasz rękę  na karku twych synów, ożeń  ich” (Kiduszim 30a)
albo „do dwudziestu lat Bóg Jedyny czuwa, by człowiek się ożenił, a jeśli w owym czasie
tego nie uczyni, przeklina go” (Kiduszim 29b). Według nauczania zawartego w Księdze
Kapłańskiej, Rabini nakładali na barki ojca obowiązek znalezienia córce męża (por. Kpł
19, 29). Mógł tego dokonać tylko wtedy, kiedy była nieletnią (Sanhedrin 76) i wbrew jej
woli  (Kiduszim 41a);  por.  A.  COHEN,  Talmud.  Syntetyczny  wykład  na  temat  Talmudu
i nauk rabinów dotyczących religii, etyki i prawodawstwa, Warszawa 1995, s. 174–182. 



Pareneza Pawłowa dotycząca rodziny 221

(por. Prz 22, 6)9 czy też  zawodu10. Natomiast matka udzielała pierwszych
pouczeń swoim dzieciom odnośnie kwestii moralnych ( por. Prz 1, 8; 6, 20).
Rygorystyczni rabini  zalecali,  aby dziecko było karmione piersią,  jedynie
w wyjątkowych sytuacjach pozwalano zatrudnić inne kobiety karmiące czy
nawet niewolnice (por. 1 Sm 1, 23–25; 2 Sm 4, 4;  2 Mch 7, 27).  Niekiedy
w wychowaniu pomocnym stawała się rózga i kij (por. Prz 13, 24; 22, 15).
Niemniej jednak ojciec traktował swoje dzieci jako pełnowartościowe osoby,
zwracając uwagę na ich uczucia i zdolności. Znane jest powiedzenie rabi-
nów, że rodzic powinien dziecko odpychać lewą i przyciągać do siebie pra-
wą ręką, zachowując przy tym zdrową równowagę między praworządno-
ścią i stanowczością a czułością i miłością11. 

Narodzenie  potomstwa jest  wyrazem szczególnego  daru  i  błogosła-
wieństwa Bożego (por.  Rdz 1,  28;  Pwt 7,  12–14).  To Bóg jest  tym,  który
otwiera (29, 31; 30, 22) lub zamyka łono kobiety (16, 2; 20, 18). Szczególnym
błogosławieństwem  Boga  u  Izraelitów  cieszyły  się  rodziny  wielodzietne
(por. Ps 127, 3–5). „To Bóg daje przez potomstwo swoje błogosławieństwo;
to Bóg włącza się w ten sposób w życie ludzkie i On pozwala kobiecie ro-
dzić”12. To dzięki takiej ingerencji Bożej rodzina biblijna przeniknięta jest sa-
kralnością. Ta sakralność obejmuje i dotyczy także rytu obrzezania, które-
mu  poddane  jest  każde  dziecko  płci  męskiej.  To  ryt  religijny,  który
wprowadza nowonarodzonego w wielką Rodzinę Izraela, z którą Bóg  za-
warł przymierze, począwszy od Noego i Abrahama. „Przymierze obrzezania,
które będzie obowiązywać i kształtować Naród na wieki” (Rdz 17, 12–13). 

9 Jednym z najważniejszych tajników edukacji i wykształcenia była nauka pisania
i czytania.  Nauczanie  odbywało  się  przede  wszystkim  ustnie.  Szczególne  znaczenie
przywiązywano do nauki Tory (por. Pwt 6, 7;  Pirke Awot  6, 6). Talmud wielokrotnie
podkreśla doniosłość nauczania Tory: „Kto wychowuje dzieci w Torze, należy do tych,
którzy  korzystają  z  owoców  życia  doczesnego,  a  największa  nagroda  czeka  na  nich
w życiu wiecznym” (Szabbat 127a); „Kto ma syna trudzącego się nad Torą, to tak, jakby
nigdy nie umarł” (Genesis Rabba 49, 4); A. COHEN, Talmud, dz. cyt., s.  184–191; Z mą-
drości Talmudu, oprac. Sz. DATNER i A. KAMIEŃSKA, Warszawa 1988, s. 83–97.

10 Rabini zachęcali, aby rodzice w swoim procesie wychowawczym nie tylko uczyli
dzieci studiowania Tory, ale także jakiegoś zawodu: „Dobra jest nauka Tory (łączona) ze
świeckim zajęciem” (Pirke Awot 2, 2), albo „Kto nie uczy swego syna rzemiosła, uczy go
zbójectwa” (Kidduszin 29); por. A. COHEN, Talmud, dz. cyt., s. 201–213; Pirke Awot. Sen-
tencje Ojców, Kraków 2005; Z mądrości Talmudu, dz. cyt., s. 217–223. 

11 J. I. PACKER, M. C. TENNEY (red.), Słownik tła Biblii, Warszawa 2007, s. 331. 
12 K. ROMANIUK, Społeczność rodzinna jako fundament społeczeństwa..., dz. cyt., s. 38.
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RODZINA W ŚWIECIE GRECKO-RZYMSKIM

Człowiek z natury swej jest istotą społeczną i jego naturalną formą ży-
cia jest życie w społeczeństwie, dlatego tworzy i łączy się w mniejsze lub
większe  wspólnoty  życia  społecznego.  Także  i  w świecie  starożytnym –
w Grecji13 i Rzymie14 – jednostka funkcjonowała w ramach pewnych wspól-
not, gdzie rodzina była wspólnotą podstawową. W Grecji utworzenie rodziny,
czyli domu (gr.  oi=koj), uważano za coś bardzo ważnego i obowiązkowego
dla obywatela. W skład rodziny wchodził ojciec, żony15, dzieci, niewolnicy
oraz osoby spokrewnione więzami krwi. Bezżeństwo było stanem hańbią-
cym dla obywatela. Małżeństwo mogli zawierać tylko wolni obywatele i o
podobnym statusie majątkowym. Zasadami, którymi kierowano się w świe-
cie greckim przy zakładaniu rodziny, były monogamia i patriarchat. Grecy
jako pierwsi bardzo rygorystycznie przestrzegali prawa nakazującego po-
siadanie  tylko  jednej  żony.  Poligamię  uważano  za  coś  barbarzyńskiego
i niegodnego obywatela Hellady. 

13 W Grecji społeczeństwo było zorganizowane jako wspólnota ludzi wolnych, któ-
rzy cieszyli się pełnią praw obywatelskich. To obywatele decydowali o wszystkich spra-
wach polis (miasta),  gdzie decyzje były podejmowane demokratycznie na zgromadze-
niach  ludowych,  w  których  brali  udział  wszyscy  mężczyźni.  Taki  masowy  udział
społeczności jest widoczny w tzw. demokracji ateńskiej. Wspólnota obywateli stanowiła
zamkniętą grupę, która decydowała zarówno w sprawach politycznych (np. powołanie
i odwołanie urzędników), jak i religijnych (np. wspólne czczenie bogów i udział w ob-
rzędach religijnych). Grecy wspólnotę społeczną traktowali jako wspólnotę krwi. Cechą
charakterystyczną życia społeczności greckiej była przewaga życia wspólnotowego nad
życiem prywatnym obywatela. Por. K. KUMANIECKI, Historia kultury starożytnej Grecji
i Rzymu, Warszawa 1964, s. 153–157; Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1988,
s. 159, 604–605. 

14 Rzymskie społeczeństwo zasadniczo było podzielone na dwie grupy: patrycjuszy
(obywatele posiadający pełnię praw i  wywodzący się z najznakomitszych rodów i ro-
dzin) oraz plebejuszy (pozbawieni praw publicznych). Ród był bardzo ważną komórką
społeczną. W skład rodu mogło wchodzić kilka rodzin, które posiadały wspólnego, nie-
kiedy mitycznego, przodka. Ważnym elementem życia politycznego Rzymu było zgro-
madzenie ludowe. Ono to dokonywało wyboru urzędników oraz podejmowało decyzje
w sprawach pokoju i wojen. Udział obywateli w tym zgromadzeniu kształtował i wyra-
biał w nich poczucie odpowiedzialności za losy państwa. To poczucie szczególnie nasi-
lało się w  okresie podbojów armii rzymskiej oraz politycznych sukcesów Rzymu. Por.
L. WINNICZUK, Słownik kultury antycznej. Grecja-Rzym, Warszawa 1988, s. 327–328, 341. 

15 W Grecji kobiety miały spory wpływ na życie rodzinne i religijne. Choć były nie-
obecne w świecie polityki, to jednak pełniły takie ważne role: kapłanek, żon i matek wy-
chowujących prawowite potomstwo na przyszłych obywateli  polis. To żony zarządzały
majątkiem domowym, którego mąż był panem. 
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Małżeństwo opierało się głównie na umowie między rodzicami narze-
czonych. Ojciec posiadał nieograniczoną władzę nad domownikami. Ojciec
był panem (gr.  ku,rioj) domu, „podlegały mu odpowiednio kobiety, dzieci
i niewolnicy. Reprezentował  domowników na zewnątrz,  względem polis,
na zgromadzeniu  i w sądach, oraz wobec bogów, był bowiem kapłanem
kultu domowego. Odpowiadał za postępowanie członków domu i mógł ich
wedle własnego uznania karać za wykroczenia. Nie miał jednak prawa wy-
mierzania wyroków śmierci”16. Również  ojciec decydował  o przyjęciu lub
nieprzyjęciu nowonarodzonego dziecka do rodziny. Jeżeli ojciec decydował
się uznać dziecko, to wtedy odbywała się uroczystość zwana  amphidromia
będąca oficjalnym przyjęciem dziecka do rodziny17.  Dwa główne zadania
spoczywały na rodzinie: dać  państwu nowych obywateli oraz wychować
dzieci tak, aby były oparciem na starość dla swoich rodziców. Głównym za-
daniem potomstwa była kontynuacja rodu i podtrzymywanie tradycji ro-
dzinnych. Nowy obywatel miał przejąć po ojcu obowiązki wobec państwa,
bronić jego granic i zapobiegać niebezpieczeństwom. Pierwsze nauki dziec-
ko pobierało w domu, a potem w szkołach głównie subwencjonowanych
przez państwo. 

W starożytnym Rzymie rodzina (łac.  familia)  posiadała silną  pozycję
społeczną.  W mentalności rzymskiej rodzina jest przyrodzonym środowi-
skiem, w którym dziecko ma rosnąć i kształcić się. Rodzina rzymska miała
charakter patriarchalny, opierała się na „prawie krwi” (łac. coniunctio sangu-
inis), a w jej skład wchodzili: ojciec, matka, córki niezamężne, synowie wraz
z żonami i dziećmi oraz niewolnicy18. Obyczajowość rzymska zna dwa ro-
dzaje małżeństw, które leżą u podstaw tworzenia rodziny: sine conventione
in manum, kiedy kobieta nie przechodziła pod władzę męża, jako mężatka
nadal była zależna od swojego ojca i nie opuszczała domu rodzinnego oraz
conventio in manum,  kiedy to kobieta przechodziła spod władzy ojca pod
władzę  męża i  zostawała przyjmowana przez  jego rodzinę  i  jego dom19.

16 A. WYPUSTEK, Życie rodzinne starożytnych Greków, Wrocław–Warszawa–Kraków
2007, s. 163–164. 

17 Oficjalnie dziecko wchodziło do rodziny w piątym dniu swego życia. Obrzęd
zwany  amphidromia polegał na  tańcu  ojca  lub  piastunki  wokół  domowego  ogniska
z dzieckiem trzymanym na ręku. Nadanie imienia dziecku miało miejsce w siódmym lub
dziesiątym dniu. Było to święto, któremu towarzyszyły obrzędowe tańce samych kobiet. 

18 Por. J. CARCOPINO, Życie rodzinne w Rzymie, Warszawa 1966, s. 84-87. 
19 Prawo rzymskie zna trzy formy małżeństwa kiedy to żona przechodziła w ręce

męża:  confarreatio – małżonkowie uroczyście ofiarowywali placek z orkiszu Jowiszowi,
ten typ zawarcia małżeństwa był bardzo popularny; coemptio – fikcyjna sprzedaż kobiety
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Władza ojca rodziny (łac. pater familias) była bardzo szeroka i niekiedy dra-
styczna w skutkach. Posiadał on nieograniczoną władzę życia i śmierci (łac.
ius vitae necisque) nad wszystkimi członkami rodziny, prawo porzucania no-
worodków (łac. ius exponendi) oraz prawo sprzedaży dzieci (łac. ius venden-
di). Choć z czasem niektóre z tych praw przestały obowiązywać, niemniej
jednak były to prawa niezwykle skrajne i drastyczne w regulowaniu stosun-
ków rodzinnych.  Szczególny rozpad rodziny rzymskiej przypada na okres
I w. p.n.e. Szerzy się prostytucja i rośnie nagminnie liczba małżeństw i roz-
wodów. Jest to spowodowane tym, że np. mężowie w celach militarnych
przebywali długo poza domem zaś małżeństwa – i to nie tylko na szczytach
władzy – zawierano głównie z pobudek politycznych. 

PAWŁOWA PARENEZA RODZINNA W ŚWIETLE
 TZW. „TABLIC DOMOWYCH”

Instytucja rodziny w Nowym Testamencie nabiera szczególnego wy-
miaru w kontekście Wcielenia Syna Bożego, który przyszedł na świat w ro-
dzinie ludzkiej. On rodząc się w „pełni czasów” akceptuje więzy krwi oraz
sytuację społeczno-religijną swojego narodu (Ga 4, 4). Od najmłodszych lat
był formowany w duchu religii judaistycznej (por. Łk 2, 21–28). Pielgrzy-
muje w czasie Paschy do Jerozolimy (por. Łk 2, 41–50) i przez dość długi
czas wzrasta w ukryciu, w nazaretańskim domu, „w mądrości, łasce u Boga
i u ludzi” (Łk 2, 52). W czasie swojej publicznej działalności bierze czynny
udział na godach weselnych w Kanie (por. J 2, 1–12). Uzdrawia i pociesza
tych, którzy cierpią z powodu choroby najbliższych (por. Mt 15, 21–28; Mk
1,  29–31)  czy też  ich śmierci,  np.  wskrzeszenie Łazarza (por.  J  11,  1–44),
i wskrzeszenie córki Jaira (por. Mk  5, 35–42). Zachęca faryzeuszów do za-
chowywania przykazania o szacunku dla rodziców (por. Mk 7, 9–13). Wie-
lokrotnie w Jego nauczaniu pojawiają się terminy związane z  koncepcją ro-
dziny tamtych czasów: dom (por. Mt 7, 24; 13, 57; Mk 3, 25)20,  ojciec rodziny

mężowi przez ojca – plebejusza; usus – pozwalający np. plejbejuszowi i patrycjuszce na
podstawie  jednorocznego,  nieprzerwanego  współżycia  małżeńskiego  nabyć  te  same
konsekwencje  prawne.  Por.  J.  CARCOPINO,  Życie  rodzinne  w Rzymie,  dz.  cyt.,  s.  87;
L. WINNICZUK, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1985. 

20 W Nowym Testamencie na oznaczenie rodziny używany jest termin oi=koj (dom,
wspólnota  domowa).  W  takim  znaczeniu  oi=koj jest  już  poświadczony  przez  Homera
i Herodota.  W  starożytnym  prawie  greckim  było  napisane,  że  oi=koj to  wspólnota
rodzinna składająca się z wolnych i niewolników, czyli ojciec, żona, dzieci i słudzy. Por.
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(por. Mt 13, 52; Mk 13, 35), mąż (por. Mt 22, 30; Łk 2, 36; J 4, 17), żona (por.
Mt 19, 9), matki i dzieci (por. Łk 14, 26), czy też niewolnik i sługa (por. Mt 20,
26-28; Mk 10, 43–44). 

PAWEŁ A RODZINA

Paweł przyszedł na świat w rodzinie judaistycznej (por. 2 Kor 11, 22;
Flp 3, 5) żyjącej w społeczności greckiej (por. Dz 9, 11. 30; 22, 3). Skąd po-
chodzili jego rodzice, wydaje się być owiane tajemnicą21. Rodzice Pawła mo-
głi poszczycić się obywatelstwem rzymskim, które, jak się wydaje, otrzyma-
li za szczególne zasługi na rzecz Rzymu. Paweł,  prawdopodobnie dzięki
swojemu ojcu, nauczył się rzemiosła (rymarz): szycie namiotów (por. Dz 18,
3)22. O rodzeństwie Pawła też wiemy niewiele. W Dziejach Apostolskich jest
mowa o siostrzeńcu Pawła, który go ostrzega przez zasadzką (por. Dz 23,
16)23, jaką na Apostoła przygotowali Żydzi (por. Dz 23, 12–15) po jego za-
trzymaniu w Jerozlimie (por. Dz 21, 27–40). 

W końcu nie wiemy czy Paweł kiedykolwiek był żonaty i założył ro-
dzinę,  czy był celibatariuszem albo wcześniej owdowiał.  Za bezżennością

H.  BALZ, G. SCHNEIDER (a cura di),  Dizionario Esegetico del  Nuovo Testamentu,  t.  II,
Brescia 1998, col. 566–573; J. GOETZMANN, Casa-Famiglia / oi=koj, [w:] Dizionario dei con-
cetti biblici del Nuovo Testamento, L COENEN, E. BEYREUTHER, H. BIETENHARD, Bolo-
gna 1976, s. 212–216.

21 Św. Hieronim w swoim dziele historycznym De viris illustribus, 5 (ok 392 r.) jak
i w komentarzu do Listu do Filemona (In Epistt. ad Philem., 23-24) podaje, że „Paweł...
pochodził  z pokolenia Beniamina, z miasta Gascalis w Judei. Gdy Rzymianie je zajęli,
wraz z rodzicami udał się do Tarsu, miasta Cylicji. Wysłany przez nich do Jerozolimy na
naukę  Prawa,  uczył  się  pod  kierunkiem niezmiernie  uczonego  Gamaliela”  –  cyt.  za
HIERONIM,  O znakomitych mężach,  tłum. W.  SZOŁDRSKI, Warszawa 1970, s. 30; Por.
R. FABRIS,  (trad.  e  com.),  Atti  degli  Apostoli,  Roma 1977,  s.  624;  W.  RAKOCY,  Paweł
Apostoł. Chronologia życia i pism, Częstochowa 2003, s. 29–30. 

22 Rzymianie skórę szorstką i nie obrobioną niekiedy nazywali  cilicium. Nazwa ta
prawdopodobnie pochodziła od Cylicji, regionu, gdzie ją produkowano (zob. R. SILVA,
Eran, pues, de oficio fabricantes de tiendas skenopoioi [Act 18, 3], „EstBib” 24[1965], s. 123–
–134; J. URBAŃSKI, „W pracy nie ustaniemy” [Ga 6, 9]. Paweł Apostoł jako pracownik i teolog
pracy, „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” 9[2008], s. 256–258). 

23 Siostrzeńca  Pawłowego  nie  znamy  z  imienia,  jak  i  nie  posiadamy  żadnych
informacji o siostrze Pawła. Nie wiemy czy był chrześcijaninem. Nie wiemy nawet czy
mieszkał w Jerozolimie. A przede wszystkim nie wiemy dlaczego tak łatwo, jak sugerują
Dz 23, 16 dostał się do twierdzy, w której przybywał Paweł, i dlaczego jego „donos” (23,
20–22)  miał  tak  wielki  wpływ  na  dalszy  ciąg  wydarzeń  (23,  23–35)  związanych
z Pawłem?
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przemawia fakt, że Apostoł nigdy nie wspomina o żonie i swojej rodzinie.
Natomiast przeciw jego bezżenności przemawia nauczanie Talmudu, który
nakazuje, aby człowiek był żonaty (Jewamot 62b; Sota 21)24. Za wdowień-
stwem Pawła zdaje się przemawiać tekst „tym, którzy już owdowieli, mó-
wię: dobrze będzie, jeśli pozostaną jak i ja” (1 Kor 7, 8). Wobec wielości su-
gestii  jakie nasuwa tekst  biblijny i  nauczanie judaizmu,  trafną  może być
teza. która podpowiada, że Paweł świadomie wybrał stan abstynencji mał-
żeńskiej.  Taki  wybór był  spowodowany specyficznymi warunkami pracy
apostolskiej, częstymi podróżami i umiłowaniem Królestwa Bożego25. 

Neotestamentalne myślenie o rodzinie zawdzięcza Apostołowi Naro-
dów nowe światło. Paweł, wychodząc od Wcielenia Jezusa Chrystusa i Jego
Ewangelii,  nadał  naturalnym relacjom jakie zachodziły wtedy w rodzinie
nowy kierunek i nową  interpretację.  Nie wystarczały już  relacje,  którymi
dotychczas kierowała się  rodzina. W dobie Objawienia Bożego,  życie ro-
dzinne nabiera nowego wymiaru w Chrystusie Panu. Ten nowy wymiar ro-
dziny Apostoł Narodów nakreślił w tzw. „tablicach domowych”. 

PAWŁOWE „TABLICE DOMOWE”

Terminem „tablice domowe” lub „tablice norm stanowych” zwykło się
określać instrukcje i wskazania o charakterze etycznym skierowane do po-
szczególnych osób wchodzących w skład rodziny zarówno w świecie chrze-
ścijańskim jak i grecko-rzymskim26.  W Nowym Testamencie tym mianem
powszechnie określa się następujące teksty: Ef 5, 22 – 6, 9; Kol 3, 18 – 4, 1;
1 Tm 2,  8–15; 6, 1; Tt 2, 1–10 oraz 1 P 2, 13 – 3, 727. Schemat i kolejność po-

24 Klemens Aleksandryjski zdaje się sugerować, że Paweł był żonaty (Stromata, 3,
52–53). 

25 Por. B. BYRNE, Paolo e la donna cristiana, Milano 1989, s. 115-116; K. ROMANIUK,
Święty Paweł o kobietach, Warszawa 1995, s. 45–47. 

26 Por.  K.  ROMANIUK,  Morfokrytyka  i  historia  redakcji,  Warszawa  1983,  s.  53;
H. ZIMMERMANN,  Metodologia  del  Nuovo  Testamento.  Esposizione  del  metodo  storico-
critico, Torino 1971, s. 146–147. 

27 Perykopa 1 P 2, 13 – 3, 7 jest parenezą o uznaniu każdej władzy cywilnej, bez
względu na to, kto ją sprawuje. Adresaci są wezwani do respektowania władzy, która
ma za zadanie dbanie o porządek społeczny (w. 14).  Motywacją  do uznawania takiej
władzy nie jest nagroda albo kara ze strony władzy cywilnej, ale wypełnienie woli Bożej
(w. 15), albowiem chrześcijanin jest sługą Boga (w. 16). Przykładem dla chrześcijanina,
jak zachowywać się wobec władzy świeckiej, jest postać Jezusa Chrystusa, cierpiącego
Sługi (2, 21–25), który dzięki posłuszeństwu w cierpieniu dokonał dzieła zbawienia. Idea
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uczeń zawartych w tych „tablicach” są praktycznie zawsze te same. Od sta-
nu najsłabszego do najsilniejszego (żony – dzieci – niewolnicy; mężowie –
ojcowie – panowie). Od strony słabszej wymagane jest posłuszeństwo, zaś
od strony silniejszej rozwaga i umiar. Posłuszeństwo i uległość nie są tutaj
rozumiane w sensie ślepego poddaństwa, czy też zniewolenia, ale ze względu
na Chrystusa Pana. 

Genezą „tablic domowych” zdają się być pouczenia katechetyczno-wy-
chowawcze pochodzenia zarówno judaistycznego jak i hellenistycznego28.
Ten typ pouczeń był dobrze znany, skoro w Nowym Testamencie, pojawia-
ją się np. katalogi cnót i wyrzeczeń (por. Rz 1, 29–31; 1 Kor 5, 10–11; Ga 5,
19–21),  czy też  obowiązków chrześcijańskich (por.  1 Tm 3,  1–7;  5,  17–19;
Tt 1, 7–9). Przed analizą teologiczną „tablic domowych” dwie uwagi. Primo,
z tej racji, że powszechnie uważa się, że List do Efezjan poszerza i rozbudo-
wuje  myśl  teologiczną  zawartą  w Liście  do  Kolosan29,  dlatego  perykopa
z Kol 3, 18 – 4, 1 będzie omawiana jako pierwsza. Secundo, już pobieżna ana-
liza porównawcza perykop z Kol 3, 18–4, 1 i Ef 5, 22 – 6, 9 pozwala zauwa-
żyć, że Pawłowa pareneza familiaris w obydwu tekstach dotyczy trzech wza-
jemnych relacji jakie najczęściej się pojawiały w ówczesnym modelu  oi=koj:
żony – mężowie; dzieci – rodzice (ojcowie) i niewolnicy – panowie. 

podporządkowania powinna być zachowywana w rodzinie, ale ma to być podporządko-
wanie ze względu na Boga (3, 1–5) z zachowaniem mądrości, serdeczności i szacunku (3,
6–7).  Autor 1 P w swoim nauczaniu wiele czerpie z wczesnochrześcijańskiej tradycji.
„Jego oryginalnym wkładem jest podkreślenie wspólnego powołania chrześcijańskiego
małżonków dla osiągnięcia szczęścia wiecznego, które powinno inspirować  wzajemne
relacje i małżeński szacunek do siebie nawzajem” – S.  HAŁAS, Pierwszy List św. Piotra,
Częstochowa 2007, s. 233. 

28 W literaturze pozabiblijnej wczesnego chrześcijaństwa „tablice domowe“ spoty-
kane są np. w Didache 4, 9–11, w Liście Barnaby 19, 5–7, w Pierwszym Liście św. Klemensa
21, 6–9 oraz w Liście św. Polikarpa do Filipian 4, 2 – 6, 3.  „Tablice domowe” odzwiercie-
dlają  obraz starożytnej rodziny z czołową pozycją  ojca, podporządkowaną  rolą kobiet
(żona, matka, córki) i mocno ograniczonymi prawami dzieci, sług i niewolników. Por.
A. SIKORA,  Rodzina w „tablicach domowych”,  [w:]  Biblia o rodzinie,  red. G.  WITASZEK,
Lublin 1995, s. 47–50. 

29 W tej kwestii warto zacytować trafne spostrzeżenie: np. termin  oivkonomia (wło-
darstwo, zarządzanie) „w Kol 1, 25, podobnie jak w 1 Kor 4, 1; 9, 17, oznacza on mandat
głoszenia tajemnicy Chrystusa, w Ef 3, 2 mimo zależności od Kol 1, 25, to samo pojęcie
określa Boży plan zbawienia, podobnie jak w Ef 1, 10; 3, 9” – H. LANGKAMMER, List do
Efezjan, Lublin 2001, s. 13. 
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PARENEZA FAMILIJNA (KOL 3, 18 – 4, 1)

Widząc zagrożenie dla  wspólnoty eklezjalnej  w Kolosach,  ze strony
głosicieli błędnych nauk (por. Kol 2, 6–23), Paweł zachęca wierzących do za-
korzenienia w Chrystusie (Kol 3, 1–4). Udzielając napomnień, co do stylu
życia chrześcijańskiego (por. Kol 3, 6–17), Apostoł koncentruje swoje naukę
na podaniu zasad etycznych dla wspólnoty rodzinnej (por. Kol 3, 18 – 4, 1)
swoich czasów. Perykopa 3, 18–4, 1 jest powszechnie uznawana za najstar-
szy tekst spośród tzw. „tablic domowych” w Nowym Testamencie. Podaje
ona trzy pary  pouczeń  dotyczących relacji  w ówczesnej  rodzinie:  relacje
małżeńskie (por. Kol 3, 18–19), relacje rodzicielskie (por. Kol 3, 20–21) i rela-
cje dotyczące świata pracy (por. Kol 3, 22 – 4, 1). Elementem, który wiąże te
trzy typy relacji jest osoba głowy i ojca rodziny, który jest jednocześnie mę-
żem,  ojcem  i  panem.  Taki  stan  relacji  odzwierciedla  antyczną  strukturę
wspólnoty rodzinnej, o charakterze wybitnie patriarchalnym. Godnym pod-
kreślenia jest fakt, że część napomnień skierowana jest także do żon, dzieci
i niewolników, co by świadczyło o traktowaniu ich „jako świadomych i od-
powiedzialnych współuczestników życia domowego”30. 

Paraneza skierowana do żon (por. Kol 3, 18) wyraźnie różni się od tej
skierowanej do dzieci i niewolników (por. Kol 3, 20. 22). Od żon wymagane
jest  poddanie (u`pota,ssesQe)  zaś  od  dzieci  i  niewolników  posłuszeństwo
(ùpakou,ete). W przypadku żon nie chodzi tutaj o poddaństwo niewolnicze, ale
o względy i  racje  duchowe i  religijne.  W sensie  bardzo szerokim chodzi
o porządek i ład we wspólnocie rodzinnej. W relacji do męża żona powinna
uświadomić sobie jaka jest jej funkcja, rola i zadania przypadające jej z natu-
ry,  Prawa Bożego i  cywilnego31.  Motywem  jej  poddania jest  postać  Jezusa
Chrystusa podanego woli Boga i Jego planowi (por. Flp 2, 6–8). Dzieciom
i niewolnikom nakazuje się  posłuszeństwo (por. Ef 6, 1). Nie chodzi tutaj
o posłuszeństwo wymuszone, ale świadome, wynikające z Dekalogu (por.
Wj 20, 12). To posłuszeństwo, w świetle Prawa, wydaje się tracić swoją moc
w momencie opuszczenia przez dziecko domu rodzinnego (por. Rdz 2, 24).
Motyw posłuszeństwa posiada znamię chrystologiczne: przypodobanie się
Panu, Jezusowi Chrystusowi (por. 2 Kor 5, 8–10; Kol 1, 9–10). 

30 B. ADAMCZEWSKI,  List do Filemona. List do Kolosan, Częstochowa 2006, s. 327. 
31 „Użycie  formy czasownikowej  ùpota,ssesQe (bądźcie  poddane) w Biblii  zdaje  się

sugerować,  iż  Pawłowi nie chodzi tutaj o poddanie żon władzy mężów, ale o dbanie
w Kościele o ład i porządek,  ustanowiony przez Boga w akcie stworzenia i  potwier-
dzony przez Jego porządkujące Prawo” – B. ADAMCZEWSKI, List do Filemona, dz. cyt.,
s. 327–328; A. SIKORA, Rodzina w „tablicach domowych”, dz. cyt., s. 50. 
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Napomnienie skierowane do niewolników32 dotyczy trzech zagadnień:
posłuszeństwa (3, 22), rzetelności w posługiwaniu (3, 22b–24) oraz wystrze-
gania  się  nieprawości  (3,  25).  Niewolnicza  praca  pozorowana  jest  tylko
„służbą dla oka” (por. Ef 6, 6) i formą przypodobania się panu. Taki sposób
postępowania kreuje fałszywy obraz o niewolniku chrześcijaninie i jego pra-
cy. Motyw rzetelności, szczerości i gorliwości w pracy powinien mieć swoje
źródło w Panu, a właściwie w bojaźni Pańskiej, „która jest początkiem mą-
drości i wspaniałą zapłatą dla tych, co według niej postępują” (Ps 111, 10). 

Paraneza skierowana do pana domu (pater familiars), który jest mężem,
ojcem i panem w jednej osobie, dotyczy trzech kwestii. W mądrym zarządza-
niu domem na pierwszym miejscu powinna znajdować się miłość i to miłość
oblubieńcza, z którą powinien wychodzić mężczyzna (por. Pnp 8, 6–7). Na
drugim miejscu, sprawowanie ojcowskiej władzy powinno dokonywać się
w duchu miłości i poszanowania godności dziecka (por. Pnp 3, 21). „Obca
ma być zatem ojcom bezduszna surowość uniemożliwiająca dzieciom nale-
żyty rozwój”33. Po trzecie, relacja pan – niewolnik powinna być więzią opar-
tą na sprawiedliwości moralnej i poszanowaniu niewolnika wedle poucze-
nia  Syracha:  „Nie  krzywdź  sługi  rzetelnie  pracującego  ani  najemnika
oddającego się  zajęciu z całej  duszy! Dusza twa niech miłuje rozumnego
sługę, i nie pozbawiaj go wolności” ( Syr 7, 20–21)34. 

PARENEZA FAMILIJNA (EF 5, 22 – 6, 9) 

Druga część Listu do Efezjan (por. Ef 4, 1 – 6, 20) to pareneza na temat
życia chrześcijańskiego zgodnego z powołaniem otrzymanym od Boga. Ma

32 Niewolnictwo w świecie greckim istniało od dawna. Wzmożenie niewolnictwa
wydaje się przypadać  na VI/V w. p.n.e. Niewolników zatrudniano głównie w kopal-
niach, ogrodnictwie, sadownictwie, rzemiośle, rolnictwie i w domach co zamożniejszych
obywateli.  Wyspa Chios uchodziła w świecie greckim za swoisty  targ niewolnikami,
których można było kupić stosunkowo tanio. Struktury państwa ateńskiego zatrudniały
ich np. w policji. „Niewolnik był traktowany jako  «narzędzie obdarzone głosem» i nie
posiadał  praw”.  Była  to  tania  siła  robocza,  ale  jakość  jej  pracy  była  niska,  dlatego
niewolnicy byli zatrudniani do prostych i prymitywnych prac. Por.  K.  KUMANIECKI,
Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, dz. cyt., s. 147–148. 

33 A.  SIKORA, Rodzina w „tablicach domowych”, dz. cyt., s. 51; E.  GHINI,  Lettera ai
Colossesi. Commento pastorale, Bologna 1990, s. 130. 

34 Por. G.  GHIBERTI,  „Siate sottomessi”. La parenesi cristiana sulla famiglia, „Parola
Spirito e Vita” 14(1986), s. 170–171; G.  SGARGI (a cura di),  Lettera ai Colossesi, Bologna
2000, s. 144. 
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to być  życie w jedności (por. Ef 4, 1–16), w łączności z Chrystusem (por.
Ef 4, 17–24), przepełnione miłością (por. Ef 4, 25 – 5, 2), wiarą (por. Ef 5, 3–
14) i roztropnym postępowaniem (por. Ef 5, 15–20). Następnie w 5, 22 – 6, 9
Apostoł  podaje  zestaw napomnień  dla  społeczności  rodzinnej  świata an-
tycznego.  Podobnie jak w Kol 3,  18–4,  1,  także i  tutaj  są  one zestawione
w trzy pary pouczeń: małżonkowie (5, 22–33), rodzice i dzieci (6, 1–4) oraz
niewolnicy i ich panowie (6, 5-9).  Z tym, że tutaj te wskazania są uzasad-
nione teologicznie w oparciu o tajemnicę  misterium Chrystusa i Kościoła
(5, 23–25.29. 32). Paraneza w Ef 5, 22 – 6, 9 wzywa małżonków do budowa-
nia i odwzorowywania wzajemnej relacji, tak, jak to ma miejsce w przypad-
ku Chrystusa i Kościoła: „głową kobiety jest mąż, a głową Kościoła – Chry-
stus.  Jak Chrystus wydał  samego siebie za Kościół,  aby go uświęcić,  tak
i mąż powinien wszystko cierpliwie znosić dla żony, aby ją uświęcić”35. Je-
żeli między Chrystusem a Kościołem istnieje relacja Oblubieńca do Oblubie-
nicy, to również taka relacja miłości oblubieńczej powinna być odwzorowy-
wana  pomiędzy  małżonkami36.  Jeżeli  władza  Chrystusa  na  Kościołem
pozbawiona jest tyranii i serwilizmu, to również w relacji mąż-żona takich
negatywnych powiązań być nie może37. 

W przeciwieństwie do napomnienia z Kol 3, 18–4, 1 tematyka relacji
dzieci – rodzice (6, 1–3) jest nieco rozbudowana. Po pierwsze, posłuszeń-
stwo dzieci powinno być motywowane  w Panu, czyli budowane na nauce
Chrystusa (por. Ef 6, 1). Po drugie, czwarte przykazanie Dekalogu jest naj-
ważniejszym z przykazań w procesie wychowawczym dzieci (por. Ef 6, 2).
Po trzecie, ojcowie (rodzice) w karceniu i napominaniu powinny zachowy-
wać umiar i rozwagę w stosunku do dzieci (por. Ef 6, 3). Paraneza niewol-
nik-pan z Ef 6, 5–9 tematycznie podobna jest do tej z Kol 3, 22 – 4, 1. Mimo
twardych warunków swego życia, od niewolnika chrześcijanina wymagane

35 M. WIKTORYN, Dzieła egzegetyczne. Komentarz do listów do Efezjan, do Galatów i do
Filipian, przekł., wstęp i indeks A. BARON, Kraków 1999, s. 162. 

36 T. K. ABBOTT, A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles to the Ephesians
and to the Colossians,  Edinburgh 1985, s.  165–167; G.  GHIBERTI,  „Siate sottomessi”, dz.
cyt., s. 171–173.

37 Teodoret z Cypru († ok. 466), biskup i komentator Listów Pawłowych, w nawią-
zaniu do tego, takie daje pouczenie: „Naśladujcie troskliwość Pana: troskę, którą On oka-
zał wobec Kościoła, wy okazujcie żonom. Chrystus Pan nie zawahał się ponieść śmierć
za swą Oblubienicę, aby ją oczyścić i uczynić jasną... Tak więc i my powinniśmy oka-
zywać żonie podobną miłość i troszczyć się o nią jak o własne ciało. Jeśli jakaś część ciała
zachoruje, nie odcinamy jej, lecz leczymy. Tak samo również wy powinniście troszczyć
się o żony” – Komentarz do Listów św. Pawła do: Galatów, Efezjan, Filipian i Kolosan, przekł.
i przyp. S. KALINKOWSKI, wprow. i indeksy A. BARON, Kraków 1999, s. 76. 
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jest życzliwe nastawienie i godna postawa, oparta na sumiennym posługi-
waniu, jakby to była służba Chrystusowi samemu (por. Ef 6, 5–8). Zarówno
niewolnik jak i pan powinni mieć świadomość kim są, albowiem „po odej-
ściu stąd nie będzie już różnicy między niewolnikiem a panem, lecz będzie
rozróżnienie między człowiekiem cnotliwym i występnym”38. 

PARENEZY STANOWE (1 Tm 2, 8–15; 6, 1–2; Tt 2, 1–10)

Niektórzy egzegeci sugerują, że pośród Pawłowych tekstów, „bardziej
domowy i familijny charakter” posiadają perykopy Kol 3, 18–4, 1 i Ef 5, 22 –
6,  9.  Te dwie perykopy,  możemy nazywać  „tablicami norm stanowych”.
Natomiast teksty z 1 Tm 2, 8–15; 6, 1–2 i Tt 2, 1–10, ze względu na omawia-
ną w nich szeroką gamę stanów w społeczności Kościoła, lepiej jest nazy-
wać „tablicami gminy chrześcijańskiej”39. Dlatego tym dwóm ostatnim pe-
rykopom poświęcimy nieco mniej uwagi. 

Napomnienia w 1 Tm 2, 8–15 są  apostolskim i urzędowym pragnie-
niem Pawła, co do zachowania się i postępowania niektórych stanów życia
społecznego. Jest to swoista paraneza kościelna, w której Apostoł zachęca
mężczyzn aby nie wypaczali modlitwy liturgicznej. Ma być ona wolna od
gniewu (w. 8). Niewiastom zalecana jest skromność w ubiorze i wyglądzie
zewnętrznym w czasie spotkań liturgicznych (w. 9). Niech o wystroju kobiety
świadczą  jej dobre uczynki, cichość,  umiar w używaniu słowa (w. 11–12)
a nade wszystko podporządkowanie się planowi Boga Ojca, w którym ro-
dzina i  macierzyństwo ma swoje naturalne i  przez Boga chciane miejsce
(por. Rdz 1, 28; 2, 24)40. Interesujące jest przesłanie jakie kryje się w relacji
niewolnik – pan w 1 Tm 6, 1–2. Właściwie mamy tutaj dwa typy relacji nie-
wolnik-pan: niewolnik chrześcijanin – pan poganin i niewolnik chrześcijanin
– pan chrześcijanin. Paweł, w swojej apostolskiej mocy, żąda od Tymoteusza
jednoznacznej nauki: bez względu jakiego wyznania jest pan, niewolnik po-
winien swoją postawą okazywać szacunek, lojalność i sumienność w wypeł-
nianiu swoich obowiązków. A kiedy zajdzie tego potrzeba, być także głosi-

38 TEODORET Z CYPRU, Komentarz do Listów św. Pawła do: Galatów, Efezjan, Filipian
i Kolosan, dz. cyt., s. 78

39 Por. H. LANGKAMMER, List do Kolosan, Lublin 2002, s. 89; C. MARCHESELLI-
CASALE (a cura di), Le lettere pastorali, Bologna 1995, s. 167–168; L. OBERLINNER (trad.
e com), Le lettere pastorali. Tomo primo. La prima Lettera a Timoteo, Brescia 1999, s. 173–176. 

40 Por. H. LANGKAMMER, Listy Pasterskie. Pierwszy list do Tymoteusza. Drugi list do
Tymoteusza. List do Tytusa, Lublin 2006, s. 39. 
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cielem Chrystusa i jego wiernym uczniem i „pożytecznym dla właściciela,
przygotowanym do każdego dobrego czynu” (2 Tm 2, 21). 

Dbanie o moralną  postawę  poszczególnych stanów społeczności ów-
czesnego Kościoła było czymś nieodzownym41. W Tt 2, 1–10 Apostoł Naro-
dów adresuje swoją parenezą do starszych mężczyzn i kobiet (ww. 2–3), do
młodych kobiet i młodzieńców (ww. 4–6) oraz do niewolników (ww. 7–10).
Ta paraneza to odpowiedź Pawła na błędną naukę głoszoną przez fałszy-
wych nauczycieli (Tt 1, 10–16). Apostoł pragnie pouczyć Tytusa jaka powin-
na być i co powinna zawierać „zdrowa nauka” (w. 1) dla stanów, o których
tutaj mowa. Zdrowa nauka powinna u chrześcijanina kształtować i ugrunto-
wywywać w jego sercu takie cnoty, jak: trzeźwość, stateczność, roztropność,
zdrowa wiara,  miłość,  cierpliwość,  skromność,  unikanie  plotek,  prawdo-
mówność, czystość, gospodarność, dobroć, umiarkowanie, prawość, powa-
ga, posłuszeństwo, rzetelność, nie pożądanie własności drugiego i wierność.
Cnoty są obrazem chrześcijanina, stylu jego życia i odbiciem poziomu jego
wiary, albowiem „już na tej płaszczyźnie da się odróżnić tego, kto napraw-
dę należy do Chrystusa, od każdego innego, kto Zbawiciela nie poznał”42. 

ZAKOŃCZENIE

Apostoł Paweł w swoich Listach podaje liczne zachęty do budowania
i uporządkowywania życia w rodzinie. To przekonanie jest cały czas obecne
także w nauczaniu Kościoła, dla którego rodzina jest drogą  powszechną,
pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak
jak niepowtarzalny jest każdy człowiek”43. W swoim nauczaniu Paweł wie-
lokrotnie daje do zrozumienia, że klimat ówczesnej rodziny jest mu wyjąt-
kowo bliski. Taki stan rzeczy przede wszystkim jest dostrzegalny w tzw.
„tablicach domowych” (por. Ef 5, 22 – 6, 9; Kol 3, 18 – 4, 1; 1 Tm 2, 8–15;
6, 1–2; Tt 2, 1–10) oraz w „tablicach norm stanowych” (por. 1 Tm 2, 8–15;
6, 1–2 i Tt 2, 1–10), które były bardzo rozpowszechnione w świecie antycz-

41 Grupowanie  pouczeń  dla  poszczególnych  stanów  społeczności  Kościoła  było
czymś szczególnie ważnym i potrzebnym, skoro w Listach Pasterskich dość często spoty-
kamy „tablice norm stanowych“: ubiór kobiet (1 Tm 2, 9-15); cechy i cnoty biskupa (3, 1–
–5; Tt 1, 79) i diakona (1 Tm 3, 6–13); postępowania i zachowanie wdów (5, 3–16) i prez-
biterów (5, 17–25; Tt 1, 5–6), czy też wskazania ogólne dla wiernych Kościoła (Tt 3, 1–7). 

42 A. SIKORA, Rodzina w „tablicach domowych”, dz. cyt., s. 61; por. H. MERKEL, Le
lettere pastorali, Brescia 1997, s. 128–130. 

43 LR 2.
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nym (np. Didache 4, 9–11). Mówiąc o rodzinie Apostoł Narodów ma przed
oczami model rodziny i domu ówczesnych czasów, gdzie głową  rodziny
był  ojciec  (pater  familias),  rodzina  rządziła  się  prawem  patriarchatu,  zaś
komponentami jej byli: żona bądź żony, dzieci, córki, które nie wyszły za
mąż,  niekiedy dalsi krewni i  niewolnicy. Ten charakter patriarchalny do-
skonale  oddaje  niejeden  tekst  o  podobnym  brzmieniu:  „głową  każdego
mężczyzny jest jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową  kobiety, a głową
Chrystusa jest Bóg” (1 Kor 11, 3). 

Na  podstawie  „tablic  domowych” widać,  że  rodzina  chrześcijańska
wraz z poszczególnymi jej  komponentami jest społecznością  inspirowaną
nauczaniem ewangelicznym, gdzie Chrystus jest wzorem i motywem od-
niesieniem dla niej. Apostoł w swoim nauczaniu, przedstawionym w „tabli-
cach norm rodzinnych i stanowych”, wykazuje się wyjątkową troską o sta-
ny (mężczyźni, starsi, młodzieńcy, młode kobiety, dzieci, niewolnicy) żyjące
w  społeczności  Kościoła.  Jego  zatroskanie  jest  obszerne  z  teologicznego
punktu widzenia i mocno zakorzenione w Ewangelii, która daje jakby nową
i  zdrową naukę o relacjach, które w społeczeństwie istniały już od wieków.
Trzeba zaznaczyć, że ani w „tablicach  norm domowych i stanowych”, ani
w pozostałych tekstach Pawłowych i  nowotestamentalnych nie spotkamy
pełnej nauki o rodzinie.  Jest  natomiast  wiele wypowiedzi okazjonalnych,
które pozwalają zrozumieć nam czym była rodzina dla świata antycznego
w czasach Apostoła i nie tylko. Tematyka rodzinna i familijna musiała być
bliska  Pawłowi,  skoro  często  pisze  on  do  swoich  kościołów,  do  wspólnot
przez siebie założonych, tak jakby on je zrodził (por. 1 Kor 4, 15), a wierzą-
cych z tych wspólnot uważa za swoje dzieci (por. 1 Tes 2, 11). Ogrom pracy
apostolskiej, trud, cierpliwość, niezłomność, zaangażowanie i staranie o to,
aby wierzący  poznali Chrystusa, i pozostali  w Chrystusie wystawia Pawłowi
jak najlepsze świadectwo do tego, aby uznać go za Apostoła rodzin, który
„jak matka troskliwie opiekuje się swoimi dzećmi” (1 Tes 2, 7). 
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PARENESIS BY PAWŁOW CONCERNING FAMILY. 
THE HISTORIC BIBLICAL-THEOLOGICAL CONTEXT OF THE SO CALLED 

’DOMESTIC BOARDS’

Repeatedly Apostle Paul renders numerous incentives to build and regulate family
life. The conviction has been always present in education of the Church for which a fam-
ily is a universal, special, the only and unique way as every man is also unique ( John Paul II
Letter to Families, Gratissimam Sane, 2).

In the article, in the introduction the author analyses the concept of family in the
ancient world (Judaism, Greece and Rome) which definitely had a patriarchal character
and consisted of many components (wife, children, slaves). By analysing the so called
‘bords of domestic norms’ (Ef 5, 22 – 6, 9; Kol 3, 18 – 4, 1; 1 Tm 2, 8–15; 6, 1–2; Tt 2, 1–10)
that the attitude of mind of the New Testament about family owes a new light to the
Apostle of Nations. Paul who had derived from Jesus Christ’s Incarnation and His Gos-
pel set the new course and interpretation for the natural relations which took place with-
in family at that time. The hitherto relations connected with family are no longer suffi-
cient  in the era of  God’s Revelation family life  acquires a new dimension “in Jesus
Christ”

Vastness of apostolic work,  dedicationand care about permanence of family “in
Christ  is  the  best  testimony  to  acknowledge  him  as  Apostle  of  Families  who”  like
a mother minds his children thouhgtfully” (1 Tes 2, 7).

tłum. Jan Urbański
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METODA IN VITRO
 W ASPEKCIE ETYCZNO-PASTORALNYM

Metoda sztucznego zapłodnienia pozaustrojowego i przeniesienia za-
rodka do organizmu kobiety, zwana procedurą in vitro, ma już długą histo-
rię. Po raz pierwszy sztucznego zapłodnienia ludzkiej komórki jajowej poza
organizmem matki dokonali w USA w 1944 r. J. Rock i M. F. Menkin1. Po-
wołany do istnienia embrion żył jednak krótko.  „Sukces poprzedzony był
138 próbami, w których wykorzystano w sumie 800 komórek jajowych”2.
Pierwszym dzieckiem z próbówki jest  Louise Brown z Wielkiej  Brytanii.
Przyszła na świat 25 lipca 1978 r. Po czterech latach prób udało się wywołać
pierwszą ciążę. Według obliczeń ta długa droga prowadząca do „sukcesu”
została okupiona około setką zarodków ludzkich, które  zapłaciły za udany
eksperyment. 

Zagadnienie  in vitro można rozpatrywać w różnych aspektach: biolo-
gicznym, medycznym, prawnym, etycznym, czy wreszcie pod kątem troski
duszpasterskiej, wszak do takiej praktyki uciekają się również katolicy. Ka-
płani spotykają się z tym zagadnieniem w rozmowach z wiernymi, którzy
przejawiają zainteresowanie tego rodzaju praktyką. Problem ten pojawia się
coraz  częściej  jako  materia  grzechu w sakramencie  pokuty i  pojednania.
Wierni spowiadają się z tego grzechu, mają bowiem świadomość popełnio-
nego zła. Niestety najczęściej podejmują to zagadnienie już post factum. Jed-
nak czynić  należy wszystko, co tylko możliwe, aby wierni  mieli  świado-
mość  oceny  etycznej  takiego  działania  przed  podjęciem  decyzji,  skoro
uznajemy taką praktykę za niedopuszczalną.

1  Por.  J. ROCK, M. F.  MENKIN,  In vitro  fertilization and cleavage of human ovarian
eggs, „Science” 100(1944), s. 105–107.

2 B. CHYROWICZ, Bioetyka i ryzyko, Lublin 2002, s. 89.
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MOTYWY STOSOWANIA ZAPŁODNIENIA IN VITRO

Motywy sztucznego zapłodnienia in vitro nie zawsze są etyczne i szla-
chetne. Osobnym zagadnieniem jest bowiem powoływanie do istnienia za-
rodków jedynie w celach badawczych i  eksperymentalnych3.  „Tworzenie
embrionów ludzkich do celów naukowych jest zabronione”4. Zapłodnienia
in vitro dokonuje się także w celu pozyskania embrionalnych komórek ma-
cierzystych na potrzeby terapeutyczne. Już same motywy poczęcia dziecka
mogą  budzić  zrozumiałe kontrowersje. Można wskazać  pewne przykłady
w celu zilustrowania motywów  in vitro,  bo ich ocena z punktu widzenia
etycznego wydaje się nie budzić żadnych wątpliwości. I tak oto:

•  Kobiety  zachodzą  czasem  w  ciążę,  ale  celem  nie  jest  urodzenie
dziecka, ale pozyskiwanie komórek, tkanek czy organów. Obecnie doskona-
lone są metody aborcyjne do celów transplantacyjnych.

•  Znany jest  przypadek  kobiety,  która  poddała  się  sztucznemu  za-
płodnieniu nasieniem swojego ojca, w tym celu, aby z płodu uzyskać tkankę
genetycznie zgodną w terapii ojca dotkniętego chorobą Alzheimera.

•  Podejmuje  się  procedurę  in  vitro do  celów  terapeutycznych,  np.
w celu uzyskiwania szpiku kostnego, aby leczyć rodzeństwo dotknięte choro-
bą białaczki.

Powyższe przykłady, choć nie zawsze odnoszą się do zapłodnienia  in
vitro, ukazują jak różne mogą być motywy poczęcia człowieka. Przy ocenie
etyczno-moralnej jakiegoś działanie należy brać pod uwagę także motywy,
jakimi  kieruje  się  człowiek.  Jednak cel  –  choćby najszlachetniejszy  –  nie
uświęca (nie usprawiedliwia) stosowanych środków. 

Jakie są najczęstsze motywy uciekania się do metody in vitro? W Pol-
sce, według niektórych statystyk, ponad  milion par nie może mieć  dzieci
z powodu niepłodności. Wykonuje się rocznie 4,5–6 tys. zabiegów. Szacuje
się,  że gdyby znieść  bariery finansowe, rocznie wykonywanych mogłoby
być około 25 tys. zabiegów, bo wiele zainteresowanych nie podejmuje takie-
go działania ze względu na koszty, które wynoszą w granicach od 6 do 15

3 „Wykorzystywanie embrionów i płodów ludzkich jako przedmiotu eksperymen-
tów jest przestępstwem przeciw ich godności istot ludzkich, które mają prawo do takie-
go samego szacunku jak dziecko już narodzone i jak każdy człowiek”. EV 63; por. M. L.
DI PIETRO, E. SGRECCIA, Procreazione assistita e fecondazione artificiale tra scienza, bioetica
e diritto, Brescia 1999, s. 93–102.

4 RADA EUROPY, Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec
zastosowań  biologii i medycyny. Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie (Europejska
Konwencja Bioetyczna, Oviedo, 4 kwietnia 1997 roku), art. 18 par. 2.
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tys. złotych. Najczęstszym motywem podejmowania procedury in vitro jest
potrzeba spełnienia rodzicielstwa, która sama w sobie jest godziwa i szla-
chetna. Ale trzeba też zauważyć, że takie pragnienie macierzyństwa w wie-
lu przypadkach pojawia się dość późno. Gdy natura, wiek kobiety, wskazu-
ją raczej na to, że powinny się w niej rodzić instynkty babcine, to kobieta –
już  w zaawansowanym wieku –  przypomina sobie  o  macierzyństwie.  A
wtedy, jak się okazuje, poczęcie dziecka naturalnymi metodami jest o wiele
trudniejsze, a czasem już niemożliwe. Wystarczy przywołać przypadek pra-
wie 67-letniej rumuńskiej pisarki Adriany Iliescu, która w 2006 r. urodziła
dziewczynkę,  realizując  wreszcie potrzebę  macierzyństwa.  (Była  to  ciąża
bliźniacza, niestety jedno z dzieci zmarło w łonie matki). Nie na długo po-
zostawała najstarszą matką świata. W 2008 r. Hinduska – Omkari Panwar –
urodziła bliźnięta w wieku 70. lat.

W wielu przypadkach zachodzi niemożliwość poczęcia dziecka w wy-
niku normalnego aktu płciowego. Dziś medycyna może przyjść z pomocą
parom,  których  niepłodność  jest  spowodowana  różnymi  przyczynami,
a wiele z nich jest uleczalnych i nie jest konieczne uciekanie się do in vitro.
Najtrudniejszym problemem pozostają jednak przypadki nieuleczalnej bez-
płodności.

OCENA ETYCZNA

Przy ocenie etycznej należy wziąć pod uwagę wiele kryteriów. Ważne
są wspomniane motywy, ale istotne są także metody, jak też i skutki, jakie
ze sobą niesie in vitro. Negatywną ocenę takiego działania uzasadniają m.in.
następujące argumenty. Najpierw odnotować należy – z pozoru niewinnie
wyglądające, a jednak istotne – semantyczne ukrywanie prawdy. „Zafałszo-
wanie i zakłamanie prawdy w przypadku sztucznego zapłodnienia jest nie-
zwykle charakterystyczne i wymowne. Warto zaobserwować  rewolucję  se-
mantyczną, jaka dokonała się w nazewnictwie samego zabiegu. Pierwotnie
określany jako  technika sztucznej reprodukcji, stał się następnie  metodą wspo-
maganej prokreacji, by ostatecznie być przedstawionym jako  metoda leczenia
niepłodności”5. To ostatnie określenie jest zafałszowaniem prawdy, niepłod-
na para bowiem zarówno przed, jak i po in vitro pozostaje nadal dotknięta
niepłodnością.  Pragnienie  posiadania  dziecka  przez  małżeńskie  pary  jest

5 P.  BORTKIEWICZ,  Życie. Dar i zadanie, [w:] Otoczmy troską życie. Kościół niosący
ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Rok 2008/2009,
Poznań 2008, s. 130.
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czymś naturalnym i godziwym. Nie prawo do posiadania potomstwa budzi
wątpliwości, ale niektóre z metod, które prowadzą do spełnienia tego pra-
gnienia6. Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego, „dziecko nie jest czymś
należnym, ale jest darem. Największym darem małżeństwa jest osoba ludzka.
Dziecko nie może być uważane za przedmiot własności, za coś, do czego
prowadziłoby uznanie rzekomego prawa do dziecka. W tej dziedzinie jedynie
dziecko  posiada  prawdziwe  prawa:  prawo,  by  być  owocem właściwego
aktu miłości małżeńskiej rodziców i jako osoba od chwili swego poczęcia
mająca również  prawo do szacunku”7.  Dziecko powinno przychodzić  na
świat w trakcie osobowego zjednoczenia małżonków, jako owoc małżeń-
skiej miłości, która jest pełna, wierna i wyłączna8.

Nawet  homologiczne  zapłodnienie  in  vitro,  czyli  w  obrębie  danego
małżeństwa, choć nie narusza ich jedności, pozbawia jednak dziecka prawa
do tego, aby było owocem aktu małżeńskiego9, miłosnego zjednoczenia ro-
dziców, a nie jedynie efektem działania zespołu biologów i lekarzy10. In vi-
tro przyczynia się  tym samym do traktowania mającego przyjść  na świat
dziecka nie jako osoby – owocu miłości małżeńskiej, ale jako pewnego pro-
duktu. Dziecko jawi się jako efekt pewnego działania technicznego, pozbawio-
ne  jest  odniesienia  personalistycznego  działania  rodziców11.  Kongregacja
Nauki Wiary naucza, iż „pochodzenie osoby ludzkiej jest w rzeczywistości
rezultatem oddania się. Poczęte dziecko powinno być owocem miłości swo-
ich  rodziców.  Nie  może  być  pożądane i  poczęte  jako wynik  interwencji
technik medycznych i biologicznych; oznaczałoby to sprowadzenie go do
poziomu przedmiotu technologii naukowej”12.  In vitro ujawnia dysharmo-
nię z antropologicznym pryncypium, jakim jest nienaruszalny wymiar życia
rodzinnego. Zdaniem Jana Pawła II, akt zrodzenia „dziecka jest wydarze-
niem głęboko ludzkim i wysoce religijnym”13. Prokreacja domaga się zatem

6 J.  WOLSKI, In vitro a nadzieje i zagrożenia współczesnej rodziny, „Teologia i Moral-
ność” 4(2008), s. 125.

7 KKK 2378.
8 Por. W. BOŁOZ, Życie w ludzkich rękach, Warszawa 1997, s. 52.
9 Por. DV II, B, 5.
10 Por. L. MELINA (red.), Moralne działanie chrześcijanina, Poznań 2008, s. 374.
11 Por. M. L. DI PIETRO, E. SGRECCIA, Procreazione assistita e fecondazione artificia-

le..., dz. cyt., 130–131.
12 DV II, B, 4.
13 EV 43.
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zachowania  integralności  aktu  małżonków oraz  należnego  szacunku dla
osobowej godności poczętego życia14. 

W opinii Ojca Świętego, należy wskazać, że „różne techniki sztucznej re-
produkcji, które wydają się służyć życiu i często są stosowane z tą intencją,
w rzeczywistości stwarzają możliwość nowych zamachów na życie”15. Nie
tak dawno hierarchowie Kościoła w Polsce w sposób jednoznacznie nega-
tywny ocenili stosowanie takich praktyk16, określając in vitro jako pewnego
rodzaju wyrafinowaną aborcję. Uzasadnienie jest nader proste. Mówiła o tym
już wcześniej instrukcja Dignitas persona: „Prawdą jest, że blisko jedna trze-
cia kobiet, które uciekają się do metod sztucznego przekazywania życia, ro-
dzi  dziecko.  Trzeba  jednak  zaznaczyć,  że  biorąc  pod  uwagę  stosunek
wszystkich wyprodukowanych embrionów do embrionów rzeczywiście na-
rodzonych, liczba embrionów zniszczonych jest bardzo wysoka”17. W meto-
dzie tej  naruszone są  fundamentalne prawa dziecka, ponieważ  pozbawia
się go relacji bycia dzieckiem w pełnym tego słowa znaczeniu. Łamane są
zatem podstawowe zasady i prawa ojcostwa i macierzyństwa: relacji pomię-
dzy dzieckiem a rodzicem. Dziecko może mieć wielu rodziców: rodzice –
dawcy komórek rozrodczych, a także rodzice zwani zastępczymi (a przy-
najmniej matka zastępcza), a także rodzice prawni, np. ze względu na adop-
cję. W okresie ciąży, a także poprzez narodzenie, tworzy się intymna więź
pomiędzy matką a dzieckiem. Zdarzają się częste przypadki, że zastępcze
matki po urodzeniu nie chciały oddać dziecka. Dziecko, ma prawo być po-
częte z ojca w łonie swej matki, narodzone i wychowane w rodzinie, ma
prawo odnaleźć własną tożsamość i rozwijać się18.

In vitro rozumiane jest przez wielu w kategoriach należnego im prawa
wolności, prawa do szczęścia związanego z możliwością posiadania potom-
stwa. Nie zawsze jednak towarzyszy temu altruistyczna miłość. Bardzo czę-
sto uwidacznia się egoistyczne nastawienie, któremu nie towarzyszy posta-
wa poświęcenia siebie samego dla innych, lecz innych dla siebie. „Dziecko
nie jest rzeczą  i  nawet przyszli rodzice nie mogą  powiedzieć,  że mają  do
niego prawo, zwłaszcza, że to prawo jest zawsze okupione śmiercią jego bra-

14 Por. R. OTOWICZ, Etyka życia, Kraków 1998, s. 206.
15 EV 14.
16 Por.  RADA DS.  RODZINY KONFERENCJI  EPISKOPATU  POLSKI,  List  do

parlamentarzystów  na  temat  sztucznych  zapłodnień  in  vitro (Warszawa,  8.12.2007  r.),
http://ekai.pl/serwis/?MID=14057.

17 DP 14.
18 Por. W. BOŁOZ, Życie w ludzkich rękach, dz. cyt., s. 57.
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ci i sióstr”19. Najczęstszym argumentem małżonków, ale także i osób samot-
nych, jest argumentacja określana  prawem do szczęścia.  Pragnienie małżon-
ków etycznie nie usprawiedliwia działania mającego na celu zaspokojenie
ich skądinąd godnego pragnienia. Dziecko nie jest chciane dla niego same-
go, a jedynie z racji spełnienia oczekiwań i pragnień innych.

In vitro przypomina w pewnym sensie  supermarket.  Dla wielu klinik
stanowi to bardzo lukratywny interes, a i ubogie kobiety często czerpią ma-
terialne  korzyści  z  wynajmowania swego ciała.  Mamy do czynienia  także
z prawną  formą  umowy  kupno-sprzedaż usług macierzyńskich,  jest  to  ko-
mercjalizacja macierzyństwa. W wielu krajach brakuje do dzisiaj rozwiązań
prawnych w tej materii,  choć  w wielu istnieje zakaz  odpłatności za macie-
rzyńskie zastępstwo. Europejska konwencja bioetyczna zakazuje czerpania zy-
sku z ludzkiego ciała. Ciało ludzkie i jego części nie mogą, same w sobie,
stanowić źródła zysku20. Macierzyństwo zastępcze łamie wskazaną zasadę.
Narusza godność i dobro osobowe dziecka, przede wszystkim jego prawo
do własnych rodziców, wprowadza podział między czynnikami biologicz-
nymi, psychicznymi i moralnymi. Macierzyństwo zastępcze heterologiczne
narusza także jedność małżeństwa21. 

W zapłodnieniu  in vitro  dziecko staje się  towarem w konsumpcyjnym
świecie. W takiej optyce chodzi o zaspokojenie za wszelką cenę własnych
potrzeb, nie zwracając przy tym uwagi na łamanie prawa innych, zwłaszcza
narażając ich na utratę życia22, jak to ma miejsce w przypadku śmierci za-
rodków. Jak pokazuje praktyka, niejednokrotnie dochodziło do pomyłko-
wej zamiany zarodków, o czym nie tak dawno naocznie przekonały się dwie
pary rodziców korzystających z procedury in vitro we Włoszech. Otóż wło-
skiej parze urodziło się dziecko o murzyńskiej karnacji. A parze pochodzą-
cej z Afryki urodziło się dziecko białe. Nie był to odosobniony przypadek
zamiany zarodków, o czym donosiły mass media. Przypuszczać można, że
przypadków nieujawnionych jest spora liczba. 

Instrukcja  Dignitas personae zwraca uwagę, iż „embriony uzyskane  in
vitro, u których występują wady, są od razu odrzucane. Coraz częstsze są
przypadki, że pary, które nie są bezpłodne, korzystają z metody sztucznego
przekazywania życia jedynie w tym celu, by móc dokonać genetycznej se-

19 RADA DS. RODZINY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI, List do parlamenta-
rzystów..., dok. cyt.

20 RADA EUROPY, Konwencja o ochronie praw człowieka, dok. cyt., art. 21. 
21 Por. W. BOŁOZ, Życie w ludzkich rękach, dz. cyt., s. 61–62.
22 Por.  M.L.  DI  PIETRO,  E.  SGRECCIA,  Procreazione  assistita  e  fecondazione

artificiale..., dz. cyt., s. 165.
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lekcji  swoich  dzieci”23.  Coraz  częściej  mamy do czynienia  z  diagnostyką
preimplantacyjną, która jest pewną formą procedury selekcyjnej i kontroli
jakości mającego przyjść na świat dziecka, w przypadku niespełnienia ocze-
kiwanych standardów jest eliminowane24.

Czasami może dochodzić do przypadków kazirodztwa. Praktyka in vitro
staje się coraz powszechniejsza, a przy procedurze heterologicznej  in vitro
anonimowy dawca np. nasienia może być ojcem dzieci, które nieświadome
biologicznego pokrewieństwa mogą  zawrzeć  ze sobą  związek małżeński.
Taka obawa jest uzasadniona25. Nadto matka „godząca się na noszenie ge-
netycznych dzieci  swojej  córki  i  zięcia  popełnia  techniczne  kazirodztwo,
czyniąc poczęte dzięki metodzie in vitro dziecko synem i wnukiem tej samej
kobiety, szwagrem swojego ojca i bratem swojej matki”26. 

Na  obecnym  poziomie  rozwoju  nauk  medycznych  i  świadomości
etycznej można wyróżnić dwa sposoby podejścia do przekazywania życia
ludzkiego, które całkowicie różnią się od siebie. Pierwszy wychodzi z zało-
żenia, że życie jest darem i owocem miłości małżeńskiej. Drugi natomiast
traktuje życie ludzkie, a w konsekwencji i dziecko, jako przedmiot produk-
tu27. Człowiek powinien przychodzić na świat jako owoc miłości i nie może
stawać się produktem. Reproduktywna metoda in vitro ujawnia dysharmonię
z antropologicznym pryncypium,  jakim jest  nienaruszalny wymiar  życia
osobistego i rodzinnego. Według Jana Pawła II, akt zrodzenia „dziecka jest
wydarzeniem głęboko ludzkim i wysoce religijnym”28. Prokreacja tym sa-
mym domaga się zachowania integralności aktu małżonków oraz należne-
go szacunku dla osobowej godności poczętego życia29.

Przy ocenie etycznej procedury  in vitro należy brać pod uwagę także
skutki zdrowotne, zarówno w odniesieniu do matki, jak i poczętego dziec-
ka30. Po wielu latach stosowania metody in vitro należy uwzględnić jeszcze

23 DP 15.
24 Por. M.  MACHINEK,  Życie w dyspozycji człowieka. Teologia moralna wobec proble-

mów etycznych u początku życia ludzkiego, Olsztyn 2000, s. 126.
25 Por. W. BOŁOZ, dz. cyt., s. 60.
26 B. CHYROWICZ, Bioetyka i ryzyko, dz. cyt., s. 103. W 2004 r. mass media donosi-

ły, że Elizabeth Sales, 53-letnia Brazylijka, urodziła własną  wnuczkę,  synowa bowiem
miała problemy z donoszeniem dziecka do końca ciąży.

27 Por. W. BOŁOZ, Życie w ludzkich rękach, dz. cyt., s. 51.
28 EV 43.
29 Por. R. OTOWICZ, Etyka życia, dz. cyt., s. 206.
30 E.  SGRECCIA,  La procreazione artificiale alla luce dell’Istruzione Donum Vitae, [w:]

La procreazione assistita aspetti scientifici, etici e giuridici. Atti della III Giornata Europea di
Bioetica, Milano 26 novembre 1988, Torino 1989, s. 59–68; M. L. DI PIETRO, E. SGRECCIA,
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jeden aspekt zdrowotny wspomaganej reprodukcji. Pod znakiem zapytania
pozostaje nie do końca jeszcze poznana kwestia zdrowia matki oraz ryzyka
powstania defektów u dzieci poczętych w wyniku metody  in vitro31. Choć
badań i opracowań w tej materii jest coraz więcej, daje się zauważyć w tej
kwestii – i to z różnych motywów – zmowę milczenia bądź ukrywania oczy-
wistych i potwierdzonych naukowo faktów. Choć  wskazuje się  na liczne
defekty dzieci powoływanych do życia metodą in vitro, to jednak o poważ-
nym ryzyku zdrowotnym zarówno matki, jak i mającego narodzić się dziec-
ka, nie informuje się potencjalnych kandydatów korzystających z usług kli-
nik.  Przykładem  tego  drugiego  jest  choćby  publiczne  zamieszczanie
ogłoszenia kliniki, w której można przeczytać informację: Ze statystyk pro-
wadzonych na całym świecie wynika, że leczenie niepłodności (również za-
płodnienie pozaustrojowe) nie zwiększa ryzyka wad genetycznych ani ana-
tomicznych32. 

Powyższe stwierdzenie staje w sprzeczności z tym, co prezentują prze-
prowadzone już  badania. Analiza i metaanaliza wielu niezależnych ośrod-
ków badawczych wykazuje,  że praktyka  in vitro jest  obarczona szeregiem
niebezpiecznych powikłań zarówno dla zdrowia matki, jak i poczętych w ten
sposób dzieci33.  Istnieje poważne ryzyko dla zdrowia – zarówno matki, jak
i dziecka  poczętego  metodą  wspomaganej  prokreacji.  Powodów  wzrostu
pojawiających się defektów i zagrożeń związanych z zapłodnieniem in vitro
jest wiele. Od samego momentu zapłodnienia, następnie w fazie embrional-
nej, a także w dalszym rozwoju, tzn. po urodzeniu, dziecko narażone jest na
poważne defekty, a nawet na śmierć. W początkowej fazie rozwoju spowo-
dowane jest to szkodliwością sztucznego środowiska, w którym dochodzi
do poczęcia. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt długotrwałego zamroże-

Procreazione assistita, dz. cyt., s. 50–68; J. WOLSKI, In vitro a nadzieje i zagrożenia współcze-
snej rodziny, art. cyt., s. 128–131. 

31 Por. A. SPAGNOLO, Bioetica nella ricerca e nella prassi medica, Torino 1997, s. 484;
W. BOŁOZ, Promocja osoby w rodzinie, Warszawa 1998, s. 119; tenże, Życie w ludzkich rę-
kach, dz. cyt., s. 59–60; B. CHYROWICZ, Bioetyka i ryzyko, dz. cyt., s. 94–97.

32 Treść ogłoszenia zamieszcza np. ośrodek leczenia niepłodności Europejskie Cen-
trum Macierzyństwa Invimed w Warszawie. Por.  http://www.invimed.pl. Taka argu-
mentacja mija się z prawdą, a także z powszechną opinią. Na temat wad genetycznych
można odnaleźć informacje także na stronach internetowych polskiego serwisu medycz-
nego, por. np. Metoda zapłodnienia in vitro zwiększa ryzyko wad genetycznych, http://medy-
cyna.servis.pl/ryzyko_in_vitro.php.

33 Wiele ujemnych skutków procedury  in vitro opisywanych jest np. na stronach
czasopism internetowych, gdzie na bieżąco można zaznajomić się z danymi na ten te-
mat, np. „Nature”, „European Journal of Pediatrics” czy „Medical News Today”.
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nia zarodków. Biorąc pod uwagę wyżej wskazane aspekty zdrowotne pro-
cedury sztucznego zapłodnienia, nie można uznać  tej  techniki za służącą
życiu. Bezkrytyczna wiara w postęp biotechniczny współczesnej medycyny
jakże często okazuje się złudna. Nawet jeśli lekarz uznaje procedurę in vitro
za leczącą niepłodność, choć de facto nią nie jest, ma przecież obowiązek po-
informowania zainteresowanych o ryzyku, jakie wiąże się ze stosowaniem
takiej metody.

IMPLIKACJE PASTORALNE

Zdaniem J. Orzeszyny, „niepłodność  małżeńska jest nie tylko zagad-
nieniem natury biologicznej i medycznej, ale to także problem moralny i re-
ligijny”34. Dlatego, jak dalej stwierdza autor, właśnie zadaniem duszpaste-
rzy jest „ukazywanie właściwej drogi, która wiedzie do szczęścia człowieka,
a nie usprawiedliwia ludzkiej słabości”35. Zapłodnienie in vitro jest faktem,
którego – przynajmniej obecnie – nie uda się powstrzymać. Żadna klinika
z tego nie zrezygnuje, bo czerpie lukratywne korzyści. Zresztą coraz więcej
funduszy państwowych jest przeznaczanych na ten cel. Nadto, nawiązując
do tytułu książki  Ósmy dzień stworzenia36, człowiek nadal będzie starał się
zająć miejsce Boga: play God – pragnie brać ludzkie życie w swoje ręce. Dla-
tego in vitro stanowi dla każdego chrześcijanina, a zwłaszcza dla duszpaste-
rza, wyzwanie. 

Jak zauważa Jan Paweł II, „w epoce, gdy tak wielu zapomina, kim jest
człowiek, skąd pochodzi i dokąd zmierza, istnieje pilna potrzeba budzenia
coraz powszechniejszego podziwu i uznania dla wielkości każdego życia
ludzkiego”37. Należy wyrażać kategoryczne nie wobec metody zapłodnienia
in vitro zarówno w jej dotychczasowej formie, a także gdyby skuteczność tej
metody była o wiele większa. Należy także wyrażać dezaprobatę, zwłasz-
cza w odniesieniu do in vitro poza małżeństwem. Każda procedura in vitro

34 J. ORZESZYNA, Teologiczno-moralny aspekt niepłodności w małżeństwie, Kraków 2005,
s. 311.

35 Tamże. 
36 M. MACHINEK (red.), Ósmy dzień stworzenia. Etyka wobec możliwości inżynierii ge-

netycznej, Olsztyn 2001.
37 JAN PAWEŁ II,  Przyjmijmy każde życie z miłością. Przemówienie podczas spotkania

z przedstawicielami ruchów „Pro vita”  (15.11.1991 r.), [w:]  W trosce o życie.  Wybrane doku-
menty Stolicy Apostolskiej, red. K. SZCZYGIEŁ, Tarnów 1998, s. 223.
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jest czymś sztucznym, nienaturalnym, a ta heterologiczna szczególnie ujaw-
nia patologię małżeńską i rodzinną38. 

Trzeba  także  uświadamiać  wiernych,  analogicznie  jak  w przypadku
czynnego współudziału w aborcji, że chrześcijanin nie może w żaden spo-
sób współdziałać także w in vitro, choć Kościół nie nakłada w tym przypad-
ku ekskomuniki, jednak czyn ten jest moralnie grzeszny. W przypadku zaś
selektywnej aborcji39, jaką czasami stosuje się przy in vitro, należy uznać, że
spełnione są warunki zaciągnięcia także ekskomuniki. Stosunek do in vitro
jest dzisiaj testem wierności w odniesieniu do nauki Chrystusa i Kościoła.
Jest zatem świadectwem wiary. A świeccy, jeśli mogą wpływać na ustalenia
prawne w tej materii, mają obowiązek uczynienia co tylko możliwe, aby ży-
cie człowieka było objęte ochroną od momentu poczęcia. Normalną drogą,
często o wiele skuteczniejszą niż leczenie niepłodności, może okazać się sto-
sowanie profilaktyki zapobiegającej niepłodności.  Ważnym zagadnieniem
jest  także  pewna  formacja  medyczno-bioetyczna:  przekazywanie  także
przez rodziców, ale i katechetów, duszpasterzy, opinii w odniesieniu do
metod i technik in vitro. Jedynym źródłem wiedzy na ten temat nie mogą
być tendencyjne i zafałszowane opinie doniesień prasowych, programów
telewizyjnych, czy też  miarodajne opinie tzw. autorytetów moralnych zachę-
cających do stosowania metody in vitro.

Z wielkim zrozumieniem i szacunkiem należy odnosić się zawsze do
małżonków, którzy pragną posiadać własne dziecko. Przy nadarzającej się
okazji trzeba wyjaśniać jednak etyczne aspekty w leczeniu niepłodności. Za-
wsze należy ukazywać i promować metody, które są wstanie zadośćuczynić
wymogom etyki katolickiej. Duszpasterz winien czuwać nad właściwą for-
macją  sumień  małżonków dotkniętych problemem niepłodności40, a także
zachęcać do ufnej i wytrwałej modlitwy o dar płodności. Trzeba „prosić na
kolanach o cud poczęcia”41.  Nieuleczalna bezpłodność  dla wielu par mał-
żeńskich jest bolesnym doświadczeniem. Jednakże i takie położenie może
stać się źródłem duchowej płodności małżonków, a także okazją, aby przy-
jąć  postawę  służby życiu w społeczności,  w której  się  żyje,  przychodząc
z pomocą rodzinom i osobom znajdującym się w potrzebie42. 

W opinii Jana Pawła II, „Kościół, który ma obowiązek pouczać ludzi
o Bożej wizji przekazywania życia, służy pomocą małżeństwom, gdy muszą

38 Por. M.L. DI PIETRO, E. SGRECCIA, Procreazione assistita, dz. cyt., s. 172–173.
39 Por. tamże, s. 85–86.
40 J. ORZESZYNA, Teologiczo-moralny aspekt..., dz. cyt., s. 316.
41 Tamże, s. 312.
42 Por. L. MELINA (red.), Moralne działanie chrześcijanina, dz. cyt., s. 375.
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one zdecydować, jakimi środkami mają wypełniać swoje zadania i powin-
ności.  Duszpasterstwo  Kościoła  stara  się  im towarzyszyć  i  być  dla  nich
oparciem,  proponując  im  właściwe  rozwiązania,  aby  mogli  postępować
w sposób odpowiadający godności małżeństwa i miłości małżeńskiej”43. Im-
ponujący rozwój nauk biomedycznych staje się wyzwaniem dla duszpaste-
rzy,  ich  przygotowania i  formacji  nie  tylko teologicznej,  i  pastoralnej,  ale
współcześnie nieodzowna staje się  także bioetyczna edukacja. „Ma ona na
celu dostarczanie duszpasterzowi niezbędnej wiedzy etyczno-moralnej doty-
czącej oceny ingerencji współczesnej biomedycyny w granicznych sytuacjach
związanych z początkiem ludzkiego życia, jego trwaniem i śmiercią”44.  Moż-
na żywić nadzieję, że pomocą dla małżonków borykających się z problema-
mi płodności będą powoływane do istnienia Centra Naprotechnologii, Cen-
tra  Naturalnej  Prokreacji,  np.  im.  prof.  Włodzimierza  Fijałkowskiego,
łódzkiego ginekologa specjalisty m.in.  od naturalnych metod planowania
rodziny, którego zasługi i postawa są dobrze znane.

ZAKOŃCZENIE

Metoda in vitro kryje w sobie wiele niebezpieczeństw i łamie wiele fun-
damentalnych zasad natury moralnej. W metodzie tej ginie nade wszystko
istotny wymiar prokreacji, która ma charakter wybitnie ludzki i osobowy.
Przy tego rodzaju metodzie, tak bardzo stechnicyzowanej, już nie rodzice są
tymi, którzy stają się współautorami cudu pojawiającego się nowego życia.
W tym tak bardzo złożonym procesie pozostają oni bowiem często na ubo-
czu albo są traktowani przedmiotowo. Stają się bardziej dawcami rozrod-
czych komórek niż autorami życia własnego dziecka. Już sama nazwa wska-
zuje: in vitro to sztuczna reprodukcja. Przypomina raczej wyprodukowanie niż
zrodzenie dziecka.  Produkuje się rzeczy, nigdy zaś osoby. Dziecko nie jawi
się jako dar, ale staje się cennym wytworzonym towarem, który podlega ko-
mercyjnym prawom. 

Dlatego in vitro nie może stać się ani drogą małżeństwa, ani drogą ludzko-
ści,  ani  drogą  Kościoła,  gdyż, jak pisze J. Wolski, „naznaczone jest piętnem
Kaina,  egoizmu i  źle  rozumianej  ludzkiej  nadziei.  Pragnienie  posiadania

43 JAN  PAWEŁ  II,  Misja  przekazywania  życia.  Przemówienie  podczas  audiencji  dla
uczestników  konferencji  poświęconej  odpowiedzialnemu  rodzicielstwu (11.12.1992  r.),  [w:]
W trosce o życie, dz. cyt., s. 246.

44 A.  FILIPOWICZ,  Duszpasterstwo Służby Zdrowia,  [w:]  Encyklopedia bioetyki,  red.
A. MUSZALA, Radom 2005, s. 108.
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dziecka,  choć samo w sobie naturalne, uzasadnione i szlachetne, nie może
stać w sprzeczności z fundamentalnymi zasadami moralnymi, gdyż cel nie
uświęca środków”45. Małżonkowie powinni służyć  życiu, nie mogą  nato-
miast  posługiwać  się  życiem  innych  do  własnych  celów.  Niestety,  we
współczesnym społeczeństwie szczególnie groźna jest mentalność i wynika-
jące z niej działanie człowieka, w której prawo do życia przegrywa z pra-
wem do wolności46. 

Według Jana Pawła II, „Kościół jest świadom, że w obecnej chwili dzie-
jowej trzeba koniecznie bronić życia, aby ocalić człowieka i  cywilizację. Je-
stem przekonany, że przyszłe pokolenia będą mu wdzięczne za to, że z nie-
wzruszoną  stanowczością  sprzeciwiał  się  wielorakim przejawom kultury
śmierci i wszelkim formom dewaluacji życia ludzkiego”47.  W  normalnych
uwarunkowaniach życie i rozwój człowieka rozpoczyna się w rodzinie, któ-
ra jest, czy powinna być, kolebką ludzkości. Należy uczynić wszystko, co tyl-
ko możliwe, aby to współczesne zagrożenie, jakim jest in vitro, nie niszczyło
tego duchowego i naturalnego środowiska człowieka48.

45 J. WOLSKI, In vitro a nadzieje i zagrożenia współczesnej rodziny, art. cyt., s. 133; por.
tenże, Nadzieja jako postawa moralna chrześcijanina w dobie kryzysu wartości życia, [w:] Nieść
nadzieję na współczesne areopagi otaczając troską życie, red. B. BIELA, Katowice–Piekary Ślą-
skie 2009,  s. 66–67.

46 Por. H. SKOROWSKI, Prawo do życia a prawo do wolności w świetle etyki społecznej,
[w:]  Ad libertatem in veritate. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Alojzemu
Marcolowi, red. P. MORCINIEC, Opole 1996, s. 271–283.

47 JAN PAWEŁ  II,  Nienaruszalne  prawo  do  życia  nienarodzonych.  Przemówienie  do
uczestników III Zgromadzenia plenarnego Papieskiej Akademii „Pro vita” (14.02.1997 r.), [w:]
W trosce o życie, dz. cyt., s. 295.

48 Por. J. WOLSKI, In vitro a nadzieje i zagrożenia współczesnej rodziny, art. cyt., s. 132.
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THE ETHICAL AND PASTORAL ASPECT OF THE IN VITRO METHOD

The FIVET (fertilization in vitro and embryo transfer) method has a long history. In
vitro can be examined within different  aspects:  biological,  medical,  legal,  ethical  and
even with respect to spiritual guidance.  When evaluating the ethical aspects, one must
keep in mind not only motive, but also the methods and side affects, that in vitro proced-
ures carry along.  In the procedures, today, the negative health side affects concerning
the mother as well as the conceived child, are becoming more recognizable. These side
affects have to be considered when evaluating morals.  This does not allow, in vitro to be
considered a means for marriage, a means for mankind or a means for the Church. The role of
theologians, ethic teachers and spiritual ministers is to present arguments reasoning the
negative evaluation of this method.

tłum. Jan Wolski





TOM IX SOSNOWIECKIE  STUDIA  TEOLOGICZNE 2009
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RODZINA WSPÓLNOTĄ ZBAWIENIA

Współczesna rodzina musi na co dzień zmagać się z wieloma wyzwa-
niami.  Konfrotacja chrześcijańskiej  wizji  małżeństwa i  rodziny z realiami
dnia codziennego pokazuje, jak bardzo to zderzenie dwóch rzeczywistości
potrafi negatywnie wpłynąć na realizację przyjętych wcześniej ideałów. Za-
równo kobieta, jak i mężczyzna tworzący wspólnotę  rodzinną  potrzebują
dzisiaj wsparcia różnych instytucji rządowych i pozarządowych, aby móc
jak najlepiej wypełnić swoje życiowe powołanie. 

Oprócz ciągłego poszukiwania rozwiązań systemowych, nie wolno za-
pomnieć o aspekcie formacji do małżeństwa, a tym samych także i do zało-
żenia rodziny. Świadectwo bycia wzorowym mężem lub wzorową żoną, jak
również właściwe przeżywanie daru rodzicielstwa, ma ważne znaczenie nie
tylko dla małżonków i rodziców. Takie świadectwo przyczynia się również
do  stworzenia  specyficznej  grupy  wsparcia  dla  małżonków  i  rodziców
przeżywających pewne trudności w odpowiednim wypełnianiu obowiąz-
ków stanu.  W kontekście  silnej  tendencji  powstawania związków niefor-
malnych, tworzy korzystną atmosferę wokół zagadnień związanych z mał-
żeństwem oraz rodziną.

TROSKA O ZBAWIENIE

Małżeństwo i rodzina jawi się między innymi jako wspólnota złączona
więzami krwi oraz wspólny świat wartości podstawowych, na których bu-
duje się wzajemne relacje małżeńskie i rodzicielskie. W owym świecie war-
tości powinny się znaleźć te, które mają znaczenie newralgiczne w proce-
sach  zarówno  formacji,  jak  i  autoformacji  poszczególnych  członków
rodziny. Dla chrześcijan wspólnym mianownikiem tych wartości jest troska
o zbawienie, widziana w wymiarze indywidualnym oraz wspólnotowym.
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W literaturze pastoralnej i teologicznej problem ten był  poruszany wielo-
krotnie. Wydaje się  jednak, że pewne zjawiska, świadczące o niesłabnącej
tendencji  laicyzacyjnej  naszego  społeczeństwa,  uzasadniają  potrzebę  po-
nownego zastanowienia się nad kondycją moralną współczesnych rodzin1.
Trudno byłoby obronić twierdzenie, że zbawienie jest dla chrześcijan spra-
wą drugorzędną. Choć nie można, oczywiście, wykluczyć takiego oświad-
czenia, wynikającego raczej z poważnego kryzysu wiary, to jednak ważkość
poruszanego problemu jest  niepodważalna.  Być  zbawionym lub potępio-
nym nie jest kwestią dowolnego wyboru, nawet jeśli ów wybór miałby do-
tyczyć ważnych kwestii życiowych, takich jak wybór zawodu czy też życio-
wego  partnera.  Mówienie  o  małżeństwie  bądź  rodzinie  w  kontekście
zbawienia ma na celu szczególne uwrażliwienie współczesnego człowieka
na ważność tego ujęcia problemu2.

Zauważalne  w  dobie  współczesnej  tendencje  indywidualistyczne,
a wraz z nimi słabnąca odpowiedzialność za drugiego człowieka, zamykają
ludzi  w kręgu ich  własnych  spraw3.  Małżeństwo oraz  rodzina  powinny
z natury rzeczy dążyć do praktykowania i promowania postaw prospołecz-
nych, które są znaczącą gwarancją trwałości oraz rozwoju zarówno wspól-
noty małżeńskiej, jak i rodzinnej. Oczywistość tej prawdy nie znajduje jed-
nak pełnego odzwierciedlenia w praktyce, gdyż pełne otwarcie na bliźniego
jest uzależnione od kilku czynników. Przede wszystkim trzeba dostrzec po-
trzebę  autoformacji,  czyli  gotowość  do  ciągłego  doskonalenia  własnego
człowieczeństwa, w jak najszerszym tego słowa znaczeniu. Taka postawa
jest  urzeczywistnieniem Chrystusowego wezwania  do doskonałości  (por.
Mt 5, 48). Jak bardzo jest to ważne wezwanie dla wspólnoty małżeńskiej lub
rodzinnej, niech świadczy fakt, iż znacząca ilość nieporozumień ma swoje
źródło  w  niedoskonałościach  ludzkiego  charakteru.  W dalszej  kolejności
warto zwrócić  uwagę  na właściwy dystans wobec rzeczywistych potrzeb
drugiego człowieka. Chodzi tu nie tylko o daleko idącą  otwartość  na po-
trzeby poszczególnych członków rodziny, ale także o uwzględnienie pew-
nych obiektywnych racji, dla których trzeba czasami się  powstrzymać  od
pewnych działań, nawet jeśli mogą one spotkać się z niezrozumieniem dru-

1 Por.  J.  BAJDA,  Zagrożenie  dla  prawdy  antropologicznej  rodziny, „Studia  nad
Rodziną” 8(2004), nr 14, s. 41–47.

2 Por. M. POKRYWKA, Rola Eucharystii w budowaniu małżeńskiej „communio persona-
rum”, RT 52(2005), z. 3, s. 49.

3 W tym przypadku chodzi o rozróżnienie między stałą postawą odpowiedzialno-
ści za bliźniego od jednorazowych akcji pomocy poszkodowanym w różnego typu kata-
klizmach.



Rodzina wspólnotą zbawienia 251

giej strony. Dotyczy to przede wszystkim działań, które chronią w człowie-
ku jego nadprzyrodzoną godność (stan łaski uświęcającej). 

Zwrócenie uwagi na obecność, a przede wszystkim bezcenną wartość
łaski uświęcającej, jest próbą przypomnienia o istnieniu sfery sacrum w ży-
ciu  chrześcijan.  Marginalizacja  tej  sfery  życia  wyciska  swoje  negatywne
piętno na wszystkich płaszczyznach codziennego życia. Szczególnie bole-
śnie można to odczuć na przykładzie braku szacunku wobec drugiego czło-
wieka  (np.  agresja,  wulgarność,  traktowanie  instrumentalne,  poniżanie,
zdrady itp.), jak również braku poszanowania życia oraz zdrowia, zarówno
własnego, jak i bliźnich. Głęboko zakorzeniona filozofia życia:  moje życie –
moja sprawa wydaje się skutecznie blokować jakiekolwiek próby oceny wła-
snej egzystencji w szerszej perspektywie. Brutalne realia dnia codziennego
czynią  poszczególnych przedstawicieli naszego społeczeństwa nieczułymi
na prawdę o tym, iż życie każdego człowieka jest moralnym przesłaniem
skierowanym przez Stwórcę do drugiego człowieka4. 

W tym Bożym przesłaniu należy zwrócić uwagę na dwa najważniejsze
elementy. Pierwszy z nich dotyczy Bożego obrazu, jaki powinien się jak naj-
częściej ujawniać w życiu człowieka (por. Rdz 1, 27). Osobiste doświadcze-
nie każdego człowieka pokazuje, jak bardzo trudno jest czasami podtrzy-
mywać  w  sobie  świadomość  bycia  świadkiem  Boga  we  współczesnym
świecie5. Po wtóre, trzeba przypomnieć, że z woli Stwórcy człowiek jest dla
drugiego  człowieka  darem.  W  zderzeniu  z  codziennością  obie  prawdy
brzmią wprost szokująco, lecz bycie Bożym obrazem i darem dla drugiego
człowieka otwiera przed ludzkością  nową  jakość  budowania przyjaznego
świata ludzkich spraw i wzajemnych relacji. Dla małżeństwa oraz rodziny
zarysowana powyżej  perspektywa staje  się  ogromną  szansą  zbudowania
trwałej wspólnoty miłości6.

Ukazanie ludzkiej egzystencji w perspektywie nadprzyrodzonej god-
ności człowieka, jak również w perspektywie daru, postuluje pytanie o po-
stawę odpowiedzialności za siebie oraz za innych ludzi. Postawa odpowie-
dzialności  jest  miernikiem  ludzkiej  dojrzałości,  która,  jak  wiadomo,  nie
zależy od wieku osoby. W odniesieniu do małżeństwa i rodziny jest to za-
gadnienie kluczowe, gdyż wpisuje się ono w sposób znaczący w całość ana-

4 Por. D. ZAKRZEWSKI, Diagnoza stanu religijności w Polsce w kontekście procesów se-
kularyzacyjnych w jednoczącej się Europie, „Studia nad Rodziną” 7(2003), nr 13, s. 137.

5 Por. E. OZOROWSKI, „Jest” a „być” jako motor kultury europejskiej „Studia nad Ro-
dziną” 7(2003), nr 13, s. 53.

6 Por. I.  MROCZKOWSKI, Kondycja moralna człowieka ponowoczesnego, RT 48(2001),
z. 3, s. 31.
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lizowanej problematyki. Odpowiedzialność za małżonka oraz za dzieci po-
winna wykraczać poza obiegowy sposób jej rozumienia. Mówiąc o odpo-
wiedzialności trzeba mieć na uwadze obiektywne dobro człowieka. Odczu-
cia subiektywne mogą w tym względzie w niektórych sytuacjach okazać się
wyrazem braku odpowiedzialności, która jest czymś więcej, niż zapewnie-
niem pewnej stabilizacji  ekonomiczno-scojalno-emocjonalnej.  W odpowie-
dzialności  chodzi  bowiem  o  człowieka  rozumianego  integralnie,  czyli
z uwzględnieniem  wszystkich  wymiarów  ludzkiej  egzystencji.  Dlatego
chcąc być odpowiedzialnym, trzeba być gotowym na podejmowanie decy-
zji,  które  mogą  innym  członkom rodziny  wydawać  się  kontrowersyjne7.
Pewną  logiczną  konsekwencją  odpowiedzialności  jest  umiejętność  bycia
wolnym. W tym miejscu warto przypomnieć, że prawdziwa (odpowiedzial-
na) wolność nie może okazać się zwykłą swawolą. Nie może także prowa-
dzić  do próby uwolnienia się  od obowiązków małżeńskich lub rodziciel-
skich. Możliwość  zatem wzięcia odpowiedzialności za innych jest przede
wszystkim uwarunkowana umiejętnością wzięcia odpowiedzialności za sa-
mego siebie. Trzeba jednak pamiętać o tym, iż wszelkie formy ograniczenia
wolności  osobistej,  wynikające  z  ludzkiej  słabości,  wywierają  określony
wpływ na jakościową stronę ludzkiej odpowiedzialności. Stąd konieczność
dowartościowania potrzeby formacji ludzkiej, intelektualnej oraz religijnej
(duchowej)8. Nie ulega wątpliwości, że każdy z wymienionych powyżej ele-
mentów jest ważnym ogniwem w procesie formacji jako całości. Patrząc jed-
nak na małżeństwo oraz rodzinę jako wspólnotę zbawienia, trzeba szczególnie
wyeksponować  formację  o charakterze religijnym. Zbawienie ma bowiem
nade wszystko wymiar religijny i należy na nie spoglądać  oczami wiary.
Najnowsze badania religijności Polaków wskazują na pewne obszary życia
religijnego, które wymagają głębszej refleksji o charakterze moralnym9.

Punktem wyjścia dla ukazania małżeństwa i rodziny w kontekście zba-
wienia powinna być ciągła formacja sumienia. Sumienie jest bowiem miej-
scem spotkania oraz dialogu człowieka z Bogiem. Na co dzień podlega ono
różnego typu negatywnym oddziaływaniom, które nie pozostają bez wpły-
wu na kondycję moralną poszczególnych jednostek. W ludzkim sumieniu
toczy się częstokroć zacięta batalia o prymat dobra nad złem. Szczególnie
w przypadku chrześcijan jest to batalia o świadomy rodzaj obecności Boga

7 Por.  W.  RZEPA,  Antropologiczny fundament  odpowiedzialności,  RT 54(2007),  z.  3,
s. 49–58.

8 Por. tamże.
9 Por. R. BOGUSZEWSKI, Polak – na zawsze katolik? Polska religijność w latach 1989–

–2008 na podstawie badań CBOS, „Więź” 51(2008), nr 9, s. 19–21.
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w ich życiu. Procesy laicyzacyjne, o których dość często się dziś mówi, sku-
tecznie  osłabiają relacje  człowieka  do  Stwórcy.  W  konsekwencji  niektóre
wartości chrześcijańskie zostają  zastąpione wartościami niewymagającymi
wielkiego nakładu sił lub determinacji, aby je zdobyć. Najbardziej klasycz-
nymi przykładami tych zjawisk są:  liberalne podejście do chrześcijańskiej
wizji małżeństwa i ludzkiej płciowości, minimalizm moralny w odniesieniu
do niektórych praktyk religijnych, czy też bezkrytyczne uleganie współcze-
snemu stylowi życia.

W kontekście powyższych uwag nie sposób kolejny raz nie przypo-
mnieć o potrzebie formacji sumienia. Sumienie musi bowiem trafnie wska-
zywać  na różne obszary dobra, zarówno w płaszczyźnie małżeńskiej,  jak
i rodzicielskiej. Świadome poszerzenie kręgu odpowiedzialności za zbawie-
nie własne oraz współmałżonka, w tym również i dzieci, wymaga sumienia
wrażliwego na głos Stwórcy. Wrażliwość na Boga oraz poszukiwanie obiek-
tywnego dobra pozwalają  na zdystansowanie się  od współczesnych tren-
dów marginalizujących zarówno człowieka, jak i prawdę o jego ziemskiej
egzystencji. Głównie chodzi tu o błędną antropologię, absolutyzację sumie-
nia oraz osobistej wolności czy też manipulację prawdą10. Zwracając zatem
uwagę  na wrażliwość  chrześcijan w odniesieniu do działania Bożej  łaski,
należy przypomnieć  o wielkiej roli  sakramentów pokuty11 i  Eucharystii12.
Nawrócenie, czyli chęć ciągłej zmiany jakościowej własnego życia, jest ukie-
runkowane na eucharystyczną łączność z Bogiem. Obie rzeczywistości two-
rzą  pewną  spójną  całość,  przyczyniając  się  tym  samym  do  ożywienia
i umocnienia Bożej obecności w życiu konkretnego chrześcijanina (por. Rz
13, 14; Ga 2, 20). Trzeba pamiętać, że prawidłowy rozwój wspólnoty, jaką
jest rodzina, jest uzależniony od procesu autoformacji  poszczególnych jej
członków. W całej okazałości prawdę tę potwierdza doświadczenie bardzo
wielu małżonków. Zdecydowana większość kryzysów, konfliktów lub nie-
porozumień  rodzinnych bierze swój początek z braku krytycznej  ooceny
własnych słów oraz zachowań. Tak modne dziś inwestowanie w siebie (wy-
gląd, słownictwo, styl bycia) zdecydowanie zawęża współczesną wizję  sa-
mowychowania do sfery czysto fizycznej i psychologicznej. Dlatego też to, co

10 Por. RH 8, 10–14; DeV 42; VS 32, 55, 58; M. POKRYWKA, Wezwanie do formacji su-
mienia w świetle nauczania Jana Pawła II, RT 48(2001), z. 3, s. 53–67. 

11 Por. M. GRACZYK, Udział pokuty i pojednania w formacji chrześcijańskiej, [w:] Ad li-
bertatem in veritate. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Alojzemu Marcolowi
w 65. rocznicę urodzin i 35-lecie pracy naukowej, red. P. MORCINIEC, Opole 1996, s. 211–221.

12 Por. M.  OZOROWSKI,  Małżeństwo i Eucharystia jako znaki Bożej miłości, „Studia
nad Rodziną” 8(2004), nr 1, s. 77–89.
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w chrześcijaństwie jest klasyfikowane jako zło, zyskuje milczącą zgodę wie-
lu środowisk opiniotwórczych, w tym również i samych chrześcijan13.

Ważnym dopełnieniem powyższych rozważań  jest  kwestia wspólnej
i osobistej modlitwy małżonków. Modlitwa – w bardzo szerokim tego sło-
wa znaczeniu – powinna prowadzić do tajemniczego zatopienia się w Bogu,
które jest procesem wymagającym wielu wyrzeczeń i determinacji w prze-
chodzeniu od statycznego obrazu modlitwy do stanu żywej łączności z Bo-
giem. Realia dnia codziennego stosunkowo często spychają na margines ży-
cia  potrzebę  wyciszenia  oraz  poświęcenia  uwagi  wartościom religijnym.
Autentyczne życie modlitwy wpisuje się  w całokształt działań  zmierzają-
cych do ukazania małżeństwa i rodziny jako wspólnoty zbawienia. Modli-
twa musi być  próbą  ciągłego przebywania w sferze oddziaływania Boga,
dlatego nie jest ona tylko recytacją wyuczonych tekstów, ale przede wszyst-
kim  świadomym  poszukiwaniem  obecności  Boga  w  życiu  i  działalności
chrześcijanina. Formacja sumienia, twórcze korzystanie z życia sakramen-
talnego oraz modlitwa współtworzą korzystny klimat dla odpowiedzialne-
go wypełnienia powołania małżeńskiego i rodzicielskiego14.

Trudno wyobrazić sobie małżeństwo i rodzinę w perspektywie zbaw-
czej bez uwzględnienia roli oraz znaczenia miłości. Jan Paweł II przypomi-
na, iż miłość jest podstawowym i wrodzonym powołaniem człowieka. Na-
tomiast  jedną  z  uprzywilejowanych  płaszczyzn  realizacji  tej  miłości  jest
właśnie małżeństwo15. Warto przypomnieć, że u podstaw decyzji o założe-
niu rodziny powinna leżeć miłość, która w przypadku chrześcijan ma swoje
zasadnicze odniesienie do Boga. Bóg, który jest miłością (por. 1 J 4, 8), z mi-
łości do człowieka przyjął ludzką naturę i dokonał dzieła zbawienia. Miłość
Boga do człowieka jest zatem bezgraniczna oraz bezwarunkowa. W takim
też  świetle ukazuje Zbawiciel miłość  człowieka do człowieka. Odwołanie
się do takiego ideału miłości ma szczególnie ważne znaczenie w chwilach
kryzysu, jakie napotyka każda wspólnota rodzinna. Z kolei św. Paweł mi-
łość  małżeńską  przyrównuje do miłości Chrystusa do Kościoła (por. Ef 5,
23–32). W tym świetle mówienie o rodzinie jako wspólnocie zbawienia zy-
skuje dodatkowe uzasadnienie16.

13 Por. J.  PRZYBYŁOWSKI,  Wychowanie chrześcijańskie – pełny rozwój osoby ludzkiej,
„Warszawskie Studia Pastoralne” 1(2005), nr 2, s. 71–97.

14 Por. JAN PAWEŁ II, „W trosce o wielki i ofiarny czyn nowej ewangelizacji”. Przemó-
wienie do II grupy biskupów, [w:] Drogowskazy dla Polaków Jana Pawła II. Komputerowy zbiór
wypowiedzi Ojca Świętego skierowanych do rodaków, Kraków 1999.

15 Por. FC 11; 16.
16 Por. A. F. DZIUBA, Miłość, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, red.

J. NAGÓRNY, K. JEŻYNA, Radom 2005, s. 327–333.
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Troska o własne zbawienie oraz zbawienie każdego z członków rodziny
wpisuje się w powszechny obowiązek dążenia do świętości (por. 1 Tes 4, 7)17.
Świętość zaś jest darem Boga, który osiąga się nie tyle poprzez własne za-
sługi, ale poprzez współpracę z łaską Bożą18. Droga do świętości jest drogą
konsekwentnej walki z grzechem. W ten sposób dążenie do świętości staje
się mocno osadzone w otaczającej człowieka rzeczywistości. W odniesieniu
do małżeństwa oraz rodziny ma to wielorakie zastosowanie. Przede wszyst-
kim chodzi tu o wspomnianą wcześniej wrażliwość na Boga, który jest źró-
dłem i wzorem świętości. Świadomość Bożej obecności w życiu człowieka
znajduje swoje odzwierciedlenie w jakości dokonywanych wyborów moral-
nych.  W  przeciwnym  razie  trudno  byłoby  mówić  o  innej  wizji  rodziny
(wspólnota zbawienia) niż ta, którą oferuje się współczesnemu człowiekowi
w oparciu o trudno przewidywalne realia dnia codziennego19.

ZAKOŃCZENIE

Współczesna  rodzina musi  sprostać  wielu  wyzwaniom, jakie  stawia
przed nią życie. Wyzwania te z jednej strony można odczytać jako zagroże-
nia,  które  czasami  skutecznie  destabilizują  życie  małżeńskie  i  rodzinne,
z drugiej jednak strony stają się one szansą pełniejszego rozwoju poszcze-
gólnych członków wspólnoty małżeńskiej oraz rodzinnej. Aby tak się stało,
rodzina chrześcijańska powinna przede wszystkim uzmysłowić sobie, iż jest
wspólnotą  zbawienia. W kontekście postępującej laicyzacji naszego społe-
czeństwa, dowartościowanie obrazu rodziny, poprzez ukazanie jej w kon-
tekście troski o wspólne zbawienie ludzi ją tworzących, wydaje się być rze-
czą konieczną. 

Uzupełnianie szeroko pojmowanej troski o rodzinę o element nadprzy-
rodzony poszerza zakres ludzkiej odpowiedzialności za samego siebie oraz
innych członków rodziny. W ten sposób horyzontalny wymiar ludzkiej eg-
zystencji zdecydowanie wykracza poza sferę spraw czysto ziemskich. Za-
równo sposób realizacji ludzkiego szczęścia, jak i jego wizja zostają w pełni
ukierunkowane na Boga. Takie ukazanie problemu powinno sprzyjać lep-
szemu przygotowaniu się do założenia rodziny oraz pełniejszemu odczyta-
niu powołania małżeńskiego oraz rodzicielskiego.

17 Por. CHL 16–17.
18 Por. MD 27; VS 107.
19 Por. Świętość. Dar i zadanie, [w:] II Polski Synod Plenarny (1991–1999), Poznań 2001,

s. 231–249.
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FAMIGLIA E LA COMUNIONE DELLA SALVEZZA

La famiglia contemporanea deve essere all’altezza di molti compiti che la vita le
pone davanti. Da una parte, questi compiti, li si può interpretare come minacce le quali
a volte  destabilizzano in modo efficace la  vita  coniugale  e  familiare.  Dall’altra  parte,
però, essi diventano un’opportunità per un più profondo sviluppo dei singoli membri
della comunità coniugale e familiare. Per permetterlo, la famiglia cristiana dovrebbe in-
nanzitutto rendersi conto di essere una comunità di salvezza. A fronte della progressiva
laicizzazione  della  società,  la  valorizzazione  della  famiglia,  ottenuta  grazie  alla  pro-
mozione della sua immagine nel contesto della solidale premura per la salvezza dei suoi
membri, sembra necessaria.

La ricostruzione dell’ampiamente intesa premura per la famiglia, per l’elemento
soprannaturale, amplia il campo della responsabilità umana per la propria persona e per
gli altri membri della famiglia. In questo modo, la dimensione orizzontale dell’esistenza
umana decisamente trascende la sfera delle faccende esclusivamente terrene. Sia il modo
di realizzare la felicità sia la visione della felicità vengono pienamente indirizzati verso
Dio. Tale presentazione della questione dovrebbe favorire una migliore preparazione al
mettere su famiglia, nonché una intepretazione più integrale della vocazione allo stato
coniugale ed ad essere genitori.

tłum. Elżbieta Buczkowska
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Deformacja małżeństwa i rodziny...

DEFORMACJA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY
 JAKO MORALNE WYZWANIE WSPÓŁCZESNOŚCI

Realizacja  celowości  ludzkiej  egzystencji  uwarunkowana  jest  rozpo-
znaniem prawdy istnienia osobowego bytu oraz uwarunkowań. Ontyczna
prawda o człowieku i celu jego istnienia zakotwiczona jest w naturze osoby
ludzkiej, która wyznacza jej egzystencjalne ukierunkowanie. Rozpoznanie
natury ludzkiej i jej życiowych uwarunkowań stanowi warunek prawidło-
wości ludzkiej egzystencji, jej celowości i życiowego spełnienia w różnych
jego relacjach i płaszczyznach bytowania. Zaniechanie owego wysiłku po-
znania prawdy o sobie i wymogach ludzkiej natury, bądź też jej świadome
zafałszowanie, powoduje zejście z drogi egzystencjalnej prawdy o człowie-
ku i deformację życiowych celów. Niestety, współczesna rzeczywistość uka-
zuje nam szereg takich postaw i odniesień, dotyczących nawet tak podsta-
wowych pojęć i funkcji ludzkiego życia jak małżeństwo i rodzina. Stąd też
sytuacja ta stanowi niezwykle ważne moralne wyzwanie współczesności.
W niniejszym  artykule  podjęta  została  próba  analitycznej  refleksji  nad
współczesną deformacją  pojmowania i przeżywania naturalnych ludzkich
wspólnot jakimi są małżeństwo i rodzina. W pierwszej części chcę wskazać
przejawy i uwarunkowania  owej deformacji, w drugim zaś punkcie sposo-
by reagowania i przeciwdziałania temu zagrożeniu.  

PRZEJAWY I UWARUNKOWANIA WSPÓŁCZESNYCH 
DEFORMACJI MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

Zmiana postrzegania danych rzeczywistości, ich interpretacji i przeży-
wania, stanowi pewną normę ludzkiego myślenia i życiowej praktyki. Owa
zmienność ma jednak swoje granice oraz normy nią kierujące, które wyzna-
cza natura owej rzeczywistości. Brak zachowania tych norm i granic w roz-
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poznawaniu i przeżywaniu małżeństwa i rodziny jest niepokojącym feno-
menem współczesności. Fenomen ten i jego normatywny charakter general-
nie sytuują  się  na płaszczyźnie cywilizacyjno-kulturowej,  z ukierunkowa-
niem na osobową wartość i godność osoby ludzkiej, jej praw i obowiązków.
Problem ten zauważa wielu współczesnych ludzi, w tym także Kościół, któ-
ry  w swym nauczaniu podkreśla  „pojawiające  się  w naszych społeczeń-
stwach  tendencje  prowadzące  do  zapaści  i  dehumanizacji,  czego  konse-
kwencją  jest  osłabienie  i  nietrwałość  rodzin”1.  Wymienione  tu  tendencje
przyjmują pewne koncepcje myślenia i działania objawiające się konkretny-
mi skutkami w postaci zdeformowanego rozumienia i przeżywania małżeń-
stwa i rodziny przez wielu współczesnych ludzi.

PRZEJAWY I POSTACIE DEFORMACJI MAŁŻEŃSTWA I RODZINY 

Już same formy nazewnictwa małżeństwa i rodziny rodzą uzasadnio-
ny niepokój i moralne wyzwanie. Coraz częściej słyszymy dzisiaj o nowych
modelach małżeństwa i rodziny, o małżeństwa i rodzinach, a nie o małżeń-
stwie i rodzinie, co prowadzi do nowego pojmowania tej naturalnej ludzkiej
wspólnoty. Odchodzi się od opartego na prawie naturalnym pojmowania
małżeństwa jako nierozerwalnej wspólnoty dwu osób różnej płci, dającej im
moralne uprawnienia i obowiązki do osobowego rozwoju w prokreatywnej
miłości.  Tak  rozumiane  małżeństwo  jest  w  swej  społecznej  strukturze
wspólnotą prostą i autonomiczną2. Coraz więcej natomiast wprowadza się
określeń fałszywych lub przynajmniej wieloznacznych, jak np.  konkubinat,
małżeństwo homoseksualne, związek wolny, rodzina niepełna, rodzina rozbita, ro-
dzina wtórna. Nawet pobieżna próba uświadomienia samej znaczeniowej za-
wartości tych określeń ukazuje ich merytoryczną sprzeczność i egzystencjal-
ne  zakłamanie.  Takie  lub  podobne pojmowanie  małżeństwa czy rodziny
neguje jej  istotę  i  cele oraz naturalne uprawnienia i  obowiązki.  W konse-
kwencji  coraz  częściej  przez  małżeństwo  czy  rodzinę  rozumie  się  luźny
związek osób pozostających w wolnej relacji do siebie. Sprowadza się to do te-
go, że życie małżeńsko-rodzinne postrzegane jest niemal wyłącznie z punk-
tu widzenia roszczeniowych praw osób dorosłych, bez odniesienia do dzie-

1 PAPIESKA RADA DS. RODZINY,  Dokument końcowy IV spotkania przewodniczą-
cych Europejskich Komisji Episkopatów ds. Rodziny, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie)
nr 11–12(2003), s. 40. 

2 Por. T. ŚLIPKO, Zarys etyki szczegółowej, t. 2, Etyka społeczna, Kraków 2005, s. 158–
–159; P. TOINET, Au Commencement la famille, Paris 1985, s. 41–53.
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ci. To one zaś są najbardziej pokrzywdzonymi ofiarami tych nowych modeli
życia małżeńsko-rodzinnego, których w żaden sposób nie można uznać za
moralnie i życiowo zasadne.

Istnienie i funkcjonowanie rodziny oparte jest na małżeństwie. Stąd też
podstawową przyczyną słabości i problemów życia rodzinnego jest zakwe-
stionowanie  istoty  małżeństwa.  W zatrważającym tempie  wzrasta  liczba
młodych  ludzi  prowadzących  wspólne  życie  przed  zawarciem  związku
małżeńskiego, często określane jako tzw. małżeństwa na próbę.  Wydłuża
się czas takiego wspólnego życia, jest też ono coraz bardziej społecznie apro-
bowane, a dla wielu nie stanowi już żadnego problemu moralnego. W kon-
sekwencji wzrasta liczba dzieci poczętych i zrodzonych poza małżeństwem,
co w wielu przypadkach wiąże się z problemem ustalenia ojcostwa3. Innym
zjawiskiem zniekształcającym małżeństwo jest wiek zawierania małżeństw:
kobiety w wieku 28 lat, mężczyźni – 30 lat, czyli o 5 lat później niż przed
dwudziestu laty4. Faktem jest też rozwijająca się  mentalność pro-rozwodowa,
co sprawia, że separacja czy rozwód staje się  normalnym sposobem rozwią-
zywania problemów małżeńskich. „Dawniej  małżeństwo traktowano jako
zobowiązanie na całe życie, jako nierozerwalny węzeł,  który może zostać
rozwiązany, jeśli jest to w ogóle możliwe, jedynie w najbardziej szczegól-
nych okolicznościach. Obecnie coraz częściej traktuje się  małżeństwo jako
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością , którą warto utrzymywać tylko
wtedy, gdy przyczynia się ono do rozwoju obojga partnerów. 

Uzyskanie rozwodu stało się o wiele łatwiejsze, i to nie tylko ze strony
prawnej, ale także społecznej i psychologicznej. Także w tym wypadku od-
dzielenie stało się normą, a powiązanie – przeszkodą dla rozwoju własnego
ja”5. Co więcej, samo otrzymanie rozwodu zaczyna być uroczyście święto-
wane, podobnie jak zawarcie małżeństwa. Rozwodzący się organizują spe-
cjalne party upamiętniające fakt rozwodu i podkreślające jego życiowe zna-
czenie. „Rozwód w Polsce może być imprezą nie mniej kosztowną niż ślub.

3 W  ciągu  ostatnich  15  lat  w  Europie  odsetek  liczby  rodziców  nie  żyjących
w związku małżeńskim wzrósł z 10 do 25%. Najwyższy jest w Szwecji (55%), najniższy
w Grecji (4%). We Francji w 2000 r. poza małżeństwem urodziło się  43% dzieci. Zob.
B. HOUCHARD, La famille: Une idée neuve en Europe, Paris 2000, s. 20; P. KRÉMER, 2001,
année exceptionnelle pour les naissance et les marriages, „La Monde” 07.02.2002, s. 10.

4 Por.  UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE, UNITED
NATIONS POPULATION FUND, Fertility and Family Surveys in Countries of the ECE Re-
gion. Standard Country Report. Spain, Geneva 1999, s. 13. 

5 S.  LIPSITZ BEM,  Męskość.  Kobiecość.  O różnicach wynikających z płci,  tłum. S.  PI-
KIEL, Gdańsk 2000, s. 137. 
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Nic więc dziwnego, że specjaliści, którzy do tej pory zarabiali na organizacji
wesel, dziś włączają do swojej oferty organizację rozwodów. Nie może na
niej zabraknąć palenia aktu małżeństwa, topienia obrączek w wodzie, a tak-
że ścinania maczetą podobizny eksmałżonka”6. 

Szerząca się tego rodzaju mentalność i trendy kulturowe są przejawa-
mi wynaturzenia małżeństwa, sprowadzając je  do krótkotrwałych związ-
ków zaspokajających przelotne ludzkie potrzeby. Największy dramat takiego
traktowania  małżeństwa przeżywają  dzieci,  które doświadczają  krzywdy
od swoich rodziców. Swoistą konsekwencją owej rozwodowej mentalności
są konkubinaty, stanowiące kolejny przejaw deformacji małżeństwa. Ich la-
winowo wzrastająca  liczba  oraz  sposób  traktowania  stanowi  charaktery-
styczny fenomen współczesności  zarówno pod względem prawnym,  jak
i konsekwencji  społeczno-etycznych7. Wprawdzie w ilościowym zestawie-
niu z małżeństwami stanowią w Europie średnio 8% wszystkich związków
małżeńskich, są jednak realnym wyzwaniem dla małżeństwa jako instytucji
naturalnej. 

Papież Jan Paweł  II w przemówieniu do Roty Rzymskiej 21 stycznia
1999 roku podkreślił, że istnieje „zasadnicza różnica między zwykłym kon-
kubinatem – nawet jeśli uważa się  go za zrodzony z miłości – a małżeń-
stwem, w którym miłość staje się zobowiązaniem nie tylko moralnym, ale
w ścisłym znaczeniu prawnym. Zobowiązanie wzajemnie podjęte staje się
z kolei czynnikiem dodatkowo umacniającym miłość, z której się zrodziło,
przyczyniając się do jej trwałości, z korzyścią dla współmałżonków, dla po-
tomstwa i dla całego społeczeństwa”8. Co gorsza, w wielu krajach konkubi-
naty posiadają status prawny prawie równy małżeństwu. Obiektywnie jed-
nak zobowiązania wynikające z obu rodzaju związków nie  są takie same.
Konkubinat nie zakłada obowiązku trwałości małżeńskiej wspólnoty, co po-

6 Rozwód kosztowny jak ślub, http://finanse.wp.pl/POD,17,wid,10252328,prasa-
.html,  s.  1,  (13 VIII  2008).  Tzw. lobby biznesowe troszczy się  o ułatwianie  rozwodu.
„W Niemczech, żeby się rozwieść, wystarczy wypełnić formularz zamieszczony w Inter-
necie. Zatrudnieni przez firmę specjaliści dopilnują już, aby wniosek w porę dotarł do
sądu,  i  spełnią  wszystkie  życzenia  klienta.  Oczywiście  za party rozwodowe,  a  także
usługi psychoterapeuty czy detektywa trzeba dodatkowo zapłacić. I to słono” – tamże, s. 2.

7 W wielu krajach Europy prawo legalizuje już konkubinaty: Holandia – styczeń
1998 r.; Francja – Ustawa o obywatelskim pakcie solidarności – 15.11.1999 r.; Norwegia –
1993 r.; Szwecja – 1995 r.; Belgia – 2000 r.; Niemcy – 18.07.2001 r. Por. PAPIESKA RADA
DS. RODZINY, Dokument końcowy, dok. cyt., I, 4, c., przyp. 7.

8 JAN PAWEŁ II, Przemówienie do Trybunału Roty Rzymskiej, „L’Osservatore Roma-
no” (wyd. polskie) nr 5–6(1999), s. 51. Por. J.  ZABIELSKI, Sytuacja rodziny w Polsce dziś,
„Rocznik Teologii Katolickiej” 2(2003), s. 35–40.
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winno być podstawowym warunkiem przy zakładaniu rodziny. Nie można
więc być obojętnym wobec niestałości związku, zwłaszcza ze względu na
dzieci,  które  pozbawione  są  gwarancji  naturalnego  środowiska  rozwoju
i wychowania. Choć faktycznie prawne uznanie konkubinatów nie zostało
przedstawione jako alternatywa dla małżeństwa, to w rzeczywistości regu-
lacje te są w sposób świadomy wymierzone przeciw rodzinie, która opiera
się na związku małżeńskim. 

Najbardziej zakłamaną i tragiczną w skutkach deformacją małżeństwa
są  pary  tej  samej  płci.  Cynizmem cywilizacyjno-prawnym jest  rejestracja
tego  rodzaju  związków  homoseksualnych  jako  małżeństw.  Charaktery-
stycznym aktem prawnym w tym względzie jest Rezolucja Parlamentu Euro-
pejskiego na temat równości homoseksualistów i lesbijek we Wspólnocie Europej-
skiej9.  Ten  rozwijający  się  prawny  i  praktyczny  proceder  deformujący
małżeństwo przybiera coraz bardziej tragiczny wymiar w tym, że zalegali-
zowane związki homoseksualne jako konkubinaty roszczą sobie prawo do
adoptowania dzieci, co ma miejsce już w kilku krajach Europy10. Zagrożenia
w tym względzie powiększa fakt, że tego rodzaju ustawodawstwa oraz po-
chodzące stąd uprawnienia nie respektują  nadrzędnego dobra dziecka,  które
określa  i  gwarantuje  Konwencja  Praw  Dziecka  ONZ11.  Tworzenie  mał-
żeństw w ramach osób tej samej płci jest nie tylko absurdem prawnym, ale
przede wszystkim faktem  contra naturam.  Fakt bowiem natury człowieka
i jego  różnicy  płciowej  sprawia,  że  nie  jest  możliwe małżeństwo między
osobami tej samej płci. Ze względu na cel małżeństwa, jakim jest zjednocze-
nie płciowe dwojga osób otwarte na płodność, nie jest możliwe tworzenie
małżeństwa homoseksualnych. Już sama budowa anatomiczna  jednoznacz-
nie ukazuje, że z natury niemożliwy jest akt płciowy między osobami tej sa-
mej płci. Tym bardziej nie jest możliwy biologiczny skutek aktu płciowego
osób homoseksualnych. To, co nazywa się lub rozumie przez homoseksual-

9 Jest to akt prawny A3-0028/94 z dnia 08.02.1994 r. W Europie prawo dopuszcza-
jące homoseksualne związki małżeńskie istnieje w następujących krajach: Dania – od roku
1989; Szwecja – od 1993; Norwegia – od 1994; Holandia – od 2001; Niemcy – od 2001;
Belgia – od 2002. Por. PAPIESKA RADA DS. RODZINY, Dokument końcowy, dok. cyt., I,
4, b., przyp. 10. 

10 W Europie prawo zezwalające związkom homoseksualnym na adopcję dzieci ist-
nieje: w Holandii – kwietnia od 2001 r.; w Anglii – od listopada 2002 r. Por. K.  KIET-
LIŃSKI, Stanowisko Kościoła katolickiego w kwestii związków osób tej samej płci, [w:] Teologia
i moralność. Problemy moralne w integrującej się Europie, red. D. BRYL, J. TROSKA, t. 2, Po-
znań 2007, s. 93–103.

11 Por. PAPIESKA RADA DS. RODZINY, Dokument końcowy, dok. cyt., I, 4, b.
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ny akt płciowy, jest zwykłym nieporozumieniem i zakłamaniem oraz defor-
macją społeczno-kulturową.

Wymienione tu i im podobne tendencje i fakty deformacji małżeństwa
w  sposób  nieodłączny  wiążą  się  z  zniekształcaniem  rodziny.  Niepokój
wzbudza zwłaszcza fakt,  że rodzina coraz bardziej  postrzegana jest  jako
fakt i  sprawa prywatna,  bez zwracania uwagi na to,  że jest to naturalna
wspólnota służąca społeczności narodowej, państwowej, religijnej i ogólno-
ludzkiej. Tak postrzegana jest rodzina przez wiele osób przygotowujących
się do życia rodzinnego lub też już je realizujących.  Ludzie ci rozumieją ro-
dzinę jako coś zupełnie prywatnego, wyłącznie dla własnej satysfakcji, we-
dług typowo indywidualnych wyobrażeń i potrzeb. W konsekwencji, gdy
owe indywidualne wyobrażenia czy potrzeby nie są realizowane, rodzina
jest niszczona przez rozbicie, rozwód, co przekształca się w tzw. rodziny nie-
pełne. W wymiarze społeczno-politycznym zaś wyraża się to tym, że rodzi-
nie często odmawia się  pomocy materialnej czy wsparcia na płaszczyźnie
społeczno-administracyjnej czy cywilizacyjno-prawnej. 

Jakże często odchodzi się od faktycznej polityki prorodzinnej na rzecz
opiekuńczej polityki społecznej wspomagającej poszczególnych potrzebują-
cych jej  członków, np.  dzieci,  samotne matki,  itp.  Taka pomoc,  choć  po-
trzebna i w pełni uzasadniona w przypadku osób rzeczywiście potrzebują-
cych, nie może jednak zastąpić faktycznej polityki wspierającej rodzinę w jej
całości, jak też  wiąże się  z niebezpieczeństwem rozdzielnego traktowania
poszczególnych członków rodziny, np. oddzielnie ojca czy matkę, a oddziel-
nie dzieci. Tego rodzaju polityka społecznego wspierania rodziny nie może
też zastąpić słusznej i sprawiedliwej płacy jaka należy się rodzinie ze wzglę-
du na jej społeczną rolę oraz służbę narodowi i państwu. Prowadzi to  do
umniejszenia roli i znaczenia rodziny, a w sposób pośredni do społecznego
karania rodzin naturalnych, a zwłaszcza wielodzietnych. Sytuacja taka do-
maga się reformy regulacji prawnych, które umożliwią rodzicom wychowa-
nie  dzieci  bez  potrzeby  ekonomicznego  przymusu  pracy  poza  domem,
zwłaszcza w przypadku matek. W niektórych krajach europejskich są  już
pewne inicjatywy w tym względzie, w innych zaś dąży się do poprawy wa-
runków pracy matek wychowujących małe dzieci czy też zapewnienia  po-
wrotu do pracy po urlopie macierzyńskim. Pomimo to, faktem jest, że rodzi-
ny wielodzietne zasadniczo są w Europie dyskryminowane w porównaniu
do małżeństw bezdzietnych czy osób samotnie wychowujących dzieci12.

12 Por.  PAPIESKA  RADA  DS.  RODZINY,  Dokument  końcowy,  dok.  cyt.,  I,  4,  c;
W. LUTZ, B. C. O’NEILL, S.  SCHERBOV, Europe’s Population at a Turning Point, „Scien-
ce”(2003) nr 5615, s. 1991–1992.
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CYWILIZACYJNO-KULTUROWE UWARUNKOWANIA
 DEFORMACJI MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

Przywołane tu niektóre postacie deformacji małżeństwa i rodziny mają
swe  źródła  w  uwarunkowaniach  cywilizacyjno-kulturowych.  Pierwszym
z nich jest charakterystyczna dla czasów współczesnych dewaluacja rozu-
mienia godności osoby ludzkiej i wartości życia. Wiąże się to ze współcze-
snym kryzysem ocen i  wartości,  co wpływa na  wartościowanie samego
człowieka i sensu jego ziemskiego bytowania. Spotykamy dziś wiele poglą-
dów i postaw, które traktują życie ludzkie w kategoriach nihilizmu. Wiąże
się to z rozwojem techniki i postępem nauk przyrodniczych, które stawiają
ludzkość w sytuacji niezwykłego doświadczenia egzystencjalnego. Przera-
dza się to w swoistą wolę mocy, która ściera się z obiektywnym porządkiem
natury oraz zniszczenia wymiaru transcendentnego otaczającej nas rzeczy-
wistości. W tak pojmowanej cywilizacji człowiek przestaje być uczestnikiem
porządku  natury,  w  świetle  którego  odczytuje  sens  i  cel  swego  życia.
W tym kontekście współczesny człowiek często doświadcza poniżającej go
przygodności istnienia, czemu towarzyszy nieobecność wymiaru transcen-
dencji i uzasadnienia swego bytu w Bycie Absolutnym.

Konsekwencją takiej postawy jest zatracanie transcendentnego charak-
teru bycia człowiekiem, zamykanie się w swojej cielesnej naturze i jej potrze-
bach, tak też postrzegając innych. W rezultacie – jak podkreśla Jan Paweł II
– „stając wobec daru życia, które się rodzi, i życia, które umiera, człowiek
nie potrafi już zadać sobie pytania o najbardziej autentyczny sens swego ist-
nienia, przyjmując w sposób prawdziwie wolny te przełomowe momenty
swego bycia. Interesuje go tylko działanie i dlatego stara się wykorzystać
wszelkie  zdobycze  techniki,  aby  programować  i  kontrolować  narodziny
i śmierć, rozciągając nad nimi swoje panowanie. Te pierwotne doświadcze-
nia, które powinny być przeżywane, stają się wówczas rzeczami, człowiek
zaś rości sobie prawo do ich posiadania lub odrzucania”13. 

W tym kontekście kulturowym człowieka nie postrzega się jako bytu
osobowego, a jego życia jako wartości samej w sobie, dla której warto żyć.
W konsekwencji  człowiek  zaczyna  siebie  i  innych  ludzi  pojmować  jako
przedmiot, materialny surowiec, którym może rozporządzać w zupełnie do-
wolny sposób. Takie myślenie i egzystencjalna postawa są fundamentalnym

13 EV 22.  Por.V.  POSSENTI,  Filozofia  po  nihilizmie.  Spojrzenie  na  przyszłość,  tłum.
J. MERECKI, Lublin 2003, s. 31–32; P. GILBERT, La crise du sens, „Neuvelle Revue Theo-
logique” 1(1994), s. 89–92.
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źródłem deformacji małżeństwa i rodziny. Współmałżonek jest tu traktowa-
ny jako surowiec do zaspokojenia egoistycznych potrzeb, tak też traktuje się
dzieci czy innych członków rodziny. Jeżeli się zaś dany człowiek tych po-
trzeb nie zaspokaja, to rozpada się małżeństwo czy też niszczone jest życie
dziecka. Zasady etyki i normy życiowe zostają sprowadzone do sfery biolo-
giczno-psychicznej. Wprawdzie przyjmuje się, że źródłem powinności mo-
ralnych jest ludzka natura, ale rozumiana w kategorii wyłącznie biologicz-
nej,  do  której  redukuje  się  normy  i  oceny  etyczne.  W  ramach  takich
koncepcji wychowanie sprowadza się do procesu naturalnego rozwoju, gło-
sząc potrzebę  wsłuchania się w głos natury, podnosząc biologiczne potrzeby
człowieka (np. dobra materialne, życie seksualne, życiowy komfort) do ran-
gi  wartości  wprost metafizycznych. Podkreśla  się  uprawnienia człowieka
do ich zaspokajania, nie oceniając etycznej wartości tych dóbr w konkretnej
sytuacji życia (rozstrzygające jest doświadczenie samej potrzeby). Preferuje
się witalistyczną koncepcję życia zdrowego, przyjemnego, nastawionego na
zaspokajanie  egoistycznych  potrzeb,  co  prowadzi  do  życiowego  hedoni-
zmu, pomijając lub wprost odrzucając dobra drugiej osoby oraz dobra wyż-
sze. Mamy tu do czynienia z tendencją przechodzenia od  homo sapiens do
homo demens, czyli od nadczłowieka do postczłowieka. 

W konsekwencji człowiek traci klucz do samego siebie, gubiąc swoje
humanum, co sprawia, że siebie i innych  zaczyna traktować w kategorii rze-
czy, które sam produkuje. To z kolei sprawia, że człowiek często staje się
przedmiotem manipulacji,  narzędziem różnorakich korzyści czy przyjem-
ności. „Tak więc czynnikiem kształtującym decyzje i działania w sferze rela-
cji między osobami i współżycia społecznego staje się siła”14. W takiej kon-
cepcji  osoby  ludzkiej  coraz  bardziej  też  dochodzi  do  głosu  fałszywe
rozumienie wolności. Przede wszystkim zauważa się usuwanie obiektyw-
nej prawdy z ogólnoludzkiej kultury. Przejawem tego jest jakże częste do-
maganie się uznania absolutnej wolności w wartościowaniu i działaniu po-
szczególnych  osób  i  całych  społeczności.  Taki  nurt  myślowy,  określany
mianem  pluralizmu libertyńskiego głosi wolność  jako  do-wolność,  kształtując
nową kategorię człowieka zwanego homo liberalis. Jest to człowiek wyzwolo-
ny od prawdy i moralności, od stałych przekonań, zasad i norm życiowych,
nie troszczący się o wartości czy ideały, bez mocnej myśli i bez mocnej tożsa-

14 EV 19. Por. J. TESTART, La science réduite à l’expertise technique, [w:] Pour une éthi-
que planétaire, J. TESTART, J. REICH, Arte 1997, s. 43–65; N. FISCHER, Metaphysische Na-
turanlage und philosophische Gottesfrage, „Theologie und Glaube” 85(1995), nr 2, s. 181–192;
J. ZABIELSKI, Spór o człowieka we współczesnym świecie, Białystok 2006, s. 14–19.
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mości. W jego perspektywie widzenia nie ma istotnej różnicy między racjo-
nalizmem i irracjonalizmem, między wolnością i  do-wolnością, między mo-
ralnością i amoralnością.  Człowiek taki uważa, że może żyć  dowolnie,  bez
obowiązku traktowania siebie i innych poważnie, może bawić się życiem, ko-
rzystając  z  każdej  nadarzającej  się  okazji,  nie  zważając  na  konsekwencje
swego postępowania. 

Takie myślenie i życiowa postawa oznaczają zupełną do-wolność w po-
dejmowaniu decyzji i działaniu, i świadczą o ontycznej i aksjologicznej pu-
stce. Jest to niezwykle niebezpieczne zarówno dla prezentujących taką po-
stawę,  jak  i  dla  innych  ludzi.  Kiedy  bowiem w  korzystaniu  z  wolności
człowiek przestaje uznawać i respektować konstytutywną więź łączącą go
z prawdą, taki ktoś w imię wolności zmierza do autodestrukcji oraz zaczy-
na niszczyć innych ludzi. „Ilekroć wolność – przypomina Jan Paweł II – pra-
gnąc wyswobodzić się od wszelkiej tradycji i autorytetu, zamyka się nawet
na  pierwotne,  najbardziej  oczywiste  pewniki  prawdy  obiektywnej  i  po-
wszechnie uznawanej, stanowiącej podstawę życia osobistego i społeczne-
go, wówczas człowiek nie przyjmuje już prawdy o dobru i złu jako jedyne-
go i niepodważalnego punktu odniesienia dla swoich decyzji, ale kieruje się
wyłącznie swoją  subiektywną  i zmienną  opinią lub po prostu swym ego-
istycznym interesem i kaprysem”15.

Deformacja  małżeństwa  i  rodziny  związana  jest  też  ze  zjawiskiem
współczesnej sekularyzacji i religijnego zobojętnienia. Wielu współczesnych
ludzi coraz częściej  unika odniesień  do Boga i  wynikającej  stąd życiowej
prawdy, jednocześnie głosząc całkowitą autonomię człowieka w jego relacji
do natury. Jan Paweł II podkreśla, że „wielu współczesnych ludzi żyje dziś
tak, jakby Bóg nie istniał albo zadowala się mglistą religijnością, niezdolną
sprostać problemowi prawdy ani obowiązkowi zachowania spójności mię-
dzy życiem i wiarą. Należy do tego dodać także powszechną utratę poczu-
cia  transcendentnego sensu ludzkiej  egzystencji  oraz  zagubienie  na  polu
etyki, obejmujące nawet tak fundamentalne wartości, jak szacunek dla życia
i dla rodziny”16. Taka postawa sprawia, że wielu współczesnych ludzi po-
pełnia poważne błędy natury aksjologicznej, ulegając tym samym proceso-
wi dehumanizacji. Objawia się to już w samym szafowaniu pojęciem  osoby

15 EV 19. Por. J. ZABIELSKI Wolność a prawa człowieka w postmodernistycznej kulturze
końca XX wieku, „Studia Teologiczne” 14(1996), s. 75–86; J. L.  BRUGUES,  L’ethique dans
un monde désenchante, „Revue Thomiste” 44(1994), nr 2, s. 195–201; R.  MARTIN, Kryzys
prawdy, Wrocław–Kraków 1995, s. 126–152.

16 TMA 36. Por. J. ZABIELSKI, Współczesny indyferentyzm religijny. Studium teologicz-
nomoralne, Białystok 1999, s. 98–96.
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ludzkiej, gdzie z jednej strony tendencyjnie wydłuża się listę praw człowie-
ka, równocześnie stanowiąc normy nie respektujące człowieczeństwa zgod-
nie z jego naturą i celowością istnienia. 

Ludzie, poddając się egoistycznym potrzebom i praktycznemu utylita-
ryzmowi, nie mogą poradzić sobie z podstawowymi problemami życia in-
dywidualnego i społecznego.  Taka sytuacja w sposób tragiczny odbija się
na małżeństwie i rodzinie, zwłaszcza na jej odniesieniu do norm religijno-
-moralnych stojących na straży ich trwałości. Badania socjologiczne pokazu-
ją, że religijno-moralny zakaz rozwodu uznaje tylko około 15% zapytanych
dorosłych Polaków, około 50% z nich dopuszcza rozwód jedynie w sytu-
acjach wyjątkowych, zaś około 30% uznaje rozwód za zwyczajną, w pełni
dopuszczalną  drogę  rozwiązywania  małżeńskich konfliktów. Interesujące
jest to, że kandydaci do katolickiego małżeństwa są w tym względzie bar-
dziej rygorystyczni niż osoby już żyjące w małżeństwie: 60% kandydatów
do małżeństwa podziela stanowisko Kościoła katolickiego. Oznacza to jed-
nak, że pozostali zwierający małżeństwo z góry zakładają możliwość rozej-
ścia się, co budzi poważną wątpliwość co do kanonicznej ważności owych
małżeństw17. 

Taka postawa wobec religijno-moralnych podstaw życia przybiera co-
raz bardziej  powszechny wymiar,  czego przykładem jest  sprzeciw wielu
członków Konwencji  Europejskiej  wobec  odniesienia  do  chrześcijańskich
korzeni Europy w traktacie konstytucyjnym Unii Europejskiej. Osoby apro-
bujące  ten  sprzeciw  ulegają  „wpływom  negatywnych  wzorców  kulturo-
wych rozpowszechnionych na Zachodzie. Dla Europy Środkowo-Wschod-
niej, w której tendencje te mogą jawić się jako rodzaj promocji kulturowej, jest
to dzisiaj jedno z najpoważniejszych wyzwań”18. Ma to już swój realny wy-
raz w decyzjach niektórych parlamentów europejskich, gdzie dążenie czło-
wieka do potwierdzenia swej autonomii w prawodawstwie zostało wyrażo-
ne w niesprawiedliwych i krzywdzących prawach do aborcji,  sztucznego
zapłodnienia, wykorzystywania ludzkich embrionów w badaniach medycz-
nych, legalizacji związków homoseksualnych. Tego rodzaju normy prawne

17 Por. F. ADAMSKI, Kondycja społeczno-moralna rodziny, [w:] Kondycja moralna społe-
czeństwa polskiego, red. J. MARIAŃSKI, Kraków 2002, s. 416–417; Raport o sytuacji polskich
rodzin, Warszawa 1998, s. 24–26. 

18 JAN PAWEŁ II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 148. Por. J. ZABIELSKI, Indy-
ferentyzm  religijno-moralny  jako  znamię  współczesnej  kultury  chrześcijańskiej  Europy,  [w:]
Drogi i rozdroża kultury chrześcijańskiej Europy, red. U. CIERNIAK, J. GRABOWSKI, Czę-
stochowa 2003, s. 562–565; P. POUPARD, Non-croyance et cyltures d’aujoud’hui, „Nouvelle
Revue Theologique” 115(1983), nr 1, s. 3–4.
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są sprzeczne nie tylko z chrześcijaństwem, ale zaprzeczają prawom natury
i logicznym wnioskom płynącym z wartości bytu osobowego. Stanowią one
wielkie zagrożenie zarówno początków ludzkiego życia, jak i poprawnego
rozumienia oraz  trwałości małżeństwa i rodziny19.

SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA DEFORMACJI
 MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

Przywołane tu sposoby zniekształconego rozumienia małżeństwa i ro-
dziny oraz formy  deformacji jednoznacznie ukazują, że tego rodzaju sytu-
acja stanowi naglące wyzwanie moralne. Domaga się to podjęcia szybkich
i stosownych działań, aby zapobiec dalszej deprawacji i znaleźć sposoby na-
prawy. Przede wszystkim należy powstrzymać dalsze zniekształcanie poję-
cia małżeństwa i rodziny. Przykładem takiej postawy degeneracji w tym za-
kresie niech będzie fakt, że w Indiach pewna pani wybrała sobie na męża
węża – kobrę. Można było o tym przeczytać w dającym do myślenia artyku-
le zatytułowanym  Czemu nie małżeństwo z małpą. Jego autorka Cara Rosey
donosiła, że 31 maja 2006 roku dziewczyna o nazwisku Bimbala Bas zawar-
ła małżeństwo z kobrą. Obrzęd zaślubin odbył się we wsi Atalia, w stanie
Orissa,  w duchu tradycji,  z  udziałem kapłanów i  przyjaciół.  Matka owej
dziewczyny była bardzo  szczęśliwa,  gdyż  kobra w hinduizmie uchodzi za
symbol bóstwa imieniem Sziwa. Autorka artykułu stwierdza, że owo wyda-
rzenie nie jest tu wyjątkiem, gdyż kilka miesięcy wcześniej inna hinduska
dziewczyna wyszła za mąż za psa. W artykule tym fakty te są komentowane
jako wyraz tendencji otwarcia się na wielokulturowość, harmonizującą z pew-
nymi posunięciami  legislacyjnymi  np.  we Włoszech czy Hiszpanii.  Są  to
przejawy „filozofii”  lewicy,  domagającej  się  zalegalizowania tzw.  nowych
praw człowieka, m.in. uznających różne interpretacje małżeństwa20.

Tego  rodzaju  tendencje  otwarcia  się  na  wielokulturowość domagają  się
zdecydowanego potępienia i jednoznacznego przeciwstawienia się. Za tym
przemawia zwykły rozsądek w myśleniu i zdecydowana postawa większo-
ści ludzi poprawnie rozumiejących i odpowiedzialnie traktujących małżeń-

19 Por. M. TOSO, Demokracja reguł czy demokracja wartości? Antropologiczny i etyczny
wymiar demokracji, „Społeczeństwo” 14(2004), nr 4–5, s. 677–699; J. ZABIELSKI, Odpowie-
dzialność za życie, Białystok 2007, s. 140–143; D. MIETH, Was wollen wir können? Ethik im
Zeitalter der Bioethik, Freiburg–Basel–Wien 2002, s. 323–411.

20 Por. C.  ROSEY,  E perche’no il  matrimonio con le scimmie?,  podaję za: J.  BAJDA,
Prawda... i jej wrogowie, „Nasz Dziennik” 1–2.07.2006, s. 16.
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stwo i rodzinę. Podstawą do sprzeciwu wobec różnych deformacji tym za-
kresie jest fakt, że tzw. rodzina tradycyjna, oparta na małżeństwie, okazuje
się najbardziej trwałą i satysfakcjonującą wspólnotą ludzkiego życia i roz-
woju.  Te  tradycyjne  małżeństwa i  rodziny stanowią  przedmiot  pragnień
i dążeń zdecydowanej większości ludzi. Potwierdzają to badania statystycz-
ne, według których np. we Francji w przedziale wiekowym od 30 do 50
roku życia 7 na 8 par żyje w związku małżeńskim, a 62% małżeństw nie
rozwodzi się; jedna na osiem rodzin jest niepełna21. 

Związki małżeńskie są  nadal wysoko cenione, a zdecydowana więk-
szość europejskiej młodzieży deklaruje chęć zawarcia normalnego małżeń-
stwa i założenia rodziny. Co więcej, socjolodzy podkreślają, że „więzi ro-
dzinne  nigdy  nie  były  tam  mocne”22.  Wyniki  badań  pokazują  też,  że
wierność jest dla małżonków nadal wartością przewodnią, najwyżej zaś cenią
ją najmłodsi. Narzeczeni coraz odpowiedzialniej traktują przygotowanie do
życia  małżeńskiego i wykazują większą świadomość podejmowanych zo-
bowiązań małżeńsko-rodzinnych. Należy więc tylko rozwijać tego rodzaju
rozumienie i traktowanie małżeństwa i rodziny, ażeby było przeciwstawie-
niem istniejących deformacji w tym względzie. Formą rozwijania tych po-
staw winno też być przeciwstawianie się uporczywie szerzonym – zwłasz-
cza przez środki masowego przekazu – opiniom zniekształcającym życie
małżeńsko-rodzinne.  „Wydaje  się  –  pisze H. Wujkowska – że media UE
przyswajają  tylko  przeróżne formy demoralizacji  społeczeństwa.  Chętnie
rozpisują się na temat  ślubów homoseksualnych, czyniąc z tego marginesu
społecznego symbol nowego, wspaniałego świata, a nie zajmują się z taką
samą  gorliwością  np. popularyzacją  zdrowych rodzinnych wakacji  rodzi-
ców z kilkorgiem dzieci”23. 

Do troski  o małżeństwo i  rodzinę  zobowiązany jest  każdy człowiek
i każda ludzka społeczność,  w tym przede wszystkim państwo. Ważnym
czynnikiem obrony, prowadzącym do przywrócenia małżeństwu i rodzinie
właściwej rangi społecznej, jest odpowiednia polityka rodzinna. Instytucje
państwowe winny prowadzić  stały wysiłek ustawodawczy, dostosowując
go do aktualnych potrzeb rodzin. Kształtując ustawodawstwo i opinię spo-

21 Por.  PAPIESKA RADA DS. RODZINY,  Dokument końcowy,  dok.  cyt.,  II,  s.  44;
B. HOUCHARD, La famille, une idée neuve Europe, Paris 2000, s. 12–15.

22 M. SEGALEN, Les liens familiaux  n’ont jamais été aussi forts. Il existe aujourd’hui un
„nouvel esprit de famille”, fondé sur des liens affectifs, qui respecte l’autonomie de chacun, „La
Croix” 09.04.2002, s. 14.

23 H. WUJKOWSKA, Trzeciego dziecka nie przewidziano, „Nasz Dziennik” 11.08.2008,
s. 3.
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łeczną  należy  dążyć  do  przywrócenia  zagrożonej  trwałości,  stabilności
i wierności w życiu małżeńsko-rodzinnym. W kandydatach do małżeństwa
i  małżonkach trzeba wzmacniać  osłabione dziś  przekonanie o  słuszności
wyboru na zawsze i możliwości wytrwania w takich postanowieniach. Temu
winno  towarzyszyć  powoływanie  ośrodków  informacji  oraz  organizacji
broniących wartości życia oraz statusu małżeństwa i rodziny. W tego rodzaju
działalność winni angażować się świeccy katolicy, zwłaszcza legitymujący
się  odpowiednim przygotowaniem fachowym i  posiadający dojrzałe  do-
świadczenie własnego życia rodzinnego. Nic bowiem tak, jak własne świa-
dectwo nie przekonuje o pewnych wartościach i ich życiowej przydatności.
Postulowane jest utworzenie europejskiego obserwatorium służącego pomo-
cą państwu i Kościołowi w związku z problematyką życia, małżeństwa i ro-
dziny. Zadaniem tej instytucji byłoby gromadzenie wszelkich informacji po-
mocnych  w  propagowaniu  godności  życia  i  rodziny  oraz  pogłębianiu
refleksji nad tymi wartościami. Należy też przygotować odpowiednie opra-
cowania naukowe, zwłaszcza z zakresu filozofii i teologii oraz psychologii,
socjologii, jak też innych nauk zajmujących się tymi zagadnieniami. 

Te działania badawcze i publicystyczne winny pozostawać w bliskim
związku i współpracy z politykami, prawodawcami i ruchami apostolskimi,
aby ich informować i kształtować w zakresie potrzeb współczesnej proble-
matyki małżeńsko-rodzinnej. Zagadnienia te winny też stać się przedmio-
tem zainteresowań różnych innych stowarzyszeń i organizacji społecznych,
aby w ten sposób służyć życiu i rodzinie, ułatwiając komunikację i wzajem-
ną współpracę w tym zakresie24. W ramach owej działalności społecznej na
rzecz obrony i promocji małżeństwa i rodziny szczególne zadanie posiada
i pełni Kościół katolicki. Świadomość tej powinności jest w Kościele coraz
większa. Dowodem tego jest postawa papieży – zwłaszcza po Soborze Wa-
tykańskim II – w tym szczególnie Jana Pawła II, a obecnie Benedykta XVI.
Jan Paweł II uczynił dla rodziny niezwykle dużo, stąd nazywany jest papie-
żem rodziny. Działalność samego Papieża i całego Kościoła za czasów jego
pontyfikatu m.in. przyczyniła się do zahamowania destrukcyjnych tenden-
cji w rodzinie, które pojawiły się wraz z  prorokami tzw.  rewolucji seksualnej
w latach 70. XX wieku. Nauczanie Jana Pawła II podejmowane jest przez
konferencje episkopatów poszczególnych krajów, wspomagane przez CO-

24 Por.  PAPIESKA  RADA  DS.  RODZINY,  Dokument  końcowy,  dz.  cyt.,  III,  b;
V. POSSENTI,  Przemiana antropologiczna i demokracja, „Społeczeństwo” 14(2004), nr 4–5,
s. 721–722; A. BAUMGARTNER, Familie und staatliche Rechtsgemeinschaft, [w:] Umbrüche
Gestalten.  Sozialethische Herausforderungen im neuen Europa, red. H.  RENÖCKL, P.  MOR-
CINIEC, A. RAMMER, Wien–Würzburg 2008, s. 289–295.
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MECE (Komisję Episkopatów Wspólnoty Europejskiej), które konkretyzują
je w Kościołach lokalnych. 

Wytworzyła  się  nowa  świadomość   rodziny,  przyznająca  rodzinie
uprzywilejowaną  pozycję  w działalności duszpasterskiej.  Należy też  pod-
kreślić wzmożone wysiłki różnych wspólnot i grup życia religijnego, które
czerpiąc natchnienie z Ewangelii, dążą do ożywienia życia rodzinnego, słu-
żąc dobrze pojętej promocji życia oraz wartości małżeństwa i rodziny. W tę
działalność Kościoła trafnie wpisują się też badania naukowe, prowadzone
zwłaszcza przez odrębne instytuty studiów nad rodziną. Trzeba tu zwłasz-
cza wymienić  Papieski Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną  im.
Jana Pawła II w Rzymie25. Powstało też  wiele innych instytutów i innych
form kształcenia  w zakresie  problematyki  małżeńsko-rodzinnej26.  Należy
podkreślić, że pionierskim tego typu instytutem w świecie był polski Insty-
tut Studiów nad Rodziną w Łomiankach powołany 29 IV 1975 r. przy Aka-
demii  Teologii  Katolickiej w Warszawie  (obecnie  Uniwersytet  Kardynała
Stefana Wyszyńskiego). Od tego czasu powstało w Polsce kilka podobnych
placówek naukowo-badawczych, inne są w przygotowaniu.

Ten rozwijający się ruch pomocy rodzinie jest ewangelizacyjną odpo-
wiedzią na głęboki kryzys życia rodzinnego. Stąd też nadal trzeba „zabie-
gać o to, aby dzięki jak najpełniejszej formacji ewangelicznej chrześcijańskie
rodziny potrafiły coraz bardziej  przekonująco ukazywać,  że możliwe jest
przeżywanie małżeństwa w sposób całkowicie zgodny z zamysłem Bożym
oraz  prawdziwymi  potrzebami  ludzi”27.  Stąd  też  duszpasterstwo  rodzin
winno mieć uprzywilejowane miejsce w działalności Kościoła – powszech-
nego i lokalnego. Zadanie to wymaga współpracy wszystkich członków Ko-
ścioła, na wszystkich poziomach – teoretycznym (naukowym) i praktycz-
nym.  Komisje  czy  zespoły  ds.  rodziny  winny  ciągle  nabierać  nowego
zapału,  zwłaszcza  tam,  gdzie  owa  działalność  dopiero  się  zaczyna,  np.

25 Został on ustanowiony na mocy postanowienia Konstytucji apostolskiej „Magnum
Matriomonii Sacramentum” z dnia 7 X 1982 r. Powstał przy Papieskim Uniwersytecie La-
terańskim, a jego statuty zatwierdził papież Jan Paweł II 21 XI 1992 r., zaś 17 III 1993 r.
Instytut ten usamodzielnił się. Por. Annuario Pontificio 2002, Città del Vaticano, s. 1652.

26Do szczególnie znaczących należą: W Waszyngtonie (USA – 22 VIII 1988); w Wa-
lencji (Hiszpania – 14 IX 1994); w Meksyku (Meksyk – 22 I 1996); w San Salvador de Ba-
hia (Brazylia – 2 I 2001); w Catonou (Benin – 22 V 2001 r.); w Thuruthy (Indie – 15 X
2001). Por.  PAPIESKA RADA DS. RODZINY, Dokument końcowy, dz. cyt., II, s. 45.

27 NMI 47. Por. P. SALAMON, Zafałszowanie norm moralnych we współczesnej Europie
ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska aborcji, [w:] Teologia i moralność. Problemy moralne
w integrującej się Europie, dz. cyt., s. 79–91.
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w krajach Europy Wschodniej. Tam zaś, gdzie tego rodzaju działalność jest
już ugruntowana, należy ciągle uważnie badać powstające problemy i  szu-
kać  nowych form pomocy.  W tym celu trzeba tworzyć  ośrodki  formacji,
gromadzić etatowych pracowników oraz korzystać z pomocy wielu kompe-
tentnych woluntariuszy. W ramach tej pracy duszpastersko-ewangelizacyj-
nej  należy  organizować  szkolenia  zapewniające  kompetentne  i  staranne
przygotowanie do małżeństwa. Osoby biorące w nich udział winne być oto-
czone przyjazną troską, być traktowane osobowo (a nie tylko zbiorowo), li-
czyć na wysłuchanie i towarzyszenie im w dalszej drodze życia. 

Ze względu na prezentowane przez wielu kandydatów do małżeństwa
braki wychowania w wierze, potrzebne są różne formy ewangelizacji w tym
zakresie, czemu ma towarzyszyć wychowanie do odpowiedzialnej miłości,
szczególnie  w odniesieniu  do  życia  seksualnego.  Winno  to  odbywać  się
w ramach integralnej formacji osoby, a seksualność człowieka należy uka-
zywać w sposób ludzki (nie  zwierzęcy ani też  anielski). W tak pojmowanej
pracą ewangelizacyjno-formacyjną winni być zaangażowani wszyscy człon-
kowie Kościoła, zwłaszcza zaś osoby kompetentne i pełniącą odpowiedzial-
ne funkcje w Kościele28.

ZAKOŃCZENIE

Reasumując niniejsze refleksje i analizy raz jeszcze należy podkreślić,
że współczesne przemiany cywilizacyjno-kulturowe niosą ze sobą niepoko-
jące  formy rozumienia i przeżywania małżeństwa i rodziny; niektóre z nich
przybierają faktyczną postać deformacji. Z pewnością tego rodzaju niepokój
ludzkość przeżywała już nie raz w swej historii. L. Tołstoj, charakteryzując
jednego z bohaterów Anny Kareniny, pisze: „Nie tylko nie mógł sobie wysta-
wić  miłości  do  kobiety  poza  małżeństwem,  ale  wyobrażał  sobie  przede
wszystkim rodzinę,  a dopiero później kobietę,  która mu tę  rodzinę  miała
stworzyć.  Stąd poglądy jego na małżeństwo w niczym nie przypominały
poglądów większości jego znajomych, dla których małżeństwo było tylko
jedną z wielu powszednich spraw. Dla Lewina było ono sprawą główną, od
której zależało całe szczęście jego życia”29. Dzisiaj także dla wielu ludzi mał-
żeństwo i  rodzina są  tylko  jedną  z  wielu  powszednich  spraw.  Należy więc
uczynić wszystko, żeby – podobnie jak dla Lewina – było ono sprawą główną,
od której zależy całe szczęście ludzkiego życia. 

28 Por. PAPIESKA RADA DS. RODZINY, Dokument końcowy, dok. cyt., III, a.
29 L. TOŁSTOJ, Anna Karenina, tłum. K. IŁŁAKOWICZÓWNA, Warszawa 1979, s. 109. 
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DEFORMATION DER EHE UND FAMILIE ALS MORALISCHE HERAUSFORDE-
RUNG DER GEGENWART

brakuje

Zeitgenössisch bemerken wir viele Veränderungen in der Ehe und Familie, die uns
beunruhigen. Manche Leute so falsch verstehen und behandeln die Ehe und Familie,
dass es macht viel Böse besonders für Kinder.  In der heutigen Welt haben wir viele Ver-
anstaltungen,  dass  viele  Menschen  z.  B.  gleichhalten  die  echte  Ehe  und  irgendein
Konkubinat oder Homosexuellpaar. In der vorliegenden theologischen Betrachtung über
die heutige Ehe und Familie wurde Versuch gemacht, zuerst die Gestalten der heutigen
Deformationen der Ehe und Familie sowie ihren Bedingen zu zeigen und dann  die Ge-
genwirkungsweisen  und  Hilfe für die bedrohten Ehen und Familien.    

tłum. Józef Zabielski
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PROBLEMY ZWIĄZANE Z ZACHOWANIEM TOŻSAMOŚCI
RELIGIJNEJ PRZEZ POLSKICH CHŁOPÓW

MIESZKAJĄCYCH W BOŚNI W LATACH 1892–1914

Na przestrzeni prawie całego XIX wieku władcy imperium tureckiego
bezlitośnie  zwalczali  wszelkie  zrywy  niepodległościowe Słowian  bałkań-
skich, w tym także ludności zamieszkującej Bośnię i Hercegowinę. Stłumie-
nie każdego antytureckiego powstania kończyło się z reguły krwawym od-
wetem skierowanym przeciwko miejscowej  społeczności słowiańskiej.  Co
więcej, okupacyjne władze osmańskie wprowadzały szereg posunięć admi-
nistracyjnych mających na celu całkowite zdławienie wszelkich niepodle-
głościowych dążeń Słowian bałkańskich, przy jednoczesnym wzmocnieniu
pozycji zamieszkującej te obszary ludności muzułmańskiej1. W 1875 r. anty-
słowiańska polityka Porty doprowadziła do kolejnego wybuchu powstania
w Bośni i  Hercegowinie,  które w krótkim czasie objęło swoim zasięgiem
znaczną część Półwyspu Bałkańskiego. Po prawie czteroletnim okresie nie-
zwykle krwawych zmagań militarnych (1875 – 1878) zakończonych klęską
Turcji, Bośnia wraz z Hercegowiną zmieniła swój status prawny i politycz-
ny. Na mocy postanowień kongresu berlińskiego, który trwał od 13 czerwca
do 13 lipca 1878 r., mocarstwa europejskie przyznały monarchii naddunaj-
skiej prawo do okupacji i administrowania tym tureckim wilajetem2. Z for-
malnego punktu widzenia obszar ten w dalszym ciągu pozostawał częścią

1 Por.  J.  SKOWRONEK, M. TANTY, T. WASILEWSKI,  Historia Słowian południo-
wych i  zachodnich,  Warszawa 1988,  s.  395–297;  T.  WITUCH,  Tureckie przemiany. Dzieje
Turcji 1878-1923, Warszawa 1980, s. 31–34.

2 T.  WASILEWSKI, W. FELCZAK,  Historia Jugosławii,  Wrocław, Warszawa, Kra-
ków, Gdańsk, Łódź 1985, s. 367; I. BOZIĆ, S. ĆIRKOVIĆ, M. EKMECIĆ, V. DEDIJER, Hi-
storija Jugoslavije, Belgrad 1973, s. 325; E. WERNER, W. MARKOV, Geschichte der Turken
von den Anfangen bis zur Gegenwart, Berlin 1978, s. 211.
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składową państwa tureckiego, aż do roku 1908, kiedy to został anektowany
do Austro-Węgier.

Podporządkowanie  Bośni  i  Hercegowiny  po  kongresie  berlińskim
w 1878 roku Austro-Węgrom przysporzyło rządowi  wiedeńskiemu wiele
poważnych problemów natury politycznej, militarnej a także społecznej. Na
tym  niewielkim  obszarze  Półwyspu  Bałkańskiego  mieszkało  ówcześnie
około 1 500 000 osób, których niejednokrotnie dzieliły narodowość, kultura,
status społeczny i polityczny, a przede wszystkim wyznawana religia. Po-
mimo wielowiekowych starań Porty o narzucenie islamu mieszkańcom tych
ziem, plan ten nigdy nie został do końca w pełni zrealizowany. Na przeło-
mie XIX i XX wieku największy procent społeczeństwa zamieszkującego ten
były turecki wilajet stanowiła ludność  pochodzenia słowiańskiego3.  Duży
wpływ Kościoła greckiego, który od wieków był obecny na tych terenach,
spowodował, że 61% całej ludności Bośni i Hercegowiny stanowili chrześci-
janie przede wszystkim wyznania prawosławnego. Mahometan, którzy wy-
wodzili się w z miejscowych bogatych włościan oraz z napływowej ludno-
ści  tureckiej,  było  38,7%4.  W  wyjątkowo  ciężkiej  sytuacji,  od  momentu
podboju przez wojska tureckie w 1463 r. Bośni oraz w 1486 r. Hercegowiny,
znajdowała się tamtejsza ludność katolicka. Negatywny stosunek bośniac-
kich władz tureckich do Kościoła katolickiego spowodował znaczne ograni-
czenie jego działalności na tym terenie. Efekty wielowiekowej polityki wy-
mierzonej  przeciwko  katolikom  przez  administrację  sułtańską  tak  oto
zostały opisane przez polskiego podróżnika, który w latach osiemdziesią-
tych XIX wieku podróżował po Bośni: „Stan Kościoła katolickiego tutaj jest
zupełnie różnym od stanu jego w krajach, gdzie wyznawanie jego było pa-
nujące lub przynajmniej prawnie uznane. Kościół był więc w stanie misji re-
prezentowany przez zakonników misjonarzy. Dlatego też dotąd jak Bośnia
i Hercegowina długa nie spotkasz przy drodze lub we wsi figury świętej
albo krzyża nawet na cmentarzach i grobach”5. Z powodu antykatolickiej
polityki Porty przez wiele lat jedynymi przedstawicielami duchowieństwa
katolickiego na tych ziemiach byli franciszkanie, którzy działalność duszpa-

3 Por. H.  BATOWSKI,  Rozpad Austro-Węgier 1914–1918, Wrocław–Warszawa–Kra-
ków 1965; Nieco cyfr z Bośni i Hercegowiny, „Świat Słowiański” 1909, s. 391–396; L. PRÓ-
SZYŃSKI, Bośnia i Hercegowina, Warszawa 1882; L. WASILEWSKI, Skład narodowościowy
państw europejskich, Warszawa 1933.

4 V. DEDIJER, Sarajewo 1914, Łódź 1983, t. 1, s. 61; D. T. BATAKOVIC, The Balcan
Piedmont  Serbia  and  the  Yugoslav  question,  http://www.rastko.org.yu/istorija/bata-
kovic/index.html.

5 O Kościele katolickim w Bośni (K.M.), „Kłosy” 2(1882), s. 68–83.
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sterską  wśród tamtejszej  ludności  rozpoczęli  w latach czterdziestych XIX
wieku6. 

Należy podkreślić, że choć ojcowie franciszkanie byli praktycznie jedy-
ną ostoją katolicyzmu na tych terenach, to ich aktywność nie ograniczała się
tylko do spraw religijnych. Zakonnicy prowadzili wśród miejscowej ludno-
ści, w miarę posiadanych możliwości, również działalność oświatową i do-
broczynną.  W  okresie  walk  ludności  słowiańskiej  przeciwko  imperium
osmańskiemu, franciszkanie – wśród których znajdowali się zakonnicy po-
chodzenia polskiego – czynnie wspierali Słowian bałkańskich w ich dąże-
niach do uzyskania niepodległości7. Po zajęciu Bośni przez Austro-Węgry
w 1878 r., dzięki podjętym działaniom ze strony rządu austriackiego, sytu-
acja ludności katolickiej zaczynała się stopniowo poprawiać. Na początku
lat osiemdziesiątych XIX wieku  na tym obszarze działało już seminarium
prowadzone przez oo.  franciszkanów, funkcjonowały klasztory oo.  trapi-
stów i minorytów, w Trawniku ojcowie jezuici utworzyli gimnazjum (w la-
tach następnych powstało kolegium i konwikt), a ponadto w Sarajewie roz-
poczęło działalność Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia8. 

Dążąc do umocnienia  swojego panowania  na nowo zdobytych tere-
nach, rząd w Wiedniu zdecydował się nasycić obszary Bośni jak największą
liczbą kolonistów pochodzących ze wszystkich regionów cesarstwa. Polity-
cy wiedeńscy poprzez zakrojoną na dużą skalę akcję kolonizacyjną chcieli
osłabić tą część lokalnego społeczeństwa, która miała aspiracje do utworze-
nia niezależnego państwa słowiańskiego. Ponadto planowano w ten sposób
znacznie ograniczyć  wpływy Serbii, która dążyła do włączenia tych tere-
nów do swojego państwa. Efektem tak prowadzonej polityki było przybycie
w latach 1879–1914 na ziemie bośniackie od 180 000 do 200 000 osadników9.
W zrealizowaniu tego planu niepoślednią  rolę  miała odegrać  napływowa
ludność wiejska, pochodząca prawie ze wszystkich stron Austro-Węgier. 

W oficjalnej rządowej propagandzie koloniści mieli się przyczynić do
podniesienia poziomu cywilizacji na tych jeszcze półdzikich terenach, lud-

6 Dopiero w latach siedemdziesiątych XIX wieku swoje klasztory w Bośni założyli
ojcowie trapiści w Mariastern – niedaleko Banja Luki oraz ojcowie minoryci w Petricovaću.

7 Por. D. GREGORCZYK, Działalność duszpasterska i społeczna polskich księży katolic-
kich w Bośni, Albanii i Chorwacji na przełomie XIX i XX wieku, „Częstochowskie Studia Teo-
logiczne” 19–20(1991/1992), s. 379–385.

8 S. M., Listy z Sarajewa. Społeczne stosunki Bośni, „Kłosy” 1881, s. 155.
9 W Bośni i Hercegowinie w 1886 r. było tylko 16 275 poddanych austriackich nato-

miast w 1910 r.  liczba ludności napływowej dochodziła prawie do 100 000 osób, Por.
V. DEDIJER, Sarajewo 1914, t. 1, dz. cyt., s. 330; Historija Jugoslavije, dz. cyt., s. 324–325. 
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ności miejscowej pokazać nowoczesne metody gospodarowania. Początko-
wą formą powyższego konceptu było zakładanie wzorcowych gospodarstw
rolnych, które bardzo często prowadzili rolnicy niemieccy i węgierscy. Na
tereny  wyznaczone  pod  kolonizację  wybrano  urodzajne  ziemie  leżące
w północnej części kraju nad rzeką Sawą. O wielkości procesu prowadzania
kolonizacji do Bośni i Hercegowiny niech świadczy fakt, iż ogółem w latach
1890–1905  wydzierżawiono  ludności  napływowej  obszar  o  łącznej  po-
wierzchni 21 893 ha, osiedlając na nim około 9 660 osób10. Na początku lat
dziewięćdziesiątych XIX wieku na ziemiach bośniackich, oprócz kolonistów
niemieckich, węgierskich, włoskich i czeskich, pojawili się również Polacy.
Przybyli tutaj w większości z Galicji, gdyż tam ze względu na panujące sto-
sunki gospodarczo-społeczne nie byli w stanie posiadać  własnych gospo-
darstw rolnych. Galicja w drugiej połowie XIX wieku była obszarem prze-
ludnionym bez większego przemysłu, ale za to z ogromną  liczbą  małych
gospodarstw ulegających ciągłym podziałom. O panującej sytuacji społecz-
nej w tej części państwa Franciszka Józefa I i przyczynach emigracji polskiej
ludności w poszukiwaniu chleba tak pisał w swoich pamiętnikach znakomi-
ty historyk krakowski Michał  Bobrzyński:  „Przemysł  w tym stadium nie
wystarczał jednakże do odprowadzania ludności, która z roli nie mogła się
wyżywić. Ludność Galicji rosła stale i nieustannie po części wskutek wiel-
kiej  liczby  urodzin  po  części  wskutek  lepszych  warunków  sanitarnych
i zmniejszenia się liczby śmierci. Typem gospodarstwa włościańskiego stało
się przez działy gospodarstwo kilkumorgowe, wśród rzeczy jeszcze więk-
szego proletariatu wiejskiego, posiadającego znacznie mniej jednego morga.
Z tak małych posiadłości gruntowych trudno było wyżywić siebie i rodzinę,
trzeba było szukać zarobku”11.

Pierwsi  polscy  koloniści  przybyli  do  Bośni  już  w  latach  1892–1893
i osiedlili się w pobliżu miejscowości Windthorst12. Oprócz polskich osadni-
ków pochodzących z Galicji, znalazły się  ponadto mniejsze grupy koloni-
stów, które przybyły z Lubelszczyzny (Królestwa Polskiego), Wołynia (ro-
dziny wywodzące się z okolic Niska i Kolbuszowej) oraz Bukowiny – tzw.
górale czadeccy z Nowego Sołońca, Pleszy i Pojana Mikului13. Kolonizacja
tzw. ziem rządowych w Bośni przez polskich chłopów trwała nieprzerwa-

10 Por. J. MAGIERA, Ludność polska w Bośni, Kraków 1912, s. 3.
11 M. BOBRZYŃSKI, Z moich pamiętników, Wrocław–Kraków 1957, s. 78.
12 Por.  D.  DRLJAĆA,  Kolonizacja i żivot Polaka u jugoslovenskim zemliama,  Belgrad

1985, s. 31–32.
13 Por. J.  ALBIN,  Polacy w Jugosławii, Lublin 1983, s. 33–34; D.  DRLJAĆA,  Między

Bukowiną, Bośnią, Serbią i Polską. Studia i szkice etnologiczne, Wrocław 1997, s. 113–123.
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nie od 1892 roku aż do 1905 roku. W tym okresie w Bośni osiedliło się łącz-
nie 830 polskich rodzin, które założyły 54 nowe osady w powiatach Banja
Luka, Bosanska Dubica, Bosanska Nova, Gradiska, Prnjavor, Tešanj, Zenica
i Zwornik. Do największych osad polskich w tym czasie można było zali-
czyć następujące miejscowości: Martinac (Martyniec), Rakovoc (Rakowiec),
Kunava, Gumjera, Dubrava (Dąbrowa), Grabasznica, Devetina oraz Lešnja. 

Każdy polski osadnik, ubiegający się o uzyskanie zgody na osiedlenie,
musiał spełnić  odpowiednie wymogi stawiane przez rząd austriacki. Naj-
ważniejsze z nich to: znajomość  uprawy ziemi, niekaralność sądowa oraz
posiadanie minimum 1200 koron14. Dopiero po wstępnej  weryfikacji,  bo-
śniacki rząd krajowy wydawał zezwolenie na pobyt i przydzielenie ziemi
osadnikom. Podpisując akt dzierżawy z władzami koloniści byli zobowią-
zani do przestrzegania następujących postanowień: wykarczowanie lasów
i rzetelne uprawianie roli, systematyczne płacenie podatków, wybudowanie
– najpóźniej w trzecim roku pobytu – domu mieszkalnego i zabudowań go-
spodarczych, zakaz sprzedaży i dzielenia oddanej pod uprawę ziemi, niena-
ganne zachowanie pod względem moralnym i politycznym, bezwarunkowe
uzyskanie w przeciągu trzech lat bośniackiej przynależności państwowej15.
Władze lokalne obiecywały, że po 10 latach osadnikom rzetelnie wypełnia-
jącym powyższe postanowienia oddana zostanie uprawiana przez nich zie-
mia, na własność im lub ich prawowitym następcom. W wypadku nie prze-
strzegania przez osadników zawartej umowy mogli oni utracić ziemię lub
przedłużano im dzierżawę o następne dziesięć lat. Przez okres pierwszych
trzech lat  osiedleńcy byli  całkowicie zwolnieni od płacenia podatków na
rzecz państwa. Sytuacja ta ulegała zmianie dopiero w czwartym roku poby-
tu  kolonistów  na  ziemiach  rządowych.  Od  tego  momentu  chłopi  płacili
czynsz dzierżawny w wysokości jednej korony od hektara oraz pozostałe
podatki16. 

Kolonistów osadzonych na gruntach rządowych nazywano popularnie
numerowymi. Nazwa ta wzięła się stąd, że chłopi po otrzymaniu przydzielo-
nej ziemi dostawali tabliczkę z odpowiednim numerem, którą byli następ-
nie zobowiązani umieścić na swoim domu17. Każda nowo powstała osada
otrzymywała określony przydział gruntów, które były dzielone na parcele
pomiędzy rodziny osadników. Podziału ziem dokonywano w taki sposób, aby

14 W. PEC, Polskie osadnictwo w Bośni, „Przewodnik Oświatowy” 1910, s. 395–397.
15 Por. tamże, s. 395–397; J. MAGIERA, dz. cyt., s. 3–4.
16 Por. J. ALBIN, Polacy w Jugosławii, dz. cyt., s. 32.
17 Por. J. OKOŁOWICZ, dz. cyt., s. 375.
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na jedną rodzinę przypadało od 10 do 12 ha. Starano się przy tym zachować
zasadę nie dzielenia gruntów więcej niż na dwa kawałki. Reprezentantem
wsi w stosunku do władz w powiecie był wybierany przez kolonistów wójt.
Jednakże jego zakres obowiązków był ograniczony, a wykonywane przez
niego funkcje sprowadzały się przeważnie do roli pośrednika i wykonawcy
poleceń  władz zwierzchnich. W powstałych osadach funkcjonowała także
rada sołecka, ale i ona nie odgrywała większej roli w życiu mieszkańców
nowo powstałych polskich kolonii.

Od momentu zajęcia prowincji przez wojska austriackie trwał nieprze-
rwanie exodus ludności wyznania mahometańskiego do Turcji. Sprzedawa-
li oni cały swój dobytek i w ten sposób z uzyskaną gotówką próbowali się
osiedlić w państwie sułtana lub decydowali się emigrować na tereny sąsied-
niej Albanii18. Skorzystali z takiego obrotu sprawy co zamożniejsi chłopi ga-
licyjscy, którzy usłyszawszy o możliwości nabywania ziemi po niskich ce-
nach, zdecydowali się na osiedlenie w Bośni. Chłopi ci, pochodzący głównie
z okolic Niska, Przemyśla, Kolbuszowej i Przeworska, nie wahali się sprze-
dać całego swojego majątku i wraz z rodzinami udać się na Bałkany. Szacu-
je się, że tego typu osadników pochodzących z Galicji osiedliło się w Bośni
około 4 00019. Charakterystyczne było to, że wykupywali oni tylko te ziemie,
które były do nabycia w pobliżu już  istniejących osad polskich. Ta grupa
polskich emigrantów przyczyniła się do powstania nowych skupisk kolonij-
nych w Celinovacu, Cerveljem, Kozarze, Tešnij, Prnjavorze, a oprócz tego
w okręgach: Mostar, Sarajewo, Tuzla, Bihać i Travnik.

Trzecią  grupę  osadników polskich w Bośni stanowili tzw.  komornicy.
Przybyli oni na ten teren na początku naszego stulecia z nadzieją na darmo-
we lub pół darmowe pozyskanie ziemi. Pochodzili przeważnie z Galicji, a w
Bośni stanowili najmniejszą i jednocześnie najbiedniejszą część Polonii. Po-
siadając zbyt mało gotówki na wykupienie ziemi od Turków a także na za-
gospodarowanie ziemi rządowej, czekali na lepszą sytuację. Nieszczęściem
dla nich, krajowy rząd bośniacki zdecydował się w 1905 r. na zawieszenie
sprzedaży gruntów rządowych obcym kolonistom. Niestety fala napływo-
wa kolejnych osadników polskich na tereny prowincji bośniackiej nie skoń-
czyła się z chwilą ogłoszenia przez rząd wyżej wspomnianej uchwały. Pola-
cy po przybyciu na miejsce szybko przekonali się, że są tutaj niepożądani

18 Por. T. KRALJAČIĆ, Iseljavanje muslimana iz Bosne i Hercegovine u Albaniju za vri-
jeme austrougarske uprave, http.//www.rastko.org.yu/rastko-al./zbornik1990//tkraljaci-
c-muslimani.php.

19 Por.  T.  LUBACZEWSKI,  Osadnictwo polskie  w Bośni,  Warszawa 1922,  s.  10–11;
J. OKOŁOWICZ, dz. cyt., s. 357.
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ani przez władzę, ani przez miejscową ludność. Spora część tych ludzi, nie
mając innego wyjścia, podpisywała umowy dzierżawne z Turkami. Inni po-
dejmowali się prac najemnych u kolonistów innych narodowości czy Pola-
ków. Pozostali szukali pracy w miastach, kopalniach czy kamieniołomach.
Jednostki decydowały się wrócić do ojczyzny lub dalej emigrować za ocean.
Chłopi  polscy,  którzy  byli  znani  z  ogromnego  przywiązania  do  religii,
w Bośni znaleźli się w zgoła trudnym położeniu. Już w początkowym okre-
sie pobytu w nowej ojczyźnie zajęci karczowaniem lasów, budową gospo-
darstwa i przygotowaniem ziemi pod uprawę  roli odczuwali brak opieki
duchownej i kontaktu z polskimi kapłanami. Chętnie podzieliliby się z pol-
skim opiekunem duchownym, którego nie było w tym czasie niestety na te-
renie Bośni,  swoimi żalami,  rozterkami związanymi z wyrządzonymi im
krzywdami, czy choćby poskarżyliby się na powstałe przeciwności losu. 

Coraz częściej polscy osadnicy wypowiadali się w listach do swoich ro-
dzin, jak również do polskich gazet, o potrzebie, a wręcz o konieczności,
przyjazdu do nich polskiego kapłana. W 1899 roku Paweł Rochaczek – go-
spodarz z Milovackiej Kozary – tak pisał do redaktora „Misji Katolickich”
ks.  Marcina  Czermińskiego:  „Donoszę  Księdzu Dobrodziejowi,  że  u  nas
dzięki Bogu wszystko lepiej jak było dawniej. Febry takiej jak w zeszłym
roku niema, więc każdy zdolniejszy do pracy. Brak tylko kapłana coraz bar-
dziej daje się odczuwać. Donosiłem już, że w lecie piorun zabił nam jednego
gospodarza z kolonii a kilku skaleczył. Zmarły pozostawił wdowę  i kilka
sierót. To nas najwięcej martwi, że nie mamy przewodnika duchowego”20. 

W miarę upływu czasu, żyjąc z dala od ojczyzny wśród obcych nacji,
niejednokrotnie  nieprzychylnie  nastawionej  ludności  miejscowej  i  władz,
chłopi coraz bardziej potrzebowali wsparcia moralnego a przede wszystkim
duchowego. W „Tygodniku Ilustrowanym” z 1911 roku zostały opubliko-
wane następujące fragmenty listów polskich osiedleńców mieszkających na
tych terenach: „My Polacy zamieszkali w Bośni na tej ziemi rządowej już 15
lat a jeszcze do tej pory nimamy ani księży polskich do nauki duchownej
ani nawet szkół, na które my nimamy funduszow.”, „Proszę nam pomódz,
żebyśmy mogli  mieć  Polskiego Księdza tak jak mają  rusini,  bo ten ruski
ksiądz tłumaczy, że to nasze praojcowie byli rusinami tylko Panowie przy-
piłowali  być  łacinnikiem a potem nazwali  Polakiem. Tu są  dwa miejsca,
gdzie próżno stoi plebanja a to we wsi Milowac i Dubrava. A biedni Polacy
nie mają Księdza a Kościół i plebanja jest”21.  Skargi i żądania Polaków były

20 List Pawła Rochaczka do X. M.K., „Misje Katolickie” 1899, s. 53.
21 Polscy w Bośni, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, s. 570–571.
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o tyleż słuszne, albowiem rząd zawierając z kolonistami umowy obiecywał
nie tylko pełne poparcie przy budowie kościołów, lecz również możliwość
sprowadzenia do Bośni polskich duchownych. Jednakże w praktyce lokalna
administracja  ograniczała  swoją  działalność  w tej  sprawie  do  wyrażenia
zgody na wyznaczenie parceli pod budowę kościołów i kaplic. 

Z tych to powodów budowę kościołów polscy koloniści rozpoczynali
przede wszystkim w tych osadach, które były bogatsze lub większe liczeb-
nie. Pierwsze „polskie” kościoły w Bośni zostały wybudowane w Prjanvo-
rze, Milowacu, Dubravie, Devetinie, Martincu i Rakovcu. Początkowo były
to kościoły drewniane, jednakże w miarę bogacenia się polskich osadników
budowano nowe kościoły murowane. Mniejsze i biedniejsze kolonie z braku
dostatecznych funduszy nie były w stanie własnymi siłami wybudować ko-
ściołów, dlatego stawiano tam jedynie większe lub mniejsze kaplice. Kapli-
ce te miały służyć  polskim osadnikom do odprawiania nabożeństw i mo-
dlitw, aż do momentu wybudowania własnej świątyni. 

Jednakże problemy polskich chłopów mieszkających w Bośni nie ogra-
niczały się jedynie do kwestii wybudowania własnej świątyni. Duchowny-
mi polskich kolonistów byli z reguły chorwaccy księża, których na tych te-
renach nie było zbyt wielu. Z tych też powodów nie byli w stanie regularnie
docierać do wszystkich miejscowości, kolonii czy osad, które im podlegały.
Dodatkowymi barierami utrudniającymi wzajemny kontakt pomiędzy Pola-
kami a ich chorwackimi opiekunami duchowymi były różnice kulturowe
oraz językowe. Nie znając języka polskiego, miejscowi kapłani nie zawsze
potrafili się porozumieć z osadnikami, co wywoływało pewne nieporozu-
mienia a czasami sprzyjało powstawaniu konfliktów czy zadrażnień doty-
czących spraw religijnych i administracyjnych. 

Każda  osada  polska  mająca  swojego  proboszcza  zmuszona  była  do
płacenia odpowiednich subsydiów. Ich wysokość była wyznaczona odgór-
nie i wynosiła pięć koron od każdego gospodarza, a trzy korony od chałup-
nika, czyli komornika22. Nieuiszczenie opłat w odpowiednim terminie powo-
dowało  natychmiastową  interwencję  miejscowej  administracji.  Egzekutor,
aby dopilnować interesów księdza, nie wahał się w wielu wypadkach od-
bierać osadnikom zwierząt hodowlanych mających być zapłatą za dług. Sy-
tuacje te z pewnością były źle odbierane przez polskich kolonistów i ich ro-
dziny  oraz  dodatkowo  pogłębiały  istniejący  dystans  do  chorwackich
duchownych. Podobne praktyki miały miejsce w koloniach, najczęściej mie-

22 Por. W. PEC, Polskie osadnictwo w Bośni, dz. cyt., s. 358; J. OKOŁOWICZ, dz. cyt.
s. 362.
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szanych polsko-ukraińskich,  w których kapłanem był  duchowny serbski.
Również  w tym wypadku pobierano od Polaków podatki na utrzymanie
cerkwi, pomimo tego, że byli katolikami23. 

Z powodu zbyt małej liczby duchownych nie wszyscy polscy osadnicy
mieszkający w Bośni mogli regularnie brać udział w życiu religijnym. Doty-
czyło to  przeważnie  tych kolonii,  które leżały z  dala  od głównych dróg
i traktów, a odległość  od najbliżej położonej świątyni katolickiej była sto-
sunkowo duża. Uciążliwość i trudności w dotarciu do daleko położonych
kościołów oraz strach przed napadami ze strony miejscowej ludności powo-
dowały, że niektóre osady nie miały żadnej łączności z duchownymi nawet
w okresie 2–3 lat24. Czasami jedynym kontaktem polskich chłopów z kapła-
nem, szczególnie w pierwszych latach ich pobytu w Bośni, była wizyta du-
chownego  prawosławnego,  który  raz  czy  dwa razy  do  roku  zjawiał  się
w tych stronach. Niektóre polskie rodziny, aby nie stracić kontaktu z wiarą,
decydowały się  uczęszczać  na nabożeństwa do cerkwi, które były odpra-
wiane przez duchownych serbskich jak również przez duchownych ukraiń-
skich, którzy przybyli do Bośni wraz z kolonistami z ukraińskiej części
ówczesnych  Austro-Węgier.  Pokrewieństwo  języka  słowiańskiego  oraz
wspólne, niekiedy wieloletnie, sąsiedztwo powodowały, że niektórzy Pola-
cy uczęszczali do na msze do pobliskich cerkwi prawosławnych. Inni, jak to
miało miejsce w Celinovacu czy Gumjerze,  woleli  chodzić  do katolickich
kościołów niemieckich i włoskich niż  brać udział we mszach w serbskich
monastyrach. Jednakże i w tych przypadkach dla wielu polskich kolonistów
dużym problemem była bariera językowa, co w znacznym stopniu nie za-
chęcało naszych rodaków do częstego i licznego udziału w życiu religijnym
tamtejszych wspólnot.

Pod koniec XIX stulecia na ziemi bośniackiej zamieszkałej przez pol-
skich kolonistów rozpoczął swoją działalność misyjną ks. Marcin Czermiń-
ski25.  Był  on jezuitą,  misjonarzem, wieloletnim redaktorem  „Misji Katolic-
kich”,  a  jednocześnie  cenionym  i  odważnym  podróżnikiem.  Ks.  Marcin
Czermiński podjął decyzję o przyjeździe do Bośni mając na uwadze wyjąt-
kowo trudną sytuację, szczególnie pod względem religijnym, Polaków żyją-
cych  w tej  potureckiej  prowincji.  Chcąc  dopomóc  rodakom  wołającym

23 Por. T. KASPAREK, Bośnia a emigracja galicyjska, Lwów 1903, s. 35–36. 
24 Por. M. CZERMIŃSKI,  Misja w Bośni (od 22 marca do 2 maja br.), „Misje Katolic-

kie” 1900, s. 169–180. 
25 Szerzej na temat pobytu ks. M. Czermińskiego w Bośni i Hercegowinie por. D. J.

GREGORCZYK, Misje ks. Marcina Czermińskiego SJ do Polonii bośniackiej latach 1898–1909,
„Studia Bobolanum” 2007, s. 47–64. 
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o duszpasterza polskiego, rozpoczął zabiegi o uzyskanie zgody, ze strony lo-
kalnych władz świeckich jak również duchownych, na odbycie misji do Po-
lonii  bośniackiej.  Po  wielu  staraniach  i  ogromnym  zaangażowaniu  się
w zorganizowanie misji, ks. Marcin Czermiński uzyskał zgodę wszystkich
czynników administracyjnych na wyjazd do Bośni, w której przebywał kil-
kakrotnie na przełomie XIX i XX wieku. W trakcie swoich wypraw duszpa-
sterskich dotarł on prawie do wszystkich skupisk emigracji polskiej w Bo-
śni. Jednakże szczególnie dużo czasu i wysiłku poświęcił naszym rolnikom,
którzy niejednokrotnie znajdowali się w bardzo trudnej sytuacji gospodar-
czej,  religijnej  i  społecznej.  Polscy  koloniści  przyjmowali  swojego  księdza
z ogromną  radością  i  nieukrywanym utęsknieniem,  o  czym tak pisał  ks.
Marcin  Czermiński:  „Zaledwie  świtać  zaczęło  poszedłem  do  kościółka
gdzie koloniści z Palaczkowiec, kolonii 3 do 4 godzin odległej, nie mogąc się
mego do  nich przyjazdu doczekać,  sami  do  mnie  przybyli  na  spowiedź
świętom. Gdym przemówił do ludu po Mszy świętej polskie słowa takie na
nich zrobiły wrażenie, iż z radości rozległ się płacz a gdym ich uspokoił tłu-
miąc uczucie radości w sercu – dawali folgę przynajmniej łzom spływają-
cym obficie po twarzach”26. 

Do wyznaczonego celu M. Czermiński najczęściej docierał chłopskim
wozem, a niejednokrotnie pieszo, gdyż dróg o utwardzonej nawierzchni nie
było wiele. Do polskiego kapłana pielgrzymowały polskie rodziny nie tylko
z  miejscowości,  w których  się  zatrzymywał,  lecz  również  z  okolicznych
osad,  często  oddalonych  o  kilka  lub  kilkanaście  kilometrów.  Ks.  Marcin
Czermiński w każdej z odwiedzanych kolonii prowadził nauki religijne dla
dzieci i dorosłych, odwiedzał również  kolonistów w ich gospodarstwach,
„aby się poinformować o stanie kolonii i jej potrzebach”27. Z jego inicjatywy
polscy  koloniści  wybudowali  w swoich  miejscowościach wiele  kapliczek
oraz kilka kaplic. Ponadto dzięki osobistemu wsparciu tego polskiego mi-
sjonarza zostało założonych ponad 20 bibliotek i czytelni, w których znala-
zło się łącznie ponad 3 tysiące książek o tematyce religijnej28. Po powrocie
z misji do rodzimego Krakowa ks. Marcin Czermiński z wielkim zaangażo-
waniem organizował pomoc dla Polonii bośniackiej. 

Na początku ubiegłego stulecia przybył do Bośni kolejny polski kapłan
– ks. Jan Wójcik. Jego obecność na tym terenie miała charakter służbowy,

26 M. CZERMIŃSKI, Kolonie polskie w Bośni. Wspomnienia z misji w r. 1902, Kraków
1903, s. 13–14. 

27 Por. tamże, s. 11.
28 M. CZERMIŃSKI, Misja w koloniach polskich w Bośni od 11 kwietnia do 14 maja 1902 r.,

„Misje Katolickie” 1902, s. 141.



Problemy związane z zachowaniem tożsamości religijnej... 285

gdyż był on kapelanem wojskowym a miejscem jego stacjonowania był gar-
nizon na terenie Banja Luki. Ks. Jan Wójcik od początku swojego pobytu
rozpoczął aktywną działalność duszpasterską skierowaną do żołnierzy, po-
śród których znajdowała się także duża grupa wojskowych polskiego po-
chodzenia. Wkrótce działalność polskiego duchownego zaczęła wychodzić
daleko  poza  ramy  określone  przez  jego  zwierzchników.  Widząc  trudną
i skomplikowaną sytuację wielu polskich rodzin przebywających w Bośni,
starał  się  w jak  największym zakresie  wspomóc tych kolonistów,  którzy
znaleźli się w trudnej sytuacji. Ks. Jan Wójcik wspierał rodaków duchowo,
organizował  pomoc  dla  najuboższych  oraz  przyczynił  się  do  zakładania
w polskich wsiach i  osadach czytelni  ludowych29.  Tak aktywna i  szeroka
działalność  polskiego  księdza  spotkała  się  z  dużą  niechęcią  zarówno ze
strony  austriackich  władz  wojskowych,  jak  również  ze  strony lokalnych
władz administracyjnych. Za swoją działalność został dyscyplinarnie prze-
niesiony z Banja Luki do Dubravy. Następnie ks. Jan Wójcik otrzymał pole-
cenie służbowe zabraniające mu głoszenia kazań w języku polskim. Równo-
cześnie żołnierzom pochodzenia polskiego wydano rozkaz zakazujący im
śpiewania pieśni religijnych w języku ojczystym30. Jednakże do końca swo-
jego pobytu służbowego w Bośni ks. Jan Wójcik z pełnym zaangażowaniem
pomagał polskim kolonistom w ich trudnej, a niekiedy skomplikowanej, sy-
tuacji życiowej. 

Na  początku  pierwszego dziesięciolecia  XX wieku sytuacja  religijna
polskich osadników w Bośni nadal nie uległa poprawie. Koloniści polscy
w dalszym ciągu odczuwali brak kapłanów, a w szczególności księży po-
chodzenia  polskiego.  Obietnice  bośniackiego  rządu  krajowego  związane
z zapewnieniem naszym rodakom opieki religijnej i duchowej nie były re-
alizowane. Wynikało to z jednej strony ze stale rosnącego sprzeciwu miej-
scowego społeczeństwa oraz władz duchownych w stosunku do ludności
napływowej, pogardliwie nazywanej szwabami i kuferaszkami. Koloniści róż-
nych narodowości napływający do Bośni słusznie byli odbierani przez lud-
ność miejscową jako grupa społeczna realizująca polityczne cele rządu wie-
deńskiego  zmierzające  do  osłabienia  lokalnych  tendencji  narodowych
i wyzwoleńczych. Z drugiej strony, ze względu na stosunkowo małą liczeb-
ność polskich osadników, porównaniu do liczby kolonistów niemieckich czy
węgierskich oraz niewielkie zaangażowanie się polskich polityków w udzie-
lenie  należytego  wsparcia  i  pomocy  Polonii  bośniackiej,  sprawy  polskie

29 Por. T. LUBACZEWSKI, Osadnictwo polskie w Bośni, dz. cyt., s. 13.
30 Por. W. PEC, Polskie osadnictwo w Bośni, dz. cyt., s. 399.
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były odsuwane przez władze bośniackie na plan dalszy. Niestety,  w tym
okresie coraz częściej ze strony duchowieństwa chorwackiego zaczęły się
pojawiać utrudnienia i obostrzenia związane z możliwością sprowadzenia
do Bośni polskich duchownych. Dla Polaków mieszkających w sąsiedztwie
Niemców, Węgrów czy Włochów było to niezrozumiałe, gdyż krajowe wła-
dze tej prowincji wyrażały zgodę na pobyt i działalność duszpasterzy wy-
wodzących się z wymienionych narodowości. 

Rozgoryczenie naszych rodaków było tym większe, że do Ukraińców,
mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie  naszych osadników,  przyby-
wali prowadzić swoją działalność religijną duchowni prawosławni. Przykła-
dowo w Dubravie, Prjanvorze i Devetinie działali  proboszczowie ukraińscy
a ponadto w Kamienicy, przy wsparciu władz lokalnych, został  założony
klasztor bazylianów31. 

W omawianym okresie w dalszym ciągu nie do końca zniknął problem
związany z obsadą probostw w polskich koloniach, nawet w tych osadach,
w  których  zostały  wybudowane  świątynie.  Koloniści  polscy  z  Milovaca
i Dubravy,  pomimo, że własnymi siłami zbudowali kościół  i  plebanię,  to
przez długi czas musieli czekać na przybycie księży katolickich. Analogicz-
na sytuacja miała miejsce w Gumierze, Babińcach Dolnych i Celinovacu. Na
początku ubiegłego stulecia duchownymi sprawującymi opiekę duszpaster-
ską  nad polskimi kolonistami przybyłymi do Bośni z terenów Bukowiny
byli księża pochodzenia chorwackiego lub niemieckiego32. Sytuacja religijna
Polaków była bardziej  złożona w osadach,  w których mieszkała ludność
ukraińska i prężnie działała cerkiew. Zdarzały się przypadki, że duchowni
prawosławni,  widząc brak opieki ze strony księży katolickich, próbowali
przyciągnąć  Polaków do swojego  kościoła33.  Jednakże  obopólne  stosunki
pomiędzy Polakami a ludnością  ukraińską  na niwie religijnej  nie zawsze
były uwarunkowane wzajemną wrogością. Zdarzały się również i takie sy-
tuacje, które powodowały, że gospodarze obu narodowości nawiązywali ze
sobą bliską współpracę. Pozytywnym przykładem wzajemnego zrozumie-
nia potrzeb religijnych było przekazanie przez Polaków z Prnjavora swoim
rusińskim sąsiadom drewnianego kościółka z przeznaczeniem na cerkiew34.
Przez długi czas Polacy i Ukraińcy z Rakovca, Martinca i Devetiniy razem
uczęszczali na mszę świętą do jednej wspólnej świątyni.

31 Por. S. ROSZKOWSKI, S.H.S. Szkice z Jugosławii, Warszawa 1921, s. 31.
32 Por. D. DRLJAĆA, Między Bukowiną, Bośnią, Serbią i Polską, dz. cyt., s. 109. 
33 Por. Polacy w Bośni, art. cyt., s. 570–571.
34 Por. J. MAGIERA, Ludność polska w Bośni, Kraków 1912, s. 8.
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Mimo braku należytego kontaktu z miejscowymi księżmi chorwackimi
czy niemieckimi oraz pomimo znikomych szans na sprowadzenie do Bośni
polskich duchownych, nasi koloniści szukali innych środków, które mogły-
by przynajmniej osłabić proces utraty własnej tożsamości religijnej i narodo-
wej.  Należy podkreślić,  że  pomimo obiektywnych trudności  związanych
z regularnym odbywaniem praktyk religijnych, Polacy, będąc mocno przy-
wiązani do swojej wiary, starali się regularnie uczęszczać do najbliżej poło-
żonych  kościołów  na  nabożeństwa  i  msze  święte.  Niejednokrotnie  sami
zbierali się w utworzonych czytelniach ludowych, które powstały z inspira-
cji i przy dużej pomocy ks. M. Czermińskiego i ks. J. Wójcika, aby utrwalać
i pogłębiać swoją wiedzę religijną. Taka czytelnia została utworzona m.in.
w Celinovacu u gospodarza Drozdka, który „dom swój otworzył na polskie
zebrania  gdzie  ci  nawet  będą  mogli  skorzystać  z  książek,  co  czytać  nie
umieją,  bo w niedzielę  i  święta  odbywa się  u  niego obecnie  głośne czy-
tanie”35. O przypadku zaangażowania się polskiego urzędnika i jego rodzi-
ny w niesienie wsparcia materialnego i duchowego rodzimym rolnikom pi-
sał  w swoim liście do „Misji  Katolickich” gospodarz z Milovaca – Paweł
Rochaczek: „Jest w Gradyszce jeden urzędnik, Polak rodem z Ropczyc, bar-
dzo dobry katolik i przychylny dla kolonii. Był u nas na kolonii kilka razy.
Przyjeżdża zawsze w niedzielę albo w święto, gromadzi młodzież do kapli-
cy, uczy śpiewać pieśni nabożnych, miewa piękne nauki, zachęca do prak-
tyk religijnych, Różaniec odmawia ze wszystkimi. Żona jego rodem z Białej,
uczona  kobieta,  obowiązuje  się,  skoro  tylko  ukończą  się  większe  roboty
w polu, wziąć kilka dziewcząt do siebie, aby je nauczyć czytać, pisać, robót
ręcznych, gotować i.t.d. – rozumie się, że to wszystko bezpłatnie”36. Takich
szlachetnych i bezinteresownych postaw innych polskich urzędników, leka-
rzy  czy  pracowników  sądów,  których  na  ziemi  bośniackiej  przebywało
wówczas ponad 500, nie było niestety zbyt wiele. 

Aneksja Bośni i  Hercegowiny w 1908 r.  do Austro-Węgier  niosła ze
sobą dalszy wzrost negatywnych nastrojów społecznych oraz działań władz
lokalnych wymierzonych, szczególnie w sprawach gospodarczych i religij-
nych, w polskich kolonistów. Przykładem działań skierowanych przeciwko
Polonii bośniackiej na niwie religijnej było wydanie przez biskupa Markovi-
ća szeregu antypolskich rozporządzeń37. Biskup banjalucki zakazywał du-

35 M. CZERMIŃSKI, Wspomnienia z misji między Polakami, dz. cyt., s. 78. 
36 List Pawła Rochaczka z Milowacza z 14.11.1901 r., „Misje Katolickie” 1902, s. 330. 
37 Por. J. OKOŁOWICZ, dz. cyt., s. 362; T. LUBACZEWSKI, dz. cyt. s. 13; J. MAGIE-

RA, Ludność polska, dz. cyt., s. 13–15. 
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chownym chorwackim głoszenia kazań i nauk w języku polskim. Ponadto
w parafiach,  w których ludność  polska  stanowiła mniejszość,  zakazywał
śpiewania pieśni religijnych po polsku. Księża polscy otrzymali całkowity
zakaz przebywania w diecezji banjaluckiej w charakterze misjonarzy, ka-
znodziei i spowiedników. Podobne zakazy zostały zastosowane przez lo-
kalne władze świeckie i duchowne w stosunku do przybyłego do Bośni pol-
skiego kapłana z Galicji, ks. Czesława Ziemby38. Ostatecznie duchowny ten
został skierowany do Dubravy z tego względu, że na tym terenie znajdowa-
ło się mniej polskiej ludności. Również efektem powyższych działań  było
wydalenie z Bośni w 1908 r. sióstr felicjanek, sprowadzonych tu z Krakowa
w 1903 roku.

 Inspiracją do przyjazdu trzech polskich zakonnic do tej części Półwy-
spu Bałkańskiego stały się opisy misji ks. Marcina Czermińskiego, jakie od-
był  na  przełomie XIX i  XX wieku do polskich osadników w Bośni.  Pod
wpływem tej  lektury siostry wyraziły chęć  niesienia  pomocy kolonistom
oraz ich rodzinom. Ksiądz Marcin Czermiński bardzo przychylnie ustosun-
kował się do tej propozycji, tym bardziej, że wśród niemieckich i węgier-
skich kolonistów działały już niektóre zakony żeńskie. W lipcu 1902 r. ks.
M. Czermiński nawiązał w tej sprawie kontakt z biskupem Marianem Mar-
kovićem oraz z przedstawicielami rządu krajowego w Sarajewie. W listopa-
dzie tego roku biskup Marković wyraził zgodę na przybycie do Bośni pol-
skich zakonnic,  tak pisząc do ks.  M. Czermińskiego:  „proszę  powiedzieć
Przełożonej tych Sióstr, aby się do drogi przygotowywały, bo mają pozwo-
lenie na otworzenie szkoły w tych koloniach”39. Sprawa ta nie była jednakże
prosta, gdyż  od początku spotkała się z dużymi oporami ze strony lokal-
nych urzędników. Dopiero jednoznaczna postawa władz cywilnych na naj-
wyższym szczeblu rządu krajowego przesądziła  sprawę  na  korzyść  pol-
skich  sióstr.  Trzy  polskie  siostry  zakonne  19  maja  1903  r.,  na  polecenie
prowincjonałki sióstr felicjanek w Galicji s. M. Kolumby, wyjechały do Bo-
śni aby założyć  dom misyjny w Nowym Martincu. Władze przeznaczyły
siostrom do dyspozycji jedynie „nie wykończoną chatę bez sprzętu gospo-
darskiego”40. Po przybyciu do kolonii Martinec – Klićkovo Góra siostry zaję-
ły się  w pierwszym rzędzie nauczaniem religii  i  języka ojczystego,  gdyż
w kolonii nie funkcjonowała szkoła umożliwiająca naukę języka polskiego.

38 Por. J. ALBIN, Polacy w Jugosławii, dz. cyt., s. 46.
39 M. CZERMIŃSKI, Początek misji sióstr Felicjanek w Bośni, „Misje Katolickie” 1903,

s. 72–75.
40 Przybycie sióstr Felicjanek do kolonii polskiej w Bośni, „Misje Katolickie” 1903, s. 221–

–222.
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Ponadto wiele czasu poświęcały na niesienie pomocy ludziom chorym, sa-
motnym,  opiekowały  się  dziećmi  kolonistów,  a  jednocześnie  pomagały
miejscowemu księdzu. Sytuacja polskich sióstr była trudna i niejednokrot-
nie mogły one liczyć tylko na wsparcie bogatszych rodaków. Pomimo cięż-
kiej pracy wśród polskich kolonistów, wskutek zatargu z księdzem Chorwa-
tem,  decyzją  biskupa  Mariana  Markovića  siostry  zostały  zmuszone  do
opuszczenia Bośni.

Powyższe działania ze strony administracji austriackiej znacznie ogra-
niczyły a wręcz pozbawiły ludność polską do 1912 r. możliwości kontaktu
z duchownymi pochodzenia polskiego.  Posunięcia  bośniackich władz cy-
wilnych i kościelnych Polacy odebrali jako jeden z elementów akcji mającej
na celu wynarodowienie ich oraz doprowadzenie do utraty własnej tożsa-
mości religijnej. Polscy koloniści nie zamierzali zrezygnować z przysługują-
cego im prawa do wyznawania rodzimej wiary. Coraz częściej domagali się
od władz  centralnych  w Sarajewie  sprowadzenia  do  Bośni  polskich  du-
chownych oraz założenia szkół  z możliwością  nauczania w języku ojczy-
stym. Podjęte przez Polonię bośniacką wysiłki i starania związane z przyby-
ciem do Bośni rodzimych kapłanów zostały spełnione dopiero na krótko
przed wybuchem I wojny światowej. Po objęciu stanowiska wspólnego mi-
nistra  skarbu  Austro-Węgier  przez  Leona  Bilińskiego,  sytuacja  polskich
osadników zaczęła ulegać stałej poprawie we wszystkich dziedzinach życia.
Osobiste zaangażowanie polskiego ministra w rozwiązywanie problemów
naszych osadników doprowadziło do wyrażenia zgody przez rząd sarajew-
ski na sprowadzenie do Bośni polskich duchownych katolickich. Zamiar ten
został  zrealizowany w 1912 r.,  kiedy to  arcybiskup metropolita  lwowski
J. Bilczewski skierował do pracy w tej prowincji księży ze zgromadzenia oo.
zmartwychwstańców. Na początku listopada tegoż  roku przybył  do pol-
skiej osady Milevici ks. Paweł Szeppa, a ponadto w Bośni znaleźli się nastę-
pujący księża: Ziębała, Jelonek, Skwierawski i Wąchała41. Niestety działalność
i praca duszpasterska polskich księży została wkrótce ograniczona na sku-
tek toczących się krwawych zmagań zbrojnych I wojny światowej. 

Sytuacja religijna polskich chłopów mieszkających w Bośni na przeło-
mie XIX i XX wieku była szczególnie trudna. Polskie rodziny przybyły do
tego dalekiego i nieznanego dla nich kraju w poszukiwaniu lepszego życia,
a nieświadomie zostały wykorzystane w rozgrywkach politycznych rządu
wiedeńskiego.  Osadnicy  niemieccy,  węgierscy,  włoscy,  czescy,  polscy

41 Por. Z kolonii polskiej Milowacze, „Misje Katolickie” 1912, s. 337; J.  ALBIN, Polacy
w Jugosławii, dz. cyt., s. 56. 
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i ukraińscy  mieli  stanowić  ważny  element  wspierający  administrację  au-
striacką w tej części Półwyspu Bałkańskiego. Zajęcie tych ziem oraz narzu-
cenie nowej, obcej administracji wojskowej i cywilnej spotkało się z dużym
sprzeciwem ludności miejscowej – głównie wyznania prawosławnego i mu-
zułmańskiego. Również prowadzona na szeroką skalę akcja kolonizacyjna
Bośni pod patronatem Wiednia była odbierana przez lokalne społeczeństwo
jako próba ograniczenia ich tożsamości narodowej.  Duży napływ koloni-
stów wyznania katolickiego na tereny Bośni znacznie zaniepokoił biskupów
i kapłanów kościoła prawosławnego, gdyż groził utratą dotychczasowej roli
i pozycji prawosławia na tym obszarze. Również niechętny stosunek do ob-
cej narodowo i kulturowo ludności, napływającej prawie ze wszystkich re-
jonów Austro-Węgier,  żywili  księża chorwaccy.  Przyczyną  takiego nasta-
wienia Chorwatów był  z  pewnością  rodzący się  nacjonalizm oraz obawa
o pomniejszenie roli miejscowego duchowieństwa. 

Trudna  i  skomplikowana  sytuacja  polityczna  jaka  istniała  w  Bośni
mocno  odbijała  się  na  codziennym  życiu  polskich  osadników,  również
w sferze wyznaniowej. Oni też w pierwszym rzędzie stali się ofiarami funk-
cjonujących na tych ziemiach antagonizmów: narodowościowego, politycz-
nego, gospodarczego i religijnego. Jednakże wiara i głęboka religijność po-
zwalała  naszym  osadnikom  pokonywać  trudności  dnia  codziennego,
przezwyciężać pojawiające się nieszczęścia czy łagodzić tęsknotę za daleką
ojczyzną.  Pomimo  wielu  istniejących  trudności  związanych  z  wyznawa-
niem oraz zachowaniem wiary,  polskie  rodziny mieszkające  w Bośni  na
przełomie XIX i XX wieku z dużym zaangażowaniem, a niekiedy i ogromną
determinacją, walczyły o utrzymanie własnej tożsamości narodowej i religij-
nej. 
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LA LUTTE DES COLONS POLONAIS POUR GARDER LEUR L’IDENTITE RELI-
GIEUSE ET NATIONALE EN BOSNIE EN 1892–1914

Depuis 1879 le gouvernement de Vienne réalisa le projet de la dépendance totale
de la Bosnie et Herzégovine sur le plan économique et politique en installant sur ce terri-
toire entre 180 et 200 mille colons de l’empire entier. En effet, le processus de l’établisse-
ment des colons polonais (vers 12 mille) date des années 70 du XIXième siècle et va jus-
qu’en 1912–1913, ce qui fut strictement lié à la politique de l’empire Austro-Hongrois. 

Cet article met en lumière la situations difficile des colons polonais en Bosnie et
Herzégovine. Où malgré les nombreuses difficultés occasionnées par le gouvernement
de Bosnie ainsi que l’attitude défavorable de la societé locale, les Polonais luttèrent avec
une grande détermination pour instaurer leurs églises, maintenir la fois de leurs ancêtres
et célébrer des messes en langue polonaise. C’est grâce à leur foi profande et une énorme
détermination pour garder leur identité religieuse et nationale, le Polonais habitant en
Bosnie surmontèrent des obstacles et adoucirent leur langueur pour la patrie lointaine. 

Tłum. Dariusz Gregorczyk
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O. Jerzy Kempys OCist.
Pijaństwo u starożytnych

PIJAŃSTWO U STAROŻYTNYCH 
NA PODSTAWIE LISTÓW MORALNYCH DO LUCYLIUSZA

LUCJUSZA ANNEUSZA SENEKI

Wszyscy ludzie szukają radości, lecz nie wiedzą, skąd czerpać radość
trwałą  i  całkowitą.  Jeden szuka jej  na ucztach,  drugi u kochanki,  jeszcze
inny  w  zaszczytach  lub  zgromadzonym  wokół  siebie  tłumie  klientów.
Większość ludzi oddaje się zdradliwym i krótkotrwałym uciechom, wśród
których jest pijaństwo1. Jest więc wielu takich, którzy uważają, że „jedyne
szczęście  polega na dogadzaniu sobie  w życiu.  Jeść,  pić,  wykorzystywać
dziedzictwo – oto jest życie”2. 

Do ugruntowania takiej postawy przyczynia się  nieraz przykład naj-
bliższych, zdarza się bowiem, że „pociągają nas do złego [nawet] rodzice.
W poszczególnych osobach znajdujemy wady narodowe dlatego,  że tym
osobom udzielił ich dany naród. Najprzód [ktoś] nauczył się czegoś złego,
potem nauczył  kogoś,  a  wynikiem jest  owa  nadzwyczajna  nikczemność,
która powstaje przez to, że wszystko, co każdy zna najgorszego, łączy się
zwykle w jedną  całość”3.  Aby zrozumieć  ogrom zła jakim jest pijaństwo,
skorzystamy z lektury Listów moralnych do Lucyliusza Lucjusza Anneusza Se-
neki (4 r. p.n.e. – 65 n.e.)4 Obecny artykuł rozpoczyna się charakterystyką
pijaństwa i  omówieniem jego przyczyn.  Następnie prezentuje osobowość
pijaka oraz zagadnienie pijaństwa i dochowania przezeń tajemnicy. W koń-

1 Por. L. A. SENEKA, Listy moralne do Lucyljusza, Kraków 1961 (VI, 59, 11), s. 211.
2 Tamże, (XX, 123, 10), s. 668.
3 Por. tamże, (XV, 94, 54), s. 474–475; W takim rozumieniu można też mówić o pi-

jaństwie jako polskiej wadzie narodowej. Por. W. MISZTAL, „Jasnogórskie ślubowanie Na-
rodu polskiego” z 1956 roku. Duchowość według Prymasa Tysiąclecia i Pisma Świętego, Kielce
2006, s. 47.

4 Por.  S.  SWIEŻAWSKI,  Dzieje europejskiej  filozofii  klasycznej,  Warszawa–Wrocław
2000, s. 202–203.
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cu przedstawia skutki pijaństwa i zaznajamia z radami autora jak skutecz-
nie zapobiegać temu nałogowi.

CHARAKTERYSTYKA PIJAŃSTWA

Według L. A. Seneki pijaństwo to dobrowolne i krótkotrwałe wesołe
szaleństwo5. „Rozciągnij ów stan pijanego na większą liczbę dni: czy i wte-
dy będziesz wątpił w jego szał?”6 Nie jest to więc jakaś drobna, pojedyncza
wada, ale  megawada,  która wzmaga i odsłania wszelkie wady7: „Gdy [bo-
wiem] umysł  jest opanowany przez nadmierną  ilość  wina, wynurzają  się
wszystkie złe skłonności, które dotąd były ukryte. Pijaństwo nie powoduje
wad, lecz dobywa je na jaw. Wtedy lubieżnik nie szuka nawet pokoju, lecz
chuciom swym, o ile go dopadły, popuszcza wodze natychmiast. 

Wtedy wszetecznik przyznaje się i wyjawia swoją chorobę. Wtedy roz-
pustnik nie powstrzymuje ani języka swego, ani rąk. Wtedy w zarozumial-
cu wzmaga się jego pycha, w okrutniku jego zaciekłość, w zawistniku jego
nieżyczliwość. Słowem, rozrasta się wtedy i występuje na jaw każda przy-
wara”8. Dzieje się  tak, gdyż pijaństwo najpierw usuwa, sprzeciwiającą się
wszelkim złym zamysłom, wstydliwość. Stąd pijani dopuszczają się wielu
takich czynów, których na trzeźwo później się  wstydzą9.  Wszystkim tym
poczynaniom towarzyszy „owa nieświadomość swoich postępków” 10.

Zapytajmy: kiedy ludzie najczęściej się upijają? Odpowiadając, Seneka
stwierdza, że pierwszą grupę, „wbrew naturze wiodą[cą] życie, [stanowią]
tacy, którzy upijają  się  na czczo, którzy wpuszczają  wino do pustych żył
i pijani przechodzą do jedzenia [im] sprawia przyjemność tylko wino z ni-
czym nie zmieszane, wino, które nie wsiąka w pożywienie, które swobod-
nie dostaje się do żył”11. Do drugiej grupy filozof zalicza ludzi, którzy od-
wrócili  czynności  dzienne  i  nocne:  „rozwierają  [oni]  oczy,  ociężałe  od
wczorajszego pijaństwa, nie wcześniej niż  wtedy, gdy zaczyna przybliżać

5 Por. L. A. SENEKA, Listy moralne do Lucyljusza, dz. cyt., (VI, 59, 11), s. 211.
6 Tamże, (VIII–XIII, 83, 18), s. 357; Filozof uważa, że kiedy duch szaleje ruchy ciała

są niespokojne i człowiek nie idzie, lecz pędzi – tamże, (XIX, 114, 3), s. 605.
7 Por. tamże, (VIII–XIII, 83, 19), s. 357.
8 Tamże, (VIII–XIII, 83, 20), s. 358.
9 „Większość  bowiem [ludzi] wstrzymuje się  od czynów zakazanych ze wstydu

przed występkiem, a nie z dobrej woli” – tamże, (VIII–XIII, 83, 19), s. 357.
10 Tamże, (VIII–XIII, 83, 21), s. 358.
11 Tamże, (XX, 122, 6), s. 661. Myśliciel dodaje, że „pić po śniadaniu albo po obie-

dzie – to rzecz zwykła” – tamże.
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się noc. Są oni równie złowróżbni, jak nocne ptaki. Chociaż noce swe prze-
pędzają na pijatykach i namaszczaniu się, chociaż cały czas opatrznego czu-
wania swego zużywają na uczty urozmaicone wielu daninami, nie biesiadu-
ją  jednakże,  ale sprawiają  sobie pogrzeb.  Zmarłym przynajmniej  ostatnia
posługa oddawana bywa za dnia”12. Ich życie jest jakby ciągłym nawoływa-
niem śmierci13.

PRZYCZYNY PIJAŃSTWA

Seneka wymienia trzy przyczyny pijaństwa: ludzi, okoliczności i do-
bra14. Uważa, że na pierwszym miejscu zachętą do pijaństwa jest zły przy-
kład  naszych  bliźnich.  Dlatego  przestrzega,  że  „złe  przykłady  [zawsze]
zwracają się przeciwko tym, którzy je dają”15. Do okoliczności sprzyjających
pijaństwu filozof zalicza pokój na świecie. Stwierdza, że również „pośród
Rzymian mnóstwo [jest] takich, którym pokój przysparza kłopotów więcej
niż wojna: czy sądzisz, że równie wdzięczni za pokój są ci, co zużywają go
na uprawianie pijaństwa, rozpusty albo też innych występków, które wła-
śnie podczas wojny muszą przerwać?”16. Jeszcze inną przyczyną pijaństwa
są  złudne i niebezpieczne dobra, które nie dając pełnego szczęścia wciąż
podniecają pragnienie ludzi pijących17.

OSOBOWOŚĆ PIJAKA

Na początku filozof zaznacza, że nie każdy słowo  pijak rozumie tak
samo, gdyż: „można mówić o pijaku w dwu znaczeniach: w jednym znacze-

12 Tamże, (XX, 122, 2–3), s. 659–660.
13 Tak postępował Pakuwiusz, który „na cześć swojej śmierci składał z wina ofiarę

i urządzał stypy, przenoszony był z uczty do sypialni w ten sposób, iż wśród oklasków
hultajskiej młodzieży śpiewane były chórem słowa:  Życie zakończył, życie zakończył. Tak
sprawiał  sobie pogrzeb każdego dnia” – tamże, (I,  12, 8), s. 38. Podobnie postępował
Pompiliusz,  drugi legendarny władca Polski,  por.  MISTRZ WINCENTY KADŁUBEK,
Kronika polska, I, 19.

14 Przyczyną pijaństwa może być także wada łakomstwa, gdy ktoś szuka ulubionych
trunków i tylko takie pije. M. J. KEMPYS, Rola cnót moralnych w dążeniu ku pełni człowie-
czeństwa w świetle pism o. Jacka Woronieckiego, Kraków 2005, s. 258.

15 L. A. SENEKA, Listy moralne do Lucyljusza, dz. cyt., (I, 7, 5), s. 19; „Kto psuje dru-
giego, również i sam staje się gorszy” – tamże, (XV, 94, 54), s. 474–475.

16 Tamże, (VIII–XIII, 73, 6), s. 280.
17 Por. tamże, (II, 15, 11), s. 54.



296 O. Jerzy Kempys OCist.

niu używa się tego słowa, gdy ktoś ciężko upił się winem i nie panuje już
nad sobą; w drugim, gdy ma tylko zwyczaj upijania się i ulega tej złej skłon-
ności.  [A  więc]  pomiędzy  pijanym  a  skłonnym  do  pijaństwa  zachodzi
ogromna różnica. Zarówno temu, kto jest pijany, mogło zdarzyć się to po
raz pierwszy, przy czym może on wcale nie mieć pociągu do pijaństwa, jak
i ten, kto ma ów pociąg, może niejednokrotnie być zupełnie trzeźwy”18.

Myśliciel  stwierdza,  że  prawdziwych,  nałogowych  pijaków  „najbar-
dziej cieszy ostatni kielich – ten, który już pogrąża, który do szczytu dopro-
wadza upojenie”19, ważne jest jednak z kim się go pije20. Zapytajmy: jaki jest
wygląd człowieka pijanego? Odpowiadając,  moralista maluje przed nami
taki oto obraz pijaka, który „z przyjemności narzuconych biednemu ciału
w ilości większej niż  ono zdolne było przyjąć   każdą noc spędza na mar-
nych uciechach”21, stąd wyblakła twarz, niepewna, niewyraźna i trudna do
zrozumienia mowa;  chudość  pochodząca  z  niestrawności,  a  nie  z  głodu,
skurczone palce, pozbawione wszelkiego czucia, trzęsące się  bez przerwy
części ciała, do tego słabość, i drżenie przesiąkniętych winem mięśni, błęd-
ne spojrzenie, niepewny i chwiejny chód, zawroty głowy22. Liczne są też do-
legliwości wewnętrzne, a więc: „bóle w żołądku, gdy wino zaczyna się bu-
rzyć  i rozpierać  wszystkie wnętrzności psuje się  ono podczas snu i to, co
było upojeniem, przemienia się  w niestrawność”23,  powstają  też  „suchoty
rozkładających się wewnątrz organów”24. Rodzi się tu kolejne pytanie: kto
może stać się opojem? Seneka pisze o pijaństwie: władców, żołnierzy, ko-
biet, młodzieńców, niewolników a nawet filozofów. 

Spośród  władców  filozof  potępia  pijaństwo  Aleksandra  Wielkiego
i Marka Antoniusza. Uważa, że Aleksandrowi „nie zagroziło ani tyle odby-
tych przezeń  podróży, ani tyle bitew, ani tyle chłodów, przez które prze-
szedł,  pokonując wszelkie trudności nastręczane przez czas i  miejsce, ani
tyle wypływających z nieznanych okolic rzek, ani tyle przebytych mórz. Po-

18 Tamże, (VIII–XIII, 83, 10–11), s. 354–355.
19 Tamże, (I, 12, 4), s. 37. 
20 „Zanim popatrzysz co jesz i pijesz, należy zobaczyć, z kim jesz i pijesz” – tamże,

(II, 19, 10), s. 69. 
21 Tamże, (VI, 59, 17–18), s. 212.
22 Por. tamże, (XV, 95, 16), s. 486. Człowiek pijany ma „wrażenie, że słania się samo

mieszkanie, że cały dom kręci się niby porwany jakimś wirem” – tamże, (VIII–XIII, 83,
21), s. 358.

23 Tamże.
24 Tamże, (XV, 95, 16), s. 486; Seneka przestrzega pijących, „że to, co spożyli, nie jest

w nich trawione, lecz gnije!” – tamże, (XV, 95, 25), s. 489.
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grzebało go nieumiarkowanie w piciu i ów wielki a nieszczęsny Herkuleso-
wy  kielich”25.  Także  Marka  Antoniusza  zgubiło  pijaństwo  i  miłość  do
wina26.

Wśród żołnierzy myśliciel przedstawia postać Lucjusza Pizona, który
był w Rzymie dowódcą straży miejskiej. Stwierdza, że choć stale był on pija-
ny od chwili, gdy upił się po raz pierwszy, i większą część nocy spędzał na
hulankach, a potem spał aż do szóstej prawie godziny, służbę swą wykony-
wał  jak najdokładniej27.  Seneka zadaje jednak pytanie:  „Cóż  to za chwała
wiele pić? Kiedy palma zwycięstwa pozostanie przy tobie, kiedy inni zwa-
leni z nóg przez sen albo wymiotujący nie będą więcej przyjmować twojego
przepijania, gdy spośród uczestników uczty ostoisz się tylko sam jeden, gdy
swoją niezwykłą dzielnością pokonasz wszystkich i nikt nie będzie zdolny
wypić wina tyle, co ty, wtedy i tak będziesz zwyciężony przez beczkę”28.

Pisząc o kobietach myśliciel uważa, że piją  one na równi z mężczyzna-
mi, jednak są w tym słabsze, dlatego „zwracają przez usta to, czym przeła-
dowały opierające się swoje żołądki, a wymiotami jeszcze raz przemierzają
całe wypite przez się  wino;  jednako pojadają  również  lody,  przynoszące
ulgę rozpalonym wnętrznościom”29. Widząc zły przykład starszych upijają
się także ludzie młodzi. Na początku jest to jeszcze nie w pełni ugruntowa-
na wada, ale „zwyczajny błąd młodych ludzi, którzy po wejściu do łaźni za-
czynają pić w nagim towarzystwie”30. Staje się jednak wadą, gdy „uprawiają
swą rozpustę z innymi i z sobą nawzajem, przy czym żaden dzień nie mija
u nich bez pijaństwa”31.

Także niewolnicy stają  się  opojami.  Zaczyna się  od tego, że zbierają
wszystko,  co pozostawiają  pijani.  Czuwając przez całe noce przy swoim
panu,  który  wciąż  pije  i  uprawia  rozpustę,  w końcu  i  oni  ulegają  temu

25 Tamże, (VIII–XIII, 83, 23), s. 358–359.
26 „To uczyniło go wrogiem Rzeczypospolitej,  to sprawiło, że nie mógł  sprostać

swoim własnym wrogom” – tamże, (VIII–XIII, 83, 25), s. 359.
27 Por. tamże, (VIII–XIII, 83, 14), s. 356; Seneka nie rozróżnia pijaństwa i alkoholi-

zmu, a picie każdego dnia to właśnie alkoholizm – czyli powolne zatruwanie organizmu.
M. J. KEMPYS, Rola cnót moralnych w dążeniu ku pełni człowieczeństwa w świetle pism o. Jac-
ka Woronieckiego, dz. cyt., s. 258.

28 Tamże, (VIII–XIII, 83, 24), s. 359; zob. J. KINNEY,  Zrozumieć alkohol, Warszawa
1996.

29 Tamże, (XV, 95, 21), s. 487–488; Seneka oburzony takim postępowaniem stwier-
dza: „jak brzydko jest wlewać w siebie więcej, niż może się to na coś przydać, i nie znać
miary swojego żołądka” – tamże, (VIII–XIII, 83, 18), s. 357.

30 Tamże, (XX, 122, 6), s. 661.
31 Tamże, (XVI, 99, 13), s. 522.
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zgubnemu nałogowi32.  Również  przetrząsając szkoły filozoficzne niejeden
„zarzuci filozofom opilstwo, miłostki, łakomstwo [gdyż] jednego [spotka]
w domu rozpusty, drugiego w szynku, trzeciego w magnackim pałacu”33.
Tu rodzi się  pytanie: czy umysł  mędrca tak samo mąci się  wskutek opil-
stwa, tak że wyprawia on to, co zwykle czynią pijani34, a może „mędrzec
jest najbieglejszy w sztuce picia i ucztowania?”35 

Rozstrzygając ten problem, Seneka prezentuje jasne stanowisko: „jeżeli
będziesz dowodził, że mędrzec może wypić wielką ilość wina i choćby na-
wet był pijany, zawsze będzie postępował poprawnie, to w podobny sposób
możesz wyciągnąć wniosek, że ani po zażyciu trucizny nie umrze, ani po
wzięciu na sen nie zaśnie. Lecz jeśli nogi go zawodzą, jeśli nie jest pewien
swego języka, to po cóż masz uważać, że mędrzec po części jest trzeźwy,
a po części pijany?”36 Według filozofa, mędrzec, znając całą szpetotę i niego-
dziwość  opilstwa, nigdy nie powinien się  upijać,  gdyż  wszystko, co nosi
miano rozkoszy, i przekracza właściwą miarę, staje się udręką37. 

PIJAŃSTWO A DOCHOWANIE TAJEMNICY

Wielu uważa, że nikt nie powierza tajemnicy pijanemu. Seneka jest od-
miennego zdania i uważa, że łatwo można to twierdzenie obalić, mówiąc:
„Nikt nie powierza tajemnic śpiącemu; ale mężowi prawemu powierza; za-
tem mąż prawy nie będzie spał”38. Według niego, wielu żołnierzom, nie za-
wsze trzeźwym zarówno naczelny wódz, jak i trybun, czy setnik wydawał
rozkazy, które winny być zachowane w tajemnicy39. I tak Tyberiusz „miano-
wał  prefektem miasta Kossusa,  człowieka statecznego i  rozważnego, lecz
opoja, zalewającego się do tego stopnia, że pewnego razu z senatu, dokąd
przyszedł  wprost z pijatyki, wyniesiono go zmożonego przez tak głęboki

32 Por. tamże, (V, 47, 5), s. 154.
33 Tamże, (III, 29, 5), s. 105.
34 Por. tamże, (VIII–XIII, 83, 18), s. 357.
35 Tamże, (XX, 123, 15), s. 670.
36 Tamże, (VIII–XIII, 83, 27), s. 360.
37 „Mąż prawy nie będzie się upijał” – tamże, (VIII–XIII, 83, 9), s. 354.
38 Tamże, (VIII–XIII, 83, 9), s. 354.
39 Lucjusz Pizo, choć nieustannie pijany „służbę swą, która polegała na utrzymaniu

bezpieczeństwa w mieście wykonywał jak najdokładniej. Otóż wydawał mu tajemne po-
lecenia i boski August, gdy powierzył mu w zarząd ujarzmioną przez siebie Trację, i Ty-
beriusz, gdy udając się do Kampanii zostawił w mieście wiele spraw podejrzanych i wie-
le nienawiści” – tamże, (VIII–XIII, 83, 14), s. 356.
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sen, iż  nie można się  było go dobudzić.  [Mimo tego] Kossusowi nie wy-
mknęła się  [nigdy] żadna tajemnica, ani prywatna, ani też  państwowa”40.
A więc  błędne jest  twierdzenie,  że  opoje  nie  dochowują  tajemnicy,  gdyż
umysł,  co  do  swych  możliwości,  nie  jest  całkiem związany przez  pijań-
stwo41.  Dlatego też  „w naglących sprawach nie wahamy się  radzić  ludzi,
o których dobrze nam wiadomo, że zbyt chętnie się upijają”42.

SKUTKI PIJAŃSTWA

Pisząc o skutkach pijaństwa, Seneka stwierdza, że to krótkotrwałe sza-
leństwo  okupywane  jest  zwykle  długim  okresem  obrzydzenia.  Ponadto,
zbyt  wiele  „nieszczęść  spowodowało powszechne opilstwo.  Ono właśnie
podporządkowało władztwu wrogów najdzielniejsze i  bitne narody,  ono
otworzyło bronione przez wiele lat w zaciętym boju mury, ono to wpędziło
w niewolę najbardziej hardych i nie znoszących żadnego jarzma ludzi, ono
to winem pokonało tych, których nie można było zwyciężyć orężem”43. Taki
jest finał hedonistycznego podejścia do życia: „ten skończył podczas uczty,
tamtego śmierć nawiedziła w czasie snu, ktoś inny zaś zgasł w objęciach ko-
chanki”44. 

Filozof  zauważa,  że  „okrucieństwo  idzie  zazwyczaj  za  pijaństwem.
Psuje ono bowiem zdrowie rozumu, który wtedy zaczyna się srożyć, usta-
wiczne pijaństwo powoduje zdziczenie umysłów. Ponieważ  pijący często
nie są przy zdrowych zmysłach, przyzwyczajenie do szaleństwa utrwala się
w nich,  a  występne zamiary powzięte  w stanie upojenia  zachowują  swą
moc także w chwilach trzeźwości”45. Seneka stwierdza, że pijaństwo Marka

40 Tamże, (VIII-XIII, 83, 15), s. 356. A więc są tacy „o których [się] wie, że nie można
pod pieczę  ich oddać  wina, lecz doskonale można im powierzyć  tajemnicę” – tamże,
(VIII–XIII, 83, 11), s. 355.

41 Por. tamże, (VIII–XIII, 83, 16), s. 356.
42 Tamże, (VIII–XIII, 83, 17), s. 357.
43 Tamże, (VIII–XIII, 83, 22), s. 358. „Bezpieczeństwu Aleksandra (...) nie zagroziło

ani tyle odbytych przezeń podróży, ani tyle bitew, ani tyle chłodów, przez które prze-
szedł pokonując wszelkie trudności nastręczane przez czas i miejsce, ani tyle wypływają-
cych z nieznanych okolic rzek, ani tyle przebytych mórz. Pogrzebało go nieumiarkowa-
nie w piciu i ów wielki a nieszczęsny Herkulesowy kielich” – tamże, (VIII–XIII, 83, 23),
s. 358–359.

44 Tamże, (VII, 66, 43), s. 242.
45 Tamże, (VIII–XIII, 83, 26), s. 359–360. Myśliciel podaje „przykład Aleksandra Ma-

cedońskiego, który w czasie uczty przebił najdroższego i najwierniejszego swego przyja-
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Antoniusza nabawiło go okrucieństwa: „podczas jedzenia przynoszono mu
głowy najpierwszych obywateli państwa przyglądał się  twarzom i rękom
skazanych  na  wygnanie  osób  wspomnianych  postępków  dopuszczał  się
właśnie po pijanemu!”46

ZAPOBIEGANIE PIJAŃSTWU

Gdy chodzi o wykorzenienie wady pijaństwa, myśliciel stwierdza, że
jest to bardzo trudne, gdyż „szybko uznajemy siebie za dobrych. Zgadzamy
się z tymi, którzy twierdzą, że jesteśmy najlepsi i najmędrsi, ten, co się upija
i prowadzi rozwiązłe życie, z zadowoleniem przyjmuje, że jest człowiekiem
bardzo wstrzemięźliwym, nie chcemy poprawić się dlatego, iż uważamy się
za doskonałych”47. Dochodzi więc do takich paradoksów, że ludzie kochają
swoje wady, choć jednocześnie je nienawidzą48. Wszyscy też chętniej roze-
znają się w cudzych kłopotach, niż w swoich, a to dlatego, że zaślepia nas
miłość własna49. Seneka radzi każdemu: „Obcuj z tymi, którzy potrafią cię
poprawić. Przyjmuj tych, których sam możesz uczynić lepszymi”50. Według
filozofa picie winno mieć na celu tylko gaszenie pragnienia. By więc wy-
trwać w trzeźwości, „nic nie pomoże ci tak, jak częste uświadamianie sobie
krótkości naszego życia i jego niepewności”51. Wielu szaleńców pohamowa-
ła zarówno pogróżka, jak i kara52. A więc uświadomiwszy sobie własną sła-
bość,  nie podniecajmy winem naszego umysłu. Seneka uważa,  że natura
dała człowiekowi dosyć mocy do pozbycia się wad, bylebyśmy tylko chcieli
jej użyć. To właśnie niechęć jest przyczyną wszelkich niepowodzeń53.

ciela, Klitusa, a gdy zrozumiał swoją zbrodnię, chciał umrzeć i istotnie powinien był to
zrobić” – tamże, (VIII–XIII, 83, 19), s. 357.

46 Tamże, (VIII–XIII, 83, 25), s. 359.
47 Tamże, (VI, 59, 11), s. 209–210; por. A. MUSZYŃSKA-KUTNER, Jak zapobiegać na-

wrotom picia: poradnik terapeuty, Warszawa 1999; J. MELLIBRUDA, Ludzie z problemami al-
koholowymi, Warszawa 1996.

48 „Ponieważ  lubimy swoje przywary, bronimy ich i wolimy usprawiedliwiać  je
aniżeli wyplenić” – L. A. SENEKA, Listy moralne do Lucyljusza, dz. cyt., (XIX, 116, 8), s. 622.

49 Por. tamże, (XVII–XVIII, 109, 13), s. 585.
50 Tamże, (I, 7, 8), s. 19.
51 Tamże, (XIX, 114, 27), s. 614.
52 Seneka mówi „o takich szaleńcach, których rozum został zachwiany, ale nie odję-

ty zupełnie” – tamże, (XV, 94, 36), s. 469.
53 Por. tamże, (XIX, 116, 8), s. 622.
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ZAKOŃCZENIE

Kończąc rozważania na temat pijaństwa Seneka przestrzega każdego,
że „Stworzyciel świata, który nadał nam prawa życia, rozporządził, byśmy
zachowywali zdrowie, a nie popadali w stan rozpieszczenia”54. Lepiej zwal-
czać  pijaństwo  otwarcie  i  ujawniać  jego  występki.  Potrafi  tego  dokonać
człowiek przeciętny, a cóż dopiero doskonały i mądry55: „niechaj wady twe
umrą przed tobą. Wyrzeknij się owych mętnych rozkoszy, które okupywać
trzeba [później] wielką  pokutą  [a są  to] niegodziwe rozkosze, [ponieważ]
nawet gdy już przeminą, zostawiają po sobie zawstydzenie”56.

54 Tamże, (XX, 119, 15), s. 643. „Według etyki chrześcijańskiej, każdy, kto dobro-
wolnie przez alkohol podnieca swoje zmysły dopuszcza się grzechu śmiertelnego, po-
nieważ nie dba o cel ostateczny swego życia, do którego może dojść tylko przez świado-
me akty rozumu i woli” – M. J. KEMPYS, Rola cnót moralnych w dążeniu..., dz. cyt., s. 258.

55 Por. tamże, (VIII–XIII, 83, 17), s. 357.
56 Tamże, (III, 27, 2), s. 99.
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TRUNKSUCHT IM ALTERTUM AUF GRUNDLAGE DER MORALISCHEN BRIEFE
AN LUCILIUS VON LUCIUS ANNAEUS SENECA

Alle Menschen suchen Freude, wissen jedoch nicht, woher sie die beständige und
völlige Freude nehmen sollen. Zu den tückischen und vergänglichen Freuden gehört die
Trunksucht. Um das Böse zu verstehen, welches sie ist, benutzen wir die Lektüre der
Moralischen Briefe an Lucilius von Lucius Annaeus Seneca (4 v.u.Z. – 65 u.Z.)

Laut dem Philosophen ist die Trunksucht ein freiwilliger und flüchtiger lustiger
Wahnsinn. Das ist ein  enormer Fehler, welcher alle anderen Fehler verstärkt und ent-
hüllt. Seneca erwähnt drei Gründe für die Trunksucht: Menschen, Umstände und Güter.
Der Ansporn zum Trinken ist ein schlechtes Beispiel unserer Nächsten. Der die Trunk-
sucht vergünstigende Umstand ist der Frieden auf der Welt. Ein noch anderer Grund
sind trügerische und gefährliche Güter.

Das Aussehen des Trinkers ist: ausgeblichenes Gesicht; unsichere, undeutliche und
schwierige zu verstehen Sprechweise; verkrampfte Finger, ohne jegliches Gefühl; ohne
Unterbrechung zitternde Körperteile; verstörter Blick, sowie unsicherer und wackeliger
Gang. Seneca beschreibt die Trunksucht von: Herrschern, Soldaten, Frauen, Jünglingen,
Sklaven, sowie Philosophen.

Der Philosoph ist der Meinung, dass einem Trinker ein Geheimnis anvertraut wer-
den kann, denn viele Trinkende haben bewiesen, dass sie Wort halten können. Die Folge
der Trunksucht ist der Fall vieler Menschen und Völker, und seine Nachwirkung Grau-
samkeit und Verwilderung der Geister. Es ist schwierig, den Fehler der Trunksucht aus-
zurotten. Es kommt nämlich zu solchen Paradoxen, dass die Menschen gleichzeitig ihre
Fehler lieben und sie hassen. Viele Wahnsinnige bremste sowohl die Drohung, wie auch
die Strafe. Um das Maß in allem zu erreichen, soll man sich oft die Kürze des Lebens
und seine Unsicherheit bewusst machen.

tłum. Michał Kempys



TOM IX SOSNOWIECKIE  STUDIA  TEOLOGICZNE 2009

Ks. Marek Kluz
Dylematy moralne współczesnej transplantologii

DYLEMATY MORALNE WSPÓŁCZESNEJ
 TRANSPLANTOLOGII

Niewątpliwie jedną ze współczesnych dziedzin budzących nie tylko wąt-
pliwości, ale wywołującą mnóstwo kontrowersji, jest medycyna transplanta-
cyjna. Nic dziwnego zresztą, gdyż w ostatnim stuleciu ta gałąź medycyny
rozwijała się bardzo prężnie, zaskakując nowymi rozwiązaniami i nowymi
odkryciami. W dziedzinie transplantacji można dziś  mówić  o ogromnych
osiągnięciach,  szczególnie  w odniesieniu do przeszczepiania  nerek,  serca
i wątroby. Jest to widoczne zwłaszcza, gdy prześledzi się historię medycyny
transplantacyjnej.  Niemniej  jednak,  mimo  rozwoju  technik  operacyjnych
i opracowania  szeregu  zasad kwalifikacji  organów do  przeszczepów,  nie
zmniejsza się liczba problemów związanych z pobieraniem narządów. 

Wraz z rozwojem transplantologii zaczęło nasuwać się wiele pytań na-
tury moralnej, m.in. o ustanowienie słusznego kryterium wyboru biorcy or-
ganu (którego wybrać chorego do przeszczepu, skoro czekających jest wielu,
a organów gotowych do transplantacji znikoma ilość), oraz o stwierdzenie
rzeczywistej śmierci dawcy organu. Pytania narastają tym bardziej, że obec-
nie  transplantuje  się  nie  tylko konkretny organ,  ale  ingeruje się  w geny,
przeszczepia tkanki nerwowe, toteż należy wyznaczyć granice techniki me-
dycznej, które nie naruszałyby godności osoby. To przecież technika jest dla
człowieka, a nie człowiek dla techniki. Kryterium etycznym transplantacji
jest sam człowiek, jako ciało i osoba jednocześnie. Ciało jest bowiem  miej-
scem wypowiadania się i realizowania osoby. W związku z tym transplanta-
cję  należy traktować  jako akt osobowy, bo dotyka wszystkich wymiarów
człowieka: fizycznego, duchowego oraz emocjonalnego.



304 Ks. Marek Kluz

OGÓLNE ZASADY OSĄDU MORALNEGO PRZESZCZEPÓW

Transplantacja jest etyczna, jeżeli ma na względzie dobro człowieka, to
jest  fundamentalne  kryterium.  Ocenę  przeszczepów  można  rozważać
w dwóch aspektach. Pierwszy z nich to aspekt psychologiczny, czyli kwe-
stia jedności osoby i konsekwencji psychicznych w stosunku do własnego
ciała oraz dawcy organu. Bardzo ważną rolę odgrywa tutaj przygotowanie
pod  względem  psychicznym  i duchowym  osoby  poddającej  się  operacji.
Drugi  to aspekt  szczegółowy, biorący pod uwagę  rodzaje  przeszczepów.
Przeszczep mózgowy jest nieetyczny,  gdyż  działa się  na rdzeń.  Mózg to
gwarant świadomego funkcjonowania i identyczności osobowej, nie powi-
nien zatem ulegać transplantacji, gdyż operacja taka godzi w jedność osobo-
wą. Przeszczep gruczołowy, w którym mamy do czynienia z przestrzenią
wewnątrzosobową  i międzyosobową,  wymaga  głębszego  rozważenia,  by
następnie poddać go ocenie moralnej1.

Jeżeli chodzi o przestrzeń wewnątrzosobową, dokonuje się transplan-
tacji  autoplastycznych,  o słuszności  tychże  decyduje  się  ze  względu  na
większe dobro osoby2. Natomiast w przypadku przestrzeni międzyosobo-
wej  wykonuje  się  transplantacje  homologiczne organów parzystych,  któ-
rych utrata pozwala dalej w miarę normalnie żyć, a także organów niepa-
rzystych, niezbędnych do życia, które oczywiście można pobrać  tylko od
zmarłych3 – tego wymaga szacunek do życia, w przeciwnym razie mieliby-
śmy do czynienia z zabójstwem. Niemoralne jest więc działanie polegające
na pobraniu organów, gdy nie ma pewności czy dany dawca żyje czy nie.
Dlatego, by nie było spekulacji, uznaje się śmierć mózgu za prawdziwe kry-
terium śmierci4.

Dla oceny etycznej transplantacji teologia moralna wypracowała pod-
stawowe zasady:

– zasada nienaruszalności (poszanowania integralności ludzkiego or-
ganizmu) – człowiek nie dysponuje samym sobą, bo to Bóg jest wyłącznym
Panem życia człowieka. Człowiek posiada nienaruszalną osobową autono-
mię, a wartość życia jest podstawowym aktem jego egzystencji. Części ludz-

1 Por. W. KAWECKI, Dylematy moralne współczesnego człowieka, Warszawa 2003, s. 149.
2 Por. A. DROŻDŻ, Człowiek człowiekowi. Teologia moralna szczegółowa, cz. II, Tarnów

2001, s. 127.
3 W ankietach ludzie wyrażają  swą  chęć  oddania organu po śmierci,  bo jest on

wówczas niepotrzebny, zwłaszcza, że ważniejsze jest ratowanie życia ludzkiego. Nato-
miast ankietowani przyznają, że trudno byłoby im podjąć decyzję oddania za życia orga-
nu parzystego. Por. M. NOWACKA, Etyka a transplantacje, Warszawa 2003, s. 127.

4 Por. W. KAWECKI, Dylematy moralne..., dz. cyt., s. 150–151.
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kiego organizmu mają wartość w całości i przeszczepienie jednego z parzy-
stych organów człowiekowi nie ujmuje nic z wartości życia. Powstałe w wy-
niku transplantacji okaleczenie ciała jest przewyższane uratowaniem komuś
życia5;

– zasada solidarności (dopełnia zasadę nienaruszalności). Solidarność,
jak mówi etymologia słowa, jest wzajemną odpowiedzialnością, charaktery-
stycznym rodzajem więzi międzyludzkiej6. Zasada mówi o bezinteresownej
miłości drugiego człowieka, która w imię solidarności skłania go do odda-
nia choremu cząstki siebie. Wówczas aktem tym wyraża ową głęboką więź
pomiędzy członkami wspólnoty ludzkiej. Nie należy błędnie pojmować, że
z wielkiej  miłości do drugiego można oddać  mu serce, dlatego na straży
granicy zastosowania zasady solidarności stoi zasada nienaruszalności. Po-
nadto, zasada solidarności wiąże się z zasadą dobra wspólnego7;

– zasada całościowości, sformułowana przez Piusa XI, głosi, że waż-
niejsze jest zdrowie całego ciała niż poszczególnych jego części, toteż moż-
na, a nawet trzeba, dla utrzymania zdrowia całego ciała wykorzystywać po-
szczególne  części  organów.  Definicję  dopełnił  Pius  XII.  Zasada  ta  jest
niestety orężem walki zarówno dla przeciwników, jak i dla zwolenników
transplantacji.  Należy ją  interpretować  w ramach  życia  indywidualnego,
jako pozwolenie na przekazywanie zdrowego narządu parzystego chore-
mu, mimo samookaleczenia, gdyż wynikające z tego dobro wyższe uspra-
wiedliwia takie działanie8;

– zasada dobra wspólnego (wynikająca z zasady całościowości) – waż-
niejsze niekiedy jest dobro wspólne od dobra jednostek, jednak te dobra nie
przeciwstawiają się sobie. Dobro wspólne powinno zawsze szanować dobro
jednostek, bo w ostateczności jest podporządkowane dobru człowieka i słu-
ży jego doskonaleniu. Poza tym nie może być formą ucisku czy wyzysku,
lecz środkiem do osiągnięcia doskonałości przyrodzonej i nadprzyrodzonej.
Zasadzie tej powinna przyświecać sprawiedliwość, by w ten sposób służyć
ładowi i zadowoleniu społecznemu. Granicą natomiast w stosowaniu tej za-
sady jest godność i autonomia jednostki9.

5 Por. J.  WRÓBEL,  Człowiek i medycyna. Teologicznomoralne podstawy ingerencji  me-
dycznych, Kraków 1999, s. 195-296; W. KAWECKI, Dylematy moralne..., dz. cyt., s. 152–153.

6 Por. W. KOPALIŃSKI, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almana-
chem, Warszawa 2000, s. 465.

7 Por. W. KAWECKI, Dylematy moralne..., dz. cyt., s. 153; J. WRÓBEL, Dawstwo orga-
nów w perspektywie teologicznomoralnej i pastoralnej, „Roczniki Teologiczne” 3(1997), s. 66.

8 Por. W. KAWECKI, Dylematy moralne..., dz. cyt., s. 153–154.
9 Por. tamże, s. 154–155; S.  KORNAS,  Współczesne eksperymenty medyczne w ocenie

etyki katolickiej, Częstochowa 1986, s. 112–119.
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TRANSPLANTACJE ZWIĄZANE Z POBRANIEM ORGANU
OD CZŁOWIEKA ŻYJĄCEGO

Transplantacje narządów  ex vivo  nie są  wykonywane często, a nawet
o wiele rzadziej niż przeszczepy ex mortuo. Na taki stan rzeczy składają się
dwa powody. Pierwszy z nich, to brak dawców, gdyż nikt z chęcią nie po-
zbywa się  organu,  mimo  że  pozostaje  mu drugi.  Powodem drugim jest
ograniczona możliwość  przeszczepiania  narządów, bowiem wiadomo,  że
nikt nie może pozbawić się życia oddając organ pojedynczy. Sytuacja ta wy-
wołuje szereg wątpliwości natury moralnej,  angażując: lekarza ratującego
swego  pacjenta,  a  jednocześnie  okaleczającego  inną  osobę;  biorcę,  który
przyjmując organ naraża dawcę na chorobę; dawcę żywego i świadomego,
który stoi przed dylematem, czy ma moralne prawo godzić się na tak wiel-
kie okaleczenie10.

Na  początku rozważań  należy uświadomić  sobie  bardzo ważne dla
teologii moralnej dwa rozróżnienia: przeszczepy narządów i tkanek regene-
rujących się (jak krew, szpik kostny) nie wywołują sprzeciwu, bo dawca nie
jest narażony na utratę zdrowia, a tym bardziej życia; przeszczepy narzą-
dów parzystych, ale nie ulegających regeneracji (np. nerka), zawsze będą
niosły ze sobą pewne ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia11.

Głównym organem pobieranym od żywego dawcy jest  nerka.  Prze-
szczep taki jest trudniejszy, niż w przypadku pobrania narządu ze zwłok,
gdyż  konieczna jest precyzja ze względu na życie i zdrowie dawcy. Nie-
mniej  jednak,  zabieg  nie  stanowi  istotnego  zagrożenia  życia,  śmiertelne
przypadki praktycznie się nie zdarzają, a komplikacje występują w zaled-
wie 1,8% przypadków. Towarzystwa ubezpieczeniowe oszacowały, że daw-
ca nerki skraca swe życie o 5 lat12. Z dużym powodzeniem przeszczepia się
też fragmenty wątroby – w tym wypadku niebezpieczeństwo śmierci daw-
cy występuje jeden raz na 300 operacji. Faktem pozostaje jednak, że dla ży-
wego dawcy pobranie narządu jest ciężkim zranieniem ciała. Oddanie zdro-
wej  nerki  może  spowodować  zagrożenie  życia  już  podczas  operacji,
powikłania pooperacyjne, a na co dzień ryzyko życia tylko z jedna nerką.
Od razu trzeba także przyznać, że rozwój medycyny zmniejsza coraz bar-
dziej ryzyko. Jednak stopień niebezpieczeństwa nie jest ważny, niezależnie
od tego czy będziemy obliczać je w procentach czy w promilach, zawsze ist-

10 Por. M. NOWACKA, Etyka a transplantacje, dz. cyt., s. 156.
11 Por. W. KAWECKI, Dylematy moralne, dz. cyt., s. 152.
12 Por. M. NOWACKA, Etyka a transplantacje, dz. cyt., s. 157.
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nieje i nigdy nie równa się zeru. W przypadku śmierci dawcy żywego, dla
jego rodziny staje się wartością równą stu procentom13.

Lekarz świadomie musi okaleczyć  osobę  zdrową,  przeciw starej zasa-
dzie  etycznej  medycyny:  primum  non  nocere (po  pierwsze  nie  szkodzić).
Z jednej strony pomaga pacjentowi, a z drugiej może pogorszyć jakość życia
dawcy. Ustawa o zawodzie lekarza próbuje regulować kwestię transplanto-
wania komórek, tkanek i narządów od żywego człowieka innej osobie sze-
regiem warunków:

– pobranie może nastąpić na rzecz krewnego w linii prostej, osoby ad-
optowanej, rodzeństwa lub małżonka;

– tylko szpik kostny, bądź  inna ulegająca regeneracji  tkanka lub ko-
mórka, może być pobrana na rzecz innej osoby;

– o pobraniu decyduje lekarz po uprzednim wykonaniu badań ustala-
jących ryzyko zabiegu;

– dawca musi zostać szczegółowo poinformowany o zagrożeniach, ale
nie przez lekarza, który bierze udział w przeszczepie, oraz o skutkach, jakie
nastąpią dla biorcy, gdy wycofa się w ostatniej fazie przygotowań do trans-
plantacji;

– biorca musi być poinformowany o ryzyku jaki zabieg stwarza dawcy
oraz musi wyrazić zgodę na przyjęcie organu od tego dawcy;

– tylko dawca szpiku kostnego lub innej regenerującej się tkanki czy
komórki może pozostać anonimowy14.

Etycy medycyny uważają  za dominującą  dla lekarza zasadę  primum
non nocere,  czyli nieszkodzenia. Toteż  oczywiste wydaje się,  że nie wolno
wyrządzać  krzywdy jednemu, by wyświadczyć  dobro drugiemu. Z kolei,
nie istnieje przecież reguła, która ustalałaby pierwszeństwo zasady nieszko-
dzenia  przed  zasadą  dobroczynności15.  W  obiektywnym  ujęciu  pobranie
nerki od żywego dawcy jest wyświadczeniem dobra biorcy narządu, jedno-
cześnie wyrządzeniem krzywdy dawcy. Akceptując taką sytuację, wybieramy
zasadę  dobroczynności jako wiodącą. Dla przeciwwagi: przykład działań,
które wprowadziła rozwijająca się  medycyna, będący zarazem wyrządze-
niem krzywdy i dobra osobie, tj. amputacja kończyny, by zapobiec obumar-
ciu  całego  ciała.  Faktycznie  więc  zasadę  nieszkodzenia  należy  rozumieć

13 Por. J. BOGUSZ, Chirurgia a etyka, Warszawa 1987, s. 18.
14 Por.  Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza, „Dziennik Ustaw” nr 28

z 26 marca 1997 r., poz. 152, art. 9–10; M.  NOWACKA,  Etyka a transplantacje,  dz. cyt.,
s. 162–163.

15 Por.  T. L.  BEAUCHAMP, J.  F.  CHILDRESS,  Zasady etyki medycznej,  Warszawa
1996, s. 201–208.
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w sensie  utylitarystycznym,  tzn.  zsumowane  działania  medyczne  mają
przynieść więcej dobra niż zostało wyrządzone zła16. Ową zasadę utylitary-
styczną trzeba odnieść do biorcy i dawcy. Zauważyć można wówczas nastę-
pującą relację: biorca otrzymuje dobro fizyczne, czyli życie i zdrowie; dawca
otrzymuje dobro moralne – złożył swój organ jako ofiarę ratującą życie dru-
giego; dawcę dotyka zło fizyczne, czyli okaleczenie; biorcę dotyka zło mo-
ralne – jest powodem zła fizycznego dawcy.

Relacja ta z kolei indukuje sytuację: zło fizyczne, które zostało wyrzą-
dzone dawcy, w efekcie uczyniło dobro fizyczne biorcy, a dobro moralne
dawcy skutkuje  złem moralnym,  którego  doświadcza  biorca.  Co  za  tym
idzie, lekarz staje się współsprawcą zła fizycznego dawcy lub dobra fizycz-
nego biorcy. Z kolei dawca staje się współsprawcą dobra fizycznego biorcy
lub  zła  fizycznego,  które  sam  odczuwa.  Dawca  jest  natomiast  jedynym
sprawcą dobra moralnego. Biorca jest współsprawcą zła fizycznego dawcy
i zarazem  jedynym  powodem  zła  moralnego  doświadczanego  na  sobie,
gdyż dobra nie czyni, a tylko go doznaje17. 

Początkowo lekarz, jako osoba dysponująca fachową wiedzą, sam po-
dejmował  decyzje  o  przeszczepach,  robiąc  bilans  przewidywanych  strat
i zysków. Obecnie pacjent uważany za osobę autonomiczną ma prawo do
ostatecznej  decyzji18 co  jest  dla  niego  dobrem,  a  co  złem z  medycznego
punktu  widzenia.  Dlatego  tak  ważne  jest  szczegółowe  poinformowanie
dawcy o podjęciu przyszłych działań, aby on mógł świadomie wyrazić zgo-
dę. Lekarz nie może wyrządzić szkody, ale to pacjent podejmuje ostateczną
decyzję, co dla niego jest tą szkodą19.

Konieczne jest spełnienie dwóch podstawowych warunków, by uznać
pobranie przez lekarza organu celem przeszczepienia za godziwe moralnie,
a  mianowicie  lekarz  musi  ocenić  jaki  stopień  ryzyka  stwarza  dla  życia
i zdrowia dawcy pobranie organu, a dawca musi oddać organ wyłącznie ze
względów altruistycznych (zgoda dawcy nie może być  też wymuszona)20.
Gdy dawca oddaje nerkę za swego życia – czyni ją podarunkiem dla biorcy,

16 Por. R. GILLON, Etyka lekarska. Problemy filozoficzne, Warszawa 1997, s. 91–96.
17 Por. M. NOWACKA, Etyka a transplantacje, dz. cyt., s. 164–165.
18 Por. S. KORNAS, Współczesne eksperymenty medyczne, dz. cyt., s. 206-207.
19 Por. R. GILLON, Etyka lekarska, dz. cyt., s. 125–130; M. NOWACKA, Etyka a trans-

plantacje, dz. cyt., s. 164–167.
20 Gdy biorcą jest osoba najbliższa (rodzeństwo, małżonkowie, krewni w linii pro-

stej), zakłada się altruistyczny motyw dawcy. Natomiast wobec dawców niespokrewnio-
nych stosuje się  procedurę  sprawdzającą  motywy decyzji,  ponieważ  niedopuszczalne
jest sprzedawanie narządów. Por. M. NOWACKA, Etyka a transplantacje, dz. cyt., s. 168–169.
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a sam może stracić zdrowie, jeżeli pozostała nerka (wówczas jedyna) prze-
stanie funkcjonować. Mimo ryzyka teologia moralna nie sprzeciwia się ta-
kim decyzjom, gdyż są wyrazem miłości bliźniego i solidarności z potrze-
bującym,  a  także  są  aktem  miłosierdzia.  Trzeba  podkreślić,  że  miłość
bliźniego w tym wypadku wyrażona jest aktem hojnym i bezinteresownym.
Dawca składa dar, którego wartość jest olbrzymia, nie dająca się przeliczyć
ani porównać do wartości materialnych. Jest to sytuacja nieporównywalna
również  do  pośmiertnego  oddania  narządów.  Decyzja  dawcy jest  zatem
osobista, dogłębna i ma ogromny wpływ na jego dalsze życie21. 

Transplantologia dzieli dawców żywych w sposób następujący:
– spokrewnieni w linii prostej z biorcą;
– spokrewnieni emocjonalnie (małżonkowie, przyjaciele);
– dawcy, którzy kierują  się  wyłącznie altruizmem – jest to kategoria

pusta, jeżeli chodzi o narząd (nie spotyka się ofiarowania obcej osobie, np.
nerki  tylko  z  potrzeby  pomocy  bliźniemu),  ale  występuje,  jeżeli  chodzi
o dawstwo tkanek i komórek regenerujących się, pobranie których nie czyni
trwałego okaleczenia, uszczerbku na zdrowiu; natomiast, jeżeli zgłasza się
ktoś z chęcią oddania nerki komuś, kogo nie zna, jest przez lekarzy uważa-
ny za osobę niezrównoważoną emocjonalnie lub przejętą heroicznymi ide-
ałami22;

– dawcy wynagradzani;
– dawcy płatni.
Dawcy z dwóch ostatnich kategorii nie mogą być oczywiście traktowa-

ni jako ci, którzy dają dar z samego siebie. Sytuacji takiej zresztą zabrania
polskie  prawo  transplantacyjne,  gdyż  niedozwolony  jest  handel  ciałem
ludzkim23. Teologia moralna wymaga nadto, aby biorca organu nie był lek-
komyślnie  narażany,  toteż  trzeba  dobrze  wywarzyć  proporcje  zysków
i strat mając na względzie następujące wymagania, które powinny być speł-
nione: właściwe przygotowanie lekarzy transplantologów, właściwe roze-
znanie motywów przeszczepu, uzyskanie pozwolenia od żyjącego dawcy24.
Po rozważeniu licznych kwestii, po wielu różnych argumentacjach, morali-
styka katolicka uznała, że podstawą dawstwa osób żyjących musi być mi-

21 Por. W. KAWECKI, Dylematy moralne, dz. cyt., s. 152; B.  CHYROWICZ, Lęki po-
tencjalnego dawcy, „Znak” 1(1998), s. 103–105.

22 Por. T. L. BEAUCHAMP, J. F. CHILDRESS, Zasady etyki medycznej, dz. cyt., s. 519.
23 Por. S. OLEJNIK, Etyka lekarska, Katowice 1994, s. 87–89. Autor przywołuje art. 35

Kodeksu etyki lekarskiej.
24 Por. W. KAWECKI, Dylematy moralne, dz. cyt., s. 152.
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łość, ale rozumiana jako cnota teologiczna wlana25. Wówczas działa wspól-
nie z naturą  człowieka, umacnia więzi międzyludzkie, związek własnego
życia z życiem drugiego człowieka, doskonali jego dążenie do Boga i do ży-
cia w jedności z bliźnimi. W takim kontekście darowanie organu jest moral-
nym obowiązkiem dawcy, skoro człowiek z natury jest pełen miłości, toteż
i biorca, w takim rozumieniu, ma naturalne prawo do otrzymania organu26.
Decyzja o transplantacji dotyczy najgłębszych warstw intymności człowie-
ka. Nie może więc jej podjąć lekarz, społeczeństwo, ani nawet rodzina, tym
bardziej więc nie należy ta decyzja do prawa, ale tylko i wyłącznie do pa-
cjenta. 

Katolicka  teologia  moralna  mówi,  że  transplantacja  jest  pozytywna,
gdy nie budzi wątpliwości etycznych od strony zarówno dawcy jak i bior-
cy27, jest gwarantowane dobro proporcjonalne i szansa na powodzenie jest
duża. W takim przypadku moraliści zachęcają do poddania się przeszcze-
powi i podkreślają jego rolę pedagogiczną przeciwstawianą kulturze śmierci.
Decyzja należy do pacjenta, dla organizmu którego jest to zapewne akt mi-
łosierdzia w cierpieniu28.

TRANSPLANTACJE ZWIĄZANE Z POBRANIEM ORGANU
 Z CIAŁA ZMARŁEGO

Pierwszym i podstawowym problemem etycznym przy pobieraniu na-
rządu z ciała zmarłego jest kryterium śmierci mózgowej budzące kontro-
wersje. Ustalenie, kiedy człowieka można uznać za zmarłego, zostało niejako
wymuszone przez rozwój techniki medycznej, która potrafi podtrzymywać
życie całego organizmu jak i poszczególnych jego części. Mimo iż kryterium
śmierci mózgu nie ma na celu precyzyjnego ustalenia momentu śmierci, je-
dynie ma być podstawą ustalenia śmierci osobniczej, wywołało szereg burz-
liwych dyskusji wyłaniających argumenty za i przeciw29. Gdy chodzi o ar-
gumenty  przeciw,  to zarzuca się,  szczególnie medycynie transplantacyjnej,
że ustalone kryterium przyczynia się do manipulowania momentem śmier-
ci i ingeruje w jego integralność, powstało ze względów praktycznych, by
umożliwić  transplantację  pojedynczych  organów,  pozwala  na  sztuczne

25 Por. R. ROGOWSKI, ABC teologii dogmatycznej, Wrocław 1999, s. 269–272.
26 Por. M. NOWACKA, Etyka a transplantacje, dz. cyt., s. 176.
27 Por. KKK 2296.
28 Por. W. KAWECKI, Dylematy moralne, dz. cyt., s. 157.
29 Por. A. DROŻDŻ, Człowiek człowiekowi, dz. cyt., s. 124.
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opóźnianie śmierci, by w tak zwanym międzyczasie, przygotować warunki
do przeszczepu, dzieli człowieka na dwie odrębne części: mózg utożsamia-
ny z człowieczeństwem oraz reszta ciała jako nieistotny dodatek, pozwala
lekarzom na zaniechanie działań medycznych i pozostawienie umierającego
jego losowi, jest powodem wielu źle postawionych diagnoz (przytaczane są
przez przeciwników liczne przykłady omyłkowo orzeczonej  śmierci  mó-
zgowej)30.

Natomiast gdy chodzi o argumenty za, to chrześcijaństwo nie dokonuje
podziału osoby na odrębne sobie części, gdyż  ciało nie jest rzeczą.  Kryte-
rium śmierci osoby związane jest z obumarciem mózgu, gdyż jest on cen-
trum  integrującym  i koordynującym  wszystkie  funkcje  organizmu,  a  nie
dlatego, że jest uważany za  siedlisko duszy oraz ośrodek życia psycho-du-
chowego31. Kryterium śmierci mózgu ma szczególne znaczenie w rozwijają-
cej się medycynie transplantacyjnej, która posiada jednoznaczne określenia
nieodwracalności  uszkodzenia  funkcji  układu  nerwowego,  nie  jest  więc
kwestią  umowną  i  bez pokrycia32.  Kryterium śmierci  mózgu nie  próbuje
określić  momentu śmierci,  ale  potwierdzić  fakt,  że ona nastąpiła (śmierć
mózgu jest właśnie jej realnym znakiem). Trzeba jeszcze uściślić, że chodzi
o śmierć człowieka, a nie organów, bo te mogą być sztucznie podtrzymywa-
ne za pomocą maszyn i zostaje jedynie odwleczony w czasie ich proces ob-
umierania i rozkładu. Ponadto zwolennicy tej definicji bronią rozszerzenia
jej  o możliwość  orzekania śmierci  u osób,  u których została uszkodzona
część mózgu odpowiedzialna za funkcje wyższe, czyli specyficznie ludzkie.
Dałoby to możliwość pobierania organów od osób w stanie wegetatywnym,
czy od bezmózgowych noworodków, ale jednocześnie oznaczałoby uśmier-
cenie. Powyższa teza dowodzi więc, że zwolennicy stoją na straży, by nie
dochodziło do nadużyć w stosowaniu definicji śmierci mózgowej33.

Kryterium śmierci człowieka w odniesieniu do zabiegów transplanta-
cyjnych zostało już zaakceptowane w 1985 roku przez specjalną komisję Pa-
pieskiej  Akademii Nauk, która podkreśla,  że za zmarłą  uznaje się  osobę,
która  nieodwracalnie  utraciła  zdolność  integrowania  i  koordynowania
funkcji fizycznych i umysłowych. Toteż śmierć  następuje m.in. w wyniku

30 Por.  M.  MACHINEK,  Śmierć  w  dyspozycji  człowieka.  Wybrane  problemy  etyczne
u kresu ludzkiego życia, Olsztyn 2004, s. 29–34.

31 Por. J. WRÓBEL, Człowiek i medycyna, dz. cyt., s. 92–94.
32 Por. C. GOLSER, Dyskusja wokół śmierci mózgowej z perspektywy katolickiego teologa

– moralisty, [w:] Etyczne aspekty transplantacji narządów. Materiały z sympozjum w Kamieniu
Śląskim w dniach 15–16 kwiecień 1996, red. A. MARCOL, Opole 1996, s. 43–47.

33 Por. M. MACHINEK, Śmierć w dyspozycji człowieka, dz. cyt., s. 34-36.
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nieodwracalnego zaniku aktywności mózgowej.  Powyższe orzeczenie po-
nownie potwierdziła Komisja na obradach w 1989 roku34. Papieska Rada ds.
Duszpasterstwa Służby Zdrowia potwierdza związek śmierci człowieka ze
zniszczeniem mózgu, czego wyraz daje w opublikowanej w 1995 roku Kar-
cie Pracowników Służby Zdrowia. Trzeba podkreślić, że Kościół nie formułuje
opinii technicznych, lecz podejmuje ewangeliczną powinność, by zestawić
informacje podawane przez nauki medyczne z chrześcijańską wizją jedności
osoby.  Wskazuje  również  zbieżności,  unaocznia  ewentualne  sprzeczności,
które mogłyby zagrażać szacunkowi ludzkiej godności. Rygorystyczne sto-
sowanie kryterium śmierci mózgowej nie pozostaje w sprzeczności z naj-
ważniejszymi założeniami antropologii35.

Z  punktu  widzenia  teologii  moralnej  nie  można  oskarżyć  chirurga
transplantologa o uśmiercanie dawcy, gdyż jest to jedynie manipulowanie
momentem ostatecznej  śmierci,  by opóźnić  ustanie  wszystkich  procesów
życiowych u człowieka, u którego bezpowrotnie została zniszczona podsta-
wa jedności cielesno-psychicznej życia (czyli to, co czyni człowieka istotą
żyjącą), a pozostały jedynie nieskoordynowane, ograniczone czasem funkcje
pojedynczych organów. Kolejnym problemem natury moralnej związanym
z przeszczepami ex mortuo jest kwestia pozytywnego zezwolenia dawcy na
ofiarowanie organu. W związku z tym w centrum zainteresowania nie tylko
zresztą teologów moralistów, ale i prawników oraz naukowców, jest zagad-
nienie tzw. zgody domniemanej36. Domniemana zgoda jest uznawana za akt
milczącego przyzwolenia na pobranie organu, ale musi spełniać podstawo-
we warunki.  Niestety  największą  przeszkodą  na  drodze  do  zwiększenia
liczby przeprowadzanych operacji jest nieświadomość społeczeństwa o te-
rapeutycznych  i  moralnych  aspektach  transplantacji.  Ponadto  społeczeń-
stwo nie jest poinformowane, że istnieje potrzeba wyrażenia swojego tak lub
nie w tej kwestii. Chirurdzy często też spotykają się z negatywnymi posta-
wami wobec możliwości przekazania im ludzkich organów. Wobec takiego
stanu rzeczy domniemana zgoda w myśl stosowanej zasady kto milczy, wyraża
zgodę – qui tacet consentire videtur jest fikcją prawną. Lekarze uprawnieni są
do pobrania organów ze zwłok, mimo sprzeciwu rodziny, gdyż prawnicy
uzasadniają to wywodem, że zwłoki nie są rzeczą, a tylko do rzeczy rodzina

34 Por. J. WRÓBEL, Człowiek i medycyna, dz. cyt., s. 94–95.
35 Por. JAN PAWEŁ II, Poszukiwania naukowe muszą szanować godność każdej ludzkiej

istoty.  Przemówienie do uczestników Kongresu Światowego Towarzystwa Transplantologiczne-
go, „L’Osservatore Romano”(wyd. polskie) 21(2000), nr 11–12(238), s. 37–38.

36 Por. A. DZIATKOWIAK, A. ZOLL, T. ŚLIPKO, Etyka – medycyna – prawo. Kłopoty
z etyką polskich transplantologów, „Arka” 2(1995), s. 117–130.
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może roszczyć o prawo własności czy posiadania37. Do rodziny należy oczy-
wiście troska o godziwy pochówek, która jednak nie wypływa z prawa wła-
sności i nie wyklucza możliwości przeznaczenia poszczególnych narządów
dla moralnie godziwych przeszczepów. Najczęściej zdarza się, że rodzina
w szoku po stracie bliskiego, szczególnie nagłej, odmawia pobrania narzą-
dów do transplantacji38. Lekarze wtedy czują się bezsilni w obliczu świado-
mości, że chorzy czekają latami w szpitalach na dawców, którzy uratują im
życie. Ciasnota świata, jak określił prof. Znamierowski, ogranicza możliwość
działania chirurgów transplantologów i skazuje nieraz na tragiczne położe-
nie, z którego nie ma wyjścia. Chociaż istnieje zgoda domniemana, lekarze nie
pobierają organu wbrew rodzinie. Starają się raczej tłumaczyć niż wszczy-
nać szkodliwy dla siebie konflikt39.

Prawodawcy chcąc uniknąć  problemów związanych ze stosowaniem
zgody domniemanej, starają się uświadomić społeczeństwu, że istnieje moż-
liwość  rejestrowania sprzeciwu pobierania narządów do transplantacji po
swojej śmierci40. Pewnym problemem etycznym, w związku z procedurami
transplantacyjnymi, jest także niebezpieczeństwo utraty szacunku dla czło-
wieka umierającego, gdyż  traktuje się  go jako  bank organów,  a nie osobę.
Chodzi tu przede wszystkim o nastawienie lekarzy, którzy najpierw podda-
ją  terapii człowieka, by uratować  jego własne życie, po czym staje się  on
dawcą, ratującym życie drugiemu41. Personel medyczny i rodzina biorcy po-
strzegają wtedy proces umierania dawcy tylko pod kątem podjętych dzia-
łań  technicznych  przygotowujących  do  transplantacji.  Teologia  moralna
przypomina o etycznej powinności wobec ciała dawcy w trakcie przygoto-
wań, o zachowaniu szacunku, by ciało nie stało się magazynem organów42.

Istnieją również w społeczeństwie dwie skrajności związane z instru-
mentalnym  wartościowaniem ciała  ludzkiego,  mające  wpływ  na  decyzje
o oddaniu organu po śmierci. Pierwsza z nich dotyczy troski najbliższej ro-
dziny o integralność ciała zmarłego i wyobrażeń o jego losie po śmierci. Is-
lam i judaizm kładą nacisk na to, by ciało zmarłego było po śmierci nienaru-

37 Por. tamże, s. 127.
38 Por. M. MACHINEK, Śmierć w dyspozycji człowieka, dz. cyt., s. 37.
39 Por. T. ŚLIPKO, Moralna dopuszczalność transplantacji, [w:] Życie – dar nienaruszalny.

Wokół encykliki Evangelium vitae, red. A. MŁOTEK, T. REROŃ, Wrocław 1995, s. 73–74.
40 Por. M. NOWACKA, Etyka a transplantacje, dz. cyt., s. 120–123; J. ŻYLIŃSKA, Je-

stem przeciw…, „Znak” 1(1998), s. 110–111.
41 Por.  R.  SZULC,  Przeszczepianie narządów – możliwości  i  granice,  próba spojrzenia

etycznego, „Ethos” 25–26(1994), s. 210–211. 
42 Por. M. MACHINEK, Śmierć w dyspozycji człowieka, dz. cyt., s. 37. 



314 Ks. Marek Kluz

szone. Jednak chrześcijaństwo, opierając się na prawdzie o nowym stworze-
niu,  którego  fundamentem  jest  nadzieja  płynąca  ze  Zmartwychwstania
Chrystusa, nie wiąże szczęśliwości wiecznej ze stanem ciała w chwili śmier-
ci czy pochówku. Chrześcijanie wierzą, że wady, braki i wszelkie cielesne
ułomności  zostają na ziemi, nie  przenoszą się do wieczności wraz ze zmar-
łym. Drugą skrajnością jest z kolei stwierdzenie, że ciało bezużytecznie roz-
kłada się w ziemi, a organy są marnotrawione, podczas, gdy mogły być z
powodzeniem przeszczepione. Zapotrzebowanie na organy, nawet związa-
ne z rychłą utratą życia, nie daje nikomu prawa do ciała ludzkiego43. Toteż
wielce niestosowne jest przedstawianie rodzinie umierającego takiej argu-
mentacji, by niejako wymusić zgodę. Nie istnieje żaden etyczny obowiązek
oddawania organów po śmierci, więc ciało nie może stać się przedmiotem
manipulacji.  Istnieje  za  to  moralny obowiązek dostosowania  się  do  woli
zmarłego44.

Jan Paweł  II  uważa oddawanie organów do przeszczepu za najwyż-
szym akt miłości wypływający z wyraźnej, wolnej i świadomej decyzji ze
strony dawcy lub zazwyczaj ze strony najbliższych. Jest to decyzja ofiarna,
podjęta ze względu na życie i zdrowie drugiej osoby. Jest to dar z samego
siebie45.  Oprócz  kontekstu  społecznego  i  osobowego,  papież  podkreślał
przede wszystkim sens teologiczny transplantacji, porównując ją do Chry-
stusowej ofiary krzyżowej,  która stała się  skuteczna po Jego śmierci. Tak
również przeszczepy po śmierci są skuteczne pod względem moralnym. Te-
rapia transplantacyjna ujmowana więc jest w kontekście teologicznym jako
czynność uświęcona poprzez wpisanie jej w wymiar ofiary Krzyża46.

Powyższe refleksje pokazały jak wiele jest jeszcze do zrobienia na polu
medycyny transplantacyjnej,  zarówno dla Kościoła,  jak i  środowiska me-
dycznego. Bardzo duże pole do popisu mają teraz środki masowego prze-
kazu,  które  powinny  przekazywać  społeczeństwu  informacje  sprzyjające
akceptacji donacji narządów.

Kościół  uświadamia ludziom, że zajmuje głos w sprawie moralnego
wymiaru transplantacji  narządów, ale nie rości  sobie prawa do ustalenia
momentu śmierci – to zadanie pozostawia lekarzom, jako ludziom o wiele

43 Por.  Z.  SZARWARKI,  Kupi żywe oko.  Rozważania o etyce transplantacji,  „Etyka”
33(2000), s. 170–171.

44 Por. M. MACHINEK, Śmierć w dyspozycji człowieka, dz. cyt., s. 37–38.
45 Por.  A.  PASZEWSKI,  Transplantacja – dar życia czy kanibalizm,  „Znak” 1(1998),

s. 105–107.
46 Por. M. NOWACKA, Etyka a transplantacje, dz. cyt., s. 130–132.
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bardziej kompetentnym w tej dziedzinie. Magisterium Kościoła zajmuje ja-
sne stanowisko w kwestii  oddawania narządów do przeszczepów,  które
mają być bezpłatne i mają ratować życie i zdrowie innych ludzi. Tylko wte-
dy będą godne uznania i godziwe. Kościół przypomina również, że nie ist-
nieje żaden moralny obowiązek ofiarowania organu, jest to kwestia dobro-
wolnego daru. 

DILEMAS MORALES DE LA TRANSPLANTOLOGÍA CONTEMPORÁNEA

Sin duda alguna uno de los campos que suscita muchas controversias es la medici-
na transplantológica.  Esto no nos puede extrañar porque  en los últimos siglos dicha
rama de la medicina nota su desarrollo muy rápido y nos sorprende con nuevas solu-
ciones y nuevos descubrimientos. La transplantología tiene hoy grandes éxitos,  sobre
todo  en  el  campo  de  transplantación  de  riniones,  corazón  y  hídago.  Esto  se  nota
siguiendo la historia de la transplantología. A parte del desarrollo de la técnica de la op-
eración y de la elaboración de muchos principios de qualificación de los  órganos de
transplantación no disminuyen los problemas con la donación de dichos órganos.

Junto con el desarrollo de la transplantología empezaron a surgir preguntas de la
naturaleza moral, entre otras como por ejemplo establecer los criterios adecuados a los
que reciben órganos (a quien de los enfermos elegir para transplantación, si la lista de es-
pera es larga y ógranos pocos) y como declarar por ejemplo la muerte real del donante.
Las preguntas surgen todavía más porque se transplanta no solo ógranos simples sino
hay también ingerencia en el génoma humano, transplantación del tejido nervioso, por
esta razón hay que establecer los límites entre la técnica médica y la dignidad de la per-
sona.

La Iglesia instruye a la gente que está tomando la voz en el asunto moral de la
transplantación de los órganos, pero al mismo tiempo no pretende determinar el mo-
mento de la muerte, dicha tarea se la deja a los médicos, que son más competentes en
este asunto. El Magisterio de la Iglesia tiene muy clara postura en la cuestión  de la
donación de los ógranos. Dicha donación tiene que ser gratuita y su fin debe centrarse en
la defensa de la vida. Con estos requisitos la transplantación es digna.  La Iglesia re-
cuerda también que no existe ningún deber moral de la donación, esto es la cuestión del
don voluntario.

tłum. Marek Kluz
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ZAGADNIENIE ŻYCIA BOGA 
W FILOZOFII ŚW. TOMASZA Z AKWINU NA TLE

WSPÓŁCZESNYCH BADAŃ NAD FENOMENEM ŻYCIA

Dzielenie bytów na ożywione i nieożywione było i jest jedną z najbar-
dziej powszechnych demarkacji czynionych przez człowieka w otaczającej
go rzeczywistości. W życiu codziennym, w poznaniu przednaukowym, na
ogół  bez  trudu rozróżniamy istoty  żywe (rośliny,  zwierzęta,  ludzi)  oraz
martwe (kamienie,  metale,  płyny).  Na ogół,  gdyż  bywają  sytuacje  kiedy
brak nam takiej pewności. Dla przykładu można podać starożytne dylema-
ty dotyczące przypisywania życia bursztynowi,  magnesowi,  współczesne
wątpliwości w określeniu jednoznacznego kryterium śmierci człowieka, za-
gadnienie życia wirusów, prionów1 czy cybernetycznych układów stano-
wiących mechanizmy o cyklu zamkniętym. Tego typu zagadnienia, choć nie
negują zasadności powyższego podziału, rodzą jednak następujące pytania:
Czym jest życie? Jaka jest jego istota? Co zasadniczo różni byty żywe od
martwych? Odpowiedzi na te pytania wykraczają poza potoczne poznanie
i skłaniają do głębszej, krytycznej, naukowej refleksji. Refleksja ta, jak poka-
zuje historia, przebiega zasadniczo w dwóch nurtach: przyrodniczym i filo-
zoficznym. W artykule tym szerzej zostanie zaprezentowane filozoficzne ro-
zumienie życia w ramach tomizmu egzystencjalnego, aby na tej podstawie
móc odpowiedzieć na inne pytania, które stanowią podstawową treść tego
rozważania:  Czy  Bóg  żyje?  Na  czym  polega  życie  Boga?  Zanim jednak
przejdziemy do tych najbardziej interesujących nas kwestii, najpierw krótko
przyjrzyjmy się problemowi określenia – zdefiniowania życia oraz wskaza-
nia jego bytowego fundamentu.

1 J. ŁAPIŃSKI, Problem umiejscowienia prionów w obszarze pogranicza życia, „Roczniki
Filozoficzne” 51(2003), z. 3, s. 303–323; M. WNUK, Kwant życia – hipotezy na temat elemen-
tarnej jednostki życia, „Studia Philosophiae Christianae” 2(2004), s. 209–220.  



318 Ks. Wojciech Kowalski

PROBLEM DEFINICJI

Podstawowym zadaniem definicji  (łac.  definitio –  odgraniczanie)  jest
wyodrębnienie pewnego przedmiotu (w najszerszym rozumieniu tego sło-
wa) spośród pozostałych przez podanie jednoznacznej jego charakterysty-
ki2. Definicję spełniającą to zadanie nazywamy  definicją realną w odróżnie-
niu  od  definicji  nominalnej,  która  mówi  nam  o  semiotycznych  funkcjach
wyrażenia  (znaczeniu,  denotacji,  konotacji)  poprzez  wskazanie  sposobu
jego przekładu na inne wyrażenie. Ze względu na zadania stawiane defini-
cjom nominalnym, mówimy o definicjach sprawozdawczych – gdy te informu-
ją nas o dotychczasowych funkcjach semiotycznych wyrażenia – oraz defini-
cjach projektujących – gdy te dopiero ustanawiają te funkcje3. Przy czym te
ostatnie mogą to czynić całkowicie arbitralnie, nie licząc się z dotychczaso-
wym znaczeniem, o ile takowe istniało (definicje konstrukcyjne), lub mogą je-
dynie dokonywać modyfikacji znaczenia dotychczasowego (definicje regulu-
jące)4.  Dodajmy  jeszcze,  że  oprócz  wspomnianego  celu  diagnostycznego
definicji, pozwalającego jednoznacznie odróżnić definiowany przedmiot od
innych lub jednoznacznie rozstrzygnąć czy dany przedmiot należy do defi-
niowanego gatunku, stawia się definicjom inne cele, na przykład: podanie
jednoznacznej i istotnej charakterystyki przedmiotu, czyli takich cech, z któ-
rych  inne  ważne  cechy  dadzą  się  wyprowadzić  (definicje  istotowe);  czy
w przypadku  definicji  deskryptywnych,  podanie takich cech, których łączne
posiadanie jest warunkiem niezbędnym i wystarczającym, by dany przed-
miot zaliczyć do definiowanego gatunku5. (Jeżeli zespół podanych cech nie
stanowi warunku koniecznego i wystarczającego wówczas mamy do czy-
nienia z definicją cząstkową /w odróżnieniu od adekwatnej/ pozwalającą tyl-
ko w odniesieniu do niektórych przedmiotów rozstrzygnąć, czy podpadają
pod definiowany gatunek, czy nie)6.

2 „Zdanie, w którym o jakimś przedmiocie wypowiada się coś takiego, co o jed-
nym, ale też tylko o jednym przedmiocie może być zgodnie z prawdą wypowiedziane,
nazywa się jednoznaczną tego przedmiotu charakterystyką”. K.  AJDUKIEWICZ,  Język
i poznanie, t. 2, Warszawa 2006, s. 226.

3 Por. J. HERBUT (red.), Leksykon filozofii klasycznej, Lublin 1997, s. 102–103. 
4 Por. Z. ZIEMBIŃSKI, Logika praktyczna, PWN Warszawa 1990, s. 42.
5 Por. K. AJDUKIEWICZ, Język i poznanie, dz. cyt., s. 232–233.
6 Por. K. SZYMANEK, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2001,

s. 95. 
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Patrząc w tym kontekście na współczesne biologiczne definicje życia7

zauważymy, że mają one zwykle następujący charakter. Po pierwsze, są de-
finicjami deskryptywnymi i w zależności od ilości uwzględnionych przez
nie cech możemy je podzielić  na: mono- lub poliatrybutywne. Do pierw-
szych, na przykład, zaliczymy: (a) Definicję Oparina i Engelhardta mówią-
cą, że najważniejszą cechą życia jest metabolizm8; (b) Definicję Pluszcza –
życie  to  struktura  dyssypatywna  mająca  zdolność  odwracania  entropii9;
(c) Cybernetyczną  definicję  Korzeniowskiego –  życie (jednostka żyjąca) to
sieć podległych negatywnych pętli zwrotnych (mechanizm regulujący) pod-
porządkowanych nadrzędnym pozytywnym pętlom zwrotnym (potencjał
ekspansyjny)10; (d) Definicje genetyczną – życie to system zdolny do ewolu-
cji przez dobór naturalny11. Natomiast do definicji poliatrybutywnych nale-
żą: (e) Definicja elektromagnetyczna –  życie jest to specyficzna informacja
na nośniku elektromagnetycznym uorganizująca sobie nośnik korpuskular-
ny w metastabilnym stanie wzbudzonym zdolny do zainicjowania akcji la-
serowej, której rezultatem jest przenoszenie informacji na inne nośniki, nie-
koniecznie  elektromagnetyczne12; (f)  Definicja  stosowana  przez  NASA  –
życie  to  samoutrzymujący  się  chemiczny  system  zdolny  do  podlegania
ewolucji Darwinowskiej13; (g) Definicja F. Cricka – żywy system jest zdolny

7 Współczesne próby rozwiązania problemu natury życia idą w trzech kierunkach.
Zaistnienie układów żywych i ich działanie sprowadza się do: (1) reakcji biochemicz-
nych – czysta chemia z podstawami czynników fizycznych, (2) logiki kwantowej – od-
działywania elektromagnetyczne powodowane impulsami informacyjnymi z otoczenia,
(3) logiki informacji – materia jest logicznym następstwem informacji dopływającej nie-
przerwanie z wszechświata. Por. S. ZIĘBA, Natura życia w aspekcie organizacji, „Roczniki
Filozoficzne” 46(1998), z. 3, s. 57–88.

8 „Całokształt sharmonizowanych procesów metabolicznych” – S. W. ŚLAGA, Ży-
cie – ewolucja,  [w:]  Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki. Wstęp do filozofii  przyrody,
red. M. HELLER, M. LUBAŃSKI, S. W. ŚLAGA, Warszawa 1980, s. 341.

9 Por. L. N.  PLUSZCZ, Życie jako walka z entropią; O istocie życia, tłum. A. Bednar-
czyk, Warszawa 1967.

10 Por. B. KORZENIOWSKI, Cybernetic Formulation of the Definition of Life,  „Journal
of Theoretical Biology” 209(2001), nr 3, s. 275–286.

11 Por. M. WNUK, Życie, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, red. A. MARYNIAR-
CZYK, t. 9, s. 984.

12 Por. M.  WNUK,  Życie jako forma istnienia informacji elektromagnetycznej,  „Studia
Philosophiae Christianae” 2(1995), s. 122; tenże, Bioelektromagnetyczny model katalizy enzy-
matycznej wobec problematyki biosystemogenezy, Lublin 1996, s. 43.

13 „Life is a selfsustained chemical system capable of undergoing Darwinian evolu-
tion.” Por. P. S. LUISI, About Various Definitions of Life, „Orgins of Life and Evolution of
the Biosphere” 28(1998), z. 4/6, s. 617; lub: „A system which is selfsustaining by utilizing
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do kopiowania zarówno bezpośrednio swoich własnych instrukcji, jak i po-
średnio wszelkiej maszynerii potrzebnej do wykonywania tych instrukcji.
System musi mieć charakter otwarty i musi mieć zapewniony dopływ mate-
rii, a także – w ten czy inny sposób – energii14; (h) Definicja A. Moreno – życie
jest zjawiskiem złożonym, które wymaga nie tylko indywidualnej samopro-
dukcji  i  samoutrzymania systemu, ale również  historyczno-wspólnotowej
organizacji indywidualnych systemów, która wywołuje charakterystyczny
ewolucyjny dynamizm15; (i) Definicja metaboliczna – układ żywy to obiekt
posiadający określone granice,  wymieniający część  swej  materii  z otocze-
niem,  lecz  nie  zmieniający  swych  ogólnych  właściwości,  przynajmniej
w ciągu pewnego czasu16. 

Po drugie, definicje monoatrybutywne, w opinii swych twórców, zwy-
kle mają charakter istotowy. Oczywiście w takim wypadku należałoby roz-
strzygnąć  czy podana cecha jest faktycznie cechą  konstytutywną  (podsta-
wową),  czy  też  jedynie  cechą  konsekutywną,  która  choć  przysługuje
wszystkim przedstawicielom danego gatunku (pozwala wyodrębnić  byty
należące do danego gatunku od bytów nie należących do tego gatunku), to
wynika z cech lub z cechy bardziej podstawowej. Natomiast w przypadku
definicji  poliatrybutywnych  mamy do  czynienia  z  cechami  nieistotnymi.
Jednak ich zbiór potraktowany łącznie pozwala jednoznacznie stwierdzić,
czy w danym przypadku mamy do czynienia z obiektem żywym czy nie.
Po trzecie, wśród deskryptywnych definicji życia należy zwrócić uwagę na
definicje zbiorcze17, które obejmują pełny (w stosunku do danego stanu wie-
dzy)  zespół  zjawisk  życiowych  (przejawów  życia)  współwystępujących

external energy/nutrients owing to its internal process of component production” – tam-
że, s. 619.

14 F. CRICK, Istota i pochodzenie życia, tłum. A. HOFFMAN, Warszawa 1992, s. 63.
15 „Life is a complex phenomenon that not only requires individual self-producing

and self-sustaining systems but also a historical-collective organization of those indivi-
dual systems, which brings about characteristic evolutionary dynamics. On these lines,
we propose to define universally living beings as autonomous systems with open-ended
evolution capacities, and we claim that all such systems must have a semi-permeable ac-
tive boundary (membrane), an energy transduction apparatus (set of energy currencies)
and, at least, two types of functionally interdependent macromolecular components (ca-
talysts and records)” – K. RUIZ-MIRAZO, J. PERETO, A. MORENO, A Universal defini-
tion of Life: Autonomy and open-ended evolution, „Origins of Life and Evolution of Biosphe-
res” 34(2004), nr 3, s. 323.  

16 M. WNUK, Życie, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, dz. cyt., s. 984.
17 Według  klasyfikacji  K.  Ajdukiewicza  są  to  tzw.  definicje  uwikłane.  K.  AJDU-

KIEWICZ, Język i poznanie, dz. cyt., s. 232.
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z organizmami żywymi. Do tych zjawisk zwykle zlicza się: zdolność odży-
wiania się, trawienia, wydalania, zdolność oddychania, zdolność samorzut-
nego wykonywania ruchu, zmieniania kształtu, pobudliwość – zdolność od-
bierania  i  reagowania  na  bodźce,  wzrost,  rozmnażanie  się,  homeostazę,
śmiertelność, podleganie ewolucji – wpływ doboru naturalnego na mutacje
cech dziedzicznych18. 

Definicje takie mają charakter aproksymatywny. W miarę wzrostu wie-
dzy naukowej  dotyczącej  zjawisk życiowych stają  się  z  definicji  cząstko-
wych definicjami adekwatnymi (nie osiągając tego stanu w pełni). Poprzez
dodawanie kolejnej wyróżniającej życie cechy, mają w stosunku do definicji
poprzedniej charakter regulujący. Ich zasadniczym brakiem jest jednak to,
że nie obejmują one wszystkich organizmów żywych, że wymienione wła-
sności nie zawsze wszystkie współwystępują,  że może nastąpić okresowy
zanik niektórych czynności witalnych (stan anabiozy)19. Po czwarte, powyż-
sze definicje maja charakter definicji realnych. Jeżeli bowiem nawet charak-
teryzują termin życie, a więc mają charakter nominalny, to jednak są poda-
wane w stylizacji przedmiotowej (nie językowej), a to sprawia, że są  one
jednocześnie definicjami realnymi20. Obok biologicznych, można by jeszcze
wskazać alternatywne definicje życia (form nieorganicznych). Życie grawi-
tacyjne – minimalny system byłby wielkości galaktyki; życie na poziomie
cząstek elementarnych – istniejące wewnątrz lub na powierzchni  gwiazd
neutronowych, a oparte na oddziaływaniach silnych; życie krystaliczne –
informacja genetyczna magazynowana jest w postaci systemu pętli dyslo-
kucji w medium krystalicznym, w którym elementarne struktury organizują
się w makroskopowe, inteligentne organizmy; życie oparte na jednym pier-
wiastku –  chodzi  o  model  kodu genetycznego opartego na izotopowych
kombinacjach tylko jednego pierwiastka chemicznego21.  W ramach proto-
biologii, mówiąc o najprostszej żywej strukturze, najbardziej popularna jest
koncepcja  jednostki  autopoietycznej.  Jednostka  ta  zdefiniowana  jest  jako
„przestrzennie ograniczony system chemiczny, który jest zdolny do samo-

18 Por. S. W. ŚLAGA, Życie – ewolucja, art. cyt., s. 317, 336; M. WNUK, Życie, [w:] Po-
wszechna encyklopedia filozofii, dz. cyt., s. 984; M. A. KRĄPIEC, Życie, [w:] Powszechna en-
cyklopedia filozofii, dz. cyt., t. 9, s. 971.

19 Por. S. W. ŚLAGA, Próba uściślenia Tomaszowego określenia istoty życia, „Studia Phi-
losophiae Christianae” 2(1974), s. 69. 

20 Zakresy bowiem definicji nominalnych i realnych krzyżują  się.  Por. K.  AJDU-
KIEWICZ, Język i poznanie, dz. cyt., s. 247.

21 Por. M.  WNUK,  Kwant życia – hipotezy na temat elementarnej jednostki życia, art.
cyt., s. 216.
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-utrzymania się spowodowanego siecią reakcji, które przebiegają w obrębie
jego granic”22. Tego typu sposoby określenia minimalnych warunków życia
mają jednak w sobie więcej z fiction niż science i dlatego nie stanowią przed-
miotu naszego zainteresowania.

Odmienny od biologicznych definicji życia jest charakter definicji filo-
zoficznych. Związane jest to z odmiennością badanego przedmiotu – z in-
nym przedmiotem formalnym – oraz z innym celem i  metodą  filozoficz-
nych  dociekań.  Zasadniczo  ujęcie  biologiczne  jest  skoncentrowane  na
aspekcie zjawiskowym (mierzalnym, empirycznym) i bada dostępnymi so-
bie  metodami  (biologicznymi,  chemicznymi,  fizykalnymi,  matematyczny-
mi)  przyczyny obserwowanych zjawisk.  Filozofia  natomiast  bada  aspekt
ontyczny tych samych zjawisk23. Stąd filozoficzne określenia życia są z jed-
nej strony zależne od przyjmowanej przez danego filozofa koncepcji metafi-
zyki, z drugiej zaś, od empirycznego punktu wyjścia, który jest współzależny
od stanu badań nauk biologicznych. Oczywiście stopień owej współzależ-
ności jest zrelatywizowany do stopnia uwzględniania w ramach metafizyki
danych doświadczenia  naukowego.  Ponadto filozofia  zajmuje  się  życiem
w wymiarach pozabiologicznych – życiem: intelektualnym, moralnym, reli-
gijnym, które dla uproszczenia nazwiemy życiem duchowym. Z uwagi na
zakres refleksji  wyznaczony tematem tego artykułu oraz szczupłość  jego
ram, przedstawianie filozoficznych definicji (teorii) życia zostanie ograniczo-
ne  zaledwie do kilku najbardziej znanych. Z tych samych również wzglę-
dów zostanie pominięta prezentacja systemów metafizycznych, w ramach
których one powstały i z których czerpią swe uzasadnienie i rozumienie.

Najogólniej rzecz ujmując, filozoficzne definicje życia można podzielić
na redukcjonistyczne i nieredukcjonistyczne. Pierwsze z nich próbują wyja-
śnić wielowymiarowy fakt życia przez sprowadzenie go do jednego wy-
branego aspektu: materialnego lub niematerialnego. Do pierwszego rodza-
ju  redukcjonistyczno-materialistycznych  filozoficznych  wyjaśnień  życia
możemy zaliczyć:  a) Mechanistyczne teorie życia. Teorie takie bazują  naj-
częściej na fundamencie metafizycznego materializmu. Uznając nauki real-

22 Tamże, s. 217.
23 „The problem of life must be studied on various levels of thought. The biological

or scientific answer is different from the answer given by philosophy. Science (i.e. natu-
ral science) is situated on another level of thought than philosophy. Each level has its
own characteristics as regards object, way of thinking and kind of certainty which can be
reached. A scientific definition of life will therefore differ from a philosophical defini-
tion” – M. JEUKEN, The Biological and Philosophical definitions of Life, „Acta Biotheoretica”
24(1975), nr 1–2, s. 14.
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ne (obok formalnych) jako jedyne i uniwersalne narzędzie poznania rzeczy-
wistości, traktują organizm jako układ fizyczno-mechaniczny rządzący się
prawami fizyki i chemii. Do wyznawców tego typu teorii zaliczymy: Karte-
zjusza, J. B Lamarcka, R. Virchowa, M. Verworna, A. Weismanna, J. Loeba,
J. Schultza. Natomiast do prekursorów tej teorii zaliczyć można: Leucypa,
Epikura, Demokryta24. b) Teorie materializmu dialektycznego. Poszczególne
żywe jestestwa jak i struktury i procesy życiowe, nie wyłączając spośród
nich psychicznego życia człowieka, traktowane są jako procesy materialne.
Na przykład według Engelsa  życie:  „jest  to  sposób istnienia  ciał  białko-
wych, a sposób ten polega w istocie na ciągłym samoodnawianiu się che-
micznych składników tych ciał”25.  Natomiast  do redukcyjno-niemateriali-
stycznych  teorii  życia  zaliczymy:  c)  Teorie  hylozoistyczne.  Filozofowie
szkoły jońskiej  (Tales,  Anaksymander,  Heraklit)  utożsamiając  życie  z  ru-
chem, pojmowanym również jako dusza, traktowali życie jako immanentną
własność materii. W sensie ścisłym wiązali je z prazasadą (arche) zawierają-
cą  w sobie źródło wszelkiego ruchu, będącą  początkiem i kresem rzeczy,
mającą boski charakter. Oczywiście – z uwagi na materialny charakter arche,
należałoby zaliczyć ich teorie od poprzedniej grupy, jednak ze względu na
ponadempiryczny charakter  apeironu Anaksymandra,  logosu Heraklita, czy
przebóstwienie świata u Talesa można je zakwalifikować  do omawianego
właśnie zbioru26. d) Teorie witalistyczne. Ponieważ nie można wytłumaczyć
życia siłami czysto materialnymi, choćby najwyżej zorganizowanej materii,
dlatego należy przyjąć istnienie pewnej siły życiowej (vis vitalis) różnej od
materii. Jedni uważali ją za siłę przyciągania, inni za siłę organiczną, jeszcze
inni za siłę kierującą rozwojem organizmu. Do grona witalistów zaliczamy
m.in.: A. von Humboldta, Maine de Birana, C. Wolffa, H. Driescha. Do teorii
witalistycznych przychylnie nastawieni byli nawet niektórzy tomiści: J. Ma-
ritain, A Gemelli, V. Gregoire27.

24 Por. S. W. ŚLAGA, Życie – ewolucja, dz. cyt., s. 346–348.
25 Cytuję za: tamże, s. 369. 
26 Por. W. DŁUBACZ, U źródeł koncepcji absolutu od Homera do Platona, Lublin 2003,

s. 69–146.
27 Por. S. W. ŚLAGA, Życie – ewolucja, dz. cyt., s. 348–350; P. LENARTOWICZ, Ele-

menty filozofii zjawiska biologicznego, Kraków 1984, s. 179–187; M.A. KRĄPIEC, Życie, art.,
cyt., s. 974.
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TOMASZOWE UJĘCIE ŻYCIA – DEFINICJA ŻYCIA

Zaproponowaną  przez św. Tomasza z Akwinu filozoficzną  definicję
życia należy zaliczyć do ujęć nieredukcjonistycznych. Zanim jednak to wy-
każemy,  najpierw zobaczmy,  co Akwinata pisze  na  temat życia.  Kluczo-
wym dla  naszych rozważań  będzie  poniższy fragment  Sumy teologicznej:
„Po pierwsze, mówimy że zwierzę żyje, gdy zaczyna czerpać ruch z samego
siebie, i uważa się, że zwierzę żyje dopóty, dopóki widać w nim ruch. Gdy
natomiast nie bierze już z siebie żadnego ruchu, lecz jest poruszane tylko
przez inny byt, wtedy powiada się, że zwierzę jest martwe wskutek braku
życia. Z tego widać, że ożywione we właściwym znaczeniu są te byty, które
poruszają siebie same jakimś rodzajem ruchu: albo ruchem w sensie właści-
wym, gdy ruchem nazywa się urzeczywistnienie tego, co niedoskonałe, to
znaczy tego, co jest w możności, albo ruchem w sensie ogólnym, gdy ru-
chem nazywa się urzeczywistnienie czegoś doskonałego. W tym sensie po-
znawanie i  odczuwanie są  nazwane poruszeniami,  jak czytamy w III  ks.
O duszy. W ten sposób żywymi nazywane są te byty, które wprawiają się
w ruch albo podejmują jakieś działania. Tych natomiast bytów, które z na-
tury nie wprawiają siebie w ruch albo nie podejmują działań, nie można na-
zwać ‘żywymi’, chyba że tylko przez podobieństwo”28.

Św. Tomasz, w typowy dla siebie sposób, filozoficzne rozważania roz-
poczyna od wskazania na pewien fakt dany w doświadczeniu potocznym –
obserwacja życia zwierząt.  Tym faktem jest związek życia z ruchem. Nie
każdy jednak rodzaj ruchu taki związek posiada. Akwinata wyklucza tutaj
ruch mechaniczny, tranzytywny, przechodzący z podmiotu na podmiot na
mocy prawa: każdej akcji odpowiada reakcja. Bierze natomiast pod uwagę
jedynie tzw. ruch wsobny. W ruchu tym ten sam podmiot, który jest źró-
dłem ruchu, jest zarazem jego kresem. W nim działanie nie jest doskonało-
ścią innego bytu poruszanego (jak w przypadku ruchu tranzytywnego) lecz
samego działającego (actio est perfectio agentis)29.

Owa wsobność ruchu, będąca znamieniem życia, nie jest jednolita, lecz
ustopniowana. W czynnościach wegetatywnych (odżywianie, oddychanie,
wydalanie)  za  spełnianie  rozmaitych  funkcji  odpowiadają  różne  organy
działające na rzecz całości – i dopiero tu można dostrzec wsobność. W funk-

28 Por. ŚW. TOMASZ Z AKWINU, Suma teologiczna (dalej: STh) I, q. 18, a. 1; In libros
Sententiarum (dalej: In l. Sent.) III, d. 35, q. 1, a. 1; IV, d. 14, q. 2, a. 3; Summa contra Genti-
les, dalej cytowana (CG) I, c. 97; Quaestiones disputatae de veritate (dalej: De Verit.) q. 4, a.
8; Quaestiones disputatae de potentia (dalej: De Pot.) q. 10, a. 1.

29 STh I, q. 18, a. 3.
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cjach zmysłowych mamy już do czynienia z wyższym poziomem wsobno-
ści, gdyż wrażenia poznawcze właściwe dla danego zmysłu są innym zmy-
słom nieudzielalne. W końcu funkcje intelektualne wykazują najwyższą im-
manencję,  gdyż  jako  duchowe  najbardziej  doskonalą  źródło  swego
działania30. Dodajmy, że ową wsobność możemy też potraktować w sposób
szerszy, biorąc pod uwagę podmiot, nie w sensie indywidualnym, lecz ga-
tunkowym, np. przy rozmnażaniu. Wówczas, choć czynności biorą począ-
tek od innych podmiotów, a w innych się kończą, to jednak pozostają w ra-
mach tego samego gatunku,  gdyż  rozmnażanie jest  funkcją  natury a nie
jednostki.  

Widzimy zatem, że specyficzną  cechą  ruchu objawiającego życie jest
autoteliczność. Jak pisze M. Krąpiec: „ruch immanentny, czyli wsobny jest
właśnie  taką  właściwością,  która  przysługuje  wszystkim bytom  żyjącym
i tylko żyjącym i przysługuje im zawsze”31. Celowość dynamiczna istot ży-
wych zmierza poprzez rozmaite czynności (odżywianie, regeneracja uszko-
dzonych części, rozmnażanie) do integralnego zachowania życia jednostki,
jej rozwoju i przekazania życia (zachowania życia w obrębie gatunku). Po-
nadto zauważamy, że rozmaite części żywego organizmu działają na rzecz
całości, a całość ma na względzie dobro części. W ten sposób ujawnia się ko-
lejna cecha istot żywych – jedność,  która nie jest jednorodnością,  lecz jest
złożona32. 

Następnie dla tak wskazanego faktu św. Tomasz szuka racji wyjaśnia-
jących. Ponieważ ów fakt ujęty jest w aspekcie filozoficznym, stąd również
poszukiwania owych racji mają taki sam charakter. Stwierdziwszy, że pod-
stawowym  objawem  życia  jest  ruch  płynący  z  wnętrza  bytu,  także  we-
wnątrz bytu Akwinata poszukuje jego uzasadnienia. Czy może nim być ma-
terialna strona bytu, jak chcą tego materialiści i mechanicyści? Nie – gdyż
ruch wsobny nie  ogranicza  się  do  materii.  Również  z  tej  racji,  jak  pisze
Akwinata, „żadne ciało nie jest zasadą życia, ani nie jest żyjące dlatego, że
jest ciałem, bo wówczas wszelkie ciało byłoby ożywione lub byłoby zasadą
życia”33. Ponadto, jeśli struktura atomowa materii ożywionej jest ta sama co

30 Por. M.A. KRĄPIEC, Psychologia racjonalna, Lublin 1996, s. 23. Szersze uzasadnie-
nie ustopniowania wsobności jest przedstawione w trzeciej części artykułu, przy oma-
wianiu życia Boga.

31 Tamże, s. 24.
32 W przypadku istot ożywionych możemy mówić o jedności bytowej i funkcjonal-

nej. Por. S.  ZIĘBA, Istota życia w monistycznych i pluralistycznych teoriach bytu, „Roczniki
Filozoficzne” 24(1976), z 3, s. 87.

33 STh I, q. 75, a. 1.
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nieożywionej, to sama inność  organizacji  materii w organizmach żywych
nie stanowi wystarczającego powodu, aby pojawiło się  w niej coś  (życie)
czego brak materii pozbawionej tej organizacji (życie – byt nie wyłoni się
z niebytu – nieżycia;  ex nihilo nihil fit). Życie bowiem cechuje niematerial-
ność objawiająca się w celowości, w przyporządkowaniu działania części na
rzecz całości. Zatem jako niematerialne nie może pochodzić z materii. Za-
znaczyć przy tym wypada, że organizacja materii jest skutkiem, a nie przy-
czyną życia34. Dlatego dla wyjaśnienia faktu życia należy przyjąć istnienie
wewnątrz bytu czegoś, co jest źródłem życia, czegoś, co choć nieredukowal-
ne do materii, tę materię organizuje, nadaje organizmowi dynamiczną auto-
teliczność oraz jedność bytowania i działania. 

Św. Tomasz, powołując się na Arystotelesa, za ów element uznał formę
substancjalną, którą, dla odróżnienia, w bytach żywych nazywamy duszą.
Principium enim vitae in omnibus viventibus est forma substantialis35. „Dusza –
pisał  Stagiryta  –  jest  pierwszym  aktem ciała  naturalnego,  które  posiada
w możności życie”36. Ona, zgodnie z teorią hylemorfizmu, organizuje mate-
rię do bycia ciałem, jest źródłem jedności (treściowej) bytowania i działania.
Jako  entelecheia (ή έντελέχεια – έν-τελοσ-έχειν – osiągnąć cel), będąc aktem
doskonałym, stanowi rację autoteliczności. Ona wraz z ciałem (w przypad-
ku bytów materialnych) tworzy całość substancjalną. Bez niego nie istnieje,
ani nie działa, jak i ono bez niej37. Widzimy zatem, że św. Tomasz, podobnie
jak Arystoteles, uważając życie nie za jakąś cechę przypadkową, ale istotną,
bez której byt już nie jest tym czym był, a nie tylko takim jakim był lub jest

34 Ale nawet gdyby materia ciała ożywionego posiadała coś, czego brak materii nie-
ożywionej (jakiś rodzaj niematerialnej energii, jakąś vis vitalis), to i tak owa „inność” nie
może pochodzić  z samej materii,  gdyż  nic nie może siebie samo tak zróżnicować,  by
przez to posiąść to, czego wcześniej nie miało. M. A. KRĄPIEC,  Psychologia racjonalna,
dz. cyt., s. 14–17. Rozumowanie to jest zbieżne z myślą Arystotelesa: „Spośród ciał natu-
ralnych znów jedne posiadają życie, drugie go nie mają. A życiem nazywamy odżywia-
nie się o swoich własnych siłach, wzrost, podupadanie; konsekwentnie, każde ciało na-
turalne, które uczestniczy w życiu, jest substancją, i to substancją złożoną. Ponieważ zaś
jest ona ciałem określonego gatunku – bo przecież jest obdarzona życiem – stąd wynika,
że dusza nie może być ciałem; ciało bowiem nie należy do rzędu rzeczy [właściwości],
które orzekamy, lecz raczej jest [tym właśnie] podmiotem i materią” – ARYSTOTELES,
O duszy, tłum. P. SIWEK, [w:] ARYSTOTELES, Dzieła wszystkie, t. 3, 412a.

35 CG III, 104.
36 ARYSTOTELES, O duszy, art. cyt., 412a.
37 Jedynym wyjątkiem jest tu dusza ludzka, z tej racji, że jako zdolna do spełniania

aktów czysto niematerialnych, akt istnienia jest związany z nią, a następnie poprzez nią
udzielany ciału. Stąd będąc substancją niezupełną pod względem gatunkowym, jest jed-
nak substancją zupełną pod względem bytowym. STh I, q. 75, a. 2.
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(patrząc na przykład na ciało ludzkie po śmierci nie mówimy, że to jest
człowiek, tylko zwłoki ludzkie, doczesne szczątki), za jego rację uznał to, co
kształtuje istotę bytu. Forma substancjalna organizująca ciało „jest źródłem
czynności istotnych jakimi jest życie”38. Takie rozwiązanie problemu źródła
życia pozwala z jednej strony uniknąć błędu redukcjonizmu materialistycz-
nego, gdyż umożliwia rozważanie zagadnienia życia nie tylko w wymiarze
materialnym ale i duchowym, z drugiej zaś strony, unika błędu witalizmu,
wiążąc istotnie rację życia (w przypadku bytów materialnych) z cielesnością.

W tym miejscu należy jeszcze odpowiedzieć na pytanie czym jest ży-
cie, co stanowi jego istotę według św. Tomasza? W tym celu znów zacytuj-
my tekst Akwinaty: „Intelekt nasz,  który w sensie ścisłym poznaje istotę
rzeczy jako przedmiot właściwy, czerpie dane od zmysłu, którego właści-
wymi przedmiotami są zewnętrzne przypadłości. Wynika stąd, że z tego, co
na zewnątrz przejawia się z rzeczy, dochodzimy do poznania istoty rzeczy.
Skoro  zaś  jakąś  rzecz  nazywamy w ten  sposób,  w jaki  ją  poznajemy to
z tego wynika, że nazwy, którymi oznacza się istoty rzeczy, pochodzą zwy-
kle od zewnętrznych własności. Toteż nazwy tego rodzaju czasami przyj-
muje się w sensie właściwym jako same istoty rzeczy, do oznaczenia któ-
rych zostały zasadniczo użyte, a czasami są brane za własności, od których
są utworzone. To jest mniej właściwe, jak widać na podstawie tego, że na-
zwa ciało została utworzona na oznaczenie pewnego rodzaju substancji dla-
tego, że mają  one trzy wymiary.  Czasami więc używa się  nazwy «ciało»
w celu oznaczenia trzech wymiarów, ponieważ ciało jest rozumiane jako ro-
dzaj ilości.

To samo trzeba stwierdzić  o życiu. Nazwa  życie pochodzi od czegoś
pojawiającego się na zewnątrz rzeczy, czym jest poruszanie się. Nazwa ta
nie jest jednak używana do oznaczenia tego, lecz do oznaczenia substancji,
której  z  natury  przysługuje  poruszanie  samej  siebie  albo  podejmowanie
w jakiś sposób działań. Ze względu na to życie nie jest niczym innym jak
istnieniem w takiej naturze, a życie właśnie to znaczy, lecz w sensie abstrak-
cyjnym. Żywy nie jest zatem orzecznikiem przypadłościowym, lecz substan-
cjalnym.  Czasem jednak  życie bierze  się  w sensie  mniej  właściwym jako
działania życia, od których nazwa życie pochodzi, jak powiada Filozof w IX
księdze  Etyki  nikomachejskiej,  że «życie zasadniczo znaczy odczuwać  albo
poznawać»”39.

38 M. A. KRĄPIEC, Psychologia racjonalna, dz. cyt., s. 20.
39 STh I, q. 18, a. 2.
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Zauważmy, że powołując się na zasadę:  essentia rei ex operatione ipsius
cognoscitur,40 Akwinata, wychodząc od rozmaitych przejawów życia, stwier-
dza, że nazwa życie oznacza substancję zdolną do ruchów wsobnych. Życie
jest  istotną  cechą  (doskonałością)  substancji,  jest  sposobem istnienia sub-
stancji. Natomiast w sensie mniej właściwym odnosimy nazwę życie do ak-
tów życia (wegetatywnych, zmysłowych, intelektualnych) będących emana-
tami żywej substancji. Tę myśl św. Tomasz powtarza wielokrotnie: „wyraz
życie ma dwa znaczenia, czasem bowiem wyraża samo istnienie jestestwa
żyjącego. W drugim znaczeniu życie wyraża samo działanie jestestwa żyją-
cego,  będące  podstawą  przejścia  zasady  życia  z  możności  do  istności
(aktu)”41. „Dwojakie jest znaczenie wyrazu  życie:  czasem oznacza sam byt
jestestwa żyjącego, i  w tym znaczeniu życie przynależy do istoty duszy,
która  jest  zasadą  bytu  dla  istoty  żyjącej.  Niekiedy wyraz  życie bierzemy
w znaczeniu działania jestestwa żyjącego”42.

Mówiąc więc o istocie życia należy unikać dwóch skrajności. Z jednej
strony nie należy życia utożsamiać z aktami życia, z drugiej zaś nie należy
życia hipostazować  i  traktować  jakby było ono czymś  odrębnym od sub-
stancji.  To konkretny byt  jest  żywy,  konkretna substancja.  Życie  zaś  jest
istotną cechą tej substancji, która to cecha objawia się w czynnościach wsob-
nych,  które są  własnością  konieczną  istot żyjących.  Podkreślając związek
życia z substancją, warto jeszcze zwrócić uwagę na egzystencjalny wymiar
bytu.  Otóż  istnienie,  będąc podstawowym aktem bytu,  aktualizuje  istotę
złożoną z materii i formy substancjalnej, która to forma, będąc aktem pierw-
szym,  w stosunku do istnienia,  będącego aktem drugim, jest  możnością.
W ten sposób patrząc na konkretny byt powiemy, że w swej istotnej treści
jest on zdeterminowany formą substancjalną, natomiast ostatecznie zaktu-
alizowany aktem istnienia. Ów akt istnienia jest również racją istnienia ak-
tów (czynności) bytu, które są  jego emanatem. Czytając więc następujące
słowa św. Tomasza: „zasadą życia we wszystkich istotach żyjących jest for-
ma substancjalna; dla żyjących bowiem żyć  znaczy istnieć (vivere enim est
esse viventibus),  jak mówi Filozof w II  księdze  O duszy”43 nie należy tych
słów rozumieć jakoby życie było tożsame z istnieniem44. Akwinata powołu-

40 Por. In l. Sent. III, d. 35 q. 1 a 1.
41 STh I–II, q. 3, a. 2. 
42 STh I–II, q. 56, a. 1.
43 CG III, c. 104.
44 Na  takie  utożsamienie  wskazują  wypowiedzi  niektórych  komentatorów.  Por.

M. OLSZEWSKI, Komentarz do Kwestii 18; O życiu Boga, [w:] św. TOMASZ Z AKWINU,
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je się tu na następujący tekst Stagiryty: „Podobnie i dusza jest przyczyną w
trzech znaczeniach, które wyróżniliśmy; jest bowiem dla ciał nią obdarzo-
nych przyczyną i źródłem ruchu, celem i istotą. To, że jest istotą, jest jasne.
Dla wszystkich bowiem rzeczy przyczyną istnienia jest istota; otóż istnieć
znaczy dla jestestw żywych to samo, co żyć; lecz przyczyną i zasadą życia
jest dusza. Dodajmy jeszcze, że akt bytu istniejącego w możności jest iden-
tyczny z jego istotą [entelecheią]”45.

W esencjalnej metafizyce Stagiryty o istnieniu rzeczy (bytowaniu) de-
cyduje złożenie z materii  i  formy substancjalnej.  Jak długo ono trwa, tak
długo trwa byt. Stąd dla Arystotelesa stawanie się bytu jest tożsame z for-
mowaniem bytu – i to znaczą słowa przyczyną istnienia jest istota. Ponieważ
w przypadku bytów ożywionych forma substancjalna (dusza) jest racją ich
ożywienia, dlatego możemy mówić,  że dla nich istnieć  (bytować)  znaczy
tyle co żyć – wszak są ożywione. Natomiast w egzystencjalnej metafizyce
Akwinaty o istnieniu decyduje akt istnienia, a o życiu dusza. Dlatego życie
nie jest tożsame z istnieniem. Jak więc należy rozumieć  powyższą  wypo-
wiedź Akwinaty:  Vivere enim est esse viventibus, czy inną podobną  do niej
Vivere autem viventium est ipsum esse eorum46? Aby odpowiedzieć na to pyta-
nie, sięgnijmy do innego tekstu naszego autora. „Życie nie ma się tak do żyć
jak  istota do  być, ale jak bieg do  biec: pierwsze z nich oznacza czyn w ode-
rwaniu, drugie czyn w konkrecie. Z tego więc, że żyć to tyle co być, bynaj-
mniej nie wynika, że życie jest istotą”47. Z powyższego fragmentutu, jak i z
tekstu cytowanego wcześniej („ze względu na to życie nie jest niczym in-
nym jak istnieniem w takiej naturze, a życie właśnie to znaczy, lecz w sensie
abstrakcyjnym” –  vivere nihil aliud est quam esse in tali natura48), wynika, że
życie jako takie nie istnieje. Jest to pojęcie utworzone w drodze abstrakcji.
Istnieją tylko konkretne byty ożywione. Podobnie nie ma istnienia jako ta-
kiego, ale zawsze konkretny byt istniejący złożony z tej oto istoty istniejącej

Traktat o Bogu, tłum.  G. KURYLEWICZ, Z. NERCZUK, M. OLSZEWSKI, Kraków 1999,
s. 728; S. W. ŚLAGA, Próba uściślenia Tomaszowego określenia istoty życia, art. cyt., s. 89–91.

45 ARYSTOTELES, O duszy, art. cyt., 415b.
46 „Życie bowiem żyjącego to samo bycie żywym ujęte w pewnej abstrakcji, jak bieg

nie jest w rzeczywistości niczym innym od biegnięcia. Życie zaś żyjących jest samym ich
istnieniem, jak to widać u filozofia w II księdze O duszy. Jeśli bowiem zwierzę nazywa
się żywym dlatego, że ma duszę, dzięki której jako właściwej sobie formie istnieje, to ży-
cie musi być właśnie takim istnieniem pochodzącym od takiej formy” – CG I, 98.

47 STh I, q. 54, a. 1.
48 STh I, q. 18, a. 2.
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i istnienia tej  oto istoty. Oczywiście, podobnie jak można wyabstrahować
życie, tak i istnienie można poznawczo odseparować od treści. 

W rzeczywistości jednak istnieje tylko ten oto konkretny byt ożywiony.
I dlatego możemy mówiąc o jego istnieniu stwierdzić,  że jest to istnienie
bytu ożywionego, które ostatecznie aktualizuje całą  jego treść.  Forma bo-
wiem determinując treść jednocześnie determinuje istnienie. „Akt istnienia
jest zawsze takim lub innym istnieniem uzależnionym od zaktualizowanej
przezeń istoty”49. Stąd poddane kwestii zwroty Akwinaty oznaczają, że ży-
cie jest sposobem istnienia (w jaki istnieją) bytów ożywionych, że byty te
istnieją jako żywe, że ich istnienie jest istnieniem bytu żyjącego. Nie ozna-
czają natomiast jakiegoś  istnienia żywego, które samo z siebie byłoby różne
od aktu  istnienia  bytu  nieożywionego50.  Na  słuszność  takiej  interpretacji
wskazuje również to, że św. Tomasz po słowach: Vivere autem viventium est
ipsum esse eorum pisze:  vivere nihil sit aliud quam tale esse ex tali forma prove-
niens.  Czytając te słowa, jak również powyższe:  Vivere enim est esse viventi-
bus, w kontekście metafizyki Arystotelesa, w którym są przytaczane, rozu-
miemy, że życie oznacza tu sposób bytowania (tale esse) zależny od formy
substancjalnej. Ona jednak w systemie Akwinaty, choć jest racją konieczną
zaistnienia bytu, nie jest racją wystarczającą, którą jest akt istnienia.

Ponadto proste utożsamienie życia z istnieniem prowadziłoby do na-
stępujących trudności: 

• Skoro życie jest  tożsame z istnieniem, to wszystko co istnieje jest
ożywione.

49 „Et per hunc modum, hoc esse ab illo esse distinguitur, in quantum est talis vel
talis naturae” – De Pot. q. 7, a. 2; „Ponieważ czynności ustroju żywego są właściwie tyl-
ko manifestacją istnienia (tak bowiem rzecz działa, jak istnieje) i ponieważ jedno jest ist-
nienie, którego przedłużeniem jest działanie, wobec tego stwierdzamy, że dusza obja-
wiająca  się  w  czynnościach  specyficznych,  równocześnie  nadaje  organizmowi  całe
istnienie specyficzne, właściwe tylko temu organizmowi” – M. A. KRĄPIEC, Psychologia
racjonalna, art. cyt., s. 19.

50 „Istnienie jako istnienie nie może być różnorodne, może jednak być zróżnicowa-
ne przez coś, co jest poza istnieniem – jak na przykład istnienie kamienia jest różne od
istnienia człowieka” – CG II, c. 52; „Ens igitur est cuius actus est esse, sicut viventis vive-
re. Sic enim se habent haec tria ad invicem, ens, esse et essentia, sicut vivens, vita et vive-
re. Vita enim est principium quo vivens vivit, et essentia est principium quo ens est; nisi
quod vita et vivere significant actum, vita in abstracto, vivere vero in concreto, sicut cur-
sus et currere, unde non est vita sine vivere; essentia tamen non semper constituit esse” –
tenże, De natura generis, c. 1.
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• Zwrot  tale esse jako  istnienie żywe świadczyłby, że istnienie nie jest
najwyższym  aktem  bytu  (aktem  aktów),  ale  że  jest  doskonalone
przez inne akty51.

Wracając do problemu definicji życia powiemy, że Tomaszowa defini-
cja ma charakter nominalny, z tym, że będąc podaną w stylizacji przedmio-
towej, jest jednocześnie definicją  realną.  Wskazuje ona cechę  życia – ruch
wsobny  –  pozwalającą  odróżnić  byty  ożywione  od  martwych.  Definicja
Akwinaty jest definicją istotową, adekwatną. Ponadto ma charakter niere-
dukcjonistyczny. Uznając bowiem duszę  – formę  substancjalną  ciała – za
źródło życia,  nie sprowadza życia wyłącznie do czegoś  materialnego lub
niematerialnego,  lecz  pozwala  ująć  życie  we  wszystkich  jego  aspektach.
Najistotniejsze jednak, z punktu widzenia celu niniejszego artykułu, jest to,
że  podana  przez  Akwinatę  charakterystyka  pojęcia  życia podkreśla  jego
analogiczny charakter.  Różne stopnie wsobności ruchu pozwalają  pojęcie
życia orzekać analogicznie o roślinach, zwierzętach, człowieku, a jak zoba-
czymy, również o Bogu.  

ŻYCIE BOGA

Atrybut życia św. Tomasz zalicza do tak zwanych przymiotów opera-
tywnych Boga i w swoim najbardziej dojrzałym dziele, jakim jest Suma teo-
logiczna, omawia go na drugim miejscu, zaraz po wiedzy Boga i ideach Bo-
żych oraz związanych z nimi kwestiami o prawdzie i o fałszu, a przed wolą
Boga. To, w co Akwinata wierzył głęboko na podstawie objawienia, że Bóg
nie  jest  Bogiem martwym lecz  „żyjącym na  wieki  wieków” (Ap.  4,  10),
w swoich  rozważaniach  filozoficznych  uzasadnia  w  następujący  sposób.
Wychodząc od tego, że byty żyjące wyróżnia ruch wsobny, mający swe źró-
dło i kres w tym samym podmiocie, zauważa, że „im doskonalej przysługu-
je to jakiejś rzeczy, tym doskonalej znajduje się w niej życie”52. Stopień zaś
owej wsobności jest proporcjonalny do tego, na ile trzy następujące elemen-
ty, które możemy odnaleźć w bytach poruszających się i poruszanych: cel

51 „Jako akt istnienia jest wartością najwyższą w sposób równy we wszystkich by-
tach, jednak jest właściwy dla każdego bytu i różni się od istnienia innego bytu. Ponie-
waż zaś nie można dodać do niego nic z zewnątrz, gdyż wszystko, co jest poza nim, jest
w stosunku do niego niebytem, stąd akt istnienia nie jest ograniczony jak możność przez
akt, lecz raczej jak akt przez możność” – F. WILCZEK, Ontologiczne podstawy dowodów na
istnienie Boga według Tomasza z Akwinu i Dunsa Szkota, Warszawa 1956, s. 83.

52 STh I, q. 18, a. 3.
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działania, forma determinująca działanie, wykonanie działania, zależą  od
nich samych. 

W bytach żyjących życiem wegetatywnym jedynie  samo wykonanie
ruchu zależy od nich samych, natomiast cel,  będący motywem działania,
jak i forma determinująca jego treść, są w nich określone przez naturę. U
zwierząt zarówno wykonanie działania jak i jego forma zależą od nich sa-
mych, gdyż mając poznanie zmysłowe same determinują poznawczo treść
konkretnego  działania.  Tylko  cel  wyznacza  im  natura,  gdyż  pobudzone
przez nią do działania, poruszają się ze względu na poznaną formę. Z kolei
człowiek, dzięki poznaniu intelektualnemu, sam w akcie decyzyjnym wy-
znacza sobie również cel działania oraz przyporządkowuje mu prowadzące
do niego środki. Jednak i człowiek w swym działaniu podlega konieczności
pierwszych zasad jak i ostatecznemu celowi, którego nie może nie chcieć.
Stąd choć mówimy, że porusza sam siebie, to jednak pod pewnymi wzglę-
dami jest poruszany przez coś innego. Dlatego Bóg, który nie jest determi-
nowany przez nic innego, który jest najwyższym dobrem i którego natura
jest samym poznaniem intelektualnym, posiada życie w najwyższym stop-
niu53.

W Sumie filozoficznej św. Tomasz, dowodząc życia Boga, przytacza jesz-
cze jeden argument. Skoro Bóg zawiera wszelką doskonałość bytów przy-
godnych54, to nie może być  pozbawiony życia55.  W tym miejscu rodzi się
jednak pytanie: jak o Bogu, który jest czystym aktem bez jakiejkolwiek moż-
ności56, można orzekać ruch (ruch wsobny), który jest aktualizacją możno-
ści. Aby rozwiązać ten problem, Akwinata powołuje się na następującą wy-
powiedź Arystotelesa.: „I życie jest jego udziałem [Boga – W.K.], ponieważ
akt intelektu jest życiem, a Bóg jest tym aktem; sam jego akt jest życiem naj-
lepszym i wiecznym. Toteż nazywamy Boga wiecznym, najdoskonalszym

53 Tamże; „He possesses so completely in Himself all the principles (formal, final,
and efficient) of His action, that this action is His own self. It is not a case of adherence to
an external truth, it is Truth itself as Thought ever in act, ever living, the Good as eternal
Love. Therefore God is not only living, He is Life” – R. GARRIGOU-LAGRANGE, God,
His Existence and His Nature;  A Thomistic Solution of  Certain Agnostic Antinomies,  tłum.
D.B. ROSE, tom. II, St. Louis 1936, s. 171.

54 Skoro Bóg jest pierwszą przyczyną sprawczą i skoro działający jako taki musi
być w urzeczywistnieniu (w akcie), to „pierwsza zasada czynna musi być zatem w naj-
wyższym stopniu urzeczywistniona, a więc musi być w najwyższym stopniu doskona-
ła.” STh I, q. 4, a. 1; CG I, c. 28, 

55 CG I, c. 97.
56 Zobacz „pierwsza droga” –  STh I, q. 2, a. 3.
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jestestwem:  życie,  trwanie  nieustanne  i  wieczne  przynależy  Bogu  i tym
wszystkim jest Bóg”57.

Ponieważ  Bóg poznaje intelektualnie w najwyższym stopniu, co św.
Tomasz udowadnia wcześniej,58 gdyż w Nim tym samym są intelekt, inte-
lektualne poznanie i treść tego poznania,59 to Jego intelekt jest najdoskonal-
szy i zawsze w urzeczywistnieniu. Zwróćmy uwagę, że w pierwszym cyto-
wanym  przez  nas  fragmencie  Sumy  teologicznej Akwinata  pisał:  „z  tego
widać,  że ożywione we właściwym znaczeniu są  te byty, które poruszają
siebie same jakimś rodzajem ruchu: albo ruchem w sensie właściwym, gdy
ruchem  nazywa  się  urzeczywistnienie  tego,  co  niedoskonałe,  to  znaczy
tego, co jest w możności, albo ruchem w sensie ogólnym, gdy ruchem nazy-
wa się  urzeczywistnienie czegoś  doskonałego. W tym sensie poznawanie
i odczuwanie są nazwane poruszeniami”60.

Porównując tę wypowiedź z następującymi dwoma:
„Poznanie nie jest bowiem ruchem, który jest urzeczywistnieniem cze-

goś niedoskonałego, przebiegającym od do czegoś innego, lecz jest urzeczy-
wistnieniem  czegoś  doskonałego,  tkwiącego  w  samym  działającym”61.
„Tego typu działanie (które pozostaje w bycie działającym, na przykład po-
znawanie, odczuwanie, chcenie) jest urzeczywistnieniem tego, co doskona-
łe, to znaczy będącego w urzeczywistnieniu, jak powiada się w III księdze
O duszy. Mówi się więc, że to, co poznaje samo siebie, porusza samo siebie,
w tym samym znaczeniu jak w zdaniu ‘poznanie jest ruchem’. Także Platon
twierdził, że Bóg się porusza, w tym właśnie sensie, a nie w tym, że ruch
jest urzeczywistnieniem tego, co niedoskonałe”62.

57 ARYSTOTELES, Metafizyka, tłum. T. ŻELEŹNIK, Lublin 2000, 1072b. „Skoro ży-
cie istot rozumnych jest myśleniem, to Absolut myślący sam siebie jest żywy. Działanie
intelektualne jest najwyższą formą  życia” –  ARYSTOTELES, Etyka nikomachejska, tłum.
D. GROMSKA, [w:]  ARYSTOTELES,  Dzieła  wszystkie,  t.  5,  1170a;  por.  W.  DŁUBACZ,
Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa, Lublin 1992, s. 159–162.

58 STh I, q. 14.
59 „Gdy idzie o nas, mówienie oznacza nie tylko rozumienie, ale także rozumienie

polegające na wyrażeniu pewnego pojęcia poza sobą. Natomiast Bóg może rozumieć bez
realnego występowania z Niego czegoś, gdyż tym samym są w nim poznający intelektu-
alnie, to co rozumiane, i rozumienie” – De Verit. q. 4, a. 3

60 STh I, q. 18, a. 1.
61 STh I, q. 14, a. 2.
62 STh I, q. 18, a. 3; Św. Tomasz w artykule trzecim powołuje się na dwie wypowie-

dzi Arystotelesa: (1) „W pewnych wypadkach ostatecznym celem jest sama czynność,
jak na przykład patrzenie dla wzroku, i nie powstaje już poza patrzeniem nic innego.
Gdy natomiast nie ma żadnego wytworu poza działaniem, akt jest w podmiocie działają-
cym: patrzenie w patrzącym, wiedza w rozumującym, życie w duszy (ożywiającej)” –
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Rozumiemy nie tylko, że poznanie intelektualne, będąc najdoskonal-
szym ruchem wsobnym, jest życiem Boga – vivere dei est eius intelligere63. Ro-
zumiemy także,  że choć  jest  ono ruchem,  to  jednak będąc  ruchem tylko
w sensie ogólnym, nie zakłóca możnością  czystości aktu Absolutu. By jeszcze
lepiej to pojąć,  warto odwołać  się  do tego, co Akwinata pisał  przy okazji
uzasadniania tezy, że obecność wielu idei w umyśle Boga nie narusza Jego
niezłożoności. Twierdził wtedy, że jest to możliwe dlatego, gdyż idea dzieła
jest w umyśle twórcy tym, co się poznaje (species intelligibilis expressa), a nie
formą  poznawczą  (species  intelligibilis  impressa),  przez  którą  się  poznaje64.
(Idea jest środkiem poznania ut quo w swej treści, a nie w swej bytowości.)
Stąd Bóg, choć poznaje wiele, to jednak nie poznaje poprzez wiele, gdyż nie
jest doskonalony innym formami poznawczymi. „W umyśle Boga jest więc
wiele idei jako poznanych przez Niego”65.  Poznając byty różne od siebie,
Bóg poznaje je nie w nich ale w sobie samym, „ponieważ Jego istota zawie-
ra podobizny [idee – W.K.] tego, co różne od Niego samego”66.

Mówiąc o życiu Boga warto pamiętać, że Doktor Powszechny zaliczał
życie, obok intelektu, woli, mądrości, sprawiedliwości, do tak zwanych do-
skonałości czystych, wolnych od zmieszania z potencjalnością. Nie są one
wprawdzie  zamienne  z  pojęciem bytu,  jednak posiadają  ontyczne  odpo-
wiedniki w bytach rozmaitych gatunków, w których realizują się analogicz-
nie,  według schematu  analogii  proporcjonalności  transcendentalnej67.  Jak

Metafizyka, 1050a; (2) Jest oczywiste, że przedmiot podpadający pod zmysły [tylko] wy-
prowadza władzę zmysłową ze stanu możności do aktu; w tym bowiem wypadku ona
nic nie traci ani nie ulega zmianie. Toteż musi to być  ruch innego rodzaj” –  O duszy,
431a; por. 417b.

63 „Życie Boga jest Jego poznaniem”. STh I, q. 18, a. 4. Poznanie Boga, jak zobaczy-
my, nie tyle ujawnia nam życie Boga, ale będąc Jego istotą jest ostatecznie Jego życiem.

64 STh I, q. 15, a. 2. „Forma bowiem może być w intelekcie dwojako. W jeden spo-
sób tak, że jest zasadą aktu poznania, tak jak forma będąca w poznającym intelektualnie
jako poznającym, która jest w intelekcie podobizną poznanego przedmiotu. W inny spo-
sób tak, że jest kresem aktu poznania, gdy na przykład architekt wymyśla formę domu.
A skoro forma ta jest wymyślona w akcie intelektualnego poznania i jest skutkiem tego
aktu, nie może być zasadą aktu poznawania, jaką jest pierwszy akt, przez który jest po-
znawana – jest raczej  czymś  intelektualnie poznawanym, dzięki czemu intelektualnie
poznający działa twórczo. Niemniej forma ta jest tym, dzięki czemu odbywa się pozna-
nie,  ponieważ  dzięki  wymyślonej  formie  rzemieślnik  poznaje  to,  co  ma wykonać”  –
De Verit. q. 3, a. 2.

65 STh I, q. 15, a. 2.
66 STh I, q. 14, a. 5.
67 Por. B. BEJZE, Analogia proporcjonalności i jej odmiany, „Roczniki Filozoficzne” 10

(1962), z. 1, s. 116–118; Bejze mówi tu o analogii transcendentalnej w sensie względnym. 
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wcześniej  sygnalizowaliśmy,  wsobność  ruchu  objawiającego  życie  ma
ustopniowany charakter. Podobnie jedność ruchu wsobnego, także nie po-
siada jednolitego charakteru, jest mniejsza w roślinach niż  w zwierzętach
czy w człowieku68. Używając więc schematu wymienionej analogii możemy
powiedzieć, że życie rośliny, będące emanatem jej istnienia, tak się ma do
bytu rośliny, jak życie człowieka do bytu człowieka. Uwzględniając jednak
to,  że  choć  doskonałości  czyste  konkretyzują  się  w bytach  przygodnych
w wymiarze esencjalnym, to nie zawierając w sobie elementów potencjal-
nych, są odnoszone do bytu, który jest czystym aktem. Możemy również –
trzymając się tego samego schematu – powiedzieć, że w analogiczny sposób
życie Boga ma się do bytu Boga. Z uwagi zaś na to, jak pisze św. Tomasz, że
„cokolwiek jest w Bogu, jest Jego własnym istnieniem, jak bowiem istota jest
w Nim tym samym, co istnienie, tak (parafrazując tekst Akwinaty) życie jest
w Nim tym samym, co bycie żyjącym”69. W Bogu zachodzi więc tożsamość
analogatu (bytu) i analogonu (życia),  co wskazuje nie tylko na absolutny
sposób realizacji w Nim tej doskonałości, ale również na to, że doskonałość
ta, realizując się w stopniu pomniejszonym w bytach przygodnych, propor-
cjonalnie do stopnia ich istnienia, nie w nich, ale w Bogu ma swoją ostatecz-
ną rację70. Dlatego powiemy, że Bóg jest nie tylko pełnią życia. On jest sa-
mym życiem i  źródłem wszelkiego życia.  W nim autoteliczna wsobność
ruchu i jego jedność realizują się w stopniu pełnym, absolutnym. „Gdyby
Bóg nie  był  swoim życiem,  to  skoro  żyje,  jak  wykazaliśmy,  wynikałoby
stąd, że żyje przez uczestniczenie w życiu. Wszystko zaś to, co istnieje przez
uczestnictwo, sprowadza się do tego, co istnieje samo przez się. Trzeba by

68 Roślina nie reaguje na przykład całościowo na bodźce zewnętrzne. W zwierzę-
tach, w których znajdujemy przejawy jedności, których brakuje roślinom, owa jedności
także nie jest pełna i może być utracona choćby przez podział materii. Pełną jedność spo-
tykamy dopiero w bytach duchowych. Dodajmy także, że jedność jest jednym z pojęć
transcendentalnych. Por. M. A. KRĄPIEC, Psychologia racjonalna, dz. cyt., s. 20–21.

69 „Cokolwiek zaś jest w Bogu, jest Jego własnym istnieniem, jak bowiem istota jest
w Nim tym samym, co istnienie, tak wiedza jest w Nim tym samym, co bycie wiedzą-
cym” – De Verit. q. 2, a. 11.

70 Zob. W. Kowalski, Analogia jako metoda metafizyki, „Tarnowskie Studia Teologicz-
ne” t. XXII/2(2003), s. 33–50; „Nevertheless, life and all other (pure) perfections are mo-
des of being. Consequently God, who is subsisting being itself, includes them all. (...) He
contains and pre-contains them eminently, according to His own way of being. (...) There
is only one principle which makes it possible for us to understand in some measure this
suprageneric way of things being in God. It is analogy of proper proportionality...” – J. F.
ANDERSON, Natural Theology; The Metaphysics of God, Milwaukee 1962, s. 77.
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więc Boga sprowadzić do czegoś wcześniejszego od Niego, przez co by żył.
A to jest niemożliwe, jak wynika to z tego, co już powiedzieliśmy”71.  

Ze względu na to, że Bóg jest samym swoim istnieniem, poznaniem,
życiem, dlatego żyje nie mając zasady życia – duszy72. Ponadto, życie Boga,
pozbawione wszelkiej potencjalności, jest czystym, absolutnym aktem. Nie
oznacza więc ono w Bogu jakiejś statycznej rzeczywistości, jakiegoś zahiber-
nowanego stanu, ale pełnię życia, pełnię aktywności. Życie Boga jest również
życiem wiecznym, co w Sumie filozoficznej Akwinata dowodzi na cztery spo-
soby. Życie bowiem Boga ani nie powstało, ani nie przestanie istnieć, nie ma
ono żadnej przyczyny, ani nie ma w nim żadnego następstwa, lecz jest całe
równocześnie73. Co więcej, powołując się na definicję Boecjusza: „wieczność
jest  całym naraz i  doskonałym posiadaniem bezkresnego życia”,  św. To-
masz twierdzi, że „Bóg nie tylko jest wieczny, lecz jest swoją wiecznością”74.
Oczywiście wszystkie powyższe stwierdzenia nie świadczą, że wiemy czym
jest życie Boga, że mamy jego pełne, adekwatne rozumienie. Analogia pro-
porcjonalności  ujawnia  nam  przecież  nie  tylko  skutkowo-przyczynowy
związek istot żywych z Bogiem oraz ich podobieństwo wynikające z tego
faktu ale również uświadamia nam ogrom niewiedzy i tajemnicy, którą za-
wsze pozostaje dla nas Bóg.

WNIOSKI KOŃCOWE

Przytoczone na początku definicje życia uwidaczniają nam, jak skom-
plikowanym do filozoficznego i naukowego zbadania jest ów, jeden z naj-
bardziej oczywistych faktów obecnych w naszej codzienności. Tym bardziej
na tym tle rozumiemy jak trudną jest rzeczą, mając do dyspozycji jedynie
naturalne zdolności poznawcze, mówić na temat życia Boga. Jednak bogac-
two form życia, rozmaitych czynników, mających wpływ na funkcjonowanie
organizmów żywych,  jakie  odkrywają  przed  nami  nauki  biologiczne,  fi-
zyczne, chemiczne, informatyczne pozwala lepiej zrozumieć jego analogicz-
ny charakter, rozciągający się zakresowo od form najprostszych, przez naj-
bardziej złożone, aż po Prostotę, która jest Pełnią Bytu. Widzimy także, jak
Tomaszowa, filozoficzna definicja, mimo upływu siedmiu wieków, pozwa-
la nadal adekwatnie ujmować istotę życia, wyjaśniając od strony ontycznej

71 CG i, c. 98.
72 STh I, q. 18, a. 3.
73 CG I, c. 99.
74 STh I, q. 10, a. 1 i 2.
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obserwowaną jedność, racjonalność i podmiotowość procesów życiowych75.
Na tle innych redukcjonistycznych definicji jawi się jako definicja adekwat-
na.  Zaś  jej  zakorzenienie  w  metafizyczny  egzystencjalno-bytowy  system
oraz  jej  analogiczny  charakter  pozwalają  w  sposób  metodologicznie  po-
prawny orzekać jej treść o Bogu.

Wykraczając nieco poza tok argumentacji wyznaczony tytułem artyku-
łu, można by jeszcze pokusić się o następującą refleksję. Otóż rozróżnienie
bytów na żywe i martwe ma źródło w poznaniu przednaukowym. Do tej
podstawowej intuicji odnoszą się zarówno definicje filozoficzne, jak i biolo-
giczne. Uznanie bowiem danego bytu za żywy zależy od przyjętych kryte-
riów, a te, jeśli nie mają być czysto arbitralne, winny mieć jakieś obiektywne
oparcie. Poprzestanie jednak na potocznej obserwacji byłoby błędem zanie-
chania. Stąd dociekania filozoficzne winny uwzględniać,  obok obserwacji
potocznych, także badania naukowe (pamiętając jednak o wszelkich meto-
dologicznych dystynkcjach), natomiast naukowcy, szukając granicy między
życiem a  nie-życiem,  muszą  uwzględniać  rezultaty  filozoficznej  refleksji.
Można by więc powiedzieć, że naukowa i filozoficzna refleksja nad życiem
wzajemnie się  wspomagają.  Nauki  bowiem w pewien sposób weryfikują
definicję filozoficzną (sprawdzając na przykład czy wsobność ruchu można
rozciągać na takie zjawiska życiowe jak wymiana informacji, energii), ta zaś,
zastosowana do konkretnych przypadków, stanowi podstawę  dla nauko-
wych badań tego, co różni istoty żywe od martwych. 

75 S. W. ŚLAGA, Próba uściślenia Tomaszowego określenia istoty życia, dz. cyt., s. 94–99.
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PROBLEM OF LIFE OF GOD IN THOMAS AQUINA’S PHILOSOPHY  ON BACK-
GROUND OF MODERN RESEARCH OVER PHENOMENON OF LIFE

The problem of the definition of life is very old, and from ancient times on we see
the attempts to define life  The difference between life  and non-life  was evident and
nearly each definition of life was based on the presupposition of the distinction between
life and non-life. Among philosophical definitions we stress our attention on Aquina’s
definition because it is most adequate and it concerns essence of life.

What is absolutely essential to living being, says St. Thomas is for it to have in itself
the  principle  of  its  action,  which is  immanence  of  action.  The plant  lives  because  it
moves itself inasmuch as it sustains, develops, and reproduces itself, but of itself it does
not determine either the form or the end of these movements. An animal has higher form
of life, because it perceives by the senses the various objects toward which it can tend.
Life in man is of a still higher kind, because he knows not only the objects which can spe-
cify his various movements, but also the reason of the end. „But although our intellect
moves itself to some things, yet others are supplied by  nature, as are first principles,
which it cannot doubt; and the last end, which it cannot but will. Wherefore that being
whose act of understanding is its very nature, and which, in what it naturally possesses,
is not determined by another, must have life in the most perfect degree. Such is God; and
hence in Him principally is life”. God is His life, and life of God is everlasting.

tłum. Wojciech Kowalski
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DUCH ŚWIĘTY NAUCZYCIELEM MODLITWY 
NA PODSTAWIE NAUCZANIA SŁUGI BOŻEGO JANA

PAWŁA II

Nauczanie Jana Pawła II na temat roli Ducha Świętego w uczeniu się
modlitwy to bardzo obfity  pokarm dla życia duchowego. Problematyce tej
papież poświęcił wiele środowych katechez. Zawierają one bardzo warto-
ściowe treści i zarazem posiadają formę bezpośredniego przesłania, trafiają-
cego do każdego człowieka. Katechezy środowe o Duchu Świętym wieńczy
część  ósma,  zatytułowana:  Duch  Święty  w  życiu  wewnętrznym  człowieka.
Wśród tego cyklu katechez na szczególną uwagę zasługuje ta, która nosi ty-
tuł: Duch Święty sprawcą naszej modlitwy, wygłoszona 17 kwietnia 1991 roku1.

ŻYCIE DUCHOWE WEDŁUG KATECHEZ O DUCHU ŚWIĘTYM

W katechezie Duch Święty sprawcą naszej modlitwy Jan Paweł II wskazu-
je na prymat modlitwy w duchowym życiu chrześcijanina. Stwierdza, że
pierwszą i najwspanialszą formą duchowego życia jest właśnie modlitwa.
Stąd też bywa ono często określane jako życie modlitwy. Natomiast „głów-
nym sprawcą  tego życia w nas,  tak jak niegdyś  w Chrystusie,  jest  Duch
Święty”2. Zgodnie z nauczaniem soborowej konstytucji  Gaudium et spes, to
życie duchowe jest czymś  właściwym nie tylko chrześcijanom, lecz także
wszystkim ludziom dobrej woli, w których sercach w niewidzialny sposób

1 Na temat znaczenia nauczania środowego Jana Pawła II dla duchowości chrześci-
jańskiej,  zob. J.  KŁOCZOWSKI,  Dzieje chrześcijaństwa polskiego, Warszawa 2007, s. 394;
W. MISZTAL,  Duch Święty i duchowość w świetle katechez sł.  Bożego Jana Pawła II „Duch
Święty w życiu wewnętrznym człowieka”, „Polonia Sacra” 17(2005), s. 141.

2 JAN PAWEŁ II, Duch Święty sprawcą naszej modlitwy, [w:] Katechezy Ojca Świętego
Jana Pawła II. Duch Święty, red. W. ZEGA, Kraków–Ząbki, 1999, nr 1. 
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działa łaska. „Skoro bowiem Chrystus umarł za wszystkich i skoro ostatecz-
ne powołanie człowieka jest w istocie jedno, mianowicie Boskie, powinni-
śmy utrzymywać, że Duch Święty wszystkim daje możliwość uczestnicze-
nia w tym misterium paschalnym w tylko Bogu znany sposób. Tak wielka
jest  tajemnica  człowieka,  która  zajaśniała  wierzącym  przez  Objawienie
chrześcijańskie. Przez Chrystusa i w Chrystusie więc rozświetlana jest ta-
jemnica  cierpienia  i  śmierci,  która  poza  Jego  Ewangelią  przygniata  nas.
Chrystus zmartwychwstał, unicestwiając śmierć swoją śmiercią, i szczodrze
udzielił  nam swojego życia,  abyśmy, synowie w Synu,  wołali  w Duchu:
Abba, Ojcze” (KDK 22)3.

Życie duchowe jest boską tajemnicą: boską tzn., że jest na miarę swego
boskiego Sprawcy, a więc tajemnicą przebogatą, zaskakującą dla człowieka,
przyjazną  człowiekowi.  Warto zachować  w pamięci  słowa Jana Pawła II
„w nas,  tak  jak  niegdyś  w  Chrystusie”4,  także  z  następującego  powodu.
W tej samej katechezie (przyjdzie to tego wrócić) Jan Paweł II ukaże modli-
twę, podkreślając wkład Ducha Świętego, w kontekście życia trynitarnego,
nawet jako pewne uczestnictwo człowieka w komunii, w relacjach między
Ojcem, Synem i Duchem Świętym. W takim razie właściwe chrześcijanino-
wi życie duchowe jest – i Duch odgrywa tu pierwszorzędną rolę – pewnym
uczestnictwem w misterium, w życiu samego Boga. Nie chodzi więc o rze-
czywistość o marginalnej wartości. 

Układ tematyczny wygłoszonych przez Jana Pawła II katechez o Du-
chu Świętym sugeruje, iż papież chciał ukazać „Tchnienie Boże” jako jedne-
go głównych protagonistów realizacji  planu stworzenia-zbawienia.  Wień-
czące  ten  cykl  katechezy  Duch  Święty  w  życiu  wewnętrznym  człowieka
w pewnym sensie przypominają (już choćby z tego powodu, że inne kate-
chezy jakby do nich prowadziły), iż życie człowieka należy do tego planu-
-dzieła, że cały zamysł Boży i jego realizacja są w pewnym sensie w służbie
udzielenia każdemu człowiekowi pełni życia (co samo w sobie nie oznacza,
że dany człowiek zostałby pozbawiony wolności wyboru między Bogiem,
i tym  samym  własnym  szczęściem,  a  opowiedzeniem  się  przeciw  Bogu,
i tym samym wybraniem sobie nieszczęścia). 

Jeśli właściwe ludziom życie wewnętrzne jest tak ważne, to dobrze bę-
dzie lepiej się przyjrzeć, jak Jan Paweł II wtajemnicza w swoje rozumienie
i doświadczenie  tego życia.  Katechezy  Duch Święty  w życiu  wewnętrznym

3 Por.  R.H.  MUSZYŃSKI,  Ojcostwo  Boga  jako  fundament  międzyludzkiej  wspólnoty
w nauczaniu Jana Pawła II, Kielce 2002, s. 63.

4 JAN PAWEŁ II, Duch Święty sprawcą naszej modlitwy, dok. cyt., nr 1. 
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człowieka zapraszają,  by  uwzględnić  tutaj  jako  najważniejsze  następujące
punkty, cały czas wskazując na Ducha jako na Dawcę wymienianych darów-
-cech5.  Udziela  go  Duch:  skoro  człowiek  nim  się  cieszy,  to  znaczy,  że
Tchnienie Boże udziela go ustawicznie; z takiego Jego daru staje się ono co-
raz pełniejsze6. To życie charakteryzuje się nowością, jak najbardziej pozy-
tywnym bogactwem, rozkwitem7. Człowiek nie jest tu sam, ale cieszy się
darem boskiej bliskości, zażyłości8. To życie jest życiem miłości, coraz do-
skonalszej i coraz pełniejszej miłości9. Kolejną, nadającą mu bezcenną war-
tość  cechą  jest wiara10. Dla osób, które nie znają chrześcijaństwa (w ogóle
lub ich ocenę chrześcijaństwa ograniczają mniej czy bardziej poważne bra-
ki) może być zaskoczeniem, iż do najważniejszych cech tego życia Jan Pa-
weł II zalicza pokój i radość11. 

Nie chodzi też  o  spojrzenie,  które ignorowałoby (np.  wprowadzając
w ten sposób w błąd) trudności, są one jednak (oto najważniejsza ich cecha)
do pokonania: na życie duchowe składa się także męstwo12. Ta cecha ozna-
cza, iż mamy do czynienia z bardzo pozytywnym podejściem do człowieka
jako – mimo wszystko – mogącego w sposób więcej niż wystarczający spro-
stać wyzwaniom. Jan Paweł II wskazuje też, jak jest to możliwe. Do istoty
tego życia należy także – udzielona ludziom i następnie, cały czas dzięki
pomocy Ducha i  tym samym Ojca oraz Chrystusa,  podjęta  przez  nich –
otwartość na eschatologiczne spełnienie13. Trzeba w takim razie jeszcze do-

5 Więcej na ten temat zob. W. MISZTAL, Depozytariusz i pośrednik Ducha. Misja Ko-
ścioła i chrześcijanina według katechez sługi Bożego Jana Pawła II „Duch Święty w życiu we-
wnętrznym człowieka”, „Studia Pastoralne” 2(2006), s. 60.

6 Por. JAN PAWEŁ II,  Duch Święty źródłem nowego życia i obfitości darów, [w:] Kate-
chezy Ojca Świętego, dz. cyt.,  s. 278–282; tenże,  Duch Święty źródłem życia wewnętrznego,
[w:] tamże, s. 282–286; tenże, Duch Święty światłem duszy, [w:] tamże, s. 290–294.

7 Por. JAN PAWEŁ II, Duch Święty źródłem nowego życia, dok. cyt., s. 278–282.
8 Por. JAN PAWEŁ II,  Duch Święty Boskim mieszkańcem duszy, [w:]  Katechezy Ojca

Świętego, dz. cyt., s. 275–278.
9 Por. JAN PAWEŁ II, Duch Święty źródłem nowej miłości, [w:] Katechezy Ojca Święte-

go, dz. cyt., s. 298–301. 
10 Por. JAN PAWEŁ II, Duch Święty źródłem wiary, [w:] Katechezy Ojca Świętego, dz.

cyt., s. 294–298.
11 Por. JAN PAWEŁ II, Duch Święty źródłem prawdziwego pokoju, [w:] Katechezy Ojca

Świętego, dz. cyt., s. 302–305; tenże, Duch Święty źródłem prawdziwej radości, tamże, s. 306–
–309.

12 Por. JAN PAWEŁ II, Duch Święty źródłem chrześcijańskiego męstwa, [w:] Katechezy
Ojca Świętego, dz. cyt., s. 309–312. 

13 Por. JAN PAWEŁ II,  Duch Święty zadatkiem eschatologicznej nadziei i sprawcą wy-
trwania aż do końca, [w:] Katechezy Ojca Świętego, dz. cyt., s. 313–318.
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dać, iż modlitwa oraz całe życie duchowe nie są ukierunkowane na żadne
odmaterializowanie,  odcieleśnienie. W pewnym sensie właściwym im ce-
lem jest eschatologiczne zmartwychwstanie ciała. Stosując określenia typu
życie duchowe należy dokładać starań, by były one właściwie rozumiane jako
mówiące o pierwszoplanowym charakterze związków z Duchem Świętym.

PRZYJAZNY STWORZENIOM ŚWIĘTY DUCH OJCA I CHRYSTUSA

„Głównym sprawcą tego życia [tzn. życia duchowego] w nas, tak jak
niegdyś w Chrystusie, jest Duch Święty”14. W życiu duchowym najważniej-
sze nie są nawet związki, lecz sam Duch, który także w tym wypadku musi
być postrzegany jako zawsze pozostający w najdoskonalszej, bo boskiej, jed-
ności z Ojcem i Chrystusem. Duch jest ponad życiem duchowym, ono po-
chodzi od Niego. W takim razie,  jeśli  chcemy zrozumieć  życie duchowe,
w tym i modlitwę, to trzeba uwzględnić tę supremację. Jednak jest ona taką,
iż Duch nie pozostaje na zewnątrz tego życia. On je sprawia, podtrzymuje,
rozwija. Ta bliskość jest aż taka, że może zostać przedstawiona jako życie
w Duchu Świętym  i zarazem jako  życie Ducha Świętego w przyjmujących zba-
wienie15.

Kim w takim razie jest Duch Święty wg będącej bezpośrednią podsta-
wą tych przemyśleń katechezy Duch Święty sprawcą naszej modlitwy? W kate-
chezie Duch Święty w życiu wewnętrznym człowieka Jan Paweł II przedstawia
Boże Tchnienie jako Tego, który obdarza, sprawia, podtrzymuje i prowadzi
do pełni życie duchowe16. Papież zwraca uwagę zwłaszcza na następujące
aspekty zaangażowania się Ducha: zamieszkuje On w człowieku, sprawia
jego życie wewnętrzne, w tym daje się poznać jako sprawca modlitwy, bar-
dzo hojnie obdarza darami, w tym nowym życiem, jest źródłem nowej mi-
łości, udziela bezcennego, bo zbawczego, daru wiary, oświeca, opiekuje się,
prowadzi, daje prawdziwy pokój i prawdziwą radość, tak pomaga chrześci-
janinowi,  iż  ten  nie  zostaje  zniewolony,  lecz  mężnie  zwycięża,  otwiera
przed człowiekiem pomyślną  przyszłość  eschatologiczną  zmartwychwsta-
nia i pełni życia17. Inne katechezy poświęcone Duchowi Świętemu znacząco

14 JAN PAWEŁ II, Duch Święty sprawcą naszej modlitwy, dok. cyt., nr 1
15 Więcej na ten temat zob. W. MISZTAL, Odnowienie i udzielenie pełni życia w Świę-

tym Duchu Ojca i Chrystusa. Studium na podstawie listów św. Pawła Apostoła, Kraków 2002,
s. 54.

16 JAN PAWEŁ II, Duch Święty sprawcą naszej modlitwy, dok. cyt., nr 1.
17 Zob. katechezy z części VIII, [w:] Katechezy Ojca Świętego, dz. cyt., s. 278–315.
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poszerzają tę charakterystykę. Ukazują inne aspekty niezmierzonego miste-
rium Ducha Świętego. Tytuł katechezy Duch Święty sprawcą naszej modlitwy
jednoznacznie wskazuje, które z działań Tchnienia Bożego znajdzie się tutaj
w centrum uwagi: Duch obdarowuje bezcennym darem modlitwy. 

To, co Duch czyni w potrzebującym zbawienia człowieku – w sposób
zasadniczy, co nie znaczy, że całkowicie – zbiega się z tym, co ten sam Duch
sprawia  w  przynoszącym  zbawienie  Chrystusie.  Według  Jana  Pawła  II
Duch jest przecież  głównym sprawcą życia duchowego także w Chrystu-
sie18. Również w ten sposób Tchnienie Boże sprawia komunię. Różnice po-
zwalają lepiej docenić dar tego jednoczenia. Te różnice można przedstawić
np. przez zestawienia  boskość-stworzoność,  świętość-grzeszność. Niejeden po-
ważny argument skłania, by uznać je za absolutne. Z perspektywy Ducha
wygląda  to  inaczej.  Wspólny  mianownik  udzielany  przez  Niego  można
określić właśnie mianem życia duchowego i tym samym  modlitwy. Chrystus
nie tylko nie należy do potrzebujących zbawienia ludzi – będąc względem
nich zarazem nieskończenie, bo na sposób boski, bliski – On jest takim czło-
wiekiem, który zarazem jest Bogiem. Jako Bóg stał się człowiekiem i odtąd
żyje zarazem jako Bóg i jako człowiek. To w takim Chrystusie Duch jest
głównym sprawcą życia duchowego. Czy to bycie sprawcą dotyczy wyłącz-
nie Chrystusa jako człowieka? Jan Paweł II wprowadza tych, którzy chcą go
posłuchać, nieskończenie dalej, bo aż w misterium komunii trynitranej. Na-
wiązując do Listu do Galatów 4, 6 papież wyjaśnia: „Tak więc Duch Święty
przenosi niejako do naszych serc modlitwę Syna, Jego wołanie skierowane
do Ojca. Dlatego i w naszej modlitwie znajduje wyraz przybrane synostwo,
które zostało nam udzielone w Chrystusie i przez Chrystusa (por. Rz 8, 15).
W modlitwie wyznajemy naszą świadomą wiarę  w to, że  jesteśmy dziećmi
Bożymi i  dziedzicami Boga,  współdziedzicami Chrystusa. W modlitwie przeży-
wamy tę nadprzyrodzoną rzeczywistość dzięki działaniu Ducha Świętego,
który wspiera swym świadectwem naszego ducha (Rz 8, 16)” (KDŚ 75, 2).

Według Jana Pawła „modlitwa jest objawieniem owej głębi, jaka wła-
ściwa jest sercu człowieka: głębi, która jest od Boga i tylko Bóg może ją wy-
pełnić właśnie Duchem Świętym”19. Duch daje się też poznać jako Ten, któ-

18 Por. JAN PAWEŁ II, Duch Święty sprawcą naszej modlitwy, dok. cyt., nr 1.
19 JAN PAWEŁ II, Encyklika o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata „Dominum et

vivificantem” (18.05. 1986), Kraków 1986 (dalej: DeV), nr  65.  Misterium obecności Boga
w człowieku następująco stara się przybliżyć Y. M.-J. CONGAR, Wierzę w Ducha Święte-
go, „Panem jest Duch i daje życie” (2 Kor 3, 17), Warszawa 1995, t. II, s. 146: „Toteż serce
wierzącego,  jeżeli  mieszka w nim Duch Święty  [a czy może w nim nie  mieszkać?  –
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ry jest w sercu człowieka. Nie jest tam bierny, działa tam, upodabniając do
Chrystusa w Jego zbawczej miłości, jednocząc i w taki sposób z Nim. Pobu-
dza i umacnia wolę człowieka20. Nie oznacza to jednak, iż Duch miałby być
obojętny na sytuację zewnętrzną jako oddziałującą na ludzi. Jego działania
nie można charakteryzować w kategoriach wycofywania się. Jeśli w docze-
snym teraz nie usuwa On wszelkich przeszkód, to zarazem Jego zaangażo-
wanie się w pewnym sensie przejawia się w sposób uprzywilejowany właśnie
w chwilach trudnych. Tchnienie Boże przychodzi z pomocą  doświadczają-
cemu słabości człowiekowi czy nawet wszelkiemu stworzeniu. Działa sku-
tecznie w całej historii stworzenia-zbawienia21. „Autor Listu do Rzymian ze
szczególną przenikliwością ukazuje, jak Duch przychodzi z pomocą naszej sła-
bości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się
za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami (Rz 8, 26). Paweł sły-
szy podobne błagania płynące niejako z samego wnętrza stworzenia, które
z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych i w nadziei, że również i ono
zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, jęczy i wzdycha w bólach rodzenia (Rz 8,
19.21–22). Na tej właśnie dziejowej i duchowej scenie działa Duch Święty:
Ten, który przenika serca  (Bóg),  zna zamiar Ducha,  [wie]  że przyczynia się  za
świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8, 27)”22. Ten kosmiczny wymiar zaangażo-
wania się Ducha i tym samym całego dzieła stworzenia-zbawienia należy
do chyba bardziej zaniedbanych, gdy chodzi o przemyślenia teologów i du-
chowość chrześcijańską rozumianą jako związki z Bogiem i sposób postępo-
wania. Taka sytuacja coraz bardziej daje się poznać jako słaby punkt reflek-
sji  i  praktyki  chrześcijańskiej.  Jeśli  chodzi  o  rozwiązania,  jesteśmy  więc
dłużnikami Jana Pawła II i pod tym względem. Dla uzyskania pełniejszego
obrazu dobrze  będzie  odwołać  się  do  encykliki  Dominum et  vivificantem:
„Duch Święty daje o sobie znać – w swej najprostszej i najpowszechniejszej
zarazem postaci – w modlitwie. Piękna i zbawienna jest myśl, że gdziekol-
wiek ktoś  modli się  na świecie, tam jest Duch Święty, ożywcze tchnienie
modlitwy. Piękna i zbawienna jest myśl, że jak szeroko rozprzestrzenia się
modlitwa na całym okręgu ziemi, w przeszłości, teraźniejszości i przyszło-
ści, tak rozległa jest obecność i działanie Ducha Świętego, który tchnie mo-

W.M.], jest miejscem, gdzie Bóg spotyka samego siebie, gdzie w niewymowny sposób
dokonuje się wzajemna wymiana między Osobami Trójcy”.

20 Por. JAN PAWEŁ II, Duch Święty sprawcą naszej modlitwy, dok. cyt., nr 3–4.
21 Por. tamże, nr 5.
22 Por. tamże. Czytelnik znajdzie tam m.in. takie oto przesłanie: „Pierwszym istot-

nym miejscem uczenia się nadziei jest modlitwa” (tekst za: www.vatican.va; strona od-
wiedzona: 3.12.2007).
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dlitwę  w  serce  człowieka  w  całej  niezmierzonej  gamie  różnych  sytuacji
i warunków, raz sprzyjających, raz przeciwnych życiu duchowemu”23.

Jesteśmy odpowiedzialni za podjęcie-rozwijanie tej papieskiej ducho-
wości. Bardzo ważnym wymiarem działania Ducha jest także i Jego własna
modlitwa: skuteczna modlitwa wstawiennicza na rzecz potrzebujących zba-
wienia. „Duch Święty nie tylko wzbudza w nas modlitwę, ale On sam się
w nas modli!”24. To tak, jakby Tchnienie Boże przyjmowało modlitwę  po-
trzebujących zbawienia do swojej modlitwy. Nie dokonuje się to na  zasa-
dzie  np.  jakiegoś  wchłonięcia,  unicestwienia  modlitwy ludzkiej,  ale  w ten
sposób staje się ona naprawdę skuteczna. „Przez Niego [tzn. przez Chrystu-
sa] jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca” (Ef 2, 18)25. 

Tchnienie Boże pomaga też  spełnić  powołanie-misję  głoszenia Ewan-
gelii26. Według czwartego punktu katechezy Duch Święty sprawcą naszej mo-
dlitwy:  fundamentalną  rolę  ogrywa tu  modlitwa.  Jan Paweł  II  precyzuje,
jaką modlitwę ma na myśli. Jest to modlitwa sprawiana przez Ducha, mo-
dlitwa, która jednoczy z Bogiem.  Zdaniem  papieża ta fundamentalna dla
skuteczności  ewangelizacji  (czyli  dla  realizacji  dzieła  zbawienia)  jedność
z Bogiem to włączenie człowieka-ewangelizatora w misterium trynitarne:
„człowiek może pełnić tę misję pod warunkiem, że przeniknie w sferę rela-
cji między Chrystusem a Jego Duchem w tajemnicy jedności z Ojcem. W tę
komunię włącza go modlitwa wzbudzona przez Ducha”27. Na takim włą-
czeniu polega istota zbawienia jako odnowienia i udzielenia pełni życia, co
w  języku  teologicznym  bywa  określane  mianem  np.  usynowienia  (zob.
Rz 8, 15; Ga 4, 4–7) czy przebóstwienia28. Można byłoby tu przytoczyć np.
pierwsze siedem wierszy czwartego rozdziału Listu do Galatów. Interesujący
jest też dla tego tematu następujący fragment Drugiego Listu św. Piotra: „by-
ście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury (theias koinônoi physeôs)”
(2 P 1, 4). O przebóstwieniu jako o darze Ducha związanym właśnie z mo-
dlitwą człowieka, a dokładniej modlitwą właściwą chrześcijanom, tak pisze

23 DeV 65.
24 Por. JAN PAWEŁ II, Duch Święty sprawcą naszej modlitwy, dok. cyt., nr 5.
25 W Ef 2,18 polskie przystęp jest tłumaczeniem greckiego prosagôgê. Y. M.-J.  CON-

GAR, Wierzę w Ducha Świętego, dz. cyt., s. 140; Termin jest „bardzo mocny”, por. W. MISZ-
TAL,  Przez Chrystusa, ku Chrystusowi, z Chrystusem. Spod panowania grzechu i śmierci do
pełni życia. Duchowość biblijna, Kraków 2007, s. 60 n.

26 Por. JAN PAWEŁ II, Duch Święty źródłem życia wewnętrznego, dok. cyt., nr 4.
27 Por. JAN PAWEŁ II, Duch Święty sprawcą naszej modlitwy, dok. cyt., nr 4.
28 Szerzej na ten temat zob. A. ECKMANN, Przebóstwienie człowieka w pismach wcze-

snochrześcijańskich, Lublin 2003, s. 23.
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sł. Boży Jan Paweł II: „Duch Święty jest darem, który przychodzi do serca
ludzkiego wraz z modlitwą. Św. Paweł rozwija wspaniale tę myśl w Liście
do Rzymian, kiedy pisze:  Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba,
sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowa-
mi (Rz 8, 26). Tak więc Duch Święty nie tylko sprawia, że się modlimy, ale
prowadzi  nas wewnętrznie  na modlitwie,  uzupełniając naszą  nieumiejęt-
ność  modlenia  się.  Jest  On obecny w naszej  modlitwie  i  nadaje  ludzkiej
czynności modlenia się Boski wymiar. W ten sposób Ten, który przenika ser-
ca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą
(Rz 8, 27). Modlitwa staje się za sprawą Ducha Świętego coraz dojrzalszym
wyrazem nowego człowieka, który przez nią uczestniczy w życiu Boga”29.

Oddziaływanie Ducha na modlitwę i wewnątrz modlitwy ludzkiej po-
lega na usuwaniu braków: jest jednak czymś nieskończenie więcej. Do takiej
komunii ma prowadzić ewangelizacja. Wcześniej znalazło się rozróżnienie
między modlitwą człowieka i modlitwą człowieka-chrześcijanina. Wymaga to do-
precyzowania. Według Jana Pawła II każda modlitwa jest dziełem Tchnie-
nia Bożego. Nie ma tu mowy o jakimkolwiek negowaniu wartości chrześci-
jaństwa, jego wysiłków-zobowiązań misyjnych, duchowości, modlitwy etc.
Duch,  będąc  boskim,  nieskończenie  przekracza  świat  stworzony,  w tym
możliwości ludzkiej refleksji. Jednak chrześcijanin wie, że ma do czynienia
z Duchem, który zawsze zbawia w jedności z Ojcem i Chrystusem. Tego mi-
sterium uczestnikiem – na zasadzie takiego przyjmowania, iż staje się ono
skutecznym, aktywnym uczestnictwem także na rzecz innych – jest wspól-
nota chrześcijan, Kościół,  a w nim każdy chrześcijanin. W takim razie ła-
twiej też ująć, na czym polega chrześcijańska działalność misyjna. Ważnym
jest też wyjaśnienie, że apostoł dzieli się tym, czym samemu już się cieszy
(a przynajmniej posiada w wystarczającej mierze). W tym wszystkim bynaj-
mniej nieostatnie miejsce przypada modlitwie: ze względu na Ducha. 

Duch nie pozwala więc odebrać sobie stworzenia i jego dziejów. Cały
czas panuje nad sytuacją, prowadzi ku szczęśliwemu celowi. Ludzkie życie
nie jest tu wyjątkiem. Duch ogarnia i skutecznie opiekuje się także tym ży-
ciem i to w całej jego złożoności. Jeśli modlitwa jest darem Ducha to także
w trwaniu na modlitwie – to tak, jakby ona wypełniała i tym samym kształtowa-
ła całe życie; ona nie przeszkadza więc żyć, nie zubaża życia jako takiego, ani też nie
prowadzi do jakiejkolwiek stagnacji – trzeba widzieć znak Jego zaangażowania
się30. 

29 DeV 65.
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CHRZEŚCIJANIE, INNI LUDZIE, INNE STWORZENIA
 I DUCH ŚWIĘTY ORAZ ICH MODLITWA

W katechezie Duch Święty sprawcą naszej modlitwy Jan Paweł II stara się
jak najgłębiej wprowadzić w swoje rozumienie i doświadczenie misterium
Ducha jako sprawcy modlitwy i tym samym w misterium modlitwy. Znaj-
dujące się w tytule tej katechezy słowo naszej sugeruje, iż chodzi o modlitwę
chrześcijan. Jednak kontekst całego nauczania papieskiego pozwala inter-
pretować, iż w jakiś sposób należy tu uwzględnić każdą modlitwę zanoszo-
ną przez ludzi. Właściwie to Jan Paweł II skłania do spojrzenia jeszcze dalej.
„Autor Listu do Rzymian ze szczególną przenikliwością ukazuje, jak Duch
przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak
trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić
słowami (Rz 8, 26). Paweł słyszy podobne błagania płynące niejako z samego
wnętrza stworzenia, które «z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bo-
żych, i  w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia,  jęczy
i wzdycha w bólach rodzenia (Rz 8, 19.21–22). Na tej właśnie dziejowej i ducho-
wej scenie działa Duch Święty: «Ten, który przenika serca [Bóg], zna zamiar
Ducha, [wie] że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą» (Rz 8, 27)”31.

To tak, jakby Duch wstawiał się za nami i za innymi stworzeniami, jak-
by samemu stawał się ich i naszą modlitwą. W roku 1986 Jan Paweł II pisał:
„Modlitwa pozostaje zawsze głosem wszystkich, którzy pozornie nie mają
głosu”32. W tym kontekście warto postawić sobie pytanie o skuteczność (ja-
kiejkolwiek) modlitwy zanoszonej przez Boże Tchnienie. Następujący frag-
ment encykliki Ecclesia de Eucharistia sugeruje odpowiedź. Zarazem dostar-
cza ważnego argumentu co do kwestii, jak należy rozumieć rolę Ducha jako
modlącego się, jako będącego głosem-modlitwą innych.  „Syn Boży stał się

30 Por.  JAN  PAWEŁ  II,  Duch  Święty  sprawcą  naszej  modlitwy,  dok.  cyt.,  nr  6;
K. McDONNELL i G. T. MONTAGUE, Rozniecanie ognia, Kraków 1992, s. 40, przytaczają
następującą wypowiedź, która również dobrze oddaje, kim jest Duch Święty dla człowie-
ka, dla świata: „Bez Ducha Świętego Bóg jest daleko, Chrystus pozostaje w przeszłości,
Ewangelia jest martwą literą, Kościół jest tylko organizacją, władza – dominacją, misja –
propagandą, liturgia – niczym więcej jak tylko wspominaniem, życie chrześcijańskie –
moralnością niewolnika. Ale w Duchu Świętym: kosmos jest zmartwychwstały i wzdy-
cha w bólach rodzenia Królestwa, Zmartwychwstały Chrystus jest tutaj, Ewangelia jest
mocą  życia,  Kościół  ukazuje życie Trójcy,  władza jest  posługą  wyzwalania,  misja jest
Pięćdziesiątnicą, liturgia – pamiątką i zapowiedzią, ludzkie działanie jest przebóstwio-
ne” (metropolita Ignacy z Latakii).

31 Por. JAN PAWEŁ II, Duch Święty sprawcą naszej modlitwy, dok. cyt., nr 5.
32 DeV 65.
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człowiekiem, aby w najwyższym akcie uwielbienia przywrócić  całe stwo-
rzenie Temu, który je uczynił z niczego”33. A z drugiej strony czy akt uwiel-
bienia nie jest aktem modlitewnym, a więc w jakiś sposób także znakiem
Ducha i Jego działania?

Modlitwa jest bardzo ważnym darem Ducha, ona pochodzi od Niego,
On ją wzbudza. Jest to dar człowiekowi bardzo potrzeby34: a człowiek jest
w stanie – w czym także trzeba widzieć pomoc ze strony Boskiego Tchnie-
nia (por. 1 Kor 12, 3) – zrozumieć potrzebę modlitwy, pragnąć modlitwy35.
Duch, obdarowując, zapewnia realizację tej ważnej ludzkiej potrzeby, jaką
jest modlitwa: dotyczy to Chrystusa jako człowieka, dotyczy to zbawianych.
„Duch Święty przenosi niejako do naszych serc modlitwę Syna, Jego woła-
nie skierowane do Ojca”36.  Tak to działanie Ducha przedstawiał  Diadoch
z Fotyki (zm. przed r. 486): „jak matka, która uczy własne dziecko imienia
ojciec i powtarza je z nim dotąd, aż zamiast jakiegoś dziecięcego szczebiotu
będzie  w  stanie  wyraźnie  wymawiać,  nawet  we  śnie,  ojcze”37.  Tchnienie
Boże upodabnia byty stworzone do Istot boskich. „Także w naszym życiu
Duch Święty spełnia rolę Ducha modlitwy, podobnie jak w życiu Jezusa”38.
Upodobnienie nie jest tu czymś  powierzchownym, przejściowym. Inaczej
mówiąc modlitwa ma charakter trynitarny, jest pewnym odblaskiem, włą-
czeniem-uczestnictwem w misterium relacji trynitarnych. „Duch Święty jest
źródłem modlitwy będącej najdoskonalszym odbiciem relacji, jaka zachodzi

33 EdE 8.
34 „Naszej trudnej epoce szczególnie potrzebna jest modlitwa” – tak sł. Boży Jan Pa-

weł II ocenia (w sumie optymistycznie) sytuację w Dominum et vivificantem (DeV nr 65).
35 Można tu odwołać się do następującego fragmentu  Dominum et vivificantem, nr

65: „W wielu ludziach i wielu wspólnotach dojrzewa świadomość,  że przy całym za-
wrotnym postępie cywilizacji naukowo-technicznej, niezależnie od rzeczywistych zdo-
byczy i osiągnięć, człowiek jest zagrożony i ludzkość jest zagrożona. Wobec tego zagro-
żenia  –  więcej,  w  doświadczeniu  groźnego  upadku  duchowego  człowieka  –  osoby
i wspólnoty, jakby wiedzione wewnętrznym zmysłem wiary, szukają mocy, która zdol-
na jest człowieka podźwignąć, wyzwolić go od siebie samego i z jego błędów, i pomyłek,
które czynią szkodliwymi nawet owe osiągnięcia. I tak, odkrywają oni modlitwę, a w,
niej  objawia  się  Duch,  który  przychodzi  z  pomocą  naszej  słabości.  W ten sposób czasy,
w których żyjemy, zbliżają wielu ludzi do Ducha Świętego przez powrót do modlitwy.
Mam nadzieję, że w nauczaniu tej Encykliki znajdą wszyscy pokarm dla swego życia
wewnętrznego i, pod działaniem Ducha Świętego, umocnią  się w gorliwej modlitwie,
w ścisłej łączności z Kościołem”.

36 Por. JAN PAWEŁ II, Duch Święty sprawcą naszej modlitwy, dok. cyt., nr 2.
37 DIADOCH Z FOTYKI,  Sto rozdziałów o doskonałości duchowej, 61, [w:]  Filokalia –

teksty o modlitwie serca, tłum. J. NAUMOWICZ, Kraków 1998, s. 117.
38 Por. JAN PAWEŁ II, Duch Święty sprawcą naszej modlitwy, dok. cyt., nr 2.
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między Boskimi Osobami Trójcy; modlitwy pochwalnej i dziękczynnej, któ-
ra oddaje cześć Ojcu, a zarazem Synowi i Duchowi Świętemu. Ta modlitwa
była na ustach Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. To samo wydarzyło się
w domu setnika Korneliusza”39. Tchnienie Boże sprawia modlitwę w ciągu
całych dziejów40. 

Zdaniem Jana  Pawła  II  „w tym miejscu  dosięgamy najbardziej  we-
wnętrznych i najgłębszych korzeni modlitwy. Paweł wskazuje je nam i tym
samym pozwala zrozumieć, że Duch Święty nie tylko wzbudza w nas mo-
dlitwę, ale On sam się w nas modli!”41. Modli się Duch. W Nim modli się
boski Chrystus, w Nim modlą się potrzebujący zbawienia, stając się przyj-
mującymi zbawienie i aktywnymi współpracownikami misterium zbawie-
nia także na rzecz innych. Duch czyni to jako główny sprawca życia ducho-
wego i  tym samym modlitwy w Chrystusie,  który przecież  jest  Bogiem-
człowiekiem i w zbawianych przez Niego stworzeniach. Dzięki Duchowi
synowska modlitwa boskiego Słowa staje się również synowską modlitwą
ludzi,  czy  nawet  wszelkiego  stworzenia:  świadczy  o  usynowieniu  przez
Boga, jest wyrazem takiej świadomości w przypadku człowieka42. „W mo-
dlitwie wyznajemy naszą świadomą wiarę w to, że jesteśmy dziećmi Bożymi
i dziedzicami  Boga,  współdziedzicami  Chrystusa”43.  Skoro  Duch  modli  się
w chrześcijanie a nawet w każdym stworzeniu, w którym jest On obecny, to
tak, jakby pozwalał, by użyczono Mu np. ludzkiej osoby, jej władz, serca,
głosu, gestów44, by On sam i Jego modlitwa niejako stały się w ten sposób
widzialne, słyszalne45.

39 Por. tamże, nr 6.
40 Por. tamże, nr 1, 3.
41 Tamże, nr 5.
42 Por. tamże, nr 1–2.
43 Tamże, nr 2–3. 
44 Podejmując temat aktywnej obecności Tchnienia Bożego w człowieku, Y. M.-J.

CONGAR pisze: „[Duch] może być we wszystkich i w każdym, nie naruszając wolności
osoby, toteż  trudno odróżnić  Jego działanie od spontanicznego poruszenia człowieka.
Jest On bowiem Duchem wolności” – tenże, Wierzę w Ducha Świętego, dz. cyt., s. 142.

45 W Dominum et vivificantem nr 65 Jan Paweł II stwierdza m.in.: „Jeśli na przestrze-
ni dziejów – w przeszłości i teraz – wielu ludzi dawało świadectwo ważności modlitwy,
to w ostatnich latach zwiększyła się również liczba osób, które w obrębie rosnących cią-
gle ruchów i grup, na miejscu naczelnym stawiają modlitwę i w niej szukają odnowy życia
duchowego. Jest to objaw znamienny i pocieszający, gdyż doświadczenie takie wpływa
skutecznie na ożywienie modlitwy wśród wiernych, co dopomaga im lepiej dostrzegać
w Duchu Świętym – Tego, który budzi w sercu głębokie pragnienie świętości”.
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Duch zawsze troszczy się  o modlitwę,  np. by człowiek miał do tego
odpowiednie warunki zewnętrzne46; uzupełnia braki modlitwy potrzebują-
cych zbawienia47;  ustawicznie pobudza do modlitwy np. liturgicznej,  for-
mując w ten sposób rozwój duchowy jednostek i całych grup (np. szkół czy
nurtów duchowości), każdego wiernego ucznia Chrystusowego i szczegól-
nie wybitnych spośród nich48. Tchnienie Boże uczy modlić się także w ten
sposób, że daje przykłady. Na pierwszym miejscu trzeba tu oczywiście wy-
mienić  przykład  samego  Chrystusa.  Uczy  modlitwy  będącej  spotkaniem
osób, kontaktem bardzo osobistym, bardzo serdecznym, bo jest ona rozmo-
wą,  mówieniem do  serca.  Modlitwa  to  wołanie  Syna,  wołanie  nasze  do
Boga, do Ojca razem z Synem i Duchem, do Syna razem z Duchem: jest tak
dzięki Tchnieniu Bożemu49. Taka hojność, taki serdeczny, wręcz rodzinny,
charakter  daru,  jakim jest  modlitwa,  to,  że  dar  modlitwy stanowi  jeden
z podstawowych  elementów  skutecznie  przerzuconego  nad  bezkresnymi
różnicami między Stwórcą i stworzeniami oraz Świętym i grzesznymi połą-
czenia, nie przeczy, lecz stanowi jedno z szacunkiem ze strony człowieka,
z postawą głębokiej (czy coraz głębszej) czci wobec Boga. Na potwierdzenie
wystarczy przypomnieć,  iż  Jan Paweł  II  wskazuje na synowski charakter
modlitwy50. 

W katechezie Duch Święty sprawcą naszej modlitwy Jan Paweł II zwraca
też uwagę na rodzaje modlitwy. Skoro modlitwa zawsze jest dziełem Du-
cha, to trzeba te wskazania odczytać jako dostarczające przykładów. Ewen-
tualnie można się zastanawiać, na ile i dlaczego chodzi o zwrócenie uwagi
na akurat takie rodzaje modlitwy. Na pewno przykłady pomagają uświado-
mić sobie, iż modlitwa to nie pustynia, to nie kraina ubóstwa, ale świat bar-
dzo bogaty51. 

46 Por. JAN PAWEŁ II, Duch Święty sprawcą naszej modlitwy, dok. cyt., nr 1, 4. By się
modlić, Jezus wybiera – skoro Duch jest ustawicznym sprawcą modlitwy, to Chrystus
czyni to w komunii z Duchem – na modlitwę miejsca „sprzyjające rozmowie z Bogiem”
(KDŚ 75,1). Oto decydujące kryterium dla zagadnienia: czy i jak okoliczności, miejsce, czas
itp. są pomocne dla spotkania z Bogiem? W ten sposób da się poprawnie ocenić znaczenie,
jakie  dla  życia  modlitewnego  posiada  np.  samotność.  Jeśli  dla  kogoś  środowiskiem
sprzyjającym będzie tutaj grupa, wieloraki kontakt ze światem (np. w licznym zgroma-
dzeniu liturgicznym, przez piękno liturgii), to bynajmniej nie można takich warunków
traktować jako mniej korzystnych dla modlitewnego spotkania z Bogiem.

47 Por. JAN PAWEŁ II, Duch Święty sprawcą naszej modlitwy, dok. cyt., nr 5.
48 Por. JAN PAWEŁ II, Duch Święty światłem duszy, dok. cyt., nr 6.
49 Por. JAN PAWEŁ II, Duch Święty sprawcą naszej modlitwy, dok. cyt., nr 1–3.
50 Por. tamże, nr 2-3.
51 Na temat wielości modlitwy zob. J. W. GOGOLA, Od Objawienia do zjednoczenia.

Wykład teologii modlitwy, Kraków 2005, s. 187.
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I tak papież wymienia modlitwę liturgiczną52, bardzo pozytywnie zo-
stają ocenione modlitwa wypowiadana na głos oraz modlitwa-śpiew. Jedną
i drugą znajdziemy jako zasadniczy element w liturgii chrześcijańskiej, ale
nie tylko tam. O pierwszej z nich Jan Paweł II pisze: „Akt uwielbienia Boga
Trójjedynego pod wpływem Ducha Świętego, który modli się w nas i przez
nas, dokonuje się przede wszystkim w sercu, ale wyraża się także w modli-
twie ustnej, istnieje bowiem potrzeba głośnego wysławiania cudów Bożych
tak indywidualnie, jak i we wspólnocie”53. Do śpiewu jako modlitwy – jed-
nakże nie wyłącznie do niego! – odnosi się następujący, także bogaty w tre-
ści, fragment katechezy  Duch Święty sprawcą naszej modlitwy: „tak było za-
wsze  w  Kościele  od  czasów  pierwszych  wspólnot  chrześcijańskich.  Św.
Augustyn […] wspomina, jak wzruszył się do łez słuchając hymnów i pieśni
błogo rozbrzmiewających w Kościele. Także muzyka jest sposobem wysławia-
nia  Boga,  kiedy  dźwięk  instrumentów  pomaga  porwać  do  niebios  ludzkie
uczucia. Na tym właśnie polega wartość śpiewu i muzyki w liturgii, która
budzi miłość ku Bogu, [także] poprzez różnobrzmiące dźwięki. Także dzisiejsza li-
turgia pozwala doświadczyć  wrażeń  opisanych w innym fragmencie  Wy-
znań św. Augustyna: „Jakże Cię wielbiłem, mój Boże, czytając psalmy Dawi-
da, słuchając pieśni wiary i muzyki pobożności […]. Jakże Cię  wielbiłem
czytając psalmy! Jakże płonąłem miłością  do Ciebie i  pragnieniem odma-
wiania ich – gdyby to było możliwe – wobec całej ziemi”54.

Zaraz potem papież – podsumowując całą katechezę, czyli w pewnym
sensie powierzając odbiorcy przyszłość darów, które ten już otrzymał – zna-
miennie dodaje: „Tak się dzieje, gdy poszczególne osoby i cała wspólnota
poddają się wewnętrznemu działaniu Ducha Świętego”55. Cytowane teksty

52 Por. JAN PAWEŁ II, Duch Święty sprawcą naszej modlitwy, dok. cyt., nr 6; odnośnie
doo miejsca liturgii w życiu chrześcijańskim wg Jana Pawła II por. J. J.  JANICKI, Mane
nobiscum Domine – eucharystyczny testament Jana Pawła II, „Kieleckie Studia Teologiczne”
5(2006), s. 27.

53 Por. JAN PAWEŁ II,  Duch Święty sprawcą naszej modlitwy, dok. cyt., nr 7; J. WO-
RONIECKI, Moc modlitwy wspólnej, „Szkoła Chrystusowa” 6(1937), s. 375 (jego zdaniem
modlitwa ustna, czyli modlitwa zewnętrzna, to modlitwa wspólnotowa, modlitwa litur-
giczna; na dłuższą metę modlitwa myślna nie obejdzie się bez modlitwy ustnej, ta ostat-
nia jest pod pewnym względem ważniejsza i skuteczniejsza od modlitwy myślnej, bo
wierni złączeni wspólną modlitwą wsparci są przez samego Chrystusa zgodnie z obiet-
nicą  z  Mt  18,  19–20).  Por.  też  interesujące  przemyślenia  w:  P.  ROSTWOROWSKI,
Kierownictwo duchowe. Kilka zasad i wskazówek, Kraków 1997, s. 61 (autor przedstawia np.
rozmyślanie systematyczne jako jedną z wielu metod modltiwy).

54 Por. JAN PAWEŁ II, Duch Święty sprawcą naszej modlitwy, dok. cyt., nr 7.
55 Tamże.
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są istotnym wskazaniem, gdy chodzi o ocenę, o ewentualne niedocenianie ta-
kich czy innych sposobów modlenia się. Modlitwa stanowi jedno z miłością,
która przecież też jest darem Ducha (zob. np. Ga 5, 22-23)56. Modli się cały
człowiek, kocha cały człowiek57, ma być zbawiony (lub potępiony) cały czło-
wiek. W przypadku modlitwy także doznania, np. zmysłowe, mogą  więc
odgrywać  bardzo ważną,  pozytywną  rolę.  Wtedy trzeba w nich dostrzec
np. sprawne narzędzie samego Ducha Świętego: w pewnym sensie On je
w takim razie wzbudza, posługuje się nimi. Przede wszystkim zaś czyni to
skutecznie. 

Z kolei co do intencji – i tym samym co do okoliczności, z którymi ści-
śle związana jest modlitwa jako dzieło Ducha i udział ze strony człowieka –
należy wymienić modlitwę pochwalną, dziękczynną, radosną, wstawienni-
czą,  przebłagalną  w intencji grzeszników, o wybawienie od trudności, od
wszelkiego zła, o własne zbawienie58. Na pozytywną, dużą wartość modli-
twy prośby – gdyby ktoś chciał ją oceniać nisko, uważać za pośledniejszy
rodzaj modlitwy czy wręcz za modlitwę już prawie niestosowną – wskazują
stwierdzenia,  iż  jest  ona  nieodłącznym  elementem  relacji  podobieństwa
ucznia do Chrystusa, że także w ten sposób Duch upodabnia potrzebują-
cych zbawienia do Chrystusa. W tym sensie Jan Paweł II analogicznie oce-
nia modlitwę wielbiącą i dziękczynną59.

Duch  zawsze  skutecznie  obdarowuje  darem  modlitwy  wybitnych
chrześcijan, np. świętych, mistyków, nie jest to jednak obdarowywanie wy-
obcowujące, skoro powstają szkoły i nurty duchowości. Co więcej, Tchnie-
nie Boże skutecznie obdarza tym darem wszystkich i zawsze60. Sł. Boży Jan

56 Co do takiej interpretacji Ga 5, 22–23 por. R.P. MEYE, Spirituality, [w:] Dictionary
of Paul and His Letters. Editors G.F. Hawthorne etc., Downers Grove–Leicester 1993, s. 913;
W.  MISZTAL,  Współdziałanie chrześcijanina z Duchem Świętym wg Ga 5, 22–23, „Polonia
Sacra” 10(2002), s. 311.

57 Por.  DCE 5,  gdzie papież  pisze m.in.:  „Kocha jednak nie sama dusza, ani nie
samo ciało: kocha, człowiek, osoba, która kocha jako stworzenie jednostkowe, złożone
z ciała i duszy. Jedynie wówczas, kiedy obydwa wymiary stapiają się naprawdę w jedną
całość, człowiek staje się w pełni sobą” (tekst za: www.vatican.va; strona odwiedzona:
26.01.2006). Opierając się na cenionej, przypisywanej św. Janowi Damasceńskiemu (zm.
przed r. 754), definicji modlitwy elevatio mentis ad Deum (czyli: podniesienie umysłu ku/do
Boga), pewien współczesny teolog, odejmując jedną literę proponuje definicję jeszcze bo-
gatszą w treści: modlitwa to elevation entis ad Deum (czyli: podniesienie bytu ku/do Boga) –
F.-X. DURRWELL, Ojciec. Bóg w swoim misterium, Kielce 2000, s. 259 n.

58 Por. JAN PAWEŁ II, Duch Święty sprawcą naszej modlitwy, dok. cyt., nr 1, 3, 5–6.
59 Por. tamże, 1, 3.
60 Por. tamże 5–6.
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Paweł II wymienia pewne okoliczność szczególne, w których Duch daje po-
znać swą obecność i skutecznie pomaga człowiekowi stanąć na wysokości
zadania właśnie przez dar modlitwy. Dotyczy to przede wszystkim chwili
cierpienia a nawet śmierci, która to chwila właśnie dzięki Duchowi, pomocy
z Jego strony, staje się  zwycięstwem własnym a także udzieleniem przez
przykład-świadectwo pomocy braciom i siostrom w wierze i nawet wspar-
ciem dla zabójców, czyli ludzi obciążonych ciężkim grzechem61. 

Modlitwa to bezcenny dar Ducha. Jej  wielkość  nie polega jednak na
tym, iż np. miałaby być czymś rzadkim. Ona może i winna przepajać, pozy-
tywnie wpływać na całe życie każdego chrześcijanina62. „To On [tzn. Duch]
wzbudza  potrzebę  i  wolę  Chrystusowego  nakazu  czuwajcie  i  módlcie  się,
zwłaszcza w chwilach pokusy. Echo tego wezwania słychać w słowach z Li-
stu do Efezjan: Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie
czuwajcie z całą usilnością,  aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla
jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii (Ef 6, 18–19). Paweł uznaje,
że dzieli kondycję ludzi potrzebujących modlitwy, by mogli oprzeć się po-
kusie, by nie padli ofiarą własnej ludzkiej słabości i by potrafili sprostać mi-
sji,  do której  zostali  wezwani”63.  Modlitwa – także,  gdy przenika-ożywia
całe życie – nie jest czymś obojętnym czy szkodliwy, lecz zawsze i wszędzie
stanowi  cenną  pomoc.  „W  Liście  do  Kolosan  św.  Paweł  interpretuje  to
pierwsze doświadczenie chrześcijańskie, które stało się wspólnym dziedzic-
twem pierwotnego Kościoła. Wzywa chrześcijan, by trwali na modlitwie,
pod wpływem łaski śpiewając Bogu w sercach, nauczając i napominając sa-
mych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha. Prosi ich, by objęli
tym modlitewnym stylem życia  wszystko,  cokolwiek działają  słowem lub
czynem wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego

61 Por. tamże 3. Kościół od dawna dostrzega, iż ta modlitwa jest skuteczna. KDŚ 75,
3 zostało napisane w oparciu o relację Dz 7 o okolicznościach śmierci św. Szczepana. Li-
turgia Kościoła, tak ceniona przez Jana Pawła II jako modlitwa (por. KDŚ 75, 6), przyj-
mując za własne słowa św. Fulgencjusza (zm. ok. r. 530), głosi: „Jego [tzn. Szczepana]
święta i niestrudzona miłość pragnęła zdobyć modlitwą tych, których nie zdołał nawró-
cić upomnieniami. […] teraz Paweł weseli się wraz ze Szczepanem, razem z nim zażywa
chwały Chrystusa, wraz ze Szczepanem raduje się i króluje. Tam, gdzie pierwszy po-
szedł Szczepan, ukamienowany przez Pawła, tam w ślad za nim podążył Paweł, wspar-
ty modlitwami Szczepana. […] Tam Paweł nie wstydzi się zabicia Szczepana, a Szczepan
raduje się towarzystwem Pawła, gdyż w obu jest radosna miłość” – Liturgia Godzin. Co-
dzienna modlitwa ludu Bożego. I. Okres adwentu, okres narodzenia Pańskiego, Poznań  1982,
s. 1002.

62 Por. JAN PAWEŁ II, Duch Święty sprawcą naszej modlitwy, dok. cyt., nr 6.
63 Por. tamże, nr 4.
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(Kol 3, 17). Analogiczne wezwanie znajdujemy w Liście do Efezjan: «napeł-
niajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hym-
nach, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze
za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa!»”64.

Duch Święty to taki Nauczyciel, który dzieli się tym, co samemu posia-
da. Nie ogranicza się np. do zakomunikowania. I czyni to bardzo szczodrze.
Jednym z największych dzieł-darów Ducha jest modlitwa jako współtwo-
rząca samą istotę misterium stworzenia-zbawienia, misterium odnowienia
i udzielenia pełni życia. Duch jest u początku modlitwy, zapewnia trwałość
życiu modlitwy, w przypadku potrzebujących zbawienia uzupełnia braki
modlitwy, prowadzi życie modlitwy do rozkwitu doczesnego i tego osta-
tecznego.  „Owo  tchnienie  życia  Bożego,  Duch  Święty”65 jest  takim  jako
Przekaziciel życia boskiego, pełnego. On je sprawia w stworzeniach66. Na
takie działanie Ducha składa się – i bynajmniej nie jest to element pośledni –
przebogate, ważne misterium modlitwy. W tym swoim działaniu Tchnienie
Boże daje się poznać jako boski, bo włącza w życie Boże, jako Ten, który jest
bardzo dobry, hojny dla potrzebujących zbawienia stworzeń. Z potrzebują-
cych zbawienie czyni w ten sposób przyjmujących zbawienie,  przyjmują-
cych pełnię istnienia, pełnię życia. Gdzie jest modlitwa, tam jest obecny
i aktywny Święty Duch Ojca i Chrystusa. Gdzie jest Duch, tam jest odpusz-
czenie grzechów, wieloraka, nadobfita, skuteczna pomoc Boża, uzasadniona
nadzieja na zmartwychwstanie i wieczną  pełnię  życia, a nawet więcej, bo
ich początek-zadatek (zob. np. Rz 8, 19–24; 2 Kor 5, 1–6).  Tam, gdzie jest
i działa Duch – a gdzie Go nie ma? gdzie On nie działa? – to nie grzech jest
wszechwładny,  to  nie  do grzechu należy przyszłość  (tak samo jak prze-
szłość i teraźniejszość). 

Modlitwa jako dar Ducha to rzeczywistość boska, bardzo bogata, pozy-
tywna. Jako rzeczywistość boska nieskończenie nas, ludzi przerasta, pozy-
tywnie  zaskakuje.  I  tak  np.  Tchnienie  Boże  sprawia  każdą  modlitwę
i uczestniczy w każdej modlitwie. Udziela stworzeniu tej łaski, że modlitwa
staje się udziałem w życiu Bożym. Jednoznacznym jest tu ukierunkowanie
eschatologiczne na wieczną pełnię życia. Zarazem jednak także doczesność
otrzymała szansę udziału w takim obdarowaniu. Udzielając, Duch czyni tu-
taj człowieka aktywnym uczestnikiem swego dzieła, i to również na rzecz
innych a nie tylko samego modlącego się, przyjmującego zbawienie. 

64 Tamże, nr 6.
65 DeV 65.
66 Por. Y. M.-J. CONGAR, Wierzę w Ducha Świętego, dz. cyt., s. 139.
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HOLY SPIRIT AS A TEACHER OF A PRAYER ON THE BASIS OF 
JOHN PAUL II TEACHING

One of Jonh Paul II Wednesday Catecheses from 17th April 1991 is entitled „Holy
Spirit – a Teacher of Our Prayer”. The Pope emphasizes that Holy Spirit is the One who
gives us gifts. One of the greatests gifts is a prayer. Holy Spirit enables us to be persistent
in the prayer. He fills its deficiencies. Where is Holy Spirit there is an absolution from
sins, God's help and justified hope for the Resurrection and an eternal life. The prayer as
a spiritual gift belongs to the spiritual reality which overgrows people infinitely and sur-
prises them positively. It enables them  to participate in God's life.

tłum. Mariusz Biśta
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Prace  dyplomowe  napisały  i  odpowiednie  stopnie  uzyskały  następujące
osoby:

PRACE MAGISTERSKIE

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

(PAPIESKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W KRAKOWIE)

Rok 2008

Ks. KAJDAS Arkadiusz, Charyzmat proroctwa w kontekście powołania apostolskiego
Św. Pawła – promotor: ks. dr hab. Roman Bogacz.

Ks. KRUSZAK Marcin,  Abraham ojciec wierzących. Studium komentarzy do listów
św.  Pawła  do  Rzymian  Pelagiusza  i  Teodoreta  z  Cyru –  promotor:  ks.  dr  hab.
Edward Staniek, prof. PAT. 

Ks. MUSIAŁ Łukasz, Człowiek wobec śmierci. Aspekt teologiczno-moralny – promo-
tor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.

Ks. PASTERNAK Tomasz, Transgresyjny rozwój osobowości według Józefa Kozielec-
kiego – ks. dr Jan Dziedzic. 

Ks. PIĘTKA Adrian, Społeczne zagrożenie rodziny w nauczaniu i działalności Świad-
ków Jehowy – promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński. 
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Ks. PISARCZYK Piotr, Teologia systematyczna Paula Tillicha jako apologia chrześci-
jaństwa. Aspekt formalny – promotor: ks. dr hab. Tadeusz Dzidek, prof. PAT. 

Ks. SMALCERZ Tomasz, Odpowiedzialność Kościoła za mnichów studium kanonów
soborów starożytnych – promotor: ks. dr hab. Edward Staniek, prof. PAT. 

Ks. STANKIEWICZ Mateusz, Formacja do kapłaństwa we współczesnych uwarunko-
waniach społeczno-kulturowych i religijno moralnych – promotor: ks. prof. dr hab.
Jan Orzeszyna.

Ks. WITKOWSKI Arkadiusz, Nikotynizm jako problem społeczno-moralny – promo-
tor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.

Rok 2009

Ks. BIŚTA Mariusz, „Listy kopernikańskie” Galileusza jako apologia chrześcijaństwa,
– promotor: ks. dr hab. Tadeusz Dzidek, prof. PAT. 

Ks. KOPYŚ Grzegorz, „Kapłan z ludu wzięty i dla ludu ustanowiony” – życie i dzia-
łalność św. Jana Marii Vianneya – promotor: ks. dr hab. Wojciech Misztal, prof.
PAT. 

Ks. KUBIS Damian, Korzyści oraz niebezpieczeństwa płynące z korzystania z kompu-
tera i Internetu – promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.

Ks. MIROSŁAWSKI Grzegorz,  Spotkanie trzech Osób Boskich w duszy człowieka
źródłem prawdziwej radości według pism bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej – pro-
motor: ks. dr hab. Wojciech Misztal, prof. PAT. 

Ks. NOWAK Krzysztof,  Cnoty dziewic. Studium „Pism o małżeństwie i dziewict-
wie” św. Augustyna – promotor: ks. dr hab. Edward Staniek, prof. PAT. 

Ks.  NOWAK  Tomasz,  Wychowanie  chrześcijańskie  wobec  koncepcji  wychowania
dzieci i młodzieży i Świadków Jehowy – promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Zwo-
liński. 

Ks. PÓŁTORAK Grzegorz, Rola sakramentu pokuty w formacji seminaryjnej  i w ży-
ciu kapłańskim, – promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.

Ks. WOJCIECHOWSKI Szymon, Koncepcja zbawienia w traktacie „Contra Celsum”
Orygenesa – promotor: ks. dr hab. Tadeusz Dzidek, prof. PAT. 
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Ks. TARASEK Daniel,  Łączność miedzy Kościołem w Niebie w Czyśćcu i na Ziemi
jako zapowiedź eschatologicznej pełni w VII rozdziale Konstytucji „Lumen Gentium” –
promotor: ks. dr Jan Koclęga.

WYŻSZA SZKOŁA FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNA
„IGNATIANUM” W KRAKOWIE 

FILIA W SOSNOWCU

Rok 2008

BALIŚ Izabela, Wpływ telewizji i komputera na wychowanie młodego pokolenia –
promotor: ks. dr Henryk Olszar.

BIEŃ Ewelina, Współpraca szkoły z rodziną – promotor: ks. dr Henryk Olszar.

DOMBEK Iwona,  Rodzinne i środowiskowe uwarunkowania zaburzeń w zacho-
waniu uczniów szkoły podstawowej – promotor: ks. dr Henryk Olszar.

DRAMSKA Bronisława,  Wychowanie do miłości w katechezie w klasach IV–VI
w oparciu o podręczniki katechetyczne Księgarni Świętego Wojciecha w Poznaniu –
promotor: ks. dr Marceli Cogiel.

FERENC Magdalena,  Niektóre  nieprawidłowe  związki  mężczyzny  i  kobiety
jako problem społeczny i eklezjalny – promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.

GAŁKOWSKI Szymon, Postawy tolerancji wobec osób żyjących z HIV i chorych
na AIDS – promotor: dr Grażyna Łój.

GOLENIAK Ewelina,  Sztuczne zapłodnienie jako problem społeczno-moralny –
promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.

GRZĄDZIEL Joanna,  Postać  papieża Jana Pawła  II  w literaturze i  jej  wpływ
na wychowanie personalistyczne młodzieży – promotor: dr Anna Nawrocka.

IWAŃSKA Oliwia, Przejawy i poziom agresywnych zachowań uczniów na przy-
kładzie badań przeprowadzonych wśród młodzieży gimnazjalnej – promotor: ks.
dr Henryk Olszar.

KAGAN Elżbieta – Postawa ojca wobec niepełnosprawnego dziecka – promotor:
ks. dr Henryk Olszar.
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KAPROŃ Magdalena,  Osobowość  osób  chorych  na  cukrzycę –  promotor:  dr
Grażyna Łój.

KRASUCKA Małgorzata,  Wychowanie moralne w programie nauczania religii
w klasach IV–VI w oparciu o serię podręczników „Drogi przymierza” – promotor:
ks. dr Marceli Cogiel.

KOŁOCH Anna, Wychowanie do cnoty miłości na podstawie pism św. Ojca Pio –
promotor: ks. dr Marceli Cogiel.

KUBICA Sabina, Formacja religijna dzieci poprzez program Ruchu Dzieci Maryi
– promotor: ks. dr Marceli Cogiel.

LABUS Barbara,  Formacja religijno-moralna dzieci pierwszokomunijnych w opi-
nii rodziców na przykładzie parafii św. Wawrzyńca w Rudzie Śląskiej – promotor:
ks. dr Marceli Cogiel.

LATO Aleksandra, Zjawisko narkomanii wśród młodzieży szkół gimnazjalnych –
promotor: ks. dr Grzegorz Szczypiński SDB.

LOSKA Magdalena, Cywilizacja miłości a cywilizacja śmierci w nauczaniu Jana
Pawła II – promotor: ks. dr Wojciech Kowalski.

MATUŁA Marta,  Aspekty wychowawcze zawarte w nauce Katechizmu Kościoła
Katolickiego o Eucharystii – promotor: ks. dr Michał Kaszowski.

PIASECKA Alicja,  Powszechne powołanie do świętości według Katechizmu Ko-
ścioła Katolickiego – promotor: ks. dr Michał Kaszowski.

PIETKIEWICZ Katarzyna,  Wpływ życia i  dzieł  Jana Pawła II na wychowanie
personalistyczne młodzieży – promotor: dr Anna Nawrocka.

PIETRZYKOWSKI Artur,  Działalność  Ruchu  Światło-Życie  w  diecezji  sosno-
wieckiej w latach 1992–2007 – promotor: ks. dr Henryk Olszar.

PODOLSKA Magdalena,  Potrzeby  psychospołeczne  osób  niepełnosprawnych
uczestniczących w Projekcie „Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansą dla
osób niepełnosprawnych” – promotor: dr Grażyna Łój.

WOSZCZEK Elżbieta,  Eucharystia jako dar i zadanie w świetle encykliki  Jana
Pawła II „Ecclesia de Eucharystia” – promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.
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ZACHARIASZ Magdalena, Kroki do rodzicielstwa – adopcja w Polsce – promo-
tor: ks. dr Grzegorz Szczypiński SDB.

ZEGADŁO Lidia, Funkcjonowanie emocjonalne osób z chorobą przewlekłą schizo-
frenią – promotor: dr Grażyna Łój.

ŻELICHOWSKA Jolanta,  Miłość  mężczyzny i kobiety jako fundament małżeń-
stwa w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz literatury pedagogiczno-psy-
chologicznej – promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.

Rok 2009

CZAPLA Rozalia,  Zadania  ludzi  starszych  w  rodzinie  i  w  społeczeństwie
w świetle nauczania Jana Pawła II i literatury psychologiczno-pedagogicznej – pro-
motor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.

CZERNIECKA Dorota, System prewencyjny świętego Jana Bosko jako podstawa
programu wychowawczego na przykładzie Zespołu Szkół  Sióstr Salezjanek w Ja-
strzębiu Zdroju – promotor: ks. dr Marceli Cogiel.

GŁĄB Ewa,  Wychowanie przez aktywność  i  pracę  w oparciu o nauczanie Jana
Pawła II – promotor: ks. dr Marceli Cogiel.

GÓRNIAK Katarzyna, Rozwijanie osobowości oraz kształcenie postaw moralnych
poprzez zajęcia plastyki i muzyki w młodszych klasach szkoły podstawowej – pro-
motor: ks. dr Stanisław Jasionek.

GRADZIK Marzena,  Społeczne i  moralne konsekwencje rozpadu małżeństwa –
promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.

GRZANKA Ewa,  Dziecko  w stanie  terminalnym jako  wyzwanie  dla  rodziców
i społeczeństwa – promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.

JANIA Jadwiga, Starość jako problem społeczno-moralny w świetle posoborowego
nauczania  Kościoła  i  literatury  teologiczno-moralnej  – promotor:  ks.  prof.  dr
hab. Jan Orzeszyna.

JANUS Elżbieta,  „Zespół przewlekłego zmęczenia” i sposoby jego przezwycięża-
nia – promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.
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JARCZYK Stefan,  Zagrożenia ze strony relatywizmu moralnego w procesie wy-
chowania dzieci i młodzieży – promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.

KALAMAT Marzena, Problematyka wychowania religijnego i społecznego w cza-
sopiśmie  „Katecheta”  w latach  1998-2008 –  promotor:  ks.  prof.  dr  hab.  Jan
Orzeszyna.

KALETKA Katarzyna,  Rozwój  miłości  jako podstawowe zadanie  małżonków –
promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.

KAŹMIERSKA Ewa, Problematyka niepełnosprawności w aspekcie społeczno-mo-
ralnym – promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.

KISAŁA Izabela,  Rola modlitwy w życiu chrześcijanina w świetle posoborowego
nauczania Kościoła. Aspekt pedagogiczno-moralny – promotor: ks. prof. dr hab.
Jan Orzeszyna.

KOMANDERA Kamila,  Rola  szkoły  w  przygotowaniu  młodego  człowieka  do
uczestnictwa w kulturze – promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.

KRZYNÓWEK Magdalena, Problemy rozwojowe i społeczne dziecka w rodzinie
alkoholowej – promotor: ks. dr Marceli Cogiel.

KUKIEŁKA Karolina, Trudności wychowawcze dzieci w wieku szkolnym – pro-
motor: dr Ryszard Gołębiowski.

LEŚNIEWSKA Małgorzata, Bezdomność jako wyzwanie dla społeczeństwa i Ko-
ścioła – promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.

MEDUNA Magdalena,  Wskazania  pedagogiczno-wychowawcze zawarte  w na-
uczaniu Benedykta XVI w odniesieniu do małżeństwa i rodziny – promotor: ks.
prof. dr hab. Jan Orzeszyna.

MYŚLIWIEC Magdalena, Rola katechety w wychowaniu religijnym i społeczno-
moralnym dzieci w szkole podstawowej – promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orze-
szyna.

OSYDA Marek, Wychowanie moralne w rodzinie w świetle posoborowego naucza-
nia Kościoła – promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.

PACIA Przemysław,  Współpraca szkoły i rodziny w procesie integralnego wy-
chowania – promotor: ks. dr Marceli Cogiel.
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SKUBIS Ewelina, Profilaktyka zdrowia w zakresie uzależnień od alkoholu i narko-
manii – promotor: ks. dr Marceli Cogiel.

STACH Anna, Angelologia jako problem w edukacji religijnej – promotor: ks. dr
Marceli Cogiel.

STAROSTKA Monika, Samotność jako problem społeczno-moralny – promotor:
ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.

STEFAŃSKA Barbara,  Opieka hospicyjna jako przejaw miłości wobec umierają-
cych – promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.

SZCZAWIŃSKA Magdalena,  Chrześcijańskie przeżywanie niedzieli w rodzinie
w świetle posoborowego nauczania Kościoła – promotor: Ks. prof. dr hab. Jan
Orzeszyna.

SZKODA-KOZAK Maria,  Problemy egzystencjalne Dorosłych Dzieci Alkoholi-
ków – promotor: ks. dr Marceli Cogiel.

WŁOCH Marzena,  Rola rodziny i szkoły w wychowaniu do życia w społeczeń-
stwie – promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.

WOJCIECHOWSKI Andrzej,  Sylwetka duchowa ks. Jerzego Popiełuszki – pro-
motor: ks. dr Henryk Olszar.

WOLAŃSKA Elżbieta, Jakość życia chorych onkologicznie na przykładzie Hospi-
cjum w Częstochowie – promotor: dr Ryszard Gołębiowski.

WYROBEK Agnieszka, Wpływ mass mediów na życie młodego człowieka – pro-
motor: ks. dr Henryk Olszar.



366 Ks. Jan Orzeszyna

PRACE DOKTORSKIE

Ks. dr Sławomir WOŹNIAK, Zjawisko bezdomności w Polsce. Ocena społeczno-
moralna.  Obrona doktorska 22.10.2008 r.  na Wydziale  Teologicznym Uni-
wersytetu Opolskiego.

Promotor: ks. prof. dr hab. Alojzy Marcol (Uniwersytet Opolski)
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna (PAT Kraków)

ks. dr hab. Piotr Morciniec, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

Bezdomność, wbrew potocznym opiniom, nie jest zjawiskiem wyłącz-
nie krajów ubogich. W ostatnich dziesięcioleciach wyraźnie powiększa się
krąg ludzi pozbawionych własnego domu. Problem bezdomności pojawia
się także w polskiej rzeczywistości. Oznacza to, że stała się ona także na-
szym doświadczeniem.  Należy podkreślić, że problem bezdomności to  za-
gadnienie, którym interesują się zarówno socjologowie, psychologowie, etycy,
moraliści, politycy, jak i dziennikarze.  Prawo do mieszkania i konieczność
jego zapewnienia staje się zatem zagadnieniem ogromnej wagi teoretycznej,
ale przede wszystkim praktycznej. Brak mieszkania nie tylko rodzi szereg
niewygód i dyskomfort życiowy, ale zarazem sięga bardzo głęboko w sferę
fizyczną i duchową człowieka znajdującego się w takiej sytuacji, co często
prowadzi do destabilizacji jego osobowości. Niejednokrotnie bowiem czło-
wiek bezdomny przeżywa swoją sytuację jako kryzys własnej tożsamości. 

Pełne omówienie podjętej problematyki zostało ujęte w pięciu rozdzia-
łach. Poprzedzone są one wykazem skrótów, bogatym zestawieniem biblio-
grafii oraz wstępem. Całość zamyka podsumowanie i streszczenie w języku
angielskim. We Wstępie autor zwraca uwagę na aktualność problemu bez-
domności w Polsce, określa cel swoich badań oraz podaje uzasadnienie dla
podjęcia tego zagadnienia. Tu również przedstawia materiał źródłowy dla
opracowania tematu, określa metodę pracy oraz prezentuje strukturę roz-
prawy. 

Ks. dr  S. Woźniak  pierwszy rozdział  swojej dysertacji,  noszący tytuł
Pojęcie i zakres bezdomności, słusznie poświęca wyjaśnieniu pojęcia bezdom-
ności, albowiem, jak dotychczas, brakuje jednoznacznej i powszechnie ak-
ceptowanej definicji tego zjawiska. Następnie wskazuje na przyczyny bez-
domności,  opisuje  środowiska  ludzi  bezdomnych  oraz  określa  geografię
i skalę bezdomności w Polsce. W drugim rozdziale, zatytułowanym Społecz-
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ne skutki bezdomności, uznaje za szczególnie ważne podkreślenie, że skutki te
dotykają zarówno konkretnego bezdomnego, jak i jego rodzinę. W trzecim
rozdziale, pt. Ocena bezdomności,  autor w pierwszym rzędzie dokonuje oce-
ny bezdomności, która dotyka poszczególnych ludzi, podkreślając, że naru-
sza ona godność człowieka, przyczynia się do jego marginalizacji zarówno
w miejscu pracy,  jak i  w rodzinie,  a także negatywnie odbija  się  na jego
zdrowiu.  Następnie  ocenia  bezdomność  w aspekcie  społecznym.  Z kolei
w rozdziałach czwartym i piątym podejmuje próbę  pokazania wszystkich
podjętych do tej pory działań na rzecz osób bezdomnych oraz nowych, ro-
dzących się inicjatyw. I tak, w rozdziale czwartym, zatytułowanym Instytu-
cje społeczne wobec problemu bezdomności, ukazuje zadania państwa, samorzą-
dów  lokalnych  i  organizacji  pozarządowych  w  walce  z  bezdomnością.
Wreszcie w piątym rozdziale, zatytułowanym Kościół wobec bezdomności, ks.
dr  S.  Woźniak  zwraca  uwagę  na  rolę  Kościoła  w  pracy  duszpasterskiej
i charytatywnej wśród bezdomnych. Podsumowujące ujęcie rezultatów ba-
dań wynikających z przeprowadzonej analizy zostało przedstawione w Za-
kończeniu.

Dr Grażyna WRONA, Teologia miłosierdzia w Listach świętego Pawła Apostoła.
Obrona doktorska 09.06.2009 r. na Wydziale Teologicznym Papieskiej Aka-
demii Teologicznej w Krakowie.

Promotor: ks. dr hab. Stanisław Hałas (PAT Kraków).
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk (KUL Lublin).

ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek (PAT Kraków).

Rozprawa składa się z czterech rozdziałów. Punktem wyjścia dla ukazania
nauki o miłosierdziu zawartej w Listach św. Pawła jest jego osobiste doświad-
czenie miłosierdzia. To bardzo mocne przeżycie, zwane wydarzeniem Damasz-
ku, zadecydowało o zmianie Szawła w Apostoła i zainicjowało teologię miło-
sierdzia  obecną  w  jego  Listach.  Teksty  mówiące  o  doznanym  przez  Pawła
miłosierdziu są zanalizowane w pierwszym rozdziale pracy. Na doświadczenie
miłosierdzia św. Paweł powołuje się w 1 Kor 7, 25, używając imiesłowu bierne-
go hvlehme,noj (eleemenos) od evlee,w (eleeo) – ja jestem tym, któremu zostało okaza-
ne miłosierdzie. W ten sposób argumentuje swoją wiarygodność i uprawnienie
do nauczania. W 2 Kor 4, 1 stwierdza, że pełniąc apostolską posługę na podsta-
wie doznanego miłosierdzia - hvleh,qhmen (eleethemen), nie upada na duchu. Od-
wołanie się do faktu doznanego miłosierdzia znajduje się też w jednym z naj-
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późniejszych Listów, a mianowicie w 1 Tm. Dwukrotnie w tym Liście (1, 13. 16)
został użyty czasownik hvleh,qhn (eleethen) – doznałem miłosierdzia – jako kluczowe
słowo  wyjaśniające  zmianę  Szawła  z  prześladowcy  w  głosiciela  Ewangelii.
W tym piśmie w sposób najbardziej kontrastowy został ukazany czas, w któ-
rym Paweł  był  grzesznikiem i  bluźniercą  do  czasu,  w którym jest  uczniem
Chrystusa. Te dwa okresy oddziela spotkanie z wielkim  miłosierdziem Boga. 

Osobiste doświadczenie miłosierdzia stało się dla Pawła podstawą do re-
fleksji  nad  miłosierdziem  okazanym  poganom.  Ta  kwestia  omawiana  jest
w drugim rozdziale pracy. Na temat miłosierdzia wobec pogan św. Paweł pisze
w Liście do Rzymian (Rz 9–11; 15). Zarówno dla Apostoła jak i dla judeochrze-
ścijan było rzeczą zdumiewającą, że Bóg powołuje do swojego ludu tradycyj-
nych wrogów Jahwe i Izraela. Apostoł Paweł widzi odpowiedź na ten nurtujący
problem  właśnie  w  wielkim  i  niczym  nieograniczonym  miłosierdziu  Boga.
Przytacza szereg przykładów ze Starego Testamentu, które ilustrują sposób Bo-
żego działania, a jest nim miłosierna miłość. Odwołuje się do sytuacji spod góry
Synaj, gdy Izraelici grzeszyli bałwochwalstwem. Cytuje słowa Boga wypowie-
dziane do Mojżesza, które podają miłosierdzie jako argument przebaczenia. Tak
samo,  w czasach  Pawła,  Bóg  działa  wobec  pogan,  im  również  przebacza.
W tych wszystkich wydarzeniach Apostoł  dostrzega wielki plan Boga, jest to
plan miłosierdzia. Tym planem są objęte także narody pogańskie i choć dopusz-
czają się poważnych grzechów, to i dla nich jest niejako zarezerwowane miło-
sierdzie, które także te ludy czyni dziećmi Bożymi. Św. Paweł jest jedynym au-
torem  biblijnym,  który  tak  szeroko  i  wnikliwie  ukazuje  miłosierdzie  Boga
wobec ludów nieżydowskich. 

W trzecim rozdziale są poddane analizie perykopy mówiące o wielkości
Bożego miłosierdzia. Św. Paweł,  doświadczając Bożego miłosierdzia we wła-
snym życiu i będąc świadkiem miłosierdzia okazywanego poganom, w sposób
szczególnie intensywny widzi jego wspaniałość. W 2 Kor 1, 3 odnosi do Boga
bardzo emocjonalne określenie o` path.r tw/n oivktirmw/n (ho pater ton oiktirmon) –
Ojciec miłosierdzia. Apostoł z Tarsu, napotykając na różne trudności w apostol-
skiej  posłudze,  doznaje  pociechy  od  Boga,  który  jest  przeniknięty  ojcowską
wrażliwością  na jego cierpienia. Najpiękniejszą  apoteozę  Bożego miłosierdzia
znajdujemy w Ef 2, 4, gdzie pojawia się znane sformułowanie Bóg bogaty w miło-
sierdzie – o` Qeo.j plou,sioj evn evle,ei (ho theos plousios en eleei). Autor Listu, w któ-
rym tradycja widzi  św. Pawła, w doskonały sposób wykorzystał metaforę bo-
gactwa.  Bóg  jest  bogaty  w  miłosierdzie  to  znaczy,  że  nigdy  Bogu  nie  braknie
miłosierdzia,  nawet w obliczu poważnych ludzkich grzechów. To wyrażenie
jest rozwinięte jeszcze w słowach mówiących o wielkiej miłości  avga,ph (agape),
którą Bóg ukochał ludzi i łasce  ca,riti, evste sesw|sme,noi (chariti este sesosmenoi) –
Łaską jesteście zbawieni. Dalej św. Paweł ukazuje wspaniałe konsekwencje miło-
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sierdzia, a są nimi: wskrzeszenie i posadzenie na wyżynach niebieskich. Te kon-
sekwencje, jak też i całe miłosierne dzieło zbawienia, dokonują się przez Chry-
stusa  i  w Chrystusie.  Pawłowa teologia  miłosierdzia  jest  Chrystocentryczna.
Bóg Ojciec najpełniej realizuje plan miłosierdzia właśnie dając ludziom swojego
Syna. Jednym z ostatnich Listów, w którym znajdujemy naukę o Bożym miło-
sierdziu, jest Tt 3, 5. Autor stwierdza w nim, że zostaliśmy zbawieni nie dzięki
naszym  czynom,  nawet  sprawiedliwym,  ale  właśnie  dzięki  Bożej  dobroci  i
życzliwości. Mając świadomość jak wielkim darem jest Boże miłosierdzie, Apo-
stoł  Paweł  życzy go swoim adresatom. Takie życzenia znajdują  się  w pięciu
miejscach, a mianowicie: w Ga 6, 16 oraz w 1 Tm 1, 2 i  2 Tm 1, 2. 16. 18. 

W Listach Pawłowych Bóg został ukazany jako pełen miłosierdzia, które
przejawia się w bardzo różnorodny sposób. Najpierw jako Boża pomoc, która
podnosi z występnych upadków, następnie jako serdeczna ojcowska dobroć da-
jąca pociechę w przeciwnościach, a nadto jeszcze jako miłość nobilitująca czło-
wieka i wywyższająca go do szczęśliwego życia z Bogiem. Choć Listy Pawłowe
w mistrzowski sposób przedstawiają wielkość Bożego miłosierdzia, to jednak
na tym nie kończy się ich nauka. Teologia miłosierdzia w nich zawarta ma bar-
dzo  mocny  wymiar  duszpasterski.  To  zagadnienie  zostało  przedstawione
w czwartym rozdziale pracy. Apostoł Narodów kilka razy wzywa adresatów,
aby naśladowali Boga i kierowali się miłosierdziem. W Rz 12, 1–8 św. Paweł za-
chęca chrześcijan, aby spełniali uczynki miłosierdzia z radością i z ochotą. Tekst
Ef 4, 32 wzywa chrześcijan, aby sobie nawzajem przebaczali, byli dobrzy i pełni
miłosierdzia carizo,menoi (charidzomenoi) (chrestoi) (eu;splagcnoi. eusplanchnoi). Pa-
weł  jest realistą, wie, że we wspólnotach ludzkich dochodzi do podziałów, nie-
snasek.  Dlatego stawia  przebaczającego Boga  za  przykład do naśladowania.
W Flp 2, 1 pisanym z więzienia, Apostoł prosi adresatów, aby przynieśli mu po-
ciechę  przez to,  że będzie wśród nich jednomyślność,  pokój,  zgoda i  głębokie
współczucie spla,gcna kai oivktirmoi, (splanchna kai oiktirmoi). Zaś  autor Listu do
Kol 3, 12 poleca adresatom, aby ubrali na siebie pięć cnót: dobroć, pokorę, cier-
pliwość, cichość, ale przede wszystkim spla,gcna oivktirmou/ (splanchna oiktirmou)
–  serdeczne miłosierdzie. Apostoł Narodów kilkakrotnie i w różny sposób  mówi
o miłosierdziu jako postawie chrześcijańskiej.  Praktykowanie miłosierdzia jest
sprawdzianem autentyczności wiary. 

Listy  Pawłowe  zajmują  szczególne  miejsce  wśród  innych  pism Starego
i Nowego Testamentu pod względem nauki o miłosierdziu. Tak całościowo roz-
winiętej teologii nie ma u żadnego innego biblijnego autora. Warto zapoznać się
z tą teologią, zarówno z przyczyn naukowych, jak i dla pogłębienia chrześcijań-
skiego życia.
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NOMINACJA, SAKRA BISKUPIA I INGRES 
BISKUPA ORDYNARIUSZA DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ

 DR. GRZEGORZA KASZAKA

4 lutego 2009 r. o godz. 12.00 podano do publicznej wiadomości decyzję
Ojca Świętego Benedykta XVI, na mocy której ustanowił on ks. prałata Grze-
gorza Kaszaka, dotychczasowego sekretarza watykańskiej Papieskiej Rady ds.
Rodziny, biskupem ordynariuszem diecezji  sosnowieckiej.  Odpowiedni ko-
munikat  w tej  sprawie  wydał  abp  Józef  Kowalczyk,  Nuncjusz  Apostolski
w Polsce1. W Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu jej kanclerz ks. dr Zbigniew Ksią-
żek odczytał  zebranym księżom dziekanom oraz pracownikom wydziałów
kurialnych komunikat informujący o nominacji. Z diecezji przesłano na ręce
biskupa  nominata  specjalny  telegram gratulacyjny.  5  lutego  oficjalna  nota
o nominacji ukazała się na łamach „L’Osservatore Romano”2.

26 stycznia tr. ks. prałat G. Kaszak został poproszony na spotkanie z ks.
kard. Giovanni Batistą Re, prefektem Kongregacji ds. Biskupów. Jak relacjonu-
je sam ordynariusz diecezji sosnowieckiej, na pytanie kardynała: „Ojciec Świę-
ty w sobotę  mianował  ks.  prałata biskupem sosnowieckim. Czy przyjmuje
ksiądz tę nominację?” odpowiedział „z radością i strachem: Tak”3. 

4 lutego 2009 r. biskup-nominat udzielił pierwszego wywiadu redakto-
rom Katolickiej Agencji Informacyjnej. Powiedział m.in., że decyzję o swojej
nominacji odebrał z miłym zaskoczeniem oraz czując trud odpowiedzialności. Cha-
rakteryzując zaś swoje odczucia w odniesieniu do podjęcia posługi biskupiej

1 Ks. prałat Grzegorz Kaszak biskupem sosnowieckim, „Wiadomości KAI” 7(2009), s. 8,
„Niedziela Sosnowiecka” (2009) nr 7, s. 1.

2 Nostre informazioni, „L’Osservatore Romano” (wyd. włoskie) 29(2009), s. 1.
3 [Biuro Prasowe Jasnej Góry],  Biskup nominat zawierzył  się  Maryi na Jasnej  Górze

(08.02.2009).  http://www.  diecezja.sosnowiec.pl/index.hph (pobrano 15.04.2009),  por.
Najważniejsza jest rodzina. Z księdzem prałatem Grzegorzem Kaszakiem, nowym biskupem so-
snowieckim rozmawia Agata Pustułka, „Dziennik Zachodni” 73(2009), s. 3.
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powiedział:  „Przychodzę  z  bagażem doświadczeń  pracy  w Watykanie  na
rzecz dobra rodziny, małżeństwa i życia ludzkiego. Te doświadczenia na pew-
no będą miały wpływ na moje biskupie działanie na ziemiach, do których zo-
staję posłany. (...) Jestem pełen nadziei i optymizmu, że Pan Bóg mi pomoże.
Wyrażam wdzięczność Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za okazane mi za-
ufanie, za to, że spojrzał na moją skromną osobę i powierzył mi w Kościele tak
odpowiedzialną misję”4.

Jako swoją dewizę biskupią biskup-nominat obrał słowa Facere volunta-
tem Tuam – Pełnić Twoją wolę. Wybór tych słów ordynariusz sosnowiecki tłu-
maczy dwojakimi względami. Pierwszym z nich była lektura książki Bene-
dykta XVI  Jezus z Nazaretu, w której szeroko omówione zostało zagadnienie
wypełniania  woli  Boga w życiu Jezusa.  Drugim powodem wyboru takich
a nie innych słów był fakt, że słowa te umieścił w swoim herbie abp Kazimierz
Majdański, o którym biskup-nominat powiedział,  że „był  niejako moim oj-
cem”5. 

Zgodnie z tradycją  każdy nowoobrany biskup przyjmuje sobie herb,
który będzie towarzyszył jego pasterskiej posłudze. Na stronie internetowej
diecezji sosnowieckiej podano następujący opis herbu drugiego biskupa or-
dynariusza sosnowieckiego: „Nad tarczą naszego Biskupa jest umieszczony
stylizowany zielony kapelusz z dwoma zielonymi sznurami. Zieleń to nie
tylko oznaka godności w hierarchii kościelnej, ale to także symbol sprawie-
dliwych. Kapelusz, podobnie jak laska jest atrybutem pasterza. Związany
jest także ze strojem pątników, pielgrzymów i przypomina o ziemskiej wę-
drówce do niebiańskiego Jeruzalem. Z wnętrza kapelusza wyprowadzone
są przewleczone dwa sznury o zielonej barwie, ułożone w sploty skierowa-
ne ku krawędzi ronda kapelusza. Końce sznura ułożone są  w trzy rzędy
z sześcioma chwostami (łac. fiocci) tej samej barwy co kapelusz. Podzielona
ukośnie na pół tarcza zawiera w lewej części, na ciemnogranatowym tle, ja-
sną gwiazdę. To znak Maryi. Bardzo chętnie w tekstach liturgicznych nad-
przyrodzony  blask  Maryi  jest  porównywany  z  pięknymi  zjawiskami
w przyrodzie, z urokiem gwiazd i z najczystszym niebem. Gwiazdy zawsze
były przewodniczkami żeglarzy, były dla nich znakiem – ich światło napeł-
niało serca podróżników pokojem i rozświetlało przepływany szlak, chro-

4 Biskup-nominat G.  Kaszak:  przychodzę  z bagażem doświadczeń,  „Wiadomości  KAI”
7(2009), s. 8; [KAI],  Biskup nominat G. Kaszak: przychodzę z bagażem doświadczeń pracy na
rzecz rodziny i  życia ludzkiego,  http://www. diecezja.sosnowiec.pl/index.hph (pobrano
15.04.2009).

5 [Radio Watykańskie], Rozmowa z biskupem-nominatem Grzegorzem Kaszakiem (05.02.
2009), http://www. diecezja.sosnowiec.pl/index.hph (pobrano 15.04.2009).
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niąc przed zabłądzeniem. Takie zadanie przypisywano Gwieździe Morskiej
Maryi, która płynących po morzu tego świata w łodziach niewinności lub
pokuty, kieruje do brzegów niebieskiej ojczyzny. Już w starożytności wie-
rzono, że żeglujący w tym życiu w Matce Najświętszej odnajdą najbezpiecz-
niejszy port, a rozbitkowie schronią się w Niej jak w przystani najspokoj-
niejszej, bo będą  blisko upragnionej wybawicielki z fal i wichrzycielskich
burz. Druga część tarczy na żółtym tle przedstawia małą pszczołę. W Sta-
rym Testamencie popularne było imię Debora czyli pszczoła. To świadczy
o szacunku jakim ciszyła się  pszczela  społeczność  u  Narodu wybranego.
Pracę pszczół porównuje się z trudem mędrców, którzy piją słodki nektar
z kwiatów Pisma Świętego,  aby go przetworzyć  na  miód świętych nauk
i modlitw. I choć nie pomija się przykrości, których sprawcami stają się psz-
czoły, gdy żądlą  i  dlatego widzi się  w nich symbol prześladujących wro-
gów, to jednak akcentuje się głównie ich zalety. Czasami uznawano pszczo-
ły za znak Jezusa Chrystusa. Pszczoła spaja w sobie bowiem dwie zasady:
miód i żądło, tj. dobroć i moc. Tak samo Chrystus spaja w sobie miód – sło-
dycz  miłości  i  ofiary  za  ludzkość,  oraz  żądło  –  sprawiedliwe  osądzenie
śmiertelników według ich czynów. W ten sposób pszczoła stawała się sym-
bolem Wybawcy i Sędziego. Pszczeli miód wraz z mlekiem podawano też
w czasach wczesnochrześcijańskich otrzymującym chrzest na znak, że stali
się dziećmi samego Boga.  Za tarczą herbu znajduje się pionowo ustawiony,
wyniesiony procesyjny złoty krzyż. Ten kolor w heraldyce wyraża: wiarę,
stałość, mądrość i chwałę. Krzyż wskazuje również na sprawowany urząd
pasterski. Pod tarczą na srebrnej wstędze o wywiniętych końcach widnieje
wypisana literami o ciemnej barwie dewiza z hasłem posługi Facere volunta-
tem Tuam (Pełnić wolę Twoją)”6.

Swe zaufanie Bogu wyrażone w dewizie biskupiej biskup nominat pod-
kreślał mocno także w wywiadzie, jakiego 5 lutego br. udzielił Radiu Waty-
kańskiemu. Na pytanie w jakim duchu podejmuje nowe wyzwania, związane
z  objęciem  urzędu  biskupa  ordynariusza,  odpowiedział  on  następująco:
„Przede wszystkim w duchu wielkiego zaufania Panu Bogu. Prowadzi on ten
świat do zbawienia i do zwycięstwa nad wszelkim złem. Wybiera osoby, li-
cząc na to, że będą z nim w pełni współpracowały i w posłuszeństwie Jego
woli realizowały Jego plany. Nominację, za którą jestem ogromnie wdzięczny
Benedyktowi XVI, postrzegam również w tym kluczu. Czuję na sobie ciężar
odpowiedzialności,  nowych  zadań  i  problemów,  jakie  staną  przede  mną.

6 [Kuria Diecezjalna], Herb bp. Grzegorza Kaszaka - opis, http://www. diecezja.sosno-
wiec.pl/index.hph (pobrano 15.04.2009).
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Z doświadczenia 20 lat kapłaństwa wiem jednak, że Pan Bóg w chwilach trud-
nych i ciężkich zsyła pocieszenie i radość – poprzez osoby, gesty czy chwile
skupienia na modlitwie. Wówczas człowiek czuje obecność Pana Boga, wspar-
cie świętych patronów, a przede wszystkim Pani Najświętszej. Z radością za-
tem oraz ze świadomością olbrzymiego obowiązku, jaki na mnie od tej chwili
spoczywa, wchodzę w ten nowy etap mojego życia”7.

Wierni diecezji sosnowieckiej zostali poinformowani o nominacji biskupa
G. Kaszaka poprzez odpowiedni komunikat Administratora Diecezji Sosno-
wieckiej biskupa P. Skuchy, który wydany został 5 lutego. Biskup P. Skucha
informując o nominacji biskupiej przypomniał także wiernym o wielkim zna-
czeniu posługi biskupiej w Kościele, wskazując na jej zakorzenienie w potrój-
nym posłannictwie Chrystusa jako nauczyciela, kapłana i pasterza. Komuni-
kat zawierał także krótki życiorys biskupa nominata. Administrator Diecezji
Sosnowieckiej napisał m.in. „Nominację nowego Pasterza Diecezji Sosnowiec-
kiej przyjmujemy z radością i wdzięcznością jako dar dla Kościoła Sosnowiec-
kiego  po  śmierci  Pierwszego Biskupa  Diecezji  Adama Śmigielskiego  SDB.
Wdzięczność wyrażamy Ojcu Świętemu, który nieustannie okazuje dobroć na-
szemu młodemu Kościołowi. Będziemy wspierać modlitwą i życzliwością no-
wego Biskupa Grzegorza”8.

8 lutego 2009 r. biskup nominat odprawił swą pierwszą mszę św. na zie-
mi polskiej po powrocie z Watykanu oraz po swej nominacji biskupiej. Miało
to miejsce na Jasnej Górze, przed obrazem Matki Bożej Królowej Polski. Bisku-
pa-nominata powitał w Kaplicy Cudownego Obrazu o. Piotr Polek, definitor
generalny zakonu paulinów. W homilii wygłoszonej w czasie tej mszy św. bp
G. Kaszak powiedział m.in. „Ja zawsze chętnie przyjeżdżałem do tego święte-
go  miejsca  jako  młody chłopak,  młodzieniec,  kleryk,  a  później  także  jako
ksiądz. Jest to miejsce szczególne dla każdego Polaka, niezależnie, gdzie by się
znajdował. Serce Polaka zawsze bije w kierunku tego Cudownego Miejsca ob-
ranego przez Panią Najświętszą. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Matce Bożej,
że otacza nas z Jasnej Góry płaszczem swojej opieki niezależnie, w jakim za-
kątku świata ten Polak był. I ja to odczuwałem. Dlatego moje pierwsze kroki
kieruję tutaj, i bardzo chętnie będę tu powracał, ażeby Pani Przenajświętszej
zawierzyć całą diecezję sosnowiecką, a jednocześnie, żeby tak sobie szczerze
porozmawiać o tych wszystkich moich planach, projektach, także prosić, bo je-

7 [Radio Watykańskie], Rozmowa z biskupem-nominatem ...
8 Nowy Biskup Sosnowiecki. Komunikat biskupa Piotra Skuchy, Administratora Diecezji

Sosnowieckiej,  w związku z ogłoszeniem nowego biskupa sosnowieckiego,  „Niedziela Sosno-
wiecka” 7(2009), s. I, III.
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stem świadom tego, że przyjdą bóle, trudności i cierpieniach po tych chwilach
radosnych, ażeby Matka Boża mnie wspierała”9.

Na początku lutego, tuż po swojej nominacji, biskup nominat skiero-
wał  do duchowieństwa i  wiernych diecezji  sosnowieckiej  swoje pierwsze
słowo pasterskie. Informując o swoim wyróżnieniu, biskup G. Kaszak napi-
sał: „Z woli Ojca świętego Benedykta XVI zostałem mianowany na stolicę
biskupią znanego i cenionego w Polsce miasta Sosnowca. Nominacja ta jest
dla mnie zaszczytem i wyróżnieniem. Być biskupem to znaczy być następcą
apostołów. To wielka sprawa. Pragnieniem moim jest, aby każdego z osob-
na tymże moim pierwszym listem bardzo serdecznie pozdrowić i przywi-
tać, tak jak tego uczy nas piękna polska tradycja. Każdemu więc się kłaniam
i mówię «Szczęść Boże!». A wraz z tym polskim, starym i pełnym mocy po-
zdrowieniem pragnę  wyrazić  modlitwę-życzenie:  «Abyśmy w drodze do
prawdziwego szczęścia nigdy nie ustali, wzajemnie z życzliwością i dobro-
cią w trudnościach i bólach się wspierali, sił do budowania lepszego jutra
nie oszczędzali, nawzajem sobie popełnione błędy wybaczali i kiedyś  po-
nownie wszyscy w niebie u boku Pana Boga, Pani Przenajświętszej  i  na-
szych drogich zmarłych się spotkali». W swoim liście ks. biskup prosił wier-
nych i duchowieństwo diecezji o to, aby pomagali mu wypełnić powierzoną
mu misję.  Jego Ekscelencji  ks. biskupowi Piotrowi Skusze dziękował  ser-
decznie za posługę administratora diecezji sosnowieckiej, kapłanom i oso-
bom konsekrowanym za „wierną,  choć  trudną  służbę  na niwie Pańskiej”,
a wszystkim diecezjanom za wierność Kościołowi10. 

Na przełomie lutego i  marca biskup nominat  przebywał  w Rzymie,
gdzie odbywał rekolekcje. Tam zastała go wiadomość o tragedii, jaka rozegrała
się w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach, gdzie w pożarze domu mieszkal-
nego zginęły trzy osoby. Otaczając modlitwą ofiary pożaru oraz łącząc się
w bólu i cierpieniu z rodziną, która straciła najbliższych, biskup zwrócił się
z prośbą  do  wszystkich diecezjan o modlitwę  w intencji  ofiar  tragedii.
Duszpasterzy parafii w Dąbrowie Górniczej poprosił zaś, aby w najbliższą
niedzielę zorganizowali przed kościołami zbiórkę do puszek, z której środki
za pośrednictwem diecezjalnej „Caritas” przekazano poszkodowanym11.

9 [Biuro Prasowe Jasnej Góry],  Biskup nominat zawierzył  się  Maryi na Jasnej  Górze
(08.02.2009). http://www.diecezja.sosnowiec.pl/index.hph (pobrano 15.04.2009); A. RA-
CZYŃSKA-LOREK, Zawierzenie, „Niedziela Sosnowiecka” 8(2009), s. I.

10 Słowo  Biskupa  Nominata  ks.  prał.  Grzegorza  Kaszaka,  „Niedziela  Sosnowiecka”
8(2009), s. I.

11 Komunikat  ks.  prał.   G.  Kaszaka  –  biskupa  nominata  diecezji  sosnowieckiej  (Rzym,
1 marca 2009), „Niedziela Sosnowiecka” 11(2009), s. I.
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4 marca 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu odbyło się robocze
spotkanie poświęcone przygotowaniom do ingresu i święceń  biskupich ks.
prałata G. Kaszaka. Wzięli w nim udział przedstawiciele miasta oraz Kurii
Diecezjalnej. Na spotkaniu poinformowano m.in., że właśnie w tym dniu bi-
skup nominat zameldował się w Sosnowcu i jest już pełnoprawnym obywate-
lem miasta Sosnowca12. Szerokim echem w prasie oraz w serwisach informa-
cyjnych odbiła się  prośba biskupa nominata umieszczona w zaproszeniach
rozsyłanych na ingres i sakrę biskupią do Sosnowca. Ks. prałat G. Kaszak pro-
sił zaproszonych, aby nie wręczać mu kwiatów, a środki przeznaczone na ten
cel ofiarować na rzecz domowego hospicjum św. Tomasza Apostoła. Hospi-
cjum działa od lat  dziewięćdziesiątych.  Od września 2008  r.  bierze  udział
w ogólnopolskiej kampanii wsparcia dla idei hospicyjnej Pola Nadziei. Małgo-
rzata Leśniewska, koordynator akcji Pola Nadziei, komentując decyzję biskupa
nominata stwierdziła: „Tak bardzo się ucieszyliśmy w hospicjum, że na po-
czątku nie dowierzaliśmy. Doszukiwaliśmy się powodów takiej decyzji. Czu-
ję, że to śp. biskup Adam rozmawiał w tej sprawie z Panem Bogiem, a on z ko-
lei z biskupem nominatem”.

26 marca 2009 r. w gmachu Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu odbyła się
pierwsza konferencja prasowa biskupa G. Kaszaka. Przybyło na nią kilkudzie-
sięciu  dziennikarzy  telewizyjnych,  prasowych,  radiowych  i  internetowych.
W czasie spotkania kanclerz kurii ks. Z. Książek zaprezentował zebranym bul-
lę papieską nominującą ks. prałata G. Kaszaka biskupem ordynariuszem so-
snowieckim. Tematyka zadawanych pytań była bardzo różna i dotyczyła: po-
chodzenia  biskupa  nominata,  lat  jego  pracy  w  Watykanie,  okoliczności
nominacji biskupiej i odczuć jakie ona w nim wzbudziła, planów duszpaster-
skich. W swoich wypowiedziach biskup nominat podkreślał, że w swojej pra-
cy duszpasterskiej szczególną uwagę poświęci zagadnieniom duszpasterstwa
rodzin. Za jeden z najważniejszych problemów uznał spadającą liczę powołań
do kapłaństwa. Jego zdaniem zjawisko owo „jest odbiciem choroby rodziny,
w tym małej liczby dzieci”13. 

Dzień przed ingresem, a więc 27 marca, w budynku Kurii Diecezjalnej
w Sosnowcu zebrało się Kolegium Konsultorów diecezji sosnowieckiej. Ks.
biskup nominat Grzegorz Kaszak przedstawił zebranym bullę papieską po-
wołującą go na stanowisko biskupa sosnowieckiego. W ten sposób biskup

12 Biskup  Nominat  ks.  prałat  Grzegorz  Kaszak  od dziś  Sosnowiczaninem (04.03.2009),
http://www.zaglebie.info/sosnowiec,biskup-nominat-kspralat-grzegorz-kaszak-od-dzi-
s-sosnowieczaninem-,10489.

13 [KAI],  Sosnowiec: pierwsza konferencja prasowa biskupa nominata Grzegorza Kaszaka
(26.02.2009), http://www. diecezja.sosnowiec.pl/index.hph (pobrano 15.04.2009).
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dokonał kanonicznego objęcia powierzonego mu urzędu, zgodnie z przepi-
sem kan. 382 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Protokół kanonicznego ob-
jęcia diecezji sosnowieckiej przez biskupa G. Kaszaka podpisali: biskup no-
minat,  biskup  pomocniczy  Piotr  Skucha  –  przewodniczący  Kolegium
Konsultorów, ks. Zbigniew Książek – kanclerz Kurii Diecezjalnej, ks. Karol
Malasiewicz, ks. Włodzimierz Skoczny, ks. Krzysztof Bendkowski, ks. Ste-
fan Rogula, ks. Piotr Noga, ks. Stanisław Pyla14.

Biskup nominat  zadecydował,  że swą  sakrę  biskupią  przyjmie w So-
snowcu. Powody takiego kroku wyjaśnił w wywiadzie, którego udzielił Radiu
Watykańskiemu, mówiąc: „Idę do Kościoła sosnowieckiego, który ma prze-
piękną katedrę i wspaniałe duchowieństwo. Tam jest moje miejsce, gdyż tam
mnie Ojciec Święty posyła. Jest taki piękny gest nałożenia pierścienia zaślubin.
Z kim? Z tym Kościołem. Dlatego uważam, że moja sakra powinna być tam:
w Sosnowcu, w tamtejszej katedrze”15. Zaproszenie na ingres do wszystkich
wiernych diecezji skierował ks. biskup pomocniczy Piotr Skucha. Informując
o czasie i miejscu uroczystości, administrator diecezji sosnowieckiej pisał, że
chciałby, aby „wszyscy mogli towarzyszyć Biskupowi w tym ważnym dla nie-
go i diecezji wydarzeniu”. Prosił także, aby sobota przez V Niedzielą Wielkie-
go Postu była okazją do modlitwy w intencji nowego Pasterza. Osoby, które
nie mogłyby przybyć do katedry w dniu ingresu, zwłaszcza chorych, biskup
P. Skucha zachęcał do modlitwy, aby „w tym czasie modlitewnym, łańcuchem
opasać katedrę i drogiego nam Biskupa”16. 

Uroczystości sakry biskupiej wraz z ingresem nowego biskupa ordyna-
riusza odbyły się w bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w So-
snowcu w sobotę  28  marca 2009 r.  Uroczystą  Eucharystię,  w czasie  której
udzielono święceń biskupich ks. prałatowi G. Kaszakowi, celebrowało kilku-
dziesięciu arcybiskupów i biskupów oraz kilkuset księży z diecezji sosnowiec-
kiej, szczecińsko-kamieńskiej oraz Watykanu. Głównym celebransem uroczy-
stości  i  konsekratorem  był  ks.  kard.  Józef  Glemp,  Prymas  Polski,  zaś
współkonsekratorami byli ks. kard. Stanisław Dziwisz, arcybiskup metropoli-
ta  krakowski  i  arcybiskup  Stanisław  Nowak,  metropolita  częstochowski17.

14 Protokół kanonicznego objęcia Diecezji Sosnowieckiej przez biskupa Grzegorza Kaszaka,
„Okólnik Duszpastersko-Informacyjny” [Kuria Diecezjalna w Sosnowcu] (2009) nr 3 (So-
snowiec, 30.04.2009), s. 5.

15 [Radio  Watykańskie],  Rozmowa  z  biskupem-nominatem  Grzegorzem  Kaszakiem
(05.02.2009), http://www. diecezja.sosnowiec.pl/index.hph (pobrano 15.04.2009).

16 Bp P. SKUCHA, Zaproszenie, „Niedziela Sosnowiecka” 12(2009), s. I.
17 Akt święceń biskupich, „Okólnik Duszpastersko-Informacyjny” [Kuria Diecezjalna

w Sosnowcu] (2009) nr 3 (Sosnowiec, 30.04.2009), s.2. 
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W czasie Eucharystii biskupowi sosnowieckiemu asystowali: ks. Robert Ka-
szak, brat biskupa oraz ks. prałat Włodzimierz Skoczny, rektor Sosnowieckie-
go Seminarium Duchownego w Krakowie18. Funkcję diakonów w czasie uro-
czystej  mszy św. konsekracyjnej  sprawowali:  dk.  Tomasz Nowak oraz dk.
Grzegorz  Mirosławski.  Głównym  ceremoniarzem  uroczystości  konsekracji
oraz ingresu był ks. dr Krzysztof Bendkowski. Uroczystości rozpoczęły się od
procesji, w której kanonicy katedralni przeprowadzili biskupa nominata od
domu biskupiego do zakrystii katedry sosnowieckiej. W czasie procesji wej-
ścia biskup nominat zatrzymał się na chwilę modlitwy przy grobie swego po-
przednika śp. ks. biskupa Adama Śmigielskiego SDB. Przy drzwiach katedry
powitali go ks. prałat Karol Malasiewicz, prepozyt kapituły katedralnej, który
podał mu krzyż do ucałowania oraz ks. kanonik Zygmunt Wróbel, proboszcz
parafii katedralnej, który przekazał biskupowi klucze do katedry. 

Zgromadzonych w świątyni katedralnej w Sosnowcu powitał dotychcza-
sowy administrator diecezji sosnowieckiej ks. biskup Piotr Skucha, biskup su-
fragan sosnowiecki.  Następnie ks. prałat Zbigniew Książek odczytał  pismo
Kongregacji ds. Biskupów z 4 lutego 2009 r., w którym to kongregacja powia-
damiała władze diecezji sosnowieckiej o mianowaniu nowego biskupa ordy-
nariusza. Po odczytaniu Ewangelii św., nastąpiła ceremonia przedstawienia
i wyboru ks. prałata G. Kaszaka na biskupa sosnowieckiego. Kanclerz Kurii
Diecezjalnej ks. prałat Zbigniew Książek odczytał bullę nominacyjną Benedyk-
ta XVI, po czym homilię wygłosił Prymas Polski kard. J. Glemp. Jej początek
stanowiło  rytualne  pouczenie  skierowane  do  biskupa-nominata,  a zawarte
w księdze obrzędów święceń biskupich. Homilia głównego konsekratora była
wielowątkowa. J.E. Ks. Prymas wyszedłszy od słów czytań liturgicznych mó-
wił o pełnieniu woli Bożej przez człowieka i o ludzkiej wolności, która polega
m.in. na ciągłym i stałym rozpoznawaniu owej woli w życiu, o znaczeniu die-
cezji w życiu Kościoła powszechnego oraz roli, jaką pełni biskup – pasterz die-
cezji; o siedemnastoletnim dorobku młodej diecezji sosnowieckiej i roli, jaką w
jej tworzeniu oraz rozwoju odegrał śp. biskup Adam Śmigielski; o potrzebie
apostolatu świeckich; o znaczeniu jakie w dzisiejszym świecie ma obrona war-
tości życia, małżeństwa i rodziny, a także o problemie oskarżeń, jakie padają
wobec Kościoła i jej członków w związku z procesami lustracji. 

18 Relacje z owej uroczystości: A. RACZYŃSKA-LOREK, Zaślubiny z diecezją, „Nie-
dziela Sosnowiecka” 14(2009), s. I; taż, Biskup trzeciego tysiąclecia, tamże, s. IV–V; A. PUS-
TUŁKA, Sosnowiec wita biskupa, „Dziennik Zachodni” 73(2009), s. III, s. 1;  Ingres w kate-
drze,  „Przegląd  Dąbrowski”  3(2009),  s.  3;  Relacja  z  ingresu  umieszczona  na  blogu
Krzysztofa Haładusa, radnego miasta Sosnowca; http://haladus.pl/2009/ 03/29/ingres
(pobrano 08.04.2009).
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Po homilii J.E. Ks. Prymasa nastąpiły kolejne obrzędy liturgii święceń:
przyrzeczenia elekta, litania błagalna, obrzędy nałożenia rąk i modlitwa świę-
ceń, namaszczenie głowy, przekazanie księgi Ewangelii oraz insygniów bisku-
pich (pierścienia, mitry i pastorału). Następnie nowo wyświęcony biskup or-
dynariusz  zasiadł  na  katedrze.  Nastąpiła  wówczas  ceremonia  hołdu
składanego nowemu pasterzowi  przez przedstawicieli  poszczególnych sta-
nów diecezji. Homagium i wyraz szacunku biskupowi ordynariuszowi złoży-
li: biskup Piotr Skucha, ks. prałat Karol Malasiewicz – prepozyt kapituły kate-
dralnej,  ks.  Tomasz Smalcerz  –  neoprezbiter  2008,  o.  Honorat  Wałczyk ze
zgromadzenia  Misjonarzy  z  Mariannhill  w Czeladzi,  s.  Fides  Ciotucha  ze
zgromadzenia sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu oraz rodzina
państwa Szopów - Renata i Piotr z dziećmi Karolem, Stefanem, Kingą i Marią.
Potem obecni księża kardynałowie i biskupi przekazali nowowyświęconemu
ordynariuszowi znak pokoju. Po złożeniu uroczystego hołdu przez przedsta-
wicieli diecezji nastąpił dalszy ciąg Eucharystii. Na zakończenie mszy św. głos
zabrał abp J. Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce, który złożył nowemu
biskupowi ordynariuszowi serdeczne życzenia, przypominając mu szczegól-
nie o dziedzictwie siedemnastu lat życia diecezji, ukształtowanej w poważ-
nym stopniu przez śp. bp. Adama Śmigielskiego. W imieniu wszystkich ze-
branych  życzenia  nowo  wyświęconemu  biskupowi  ordynariuszowi  złożył
Pan Kazimierz Górski, prezydent miasta Sosnowca. Przed uroczystym błogo-
sławieństwem biskup G. Kaszak złożył wszystkim zebranym w katedrze ser-
deczne podziękowania za obecność oraz modlitwę. 

Jedną z najważniejszych chwili uroczystości konsekracji nowego biskupa
jest zawsze nałożenie na jego głową rąk przez biskupa – głównego konsekra-
tora  oraz  pozostałych  biskupów  biorących  udział  w  obrzędzie  święceń.
W konsekracji drugiego biskupa sosnowieckiego wzięło udział 37 biskupów,
którzy  nałożyli  swe  ręce  na  głowę  biskupa  Grzegorza  Kaszaka.  Byli  to:
1) kard. Józef Glemp, prymas Polski (główny konsekrator), 2) kard. Stanisław
Dziwisz, metropolita krakowski (współkonsekrator), 3) abp Stanisław Nowak,
metropolita częstochowski (współkonsekrator), 4) kard. Ennio Antonelli, prze-
wodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny, 5) abp Józef Kowalczyk, nuncjusz
apostolski w Polsce, 6) kard. Franciszek Macharski, były metropolita krakow-
ski, 7) bp Piotr Skucha, sufragan diecezji sosnowieckiej, 8) abp Andrzej Dzię-
ga, metropolita szczecińsko-kamieński, 9) abp Marian Gołębiewski, metropoli-
ta wrocławski, 10) abp Mieczysław Mokrzycki, arcybiskup lwowski obrządku
łacińskiego, 11) abp Wojciech Ziemba, metropolita warmiński, 12) abp Kazi-
mierz Nycz, metropolita warszawski, 13) abp Władysław Ziółek, metropolita
łódzki, 14) bp Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej, 15) bp Andrzej
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Dziuba, ordynariusz diecezji łowickiej, 16) abp Henryk Hoser SAC, ordyna-
riusz diecezji  warszawsko-praskiej,  17) bp Zbigniew Kiernikowski, ordyna-
riusz diecezji siedleckiej, 18) bp Kazimierz Ryczan, ordynariusz diecezji kielec-
kiej, 19) bp Stanisław Stefanek TCh, ordynariusz łomżyński, 20) bp Gerard
Bernacki, sufragan diecezji katowickiej, 21) bp Paweł Cieślik, sufragan diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej, 22) bp Jan Kopiec, sufragan diecezji opolskiej, 23)
bp Błażej Kruszyłowicz, sufragan diecezji szczecińsko-kamieńskiej, 24) bp Jó-
zef Kupny, sufragan diecezji katowickiej, 25) bp Gerard Kusz, sufragan diece-
zji gliwickiej, 26) bp Marek Mendyk, sufragan diecezji legnickiej, 27) bp Artur
Miziński, sufragan archidiecezji lubelskiej, 28) bp Marian Rojek, sufragan ar-
chidiecezji przemyskiej, 29) bp Paweł Socha CM, sufragan diecezji zielonogór-
sko-gorzowskiej, 30) bp Jan Wątroba, sufragan diecezji częstochowskiej, 31) bp
Józef Wróbel SCJ, sufragan archidiecezji lubelskiej, 32) bp Jan Zając, sufragan
archidiecezji krakowskiej i kustosz sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kra-
kowie-Łagiewnikach,  33)  bp  Janusz  Zimniak,  sufragan  diecezji  bielsko-ży-
wieckiej, 34) bp Edward Materski, emerytowany biskup ordynariusz diecezji
radomskiej, 35) abp Edward Nowak, emerytowany sekretarz Kongregacji ds.
Kanonizacyjnych, 36) abp Juliusz Paetz, biskup-senior archidiecezji poznań-
skiej, 37) bp Jan Gałecki, biskup-senior archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.
Bardzo licznie w uroczystości w sosnowcu uczestniczyli duchowni diecezji so-
snowieckiej, a także archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i zielonogórsko-go-
rzowskiej, m.in. ks. Piotr Kubiak, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze.
Z Rzymu przybyli na uroczystości: ks. Jacek Paweł Kusiak (Papieska Rada ds.
Rodziny), o. Waldemar Barszcz (Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowa-
nego i Stowarzyszeń  Życia Apostolskiego), o. Tadeusz Wojda (Kongregacja
ds. Ewangelizacji Narodów), mons. Paweł Ptasznik i mons. Waldemar Turek
(Sekretariat Stanu), mons. Arkadiusz Nocoń (Kongregacja Kultu Bożego i Dys-
cypliny  Sakramentów),  mons.  Konrad  Krajewski  (Biuro  Ceremonii  Papie-
skich), mons. Krzysztof Nykiel (Kongregacja Doktryny Wiary), ks. Bogusław
Kośmider (rektor Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie) oraz księża stu-
diujący w Rzymie z diecezji szczecińskiej, siedleckiej oraz sosnowieckiej. 

Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego reprezentował w czasie uroczystości
jego kapelan ks. Roman Indrzejczyk. Parlament RP reprezentowali senatoro-
wie Czesław Ryszka, Zbigniew Meres i  Zbigniew Szaleniec oraz posłowie:
Ewa Malik, Beata Małecka-Libera, Wojciech Saługa. Spośród posłów do Parla-
mentu Europejskiego byli obecni Jerzy Buzek i Jan Olbrycht. Swe delegacje na
uroczystości konsekracji i ingresu biskupa sosnowieckiego G. Kaszaka wysłała
znaczna liczba miast i gmin, które znajdują się w granicach diecezji. Spośród
władz samorządowych w bazylice katedralnej były reprezentowane: Sosno-
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wiec (Ryszard Łukawski, I z-ca prezydenta, Arkadiusz Chęciński, wiceprze-
wodniczący Rady Miasta, Janusz Kaczor, skarbnik miasta), Będzin (Radosław
Baran,  prezydent  miasta;  Ryszard  Fornal,  wiceprezydent  miasta),  Czeladź
(Marek Mrozowski, burmistrz miasta), Dąbrowa Górnicza (Zbigniew Podraza,
prezydent miasta, Henryk Zaguła, wiceprezydent miasta, Agnieszka Paster-
nak,  przewodnicząca  Rady Miasta),  Bobrowniki  (Mirosław Rabsztyn,  wójt
gminy), Bukowno (Mirosław Gajdziszewski, burmistrz, Zbigniew Urbański,
przewodniczący Rady Miasta, Wendelin Kołton, wiceprzewodniczący Rady
Miasta),  Jaworzno  (Paweł  Silbert,  prezydent  miasta,  Tadeusz  Kaczmarek,
przewodniczący Rady Miasta), Bobrowniki (Bogdan Brzozowski, przewodni-
czący  Rady  Miasta),  Łazy  (Maciej  Kaczyński,  burmistrz,  Maciej  Kubiczek,
przewodniczący Rady Miasta),  Mierzęcice (Tadeusz Twardoch, przewodni-
czący Rady Gminy, Krzysztof Kobiałka, wójt gminy), Olkusz (Dariusz Rzep-
ka, burmistrz, Jan Kucharczyk, przewodniczący Rady Miejskiej), Psary (Maria
Kozieł, wójt gminy, Jacenty Kubica, przewodniczący Rady Gminy), Wojkowi-
ce (Andrzej Cembrzyński, burmistrz miasta), Wolbrom (Stanisław Pyzio, prze-
wodniczący Rady Miasta), Sławków (Małgorzata Reczko, burmistrz, Henryk
Drzewiecki,  przewodniczący Rady Miasta),  Trzyciąż  (Roman Żelazny, wójt
gminy, Lucjan Gajda, przewodniczący Rady Gminy). Wśród gości był także
Robert  Adamczyk,  burmistrz  Choszczna,  rodzinnej  miejscowości  księdza
biskupa. Władze województwa śląskiego reprezentował jego marszałek Bogu-
sław Śmigielski, województwa małopolskiego – członek Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego Marek Sowa, Radę Powiatu Będzińskiego – jej przewodni-
czący Emil Bystowski, Radę Powiatu Olkuskiego – jej przewodnicząca Lidia
Gądek, zaś powiat olkuski – starosta Leszek Konarski. 

Licznie w czasie uroczystości w dniu 28 marca reprezentowane były za-
kony i zgromadzenia zakonne. Zakon paulinów reprezentowali m.in. o. Ar-
nold Chrapkowski, wikariusz generalny zakonu, o. Roman Majewski, przeor
Jasnej  Góry.  Na czele  delegacji  Zgromadzenia Braci  Serca Jezusowego stał
przełożony generalny tegoż br. Zbigniew Wołczyk. Spośród innych zgroma-
dzeń zakonnych były reprezentowane także: franciszkanie, Franciszkański Za-
kon Świeckich, bożogrobcy, templariusze.

Jako przedstawiciel Polskiej Rady Ekumenicznej był obecny na uroczy-
stości biskup Paweł Anweiler, biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego,  który  pełni  funkcję  przewodniczącego  Śląskiego  Od-
działu  PRE.  Kościół  Ewangelicko-Augsburski  reprezentowali  także  biskup
Tadeusz Szurman i ks. Jan Gross; Cerkiew Prawosławną – ks. Sergiusz Dzie-
wiatowski, Kościół Mariawitów – ks. Henryk Staroszyński, zaś Kościół Pol-
sko-Katolicki – ks. Adam Stelmach.
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Środowiska naukowe reprezentowali w czasie uroczystości sosnowiec-
kich przedstawiciele uczelni Śląska oraz Małopolski. Papieską Akademię Teo-
logiczną w Krakowie reprezentowali jej rektor ks. prof. dr hab. Jan Dyduch,
ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna, kierownik Katedry Teologii Moralnej Ogólnej
i Katedry Teologii Moralnej Szczegółowej Wydziału Teologicznego PAT oraz
ks. dr Robert Tyrała, wicedziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturo-
wego PAT. Śląski Uniwersytet Medyczny reprezentował  dziekan Wydziału
Farmaceutycznego tejże uczelni dr hab. Stanisław Boryczka, Uniwersytet Ślą-
ski zaś:  dziekan Wydziału Nauk o Ziemi UŚ  – prof. dr hab. Adam Idziak,
dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ – prof. UŚ dr hab.
Jan Ilczuk, dziekan Wydziału Filologicznego UŚ – prof. UŚ dr hab. Rafał Mo-
lencki. Wśród gości obecnych na konsekracji znajdowali się członkowie rodzi-
ny ks. biskupa ordynariusza (jego rodzice oraz brat Robert, kapłan archidiece-
zji  szczecińskiej),  a  także  Sławomir  Pietras  –  dyrektor  Teatru  Wielkiego  i
Opery w Poznaniu, J.  M. Torrents – prezydent Międzynarodowej Federacji
Pueri Cantores, Wiesław Wierzchoś – konsul honorowy Litwy w Szczecinie.

W pierwszych publicznych wypowiedziach i  wywiadach udzielonych
różnym mediom ks. biskup G. Kaszak podkreślał szczególnie, iż niezwykle
ważnym problemem i zadaniem jego posługi biskupiej będą problemy rodzi-
ny i małżeństwa. W wypowiedzi dla „Niedzieli” biskup nominat potwierdził,
że całego jego kapłańskie  życie  było związane z  duszpasterstwem rodzin,
a owo duszpasterstwo jest jedną  z najważniejszych spraw Kościoła w dniu
dzisiejszym. Analizując sytuację rodziny polskiej biskup uznał, że nie jest ona
najgorsza, choć i w Polsce rodziny zmagają się z wieloma problemami, takimi
jak wzrastająca liczba rozwodów, aborcja, przemoc. Rodzinę polską nazwał on
„światełkiem, nadzieja dla innych rodzin świata”. Za jeden z ważnych proble-
mów sytuacji rodzin polskich uznał biskup stanowione prawo, które zamiast
umacniać rodzinę przyczynia się do jej destrukcji19. W kilku wywiadach poja-
wiło się także ciekawe pytanie ze strony dziennikarzy, którzy zainteresowani
byli tym, w jaki sposób ksiądz pochodzący z Pomorza i przebywający długie
lata w Rzymie postrzega Zagłębie Dąbrowskie i diecezję sosnowiecką. Na py-
tanie ks. Pawła Rozpiątkowskiego „Co oznacza dla Księdza Biskupa określe-
nie „Czerwone Zagłębie?” biskup nominat odpowiedział: „Powiem tak jak Jan
Paweł II. Niech ono będzie czerwone od serca, i dodam, życzliwie bijące dla
każdego. Niech w «Czerwonym Zagłębiu» każdy znajdzie godziwe warunki

19 „Nie zamierzam zrywać z tradycją tego Kościoła”. Z biskupem nominatem sosnowieckim
– ks. prał. Grzegorzem Kaszakiem - rozmawia ks. Paweł Rozpiątkowski, „Niedziela Sosnowiec-
ka” 12(2009), s. V.
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do życia, niech nikt nie czuje się wyizolowany czy zepchnięty na margines.
Idziemy zaproponować Czerwonemu Zagłębiu Ewangelię, tzn. wartości, od któ-
rych  realizacji  zależy  szczęście  już  tu  na  ziemi  i  życie  w  «obfitości»  po
śmierci”20. W innym wywiadzie biskup nominat powiedział: „Idę do Kościoła
sosnowieckiego, który ma piękną katedrę i wspaniałe duchowieństwo”21. Na-
tomiast w wywiadzie dla „Dziennika Zachodniego” biskup nominat podkre-
ślał, że pierwsze jego skojarzenie z Sosnowcem to myśl i wspomnienie o ro-
dzinnym domu, gdyż  zawsze miasto  to  kojarzyło mu się  z  trudną  pracą,
przemysłem węglowym i hutniczym, a także ludźmi ciężko pracującymi na
chleb, a sam biskup podkreśla, że pochodzi z rodziny robotniczej. Stwierdził
także, że będzie się uczył ziemi sosnowieckiej22. 

20 Tamże, s. V.
21 [Radio Watykańskie], Rozmowa z biskupem-nominatem.
22 Najważniejsza jest rodzina, dz. cyt., s. 3.
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BULLA OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI NOMINUJĄCA
KS. PRAŁATA DR. GRZEGORZA KASZAKA BISKUPEM

ORDYNARIUSZEM SOSNOWIECKIM 

(Rzym, 4 lutego 2009)

BENEDICTUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI dilecto Filio GREGO-
RIO KASZAK, e clero archidioecesis Sedinensis-Caminensis, Secretario hactenus
Pontificii Consilii pro Familia, nominato Episcopo Sosnoviensi, salutem et Aposto-
licam Benedictionem.

Sosnoviensis dioecesis, die XXV mensis Martii anno MCMXCII a Servo Dei
Ioanne Paulo II, Decessore Nostro rec. mem., condita, nunc, post pium obitum pri-
mi ipsius Episcopi Venerabilis Fratris Adami Śmigielski, S.D.B., novum exspectat
Pastorem Evangeliique diligentem praedicatorem. Ad te, dilecte Fili, mentem No-
stram vertimus, qui in Sedinensi-Caminensi archidioecesi ortus, optimam in fami-
lia institutionem accepisti quamque postea tum in Seminariis Paradisiensi et Sedi-
nensi  tum Romana  in  urbe  diligenter  auxisti.  Maiorem partem navitatis  tuae
sacerdotalis in Urbe transegisti, officium explens Rectoris Pontificii Instituti Eccle-
siastici nec non apud Pontificium Consilium pro Familia in quo Nosmet Ipsi mu-
nus Secretarii tibi concredidimus. Consideratis denique dotibus tuis humanis, chri-
stianis nec non rerum ecclesiasticarum agendarum peritia, nunc decernimus ad
Sacerdotii plenitudinem te evehere. De consilio igitur Congregationis pro Episco-
pis, Apostolica Nostra usi auctoritate, harum Litterarum virtute, te Episcopum no-
minamus SOSNOVIENSEM, debitis datis iuribus congruisque impositis obligatio-
nibus.  Ante  ordinationem  episcopalem,  quam  suscipere  poteris  a  catholico
Episcopo extra urbem Romam, servatis liturgicis praescriptionibus, tuum erit fidei
professionem facere atque ius iurandum fidelitatis erga Nos Nostrosque Successo-
res dare, secundum sacrorum canonum normas. Episcopalem tuam navitatem Be-
atae Virgini Mariae Claromontanae commendamus et sancto Gregorio Magno, pa-
trono tuo, nec non sanctis Alberto Chmielowski et Raphaeli Kalinowski, patronis
dioecesis Sosnoviensis, iam nunc humiliter orantes ut pro te apud Deum omnipo-
tentem indesinenter intercedant. Dum te, dilecte Fili, omnesque quos caros habes,
parentes potissimum et utrumque fratrem, sacerdotem et laicum, salutamus, con-
fidimus fore ut tu ipse, episcopali sententia „Facere voluntatem tuam” (Ps 40, 9)
concitatus, cotidiano diligenti ministerio multum in spiritalem Sosnoviensium fi-
delium progressionem conferas.  

Datum Romae, apud S. Petrum, die quarto mensis Februarii, anno Domini
bismillesimo nono, Pontificatus Nostri quarto.

BENEDICTUS PP. XVI
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BISKUP BENEDYKT, SŁUGA SŁUG BOŻYCH, umiłowanemu Synowi Grze-
gorzowi Kaszakowi, z duchowieństwa archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, do-
tąd Sekretarzowi Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, mianowanemu Biskupem
Sosnowieckim, pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo.

Diecezja sosnowiecka, ustanowiona dnia 25 marca 1992 r. przez Sługę Boże-
go Jana Pawła II, Mojego świętej pamięci Poprzednika, teraz, po pobożnym odej-
ściu  pierwszego  jej  Biskupa  Czcigodnego  Brata  Adama  Śmigielskiego,  S.D.B.,
oczekuje nowego Pasterza i gorliwego głosiciela Ewangelii. Do ciebie, umiłowany
Synu, kieruję  Moją  myśl,  który, urodzony w archidiecezji Szczecińsko-Kamień-
skiej, otrzymałeś bardzo dobre wykształcenie w rodzinie, które później pilnie po-
głębiłeś  zarówno w Seminariach paradyskim i szczecińskim jak też  w Rzymie.
Większą część twojej kapłańskiej posługi spełniałeś w Wiecznym Mieście, piastu-
jąc urząd Rektora Papieskiego Instytutu Kościelnego oraz w Papieskiej Radzie do
Spraw Rodziny, w której Ja Sam powierzyłem ci funkcję Sekretarza. Biorąc pod
uwagę twoje ludzkie i chrześcijańskie przymioty jak też doświadczenie w spełnia-
niu kościelnych zadań, teraz podejmuję decyzję wyniesienia ciebie do pełni ka-
płaństwa. Za radą zatem Kongregacji do Spraw Biskupów, używając Mojej Apo-
stolskiej władzy, mocą  tego Pisma mianuję  ciebie Biskupem  SOSNOWIECKIM,
dając Ci należne prawa i nakładając odpowiednie obowiązki. Przed święceniami
biskupimi, które będziesz mógł przyjąć poza Rzymem od wybranego Biskupa ka-
tolickiego, zachowując przepisy liturgiczne, trzeba, abyś złożył wyznanie wiary
oraz przysięgę wierności wobec Mnie i Moich Następców, według norm Prawa
Kanonicznego. Twoją biskupią posługę powierzam Najświętszej Pannie Maryi Ja-
snogórskiej i świętemu Grzegorzowi Wielkiemu, twojemu patronowi, jak też świę-
tym Albertowi Chmielowskiemu i Rafałowi Kalinowskiemu, patronom diecezji
sosnowieckiej, już teraz pokornie modląc się, aby nieustannie wstawiali się za cie-
bie u wszechmogącego Boga. Pozdrawiając ciebie, umiłowany Synu, i wszystkich,
którzy są ci drodzy, szczególnie rodziców i obydwóch braci, kapłana i świeckiego,
wyrażam ufność, że ty sam, przynaglany twoim biskupim zawołaniem „Czynić
Twoją wolę” (Ps 40,9), codzienną gorliwą posługą znacznie przyczynisz się do du-
chowego wzrostu wiernych diecezji sosnowieckiej.

Dano  w  Rzymie,  u  św.  Piotra,  dnia  czwartego  lutego,  roku  Pańskiego
dwutysięcznego dziewiątego, czwartego Mojego Pontyfikatu.

BENEDYKT XVI, Papież 
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POWITANIE WYGŁOSZONE 
PRZEZ JE BISKUPA PIOTRA SKUCHĘ, ADMINISTRATORA

DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ, W CZASIE UROCZYSTOŚCI
KONSEKRACJI I INGRESU BISKUPA GRZEGORZA KASZAKA 

(tekst autoryzowany)

Witam  serdecznie  wszystkich,  którzy  odpowiedzieli  na  zaproszenie
Księdza Biskupa Nominata i przybyli na dzisiejszą  uroczystość  do naszej
Katedry.

Serdecznie  witam  Księży  Kardynałów:  Ks.  Prymasa  Polski  Józefa
Glempa, Kard. Stanisława Dziwisza, Kard. Ennio Antonelli.

Emminenza benvenuto In Polonia. Con i sacerdoti della Diocesi di So-
snowiec, desidero espromerLe la mia viva gratitudine per la presenza di
Vostra Emminenza e dei sacerdoti che sono venuti qua dal Vaticano e dall’
Italia.

Witam bardzo serdecznie Ks. Kard. Franciszka Macharskiego.
Witam Księży Arcybiskupów, Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostol-

skiego w Polsce, Ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka – metropolitę Często-
chowskiego oraz wszystkich Księży Arcybiskupów i Biskupów obecnych na
dzisiejszej uroczystości.

Witam przedstawicieli naszych Braci siostrzanych kościołów reprezen-
tujących Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej.

Witam  wszystkich  prezbiterów  kościoła  szczecińskiego  oraz  sosno-
wieckiego, Ojców i Księży według charyzmatów zakonnych, Siostry Zakonne.

Witam delegacje Senatorów i Parlamentarzystów oraz wszystkie wła-
dze i służby na szczeblu rządowym i samorządowym.

Witam przedstawicieli  Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego
w Jerozolimie oraz poczty sztandarowe.

Witam  bardzo  serdecznie  najbliższą  Rodzinę  Ks.  Biskupa:  Matkę
i Ojca, brata Roberta kapłana i brata z rodziną oraz wiernych rodzinnej Pa-
rafii Choszczno.

Witam wszystkich przedstawicieli naszej Diecezji.
Trzy dni temu nasza Diecezja obchodziła 17 urodziny, ale ma już ona

swoją historię i bogatą tradycję. Nasza Katedra była już 17 lat temu świad-
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kiem  święceń  biskupich  –  Biskupa  Diecezjalnego  Adama  Śmigielskiego,
a dzisiaj  będzie przeżywać  święcenia pełni kapłaństwa drugiego Biskupa
Diecezjalnego Grzegorza Kaszaka.

Po  śmierci  Biskupa  Adama  Śmigielskiego  7  października  ubiegłego
roku,  nasz  kościół  Sosnowiecki  oczekiwał  na  przyjście  nowego Biskupa,
można powiedzieć  żył przedłużonym Adwentem. Dlatego z wielką  rado-
ścią  przyjęliśmy wiadomość  z dnia 4 lutego, że następcą  Biskupa Adama
będzie Biskup Grzegorz Kaszak.

Biskupie Grzegorzu, dziękujemy Ci, że przyjąłeś ten wybór z otwar-
tym  sercem służby  wobec  tej  cząstki  Kościoła  Powszechnego,  który  jest
w Sosnowcu.

Biskupie Grzegorzu, czekają na Ciebie rodziny Zagłębia, czeka na Cie-
bie Seminarium, czekają kapłani i siostry zakonne, czekają na Ciebie ludzie
chorzy i potrzebujący, zwłaszcza w czasie kryzysu, czekają na Ciebie ludzie
młodzi, abyś ich mógł powoływać do służby Bożej, wielu czeka na Ciebie
jak na swojego Ojca, który poprowadzi Owczarnię Sosnowiecką ścieżkami
zbawienia. Dzisiaj zapewniamy Cię o swojej modlitwie, czego widzialnym
znakiem będzie Twoje imię wspominane w czasie każdej Eucharystii.

Za chwilę usłyszymy prośbę: Kościół sosnowiecki prosi o wyświęcenie
Ks. Grzegorza na biskupa, jest to gorąca prośba nas wszystkich.

Modlimy się z Tobą i za Ciebie i mówimy: Bądź wiernym szafarzem,
zarządcą i strażnikiem sakramentów Chrystusa w powierzonym Tobie Ko-
ściele Sosnowieckim.

Skoro zostałeś wybrany przez Ojca niebieskiego do rządzenia Jego ro-
dziną,  pamiętaj  o Dobrym Pasterzu, który zna swoje owce i  którego one
znają, i który nie zawahał się oddać życie za owce. Ojcowską i braterską mi-
łością otaczaj wszystkich, których Bóg Ci powierzył, zwłaszcza prezbiterów
i diakonów, Twoich współpracowników w Chrystusowej służbie,  a  także
ubogich,  słabych,  pielgrzymów  i  przybyszów.  Wzywaj  wiernych,  aby
współpracowali z Tobą w apostolskim posługiwaniu, i chętnie ich słuchaj.

Nieustanną troską ogarniaj tych, którzy jeszcze nie należą do owczarni
Chrystusa. Czy jest to jedynie jakiś  dziwny zbieg okoliczności, czy jest to
dla nas znak,  dzisiejszej  nocy dokonamy wiosennej  zmiany czasu.  Nato-
miast w naszej Diecezji już od tej chwili będzie obowiązywał nowy czas, bę-
dzie to czas Biskupa Grzegorza.

Módlmy się  za Niego, aby ten nowy czas, który jest wszystkim nam
dany i zadany, był wypełniony dobrymi uczynkami, które zaprowadzą nas
do zbawienia.

Biskupie Grzegorzu jesteśmy gotowi do współpracy z Tobą.
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HOMILIA JE KS. KARD. JÓZEFA GLEMPA, PRYMASA POLSKI,
 WYGŁOSZONA W CZASIE UROCZYSTOŚCI KONSEKRACJI

I INGRESU BISKUPA G. KASZAKA W KATEDRZE
SOSNOWIECKIEJ

(tekst przemówienia spisany z zapisu filmowego uroczystości konsekracji
i ingresu dokonanej przez TV TRWAM)

Po tych słowach liturgicznego pouczenia pragnę dodać od siebie.
Ukochany biskupie Grzegorzu, pozdrawiam Cię w twojej świątyni!
Pozdrawiam wszystkich kardynałów, biskupów, kapłanów, diakonów,

seminarzystów, ludzi po ślubach zakonnych, życia konsekrowanego, wszyst-
kich przedstawicieli dziedzin życia cywilnego i was wszystkich umiłowani
Bracia i Siostry!

Pozdrawiam wszystkich, którzy szczegółowo zostali powitani na począt-
ku mszy świętej.

„Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, aby głosić
dobrą nowinę” (Iz 61, 1) – tak słuchaliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu sło-
wa proroka Izajasza, a stwierdził on to w Duchu Świętym, co ma moc zobo-
wiązującą dla Kościoła, bo i Chrystus Pan te słowa przyjął do siebie. Jeśli ktoś
jest posłany, to do określonych zadań. Kto jest posłany do studiów, to winien
studiować. Kto jest posłany do wojska, ten ma wypełniać zadania obronności
kraju itd. Jezus Chrystus został przez Ojca posłany na świat nie aby pełnić
swoją wolę, ale tego, który go posłał. Jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii
Chrystus mówi: „Moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał”
(J 4,  34).  Wolą  posyłającego nas Boga jest nasze zbawienie i  oddanie Bogu
chwały. 

„Będę na wieki sławił łaski Pana” – jeszcze brzmi w naszych uszach re-
fren śpiewany po pierwszym czytaniu liturgicznym. Sławimy łaski Pana ra-
zem z biskupem, który obejmuje diecezję sosnowiecką i dołączamy swój głos
do chóru wiernych, którzy od roku 1992 jako samodzielny Kościół diecezjalny
chwalą Boga i  wzywają wiernych do szukania zbawienia.

Święcenia biskupie we własnej katedrze to wydarzenie w życiu całego
Kościoła, nie tylko diecezjalnego, ale powszechnego, gdyż  mistyczny orga-
nizm Chrystusa jako wspólnota wierzących i ochrzczonych przyjmuje nowego
apostoła  do  kierowania  wiernych  do  niebieskiej  ojczyzny.  Cieszy  się  Lud
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Boży, cieszy się duchowieństwo, cieszą się osoby życia konsekrowanego, cie-
szy się  Episkopat,  świadomy, że do kolegium biskupów przychodzi nowy
brat, który przyjął mandat Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15).

Nowy biskup zna rzeczywistość polską, bo w Polsce się urodził i wycho-
wał. Otrzymane talenty ubogacił znajomością Kościoła powszechnego przez
to,  że wykorzystując teologiczne studia ubogacił  swą  wiedzę  w wiecznym
mieście Rzymie, a potem służył Stolicy Apostolskiej jako sekretarz Rady ds.
Rodziny, wielokrotnie reprezentując urzędy Stolicy Apostolskiej na różnych
zjazdach i kongresach międzynarodowych. Także pełnił zadania bardzo waż-
ne przewodząc jako rektor Polskiemu Kolegium Papieskiemu w Rzymie. Wra-
ca do Ojczyzny z wielką znajomością problematyki rodzinnej i to w kontekście
zmagań z zagrożeniami, jakie na różnych odcinkach życia społecznego wła-
śnie dotykają rodzinę.

Młody jest Kościół sosnowiecki. Powołany został do służby Panu w mar-
cu roku 1992, a już 30 maja tego samego roku w tejże świątyni, w tejże kate-
drze miałem łaskę konsekrować pierwszego dla diecezji biskupa Adama Śmi-
gielskiego.  Biskup  Adam  tak  zorganizował  diecezję  pod  względem
administracyjnym i duchowym, że podczas pielgrzymki do Polski  w roku
1999 mógł Ojca Świętego podejmować w Sosnowcu. Warto przypomnieć tam-
ten dzień  14 czerwca, gdy papież  stanął  przy pięknym ołtarzu na osiedlu
Gwiezdna. Z wysokości ołtarza Jan Paweł II mógł obserwować zwarte bloki
mieszkalne,  które  jakby  zamykały  zgromadzenie  przydając  mu  skupienia.
Nad głową Ojca Świętego wznosił się krzyż, wielki krzyż na tle dużej, samot-
nej sosny, a na stopniach wiodących do ołtarza kwiaty i kwiaty. Chcę przyto-
czyć słowa, którymi Ojciec Święty podzielił się z uczestnikami w tej modli-
twie: „Dzisiejsze spotkanie – mówił – wywołuje w mej pamięci wspomnienia
tych uroczystości, które przeżywaliśmy tu, w Sosnowcu, w maju 1967 roku.
W kościele  Wniebowzięcia  Najświętszej  Maryi  Panny,  dzisiejszej  Katedrze,
przy udziale Prymasa Tysiąclecia oraz innych biskupów polskich celebrowali-
śmy wówczas obchody milenijne. To były trudne czasy. Były trudne szczegól-
nie dla tych, którzy chcieli otwarcie wyznawać swoją wiarę i przynależność do
Kościoła. Pamiętam, jakie wielkie znaczenie miało wówczas nauczanie Soboru
Watykańskiego II. Dziś czasy się zmieniły. Jest to wielki dar Bożej Opatrzno-
ści”. Tak powiedział papież. 

Wspominając czasy sprzed ponad 40 lat chciał Ojciec Święty wskazać na
stałą  obecność  Kościoła we wspólnocie  narodowej.  Kościół  wypełnia  wolę
swojego Zbawiciela  Jezusa Chrystusa w każdych okolicznościach,  podczas
wojen i pokoju, w biedzie i dobrobycie, w wolności i w niewoli, w zdrowiu i w
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chorobie. Te zadania starał się wypełniać śp. biskup Adam Śmigielski. W ubie-
głym roku 18 maja zaprosił mnie do celebry w Dąbrowie Górniczej, aby uczcić
pamięć Matki Bożej Anielskiej w 40. rocznicę koronacji jej obrazu. Choroba za-
częła wtedy dawać znaki swojej obecności w organizmie, ale biskup Adam pe-
łen ufności dawał świadectwo miłości dla diecezji i gotowości do pełnienia
woli Bożej. 

Dziś, gdy przychodzi nowy arcypasterz, i on w swoim zawołaniu bisku-
pim także umieścił prawdę o pełnieniu woli Bożej. Pełnienie woli Bożej należy
do zaszczytnych obowiązków każdego człowieka. Każdy z nas ma przez Boga
wyznaczoną drogę, został bowiem posłany do wypełnienia określonych za-
dań w rodzinie, w społeczeństwie, w swoim zawodzie, w Ojczyźnie lub w Ko-
ściele. Jeżeli taki nacisk kładziemy na wypełnienie woli Bożej, a nie własnej, to
rodzi się pytanie – a co z naszą wolnością? Czy musimy rezygnować z daru
wolności, a więc dokonywania wyboru? Odpowiedź jest prosta, ale wymaga-
jąca namysłu. Człowiek ma wolność wyboru. Czasem wybiera trafnie, a cza-
sem źle. Wiele razy sami przychwytujemy się na tym, że dokonaliśmy złego
wyboru. Przypomnijmy sobie przykład pierwszych rodziców. Adam i Ewa
skorzystali  z  wolnej  woli,  skorzystali  z  pełnej  wolności.  Dokonali  wyboru
wbrew zaleceniu Boga i popełnili straszny błąd. Wyboru trzeba dokonywać
z namysłem; po prostu spośród wielu możliwości odczytywać jaka jest wola
Boża. Nasza wolność polega także na tym, aby chcieć odnaleźć wolę Boga,
a tego trzeba się uczyć. Często uczymy się pełnić wolę Bożą przez posłuszeń-
stwo przykazaniom; często wola Boża przejawia się w dobrych radach i prze-
kazywaniu doświadczeń ze strony życzliwych ludzi.

W drugim czytaniu, które stanowi fragment listu św. Pawła do Tymote-
usza, odnajdujemy pouczenia jakich doświadczaliśmy. I to właśnie jest takie
przeżycie, które apostoł udziela swojemu młodemu wówczas biskupowi Ty-
moteuszowi. Pisze on: „Przykładaj się do czytania” – oczywiście do czytania
Słowa Bożego, Pisma Świętego, „Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który zo-
stał ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium prezbiterów.
W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla
wszystkich” (1 Tm 4, 13–15). Kościół, gdy wysyła do ewangelizacji także przy-
wołuje i stosuje pouczenia, wyjaśnia zadania jakie stoją przed święconym bi-
skupem. I to słyszeliśmy w tym pouczeniu, które na początku słowa głoszone-
go odczytałem. Jak dowiadujemy się z tego pouczenia, biskup nie pozostaje
sam. Stają przy nim kapłani, często z biskupem pomocniczym na czele, i inni
duchowni podzieleni na dekanaty, potem świeccy, skupiający się w radach,
organizacjach, stowarzyszeniach i zespołach, którzy oddają wielką pomoc na
polu modlitewnym, zwłaszcza przez różaniec, na polu liturgicznym, przez
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chóry i animację biblijną oraz na polu dobroczynności, przez bardzo szeroki
wachlarz pomocy charytatywnej. Wyliczając bardzo skrótowo zadania świec-
kich  w apostolstwie  diecezjalnym na  pierwszym miejscu  stawiamy troskę
o rodzinę, która jest nie tylko kolebką przyszłego pokolenia, ale także szkołą
miłości, szkołą przebaczenia i szkołą współpracy. Ale żadna instytucja prawa
naturalnego i Bożego nie jest dziś tak atakowana, jak wspólnota małżeńska
i rodzinna. Ogólne rozdrażnienie społeczne, ciągłe oskarżenia, nieuczciwość,
niedotrzymywanie słowa i jakby ogólne oszołomienie odbijają się na rodzinie,
a z kolei słaba rodzina, zlepek ludzi pod jednym dachem bez miłości, generuje
patologie społeczne. 

Nie muszę wyszczególniać całego zła, gdyż doświadczamy tego niemal
na co dzień. Zwróćmy raczej uwagę na siły, które przez posługę Ducha jedno-
czą  ludzi.  Dlatego jest w Kościele partykularnym diecezja,  ale ona nie jest
w izolacji. Najbliższa więź to metropolia, a w waszym wypadku Częstochowa
z Jasną Górą, a więc przemożna opieka Matki Jezusa Chrystusa, naszej Królo-
wej. Metropolia objęta jest wspólnotą biskupów Konferencji Episkopatu, któ-
rych żyjących jest aktualnie w Polsce ponad 130. Biskupi stanowią kolegium
wielkiego, wzajemnego zaufania. To się nie podoba wrogom Kościoła, dlatego
tak liczne ataki. W okresie minionym, który nazwano okresem błędów i wypa-
czeń, nękano duchownych w sposób nachalny i dlatego pozostały w kilkuna-
stu wypadkach świadectwa słabości, ale nie przestępstwa. Nękających perfid-
nie agentów nie wspomina się. Przypomnijmy sobie proces nad Chrystusem.
Jakie wtedy wysuwano oskarżenia pod adresem Syna Bożego.

Na  zakończenie chciałbym raz jeszcze zacytować  pouczenie, które jest
wypisane w księdze obrzędów: „Z radością zatem przyjmijcie naszego brata,
którego my biskupi przez nałożenie rąk włączamy do naszego kolegium. Sza-
nujcie go jako sługę Chrystusa i szafarza Bożych misteriów, waszego Przyja-
ciela i Ojca”. Amen!
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PRZEMÓWIENIE JE KS. ABP. JÓZEFA KOWALCZYKA, 
NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO W POLSCE, WYGŁOSZONE NA

ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI KONSEKRACJI I INGRESU
BISKUPA GRZEGORZA KASZAKA, ORDYNARIUSZA

SOSNOWIECKIEGO

(tekst przemówienia spisany z zapisu filmowego uroczystości konsekracji
i ingresu dokonanej przez TV TRWAM)

Czcigodny i drogi Księże Biskupie Grzegorzu, Pasterzu Kościoła Sosno-
wieckiego!

Dzień Twoich święceń biskupich i uroczystego ingresu do sosnowieckiej
katedry oraz urzędowego przejęcia jurysdykcyjnych uprawnień biskupa die-
cezjalnego jest ważnym wydarzeniem w historii młodej diecezji sosnowieckiej.
Od tej chwili jesteś bowiem jej drugim biskupem. Kilka miesięcy temu, w paź-
dzierniku ubiegłego roku, jak to już zostało powiedziane przez Księdza Pry-
masa,  odszedł  do  Pana  po  wieczną  nagrodę  Twój  poprzednik  śp.  biskup
Adam, który pasterzował w tej diecezji od początku jej istnienia, tj. od 1992
roku. Dziś jeszcze raz składamy Bogu dziękczynienie za wszelkie dobro, jakie
przez jego posługę się dokonało, w szczególności za zorganizowanie podsta-
wowych struktur diecezjalnych, wyższego seminarium duchownego, Kurii Bi-
skupiej, Wydziału Katechetycznego, Sądu Biskupiego, „Caritas” diecezjalnej
czy Instytutu Akcji Katolickiej. Dziękujemy za wyświęconych kapłanów, kon-
sekrowane świątynie, erygowane parafie, za jego wysiłek kształtowania chrze-
ścijańskiej  świadomości  wiernych,  za  pasterską  troskę  o  młodych,  o  ludzi
w podeszłym wieku czy niepełnosprawnych. Dziękujemy za zorganizowanie
w Sosnowcu historycznego spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.
Niech miłosierny Bóg przyjmie  go  do chwały zmartwychwstania,  a  nasza
wdzięczność niech się wyrazi tym modlitewnym wspomnieniem i dziękczy-
nieniem za jego pasterską posługę.

Księże Biskupie Grzegorzu!
Dziś przejmujesz to piękne dziedzictwo wypracowane przez 17 lat istnie-

nia diecezji. Przychodzisz pełen gorliwości i zapału, aby jej służyć, aby ją roz-
wijać, ubogacać, korzystając z doświadczeń, które przynosisz. A jest to dzie-
dzictwo  Kościoła  powszechnego  zdobyte  podczas  długoletniego  pobytu
w Rzymie, gdzie spełniałeś prawie całe swoje życie kapłańskie. Były to naj-
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pierw studia specjalistyczne z teologii moralnej, potem dziesięcioletnia praca
w Papieskiej Radzie ds. Rodziny, następnie posługa rektora Papieskiego Insty-
tutu Kościelnego w Rzymie, powrót do Papieskiej Rady ds. Rodziny, tym ra-
zem już w charakterze jej sekretarza. Nic więc dziwnego, że wśród gości przy-
byłych  na  dzisiejszą  uroczystość  jest  przewodniczący  tejże  Rady  Jego
Eminencja Ks. Kard. Ennio Antonelli, którego w tym miejscu serdecznie po-
zdrawiam  i  witam  także  wraz  z  przybyłymi  gośćmi  z  Rzymu,  kolegami
w pracy i posłudze kapłańskiej. Dziękujemy im za obecność, za tę solidarność
braterską i kapłańską.

Księże Biskupie Grzegorzu!
W jednym z wywiadów po otrzymaniu nominacji biskupiej powiedziałeś

takie słowa: „Przychodzę z bogatym doświadczeniem pracy w Watykanie na
rzecz dobra  rodziny,  małżeństwa i  dobra ludzkiego.  Te  doświadczenia na
pewno będą miały wpływ na moje biskupie działanie na ziemi do której zosta-
ję posłany”. Troska o dobro małżeństwa i rodziny, wysiłek na rzecz ochrony
ludzkiego życia to istotne elementy twojej pasterskiej posługi, którą dziś po-
dejmujesz  w  diecezji  sosnowieckiej,  kierując  się  pragnieniem  wyrażonym
w słowach,  które  wyraziłeś  w  swoim  biskupim  zawołaniu:  „Pełnić  Twoją
wolę”. Na tej nowej drodze Twojej posługi i powołania pragnę Ci złożyć naj-
lepsze życzenia i czynię to słowami modlitwy ze świeceń biskupich: „Ojcze,
który znasz serca, spraw, aby ten Twój sługa, którego wybrałeś na biskupa so-
snowieckiego, kierował Twoim świętym ludem i nienagannie sprawował naj-
wyższe kapłaństwo, służąc Tobie dniem i nocą. Niech nieustannie wyjednuje
Twoją łaskawość i składa dary Twojego Kościoła. Niech mocą Ducha posiada
płynącą z najwyższego kapłaństwa władzę odpuszczania grzechów zgodnie
z Twoim poleceniem. Niech rozdziela obowiązki według Twojej woli i niech
rozwiązuje wszelkie więzy tą władzą, która została mu dana. Niech będzie ła-
godny i czystego serca, niech podobnie pełni swoją misję do Twojego Syna, Je-
zusa Chrystusa, przez którego Tobie chwała i potęga, i cześć, z Duchem świę-
tym, w świętym Kościele Bożym, teraz i na wieki wieków. Amen!”. 

Szczęść Ci Boże na tej drodze Twojego nowego powołania, którego księ-
gę  dzisiaj rozpoczynasz, a jest to księga tajemnicza i będzie ona z każdym
dniem stawała się coraz mniej tajemniczą, a bardziej przejrzystą i czytelną dla
nas wszystkich. 

Szczęść Ci Boże!
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PRZEMÓWIENIE PANA KAZIMIERZA GÓRSKIEGO PREZYDENTA
MIASTA SOSNOWCA W CZASIE UROCZYSTOŚCI KONSEKRACJI

I INGRESU BISKUPA GRZEGORZA KASZAKA

(tekst uzyskany dzięki uprzejmości Sekretariatu Prezydenta 
miasta Sosnowca)

Eminencjo, Księże Kardynale Prymasie, Eminencje i Ekscelencje, Księ-
ża Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni dzisiaj w sosnowieckiej ka-
tedrze!

Na Wasze ręce, w imieniu wszystkich tu zebranych: władz państwo-
wych i  samorządowych oraz wiernych diecezji  sosnowieckiej,  w imieniu
wszystkich ludzi dobrej woli zamieszkujących Ziemię  Zagłębiowską  oraz
ziemie okoliczne, pragnę wyrazić wobec Jego Świątobliwości Papieża Bene-
dykta XVI wielką radość i wdzięczność za dar nowego Biskupa Sosnowiec-
kiego – ks. Grzegorza Kaszaka.

Chcemy go przyjąć z całą otwartością i serdecznością, ufając, że będzie
on godnym następcą  Apostołów i Pierwszego Biskupa Sosnowieckiego –
Adama Śmigielskiego, który przez 16 lat swego biskupiego posługiwania
tak wiele zrobił dla tego miasta i tej diecezji i którego wciąż mamy żywo
w pamięci.

Ekscelencjo, czcigodny i drogi Księże Biskupie Grzegorzu! Nowy Bi-
skupie Sosnowiecki!

Bardzo, bardzo gorąco i serdecznie WITAMY w Sosnowcu, w Zagłębiu,
i we wszystkich zakątkach naszej młodej diecezji!

Witamy w Zagłębiu, które ciągle chce być czerwonym, ale z miłości do
Boga, człowieka i ojczyzny, co potwierdziło krwią  i pracą  wielu pokoleń.
Jesteśmy w katedrze, którą  wybudowali ci sami robotnicy, którzy w 1905
roku wystąpili przeciwko carskiemu zaborcy. Patrzymy na Ciebie z wielką
nadzieją!  Chcemy  widzieć  w  Tobie  następcę  Apostołów,  który  jest  nam
dany, aby nas prowadzić,  umacniać  i  podtrzymywać,  szczególnie w tych
trudnych czasach początków trzeciego tysiąclecia, czasach coraz większego
zamętu i kryzysu, nie tylko w sferze gospodarki ale nade wszystko w świe-
cie wartości, etyki i kultury. Zrządzeniem Bożej Opatrzności, podejmujesz
swoje zadanie nie tylko w niełatwym czasie ale i w wymagającej diecezji,
w której wielu będzie patrzeć  na ciebie życzliwym ale i zarazem krytycz-
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nym okiem. Nie tyle z racji Twojego młodego wieku, ale przede wszystkim
dlatego, że chcą widzieć w Tobie prawdziwie Dobrego Pasterza, który zna
swoje owce i troszczy się na pierwszym miejscu nie o własne sprawy, ale
o sprawy owczarni!

Kiedy przed dziesięcioma laty gościliśmy tutaj w Sosnowcu Wielkiego
Papieża Polaka, powiedział  o nas: „Jednym z najważniejszych zadań  Ko-
ścioła […] jest pełne delikatności i dyskrecji kształtowanie ludzkich sumień.
[…] Świat pracy potrzebuje ludzi prawego sumienia. Świat pracy oczekuje
od Kościoła posługi sumienia”.

Benedykt XVI, przywołując słowa Jana Pawła II, tak mówił do bisku-
pów polskich:

„Diecezja  odzwierciedla  sposób  bycia  jej  biskupa,  Jego  cnoty  –  […]
praktyka ubóstwa, prostota, Jego wrażliwość sumienia – zapisują się nieja-
ko w sercach”. 

Tej prostoty i zarazem tej wrażliwości na sprawy ludzi w tym czasie
i tej diecezji najbardziej nam trzeba. Na ten trud, ale z pewnością i wielką
radość, biskupiego posługiwania w diecezji sosnowieckiej wszyscy z całego
serca  życzymy  Bożego  błogosławieństwa  i  głośno  mówimy:  SZCZĘŚĆ
BOŻE! Niech Bóg Ci błogosławi. 
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PODZIĘKOWANIA JE BISKUPA GRZEGORZA KASZAKA,
 ORDYNARIUSZA SOSNOWIECKIEGO, WYGŁOSZONE PO

UROCZYSTOŚCIACH KONSEKRACJI I INGRESU 
W DNIU 28 MARCA 2009 R. W KATEDRZE SOSNOWIECKIEJ

(tekst podziękowań uzyskany dzięki uprzejmości ks. dr. Mariusza Karasia,
dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej 

w Sosnowcu)

Eminencje!
Ekscelencje!
Czcigodni  Księża!
Umiłowani w Chrystusie Panu!
Szanowni Państwo!

Dana mi została dzisiaj wielka łaska. Wszechmogącemu Bogu w Trójcy
Jedynemu niech więc będzie należna cześć i uwielbienie oraz chwała. 

Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI z tej pięknej katedry ślę do Watyka-
nu moje najgłębsze wyrazy wdzięczności, szacunku i synowskiego oddania
w Chrystusie Panu.

Wdzięczny jestem również  tym, którzy poprzez stary gest nałożenia
rąk i specjalną modlitwę konsekracyjną uczynili mnie biskupem – jednym
z następców apostołów, biskupem i pasterzem diecezji sosnowieckiej. Pra-
gnę,  tak jak najlepiej  potrafię,  wyrazić  moją  wdzięczność  Jego Eminencji
Księdzu Kardynałowi Józefowi Glempowi – Prymasowi Polski, Jego Emi-
nencji Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi – Metropolicie Kra-
kowskiemu i Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Stanisławowi Nowa-
kowi – Metropolicie Częstochowskiemu. To są  osoby, które pomagały mi
i mnie wspierały efektywnie na rożne sposoby, kiedy byłem w Rzymie.

Nie byłoby mnie tutaj dzisiaj gdyby nie moi kochani rodzice. Za życie
mi przekazane i za trudy wychowania z tym związane bardzo Wam dzię-
kuję. Za Was będę się modlił w każdym momencie mego życia.

Jestem ogromnie zaszczycony obecnością wśród nas dostojnego gościa
z Watykanu. Pozwólcie, że Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Ennio An-
tonelli i gościom przybyłym z Włoch podziękuję w ich ojczystym języku:

Eminenza Reverendissima, desidero esprimerLe la mia viva gratitudi-
ne per la presenza di Vostra Eminenza tra noi. Tale presenza onora non sol-
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tanto me, ma anche la chiesa locale di Sosnowiec. Per tale benevole gesto nei
miei confronti Dio La ricolmi di ogni bene. Ringrazio vivamente tutti i miei
bravi collaboratori del Pontificio Consiglio per la Famiglia, cari amici italia-
ni e messicani, in modo particolare il mio grande amico il Rev. don Alberto
Vallotto, Arciprete di Fanzaso e tutti i fonzasini gui presenti. Tante grazie
per tutto il bene che avete fatto per me.

Dzisiaj zostałem otoczony chwałą Kościoła Polskiego. A tą chwałą nikt
inny jak nasi najdostojniejsi Księża Biskupi, którzy swoją obecnością bardzo
mnie uradowali i zaszczycili. Jest wśród nich Jego Eminencja Ksiądz Kardy-
nał Franciszek Macharski, Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Kowal-
czyk – Nuncjusz Apostolski.  Dołączył  do nich także drogi mojemu sercu
Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki – Arcybiskup
Lwowski. Tak jak na polskiego biskupa przystało, żadnego obowiązku nie
opuścili, a wręcz przeciwnie, w swoich kalendarzach biskupich dodatkowe
zadanie, tzn. przybycie na moją konsekrację do Sosnowca, sobie wyznaczy-
li. Za wielkoduszność i biskupią solidarność nie pierwszy, ale i nie ostatni
raz mówię wielkie Bóg zapłać. 

Są także wśród nas księża, którzy prześwietne progi Watykanu opuści-
li i na chwilę Ojca Świętego bez ich jakże ważnej pomocy zostawili, i skrom-
niejsze,  ale  za  to  przepiękne  progi  katedry  sosnowieckiej  przekroczyli.
Moim przyjaciołom z Wiecznego Miasta bardzo dziękuję za wspólnie prze-
żyte lata, za przyjaźń i jakże radującą mnie obecność. 

Za reprezentowanie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dziękuję księ-
dzu Romanowi Indrzejczykowi, a panu Kazimierzowi Górskiemu, Prezy-
dentowi  Miasta  Sosnowca,  dziękuję  za  adresowane  do  mnie  w  imieniu
wszystkich piękne słowa. 

Dziękuję wszystkim przedstawicielom władzy, którzy dzisiaj tu w tej
katedrze  reprezentują  powierzony mojej  pasterskiej  pieczy  lud  Zagłębia.
I w imię odpowiedzialności za ten lud chciałbym Was dzisiaj także prosić,
byśmy wspólnie razem współpracowali na tych płaszczyznach, gdzie bę-
dziemy mogli pomagać,  rozwiązywać problemy każdego obywatela – dla
wspólnego dobra.

Za  obecność  i  za  pomoc  w  zorganizowaniu  dzisiejszej  uroczystości
jeszcze raz władzom miasta Sosnowca bardzo dziękuję. 

Ojciec Święty w swojej bulli wspomniał moich rodziców i dwóch mo-
ich braci. Ale tak naprawdę  członków mojej bliższej i dalszej rodziny jest
wielu. I  ta  duża wielopokoleniowa rodzina to  moja otucha. To najlepsze
środowisko, jakie przez Boga zostaje człowiekowi dane, by mógł wzrastać
i dobrze się rozwijać. I tak jak w innych ważnych momentach mojego życia
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byli przy mnie, tak i dzisiaj są ze mną. Przybyli z różnych zakątków Polski
pokonując setki kilometrów. Jestem Wam kochani wdzięczny za to, ze jeste-
ście i że mnie wspieracie, także dzisiaj.

Pragnę  wyrazić  także  moje  uznanie  i  ogromną  wdzięczność  dla
wszystkich tu obecnych moich przyjaciół i znajomych z odległego rodzinne-
go miasta Choszczna. Pokonaliście dla mnie trudy podróży. Za wszelkie
dobro mi uczynione niech Wam Pan Bóg wynagrodzi.

Dziękuję także wszystkim moim przyjaciołom i znajomym: ze Szczeci-
na, z Warszawy, z Torunia, z Zielonej Góry, z Krakowa, ze Stoczka. Zgro-
madziły się licznie dzisiaj wokół mnie osoby konsekrowane, a wśród nich
drogie mojemu sercu Siostry Służebniczki z Matką Generalną, Bracia Serca
Jezusowego z Bratem Generałem. Bóg Wam zapłać!

Mówi się, i to słusznie, że nasza ukochana polska ziemia posiada liczne
skarby. Ale jest na ziemi skarb niezwykły i jedyny, dzięki któremu nasza oj-
czyzna przybliża się do nieba. Tym skarbem jest polski kapłan. Widząc ta-
kie bogactwo, tak licznie zgromadzonych księży jestem bardzo szczęśliwy.
Są wśród nich moi profesorowie, wychowawcy, kursowi koledzy, przyjaciele
i znajomi. Jest mi również bardzo miło, że tak wielu kapłanów diecezji so-
snowieckiej przybyło dzisiaj do katedry. Wszystkim bardzo pięknie dziękuję.

Konsekracja biskupia to wielkie przedsięwzięcie, a tak pięknie zostało
zorganizowane. Bardzo dziękuję  Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Pio-
trowi Skusze za administrowanie diecezją po śmierci mojego poprzednika
na stolicy biskupiej  w Sosnowcu, księdza biskupa Adama Śmigielskiego,
który niech odpoczywa w pokoju. 

Wszystkim, którzy się natrudzili, aby uświetnić naszą uroczystość: ko-
mitetowi organizacyjnemu, chórowi, służbie liturgicznej mówię Bóg zapłać.

Dziękuję  również  przełożonym i  klerykom naszego  Sosnowieckiego
Seminarium z siedzibą w Krakowie. Dziękuje Wam za oprawę liturgiczną
dzisiejszej uroczystości, za godziny prób w seminarium przed dzisiejszym
wydarzeniem. Wy jesteście nie tylko moją źrenicą, ale również moją radością
i moją nadzieją. 

Umiłowani w Chrystusie Panu! Drodzy Diecezjanie!
Po ogłoszeniu mojej nominacji na biskupa sosnowieckiego padło pod

moim adresem wiele ciepłych i serdecznych słów. Wszystkie traktuję jako
kredyt zaufania, za który bardzo, ale to bardzo dziękuję. Nadchodzi teraz
czas,  aby ten kredyt  spłacać.  Jak  to  zamierzam uczynić?  Poprzez  miłość
skierowaną do każdego z Was bez wyjątku. Niech wyrazem mojej miłości
będzie codzienna modlitwa, którą zanosił będę do Boga w waszych inten-
cjach.
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Wszystkich  bardzo serdecznie  pozdrawiam i  mówię  „Bóg Wam za-
płać”. Za jeszcze jedno chciałem Wam podziękować - za to, żeście strudzo-
nym podróżą moim gościom ustąpili miejsca w katedrze. Bardzo dziękuję.

Na  koniec  bardzo  serdecznie  pozdrawiam  tych,  którzy  są  z  nami
w modlitewnej łączności dzięki Radiu Maryja, Telewizji Trwam i Telewizji
Silesia. Za transmisję dzisiejszej uroczystości – radiową i telewizyjną – bar-
dzo dziękuję. A wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja i telewidzów Tele-
wizji Trwam i telewizji Silesia niech Pan Bóg ma w swojej opiece.

I to, co się dzisiaj wydarzyło niech będzie Ad maiorem Dei gloriam.
Amen.

THE APPOINTMENT, CONSECRATION AND INGRESS OF 
THE DIOCESAN BISHOP OF SOSNOWIEC, GRZEGORZ KASZAK, PH.D. 

On the 4th of February 2009 at 12 o’clock the decision of the Holy Father Benedict
XVI was publicly announced, by the terms of which prelate Grzegorz Kaszak, a former
secretary  of the Pontifical Council for the Family, became the diocesan bishop of the dio-
cese of Sosnowiec.

The celebration of the consecration and ingress of the bishop into the cathedral of
Sosnowiec took place on the 28th of March 2009. The celebration was attended by 37 car-
dinals, archbishops and bishops. The new bishop’s main consecrators were the primate
of Poland, cardinal Józef Glemp, while the co – consecrators were cardinal Stanisław
Dziwisz, the metropolitan of Kraków and archbishop Stanisław Nowak, the metropolit-
an of Częstochowa. The consecration and ingress were attended by cardinal Ennio Ant-
onelli, the president of the Pontifical Council for the Family, archbishop Józef Kowal-
czyk, the Apostolic Nuncio in Poland as well as clergymen and the congregation in great
numbers from the dioceses of Sosnowiec, Szczecin – Kamień,  Zielona Góra, his home
parish in Choszczno and from Italy and Mexico. 

Bishop Phd Grzegorz Kaszak was born on the 24th of February 1964 in Choszczno
(the archdiocese of Szczecin – Kamień). He took holy orders from bishop Kazimierz Ma-
jdański. In 1990 he was sent to Rome to specialist studies on moral theology. In the years
1992–2002 he worked in the Pontifical Council for the Family. In the years 2002–2007 he
performed his duties as the rector of the Polish Papal Ecclesiastical Institute in Rome. In
2007 he returned to work in the Pontifical Council for the Family, appointed by the Pope
Benedict XVI its general secretary.

tłum. Wojciech Sowiński





TOM IX SOSNOWIECKIE  STUDIA  TEOLOGICZNE 2009

Ks. Mariusz Trąba
Przydrożne krzyże i kapliczki Zagłębia Dąbrowskiego...

PRZYDROŻNE KRZYŻE I KAPLICZKI 
ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W LATACH 1946–1950

„Przy drogach i na polach w wielu wioskach rozrzucone są kapliczki
i krzyże. Wiadomości o nich brak” – napisał w 1950 roku do archiwum die-
cezjalnego w Częstochowie proboszcz parafii  Siewierz,  ks.  Jan Domarań-
czyk1. I właściwie chyba to jedno zdanie najtrafniej opisuje los tych wspa-
niałych zabytków. Ich znaczna liczba wskazywała zawsze miejsca ważne
w życiu ludzi, a jednocześnie ich przemijanie i znikanie z krajobrazu może
być metaforą ludzkiego losu. Bardzo rzadko zdarza się, aby zachowała się
dokumentacja,  czy to  opisowa czy ilustracyjna,  owych świadectw wiary,
a przecież przez wieki kapliczki i krzyże były stałym elementem polskiego
krajobrazu, a także symbolem głębokiej wiary ludu polskiego2. Podkreśla to

1 Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej [dalej: AACz], syg. KB 103: Dane do ar-
chiwum diecezji w Częstochowie o kościołach, cmentarzach, plebaniach, kaplicach, brac-
twach, odpustach i archiwach 1946-1950, k. 939.

2 D. OLSZEWSKI, Motywy maryjne w polskiej religijności w XIX wieku, [w:] Niepokala-
na. Kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku, red. B. PYLAK, CZ. KRAKOWIAK,
Lublin 1988, s. 77; E. MARSZAŁEK, Kapliczki – leśne ślady wiary, [w:] Ecclesiae, patriae et
homini  serviens.  Księga  pamiątkowa  dedykowana  księdzu  biskupowi  Kazimierzowi  Górnemu
z okazji 70. rocznicy urodzin oraz piętnastolecia posługi pasterskiej w Kościele rzeszowskim, t. 1,
red. E. BIAŁOGŁOWSKI, A. GARBARZ, H. JANICKA, M. TRAWKA, S. ZYCH, Rzeszów
2007, s. 311–328; J. JASIŃSKI, Maryjne kaplice i kapliczki przydrożne na Warmii w XIX wieku,
[w:] tamże, s. 641–654; A. VARNAS, Krzyże litewskie, oprac. J. OSTASZEWSKA-NOWIC-
KA, Poznań 2005; Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej. Tarnów
1983; M. DERUS, Kapliczki i krzyże przydrożne Siemianowic Śląskich, Siemianowice Śląskie
1999; U. JANICKA-KRZYWDA,  Kapliczki i krzyże przydrożne polskiego Podkarpacia, War-
szawa 1991; A. JAŚKIEWICZ, Kapliczki i krzyże przydrożne Częstochowy i okolic, Częstocho-
wa 2003; A. GAŁECKA-PADUCHOWA, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne ziemi racibor-
skiej,  Katowice  1997;  S.  GADOMSKI,  Krajobraz  z  kapliczką.  Kapliczki,  krzyże  i  figury
przydrożne województwa katowickiego, Katowice 1997; A. WIERZGOŃ, Krzyże, kapliczki i fi-
gury przydrożne, Opole 1992; A. RÓŻYCKI, Pejzaż frasobliwy. Kapliczki i krzyże przydrożne,
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m.in. znany polski etnograf i historyk Zygmunt Gloger pisząc na początku
XX wieku: „Silna wiara ludu katolickiego w Polsce i darmo otrzymywane
drewno z lasów dworskich, były powodem do stawiania prawie na każdym
kroku godeł męki Chrystusowej, tj. figur i krzyżów drewnianych”3.

Krzyże i kapliczki przydrożne stawiano w bardzo różnych intencjach
i z bardzo różnorakich okazji. Przede wszystkim były one wyrazem wiary
w wielką moc krzyża Chrystusa, Jego męki oraz zmartwychwstania4. Były
one  znakiem,  który  przypominać  miał  wiernym  o  potrzebie  modlitwy.
Niósł ze sobą napomnienie moralne, iż zawsze należy unikać krętej drogi
świata, która może pogrążyć w grzechu i śmierci wiecznej, a podążać „dro-
gą krzyżową Chrystusa, choć cierniem usłaną, lecz do nieba wiodącą”5. 

W dawniejszych czasach uważano krzyż za miejsce azylu dla niewin-
nie ściganych. Były one także miejscem eksporty dla zmarłych z danej wsi6.
Bardzo często stawiano je  na rozstaju dróg,  które od wieków uznawano
z miejsce działania złych duchów; u wejścia do wsi, miasta lub obejścia, aby
chroniły mieszkańców danej osady. Stawiano owe znaki wiary w miejscu,
w którym dokonano morderstwa, samobójstwa; w którym znaleziono nie-
ochrzczone dziecko lub ludzką czaszkę. Krzyże lub kapliczki pojawiały się
też w miejscach, które wiązano z cudownymi objawieniami się świętych lub
Matki Bożej. Stawiano je jako wyraz podziękowania za Bożą opiekę w cza-
sie pomoru, głodu, wojny, za wysłuchanie próśb, uzdrowienie z choroby,
powrót z dalekiej podróży, ocalenie z powodzi lub pożaru, ale także jako
pokutę za ciężkie grzechy, np. zabójstwo czy profanację Najświętszego Sa-
kramentu, np. w miejscu gdzie złodzieje wysypali z puszek ukradzionych
z pobliskiego kościoła Ciało Chrystusa7. Okazję do fundacji krzyża lub ka-
pliczki przy drodze stanowiły także wydarzenia religijne, jak np. obchody
Roku Jubileuszowego w 1900 roku8. Wiele legend i opowieści związanych

Warszawa 2000; M.  LIPOK-BIERWIACZONEK,  Przy śląskich drogach. Kapliczki i krzyże
przydrożne na Górnym Śląsku, Katowice 1998; J.  TISCHNER,  Oczy ku widzeniu,  „Znak”
3(634)2008, s. 126–128.

3 Z. GLOGER, Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, t. 2, Warsza-
wa 1909, s. 166.

4 Por. C. SOKOŁOWSKI, Krzyż, [w:] Podręczna encyklopedia kościelna, t. 23–24, War-
szawa 1911, s. 80–90; Krzyż, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2004, k. 11–55.

5 X.  S.J.,  Krzyż,  [w:]  Encyklopedia  kościelna  podług teologicznej  encyklopedii  Wetzera
i Weltego z licznemi jej  dopełnieniami [...]  wydana przez X.  Michała Nowodworskiego, t.  11,
Warszawa 1878, s. 469.

6 Tamże, s. 468–469.
7 T. SEWERYN, Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce, Warszawa 1958, s. 25.
8 Tamże, s. 11.
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z polskimi  kapliczkami  i  przydrożnymi  krzyżami  zebrał  Wiktor  Zin
w swym przepięknym albumie Opowieści o polskich kapliczkach9.

Z istnieniem kapliczek i krzyży przydrożnych wiąże się wiele poboż-
nych zwyczajów. Zazwyczaj, przechodząc obok krzyża lub kapliczki, odda-
wano cześć  Bogu zdejmując nakrycie głowy, żegnając się,  a w niektórych
częściach Polski nawet przyklękając. Wyrazem wiary było także dekorowa-
nie kaplic kwiatami i zielenią. W czasie gdy zabrakło żywych kwiatów, ka-
pliczki  dekorowano bukietami sztucznych kwiatów z bibuły. Szczególnie
bogatą ową dekorację szykowano w maju, gdy przed kapliczkami zbierali
się wierni, aby odśpiewać litanię loretańską. Jednakże kapliczki i krzyże de-
korowano także na Boże Ciało, na dni krzyżowe oraz w październiku. Często
w czasie nabożeństw i modlitw przed nimi zapalano świece lub latarnie10.

Kapliczki  i  krzyże przydrożne w ciągu wieków miały jednak wielu
wrogów. Pierwszym z nich był i jest stale upływający czas. Stawiane i budo-
wane z drewna krzyże i kapliczki, już po kilkunastu latach butwiały, chyląc
się ku ziemi. Bardzo często wierni nie naprawiali owych zniszczeń wierząc
w nietykalności tego, co święte i co zostało ofiarowane Bogu11. Często krzy-
że przydrożne stawiano bardzo wysokie, a to z tego powodu, aby w miarę
butwienia można je było na nowo kilkakrotnie zakopać w ziemi. To zako-
pywanie i podpieranie krzyży miało miejsce zazwyczaj jesienią, po dniu za-
dusznym12.

Drugim wrogiem przydrożnych krzyży i kapliczek okazywał się często
sam człowiek. W czasie zaborów władze rosyjskie starały się  o to, aby te
wyrazy pobożności ludu polskiego zniknęły z pół i dróg. Carski generał gu-
bernator  Michał  Nikołajewicz  Murawiew,  który  zasłynął  z  okrucieństwa
w trakcie pacyfikacji powstania styczniowego na Litwie i Białorusi,  rozka-
zem z dnia 8 czerwca 1863 r. zakazał naprawiania starych krzyży i wzno-
szenia  nowych  poza  granicami  cmentarzy  grzebalnych.  Na  jego  rozkaz
niszczono także stare, zbutwiałe krzyże, uzasadniając takie działania fak-
tem, iż mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla przechodniów13. W 1871
roku generał gubernator z Lublina nakłaniał biskupa lubelskiego do tego,
aby poprzez duchowieństwo wpłynął na lud i doprowadził do zmniejsze-
nia liczby tych krzyży i figur. Tłumaczył to faktem, iż postawione krzyże

9 W. ZIN, Opowieści o polskich kapliczkach, fot. W. Oczkowski, S. Zin, Kraków 2004.
10 T. SEWERYN, Kapliczki i krzyże, dz. cyt., s. 25–26.
11 I.  CHARSZEWSKI,  Krzyże przydrożne, „Wiadomości Pasterskie” 1(1905), s. 773–

–775.
12 Z. GLOGER, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 3, Warszawa 1902, s. 2–3.
13 T. SEWERYN, Kapliczki i krzyże, dz. cyt., s. 11.
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lub figury są pozostawione bez opieki i mogą być przyczyną wypadków14.
Biskup  Walenty  Baranowski  na  taką  sugestie  odpowiedział  następująco:
„Krzyże i figury to religijna tradycja, żywo zespolona z obyczajami wier-
nych.  Jest  to rodzima pamiątka pobożności,  uboga ofiara,  niejako  votum,
znak błagalny albo dziękczynny, jest to religijna pociecha w utrapieniach
i smutkach, wynurzenie kornej podzięki w pomyślności i szczęściu, jest to
oratorjum, do którego schodzą się wierni, dla wielu jedyne, jak dla starców,
niedołężnych  i  słabszych  –  są  drogowskazem  Opatrzności.  Dlatego  nie
mogę zmniejszać zapału wiernych”15. Pomimo, że ukaz carski z 1896 r. od-
wołał częściowo surowy zakaz wznoszenia nowych krzyży, dalej jednak to
władze decydowały, czy można takowy znak wiary postawić. Za postawie-
nie krzyża przydrożnego bez takowego zezwolenia groziła kara16.

Wrogie wobec kapliczek i przydrożnych krzyży były i niemieckie wła-
dze okupacyjne w czasie II wojny światowej. Zmuszały one ludność miej-
scową pod karą wysokich grzywien, aby sama usuwała owe znaki religijne.
Pod pretekstem zbiórki metali kolorowych, usunięto wszystkie krzyże żela-
zne.  Kapliczki  nakazywano  rozebrać,  albowiem miały  one  przeszkadzać
w ruchu drogowym lub rozbudowie. Księżom nakazano ogłosić rozporzą-
dzenia o likwidacji krzyży i kapliczek z ambon. Zakazano im jednak jedno-
cześnie podawania wiadomości, że czynią to na rozkaz władz niemieckich.
Wierni sami rozbierali kaplice i demontowali krzyże mając nadzieję, że uda
im się w ten sposób ocalić od zajęcia przez Niemców kościół parafialny. Ka-
pliczki i świątki zwożono np. do kościoła i często w ostateczności palono17.
Obliczono, że na terenie samej diecezji częstochowskiej w latach okupacji
niemieckiej, w granicach 58 parafii, zniszczono wszystkie krzyże przydroż-
ne i kapliczki – w sumie około 800 obiektów. W innych parafiach krzyże,
które były zbyt stare lub rzeźbione, a przez to nie nadawały się do celów
użytkowych, przepiłowano i zniszczono18.

14 P. KUBICKI, Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861–1915, cz.
1, t. 1, Sandomierz 1933, s. 224.

15 Tamże, s. 224.
16 „Dwaj gospodarze wsi Bystrzejowice postawili przy szosie z Lublina do Kozic,

bez pozwolenia władzy, krzyż drewniany z napisem: «Od wojny, ognia i głodu zbaw
nas, Boże». Policja spisała protokół i gospodarzy przedstawiła do kary” – „Przegląd Kato-
licki” 3(1911), s. 56–57.

17 Z.  FIJAŁKOWSKI,  Kościół katolicki na ziemiach polskich w latach okupacji hitlerow-
skiej, Warszawa 1983, s. 260–261.

18 AKMCz,  Korespondencja  z  władzami  państwowymi,  t.  3:  1964–1969,  k.  3.  Wykaz
zbrodni  hitlerowskich  popełnionych  na  duchowieństwie  i  mieniu  kościelnym w latach  wojny
i okupacji 1939–1945 w diecezji częstochowskiej (24 X 1967).
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Zakończenie  II  wojny  światowej  nie  przyniosło niestety  kapliczkom
i krzyżom przydrożnym spokoju. Władze komunistyczne traktowały je jako
przejaw  ciemnoty i  zabobonu i wykorzystywały każdy środek i każdą  oko-
liczność, aby usunąć z krajobrazu polskich wsi i miast owe symbole wiary.
Największe nasilenie akcji władz administracyjnych w tym względzie przy-
padło na lata sześćdziesiąte. Krzyże stojące przy drogach zostały uznane za
zagrożenie dla neutralności światopoglądowej państwa socjalistycznego. Do
usunięcia z krajobrazu znaków religijności polskiego ludu służył np. proces
elektryfikacji. W miejsce kapliczek stojących przed domami stawiano słupy
trakcji elektrycznej, choć można było je poprowadzić inaczej. Jednakże wła-
dze zdecydowały, że w ten sposób zniszczy się bożki19.

Budowa bądź odnawianie przydrożnych krzyży i kapliczek były trak-
towane przez władze jako część problemu budownictwa sakralnego. W opi-
nii partii wszelkie dążenie do budowy tego typu obiektów sakralnych było
akcją kleru zmierzającą do klerykalizacji społeczeństwa, wobec czego stara-
no się wszelkimi możliwymi sposobami zapobiec budowie tych obiektów.
Nakładano kary grzywny na budujących kapliczki i stawiających przydroż-
ne figury, starano się  dyscyplinować władze architektoniczno-budowlane,
aby nie wydawały zezwoleń na powstanie takich obiektów, a także stale zo-
bowiązywano MO do częstszych i bardziej zdecydowanych akcji wobec tak
samych  nielegalnych obiektów, jak i ich budowniczych. Nowe instrumenty
do walki z budownictwem sakralnym, w tym i z kapliczkami oraz przy-
drożnymi krzyżami,  uzyskały władze wraz z wejściem w życie  z dniem
1 sierpnia 1961 r. nowego prawa budowlanego, którego przepisy odnośnie
budownictwa sakralnego były opracowane przy współudziale Urzędu do
Spraw Wyznań20. 

Niszczenie  symboli  religijnych spotykało się  z  protestami  wiernych.
Jednym z najbardziej znanych przykładów owego protestu były wydarze-
nia, które miały miejsce w Kraśniku Fabrycznym w czerwcu 1959 r. Wierni
w tej miejscowości na placu, gdzie miał stanąć kościół, wybudowali kaplicz-
kę oraz postawili krzyż. Oba owe obiekty zostały zdewastowane i zniszczo-
ne przez milicję. Na miejscu wydarzenia zebrał się tłum, który ruszył w kie-
runku  siedziby  MO  oraz  władz  miejskich.  Pomimo  wezwań  i  próśb
proboszcza z pobliskiego Kraśnika Lubelskiego tłum zaatakował  siedzibę

19 W. ZIN, Opowieści o polskich, dz. cyt., s. 9.
20 Archiwum Akt Nowych, Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-

niczej 1948–1989, syg. LI/152, k. 34–35. Inf. dotycząca sytuacji w budownictwie obiektów sa-
kralnych (czerwiec 1961).
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komendy MO. Przeciwko wiernym skierowano odziały ZOMO. W czasie
owych zamieszek aresztowano 61 osób, z których 20 skazano na kary po-
zbawienia wolności do trzech lat21. 

Wolności  wobec  znaków  wiary,  jakimi  były  przydrożne  kapliczki
i krzyże,  żądali  także  polscy  biskupi.  Biskup katowicki  Herbert  Bednorz
przemawiając  do  zebranych  pielgrzymów  w  Piekarach  Śląskich  mówił
m.in.: „Pamiętajmy, w parafiach naszych mamy liczne krzyże przydrożne.
W każdej parafii naszej są 3, 4, 5 a czasem i więcej krzyży przydrożnych. Te
krzyże  przydrożne mają  swoje  wielkie  znaczenie.  Nasi  ojcowie,  a  często
i nasi dziadkowie,  pradziadkowie, te krzyże przydrożne stawiali.  Było to
przed kilkudziesięcioma laty, a czasem i więcej, i sto lat temu postawione
krzyże przydrożne na naszym terenie. Te krzyże przydrożne, to wspaniała
spuścizna religijna po naszych ojcach i dziadkach. My krzyże przydrożne
kochamy i miłujemy, bo kochamy i miłujemy Pana Jezusa ukrzyżowane-
go”22. Biskup wzywał szczególnie panny i matki oraz młodzież, aby dbali
o owe świadectwa wiary przyozdabiając je zielenią i kwiatami. Po zakoń-
czonym kazaniu zostało odprawione nabożeństwo przebłagalne za „sponie-
wierane krzyże przydrożne”23.

Na terenie diecezji częstochowskiej w latach sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych bardzo często dochodziło do sporów pomiędzy władzami woje-
wódzkimi a wiernymi i władzami diecezjalnymi w sytuacji, kiedy ci ostatni
usiłowali wymienić stare, spróchniałe krzyże na nowe. Biskup Stefan Bareła
w 1972 r. proponował władzom, że Kuria Diecezjalna będzie przeciwdziała-
ła stawianiu nowych krzyży w miejscach w których dotychczas ich nie było
oraz będzie przeciwstawiać  się  samowolnej  wymianie starych krzyży na
nowe, o ile władze wojewódzkie będą wydawały zezwolenia w tym wzglę-
dzie bez żadnych trudności, w wypadku gdy parafie zwrócą się z taką proś-
bą.  Wiele  nieporozumień  budziły  sytuacje,  kiedy  na  skutek  poszerzania
dróg i przebudowy musiano przenieść krzyż lub kapliczkę. Proponowano
np. aby owe obiekty przenoszono na cmentarz grzebalny24. Do sytuacji tego

21 J. ŻARYN, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003, s. 199.
22 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polskiemu – Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Katowi-
cach [dalej:  IPN Ka],  Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Katowicach [dalej:
WUSW Ka], syg. IPN Ka 085/9 t. 1, k. 534. Stenogram kazania wygłoszonego przez bpa BED-
NORZA w dniu 18.8.1968 r. o godz. ___ w Piekarach Śląskich.

23 Tamże, k. 535.
24 M. MIKOŁAJCZYK, Władza Ludowa a Diecezja Częstochowska, Częstochowa 2000,

s. 164.
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typu doszło np. we wsi Markowice (parafia Koziegłowy) w 1964 r. oraz pa-
rafii Żarki Letnisko (pow. Myszków) w 1966 r. W tym ostatnim wypadku,
6 sierpnia 1966 roku, jeden z parafian, Władysław Rosikoń,  usiłował  wy-
mienić  na  nowy stary  spróchniały krzyż  przydrożny,  który  stał  na  jego
polu. W czasie wykonywania tej czynności zastał go miejscowy komendant
MO. W wyniku rozmowy, w czasie której przedstawiciel MO sugerował, że
wymiana krzyża jest nielegalna, W. Rosikoń postanowił wstrzymać się z nią
do dnia następnego i odwiózł nowy krzyż do swego gospodarstwa. O godz.
22.00 tego samego dnia komendant MO wraz z czterema innymi funkcjona-
riuszami  Komendy Powiatowej  MO zjawili  się  w obejściu  W.  Rosikonia
i pocięli  nowy krzyż  na pięć  kawałków. Biskup sufragan diecezji  często-
chowskiej Franciszek Musiel nakazał pocięty krzyż złożyć w kościele para-
fialnym, przed jednym z bocznych ołtarzy. We wrześniu 1966 r. Kuria Die-
cezjalna w Częstochowie skierowała do tamtejszej Prokuratury Rejonowej
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w tej sprawie. Władze broniły
się twierdząc, że krzyż został zniszczony przez samego W. Rosikonia, który
po rozmowie z przewodniczącym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Myszkowie obawiał się konsekwencji swego postępowania25.

W trakcie walki ideologicznej zniknęło wiele z owych cennych świa-
dectw kultury. Niestety do dewastacji kapliczek i krzyży przyczynił się nie
tylko wróg ideologiczny. Tak jak znikał wiejski krajobraz, a w jego miejsce
pojawiały się nowoczesne zakłady pracy, tak wraz z nim znikały te modli-
tewne przystanki. Wiele figur i kapliczek padło łupem  kolekcjonerów sztuki
ludowej, którzy nie zważali na ich świętość czy związek z danym miejscem,
a wdzieli w nich tylko materialne dobro poszukiwane przez galerie i indy-
widualnych odbiorców. 

Kapliczki na terenie Zagłębia Dąbrowskiego stawiano tak, jak i na innych
ziemiach polskich,  od niepamiętnych  czasów,  nawet  i  w latach zaborów26.

25 IPN Ka, WUSW Ka, syg. IPN Ka 056/126, k. 15. Pismo Kurii Diecezjalnej w Często-
chowie do Prokuratury Powiatowej w Myszkowie z 22 IX 1966 r.; tamże, k. 7-8. Informacja Ko-
mendy Powiatowej MO w Zawierciu dla Naczelnika Wydziału IV SB KW MO w Katowicach
z 13 VI 1967 r. 

26 Na temat kapliczek i krzyżów przydrożnych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego:
I.  GAJDA,  J.  SOBASZEK,  Kapliczki  i  krzyże  przydrożne  Sosnowca, Sosnowiec  2003;
W. STAROŚCIAK, Kapliczki, krzyże, figurki. Przydrożni świadkowie historii miasta Dąbrowy
Górniczej i regionu zagłębiowskiego, Bmw 2004; R.  GARSTKA,  Będziński pejzaż frasobliwy.
Małe obiekty sakralne – krzyże kapliczki,  figury. Będzin – Grodziec – Łagisza, Będzin 2006;
Z. DYBAŁA, K. RODEK, Klimontów – dzielnica m. Sosnowca. Monografia historyczna, Sosno-
wiec 2001, s. 20,  41–43; M. TADEUSZ,  O kapliczce na Konstantynowie,  „Ekspres Sosno-
wiecki” 8(1991), s. 5. 
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W 1912 roku mieszkaniec Dąbrowy Górniczej,  Piotr Cieplak,  uzyskał  po-
zwolenie generała-gubernatora na postawienie w tym mieście dwóch kapli-
czek. Jedna z nich stanęła na kolonii Reden, drugą zaś wybudowano na ko-
lonii Huta Bankowa. Wewnątrz kapliczek umieszczono obraz Matki Bożej
Częstochowskiej27.  W okresie międzywojennym wiele  osób z tego terenu
otaczało czcią dawne krzyże i kapliczki, o czym świadczy chociażby list jed-
nej z czytelniczek „Niedzieli”, opublikowany na łamach tego czasopisma.
Owa mieszkanka Dąbrowy Górniczej,  o inicjałach H.D.,  pisała w 1933 r.
„Słyszałam nieraz opowiadania ludzi starszych, jak to oni dawniej otaczali
czcią  i opieką krzyż na polu lub przy drogach. Był on dla nich powierni-
kiem, łącznikiem z Bogiem; tam u stóp Ukrzyżowanego składali swoje tro-
ski, czerpali siłę i koili ból ducha uciśnionego niewolą w śpiewie, publicz-
nych  nabożeństwach  lub  też  w  samotnej,  cichej,  rzewnej  modlitwie.  Im
piękniejszy był krzyż, tym bardziej lgnął do niego lud pobożny. To piękno
sami sobie tworzyli, nie dopuszczając do tego, żeby godło ich wiary – krzyż
uległ zniszczeniu i zaniedbaniu; dziewczęta za honor sobie miały zdobiąc
Mękę Pańską w zieleń i kwiaty i prześcigały się w zdobieniu nie tylko same-
go krzyża, ale miejsca wokół niego. Tak mniej więcej opowiadają starzy lu-
dzie. Łatwo z tego pojąć że nie brakowało tam żywych kwiatów – serc roz-
modlonych.

A dzisiaj? Nieraz bywa, że wnuk dziada, który łzami i gorącą modli-
twą wyżebrał u Zbawiciela pod krzyżem niepodległą, silną Polskę – sprawę
tę lekceważy, jakby Ojczyzna już opieki Boskiej nie potrzebowała, a polep-
szenie doli głodnych rzesz mogło nastąpić bez Boga, bez Jego pomocy. Nie
możemy pozwolić na to, żeby piękny zwyczaj czci krzyżów przydrożnych
miał  u nas zaginąć.  To też  inicjatorom hasła ratowania i  upiększania na-
szych  krzyżów  i  kapliczek  przydrożnych,  należy  się  wielkie  uznanie
i szczera wdzięczność narodu Polskiego.

Z krzyża przy drodze Chrystus Pan przemawia głosem łaski nie tylko
do wiernych i oddanych Mu dusz, ale i do tych, do których nie ma innego
dostępu, którzy Go nie chcą znać i wszelkiego z Nim spotkania unikają. Ta-
kiemu to przechodniowi zastępuje drogę Zbawiciel ukrzyżowany, wyciąga
ramiona, jakby go chciał objąć i przycisnąć do serc, i woła już nie głosem
wewnętrznym, ale głosem Ran i Krwi Najświętszej: Pójdź do mnie! Wszak
i ty jesteś ceną Mojej męki i śmierci odkupiony! Ja się ciebie nie wyrzekam:
stoję tu i czekam! Kto oprze się urokowi krzyża, kto przejdzie mimo niego
obojętnie, nie słuchając tego wołania – jest pożałowania godzien, bo nie wie,

27 „Przegląd Katolicki” 37(1912), s. 590.
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że poza krzyżem daremnie szuka ratunku, nadziei i pociechy. Niechaj krzyż
taki stoi, ile to możliwe, w miejscu miłem dla oka, np. na pięknem tle natu-
ry, wśród kwiatów i zieleni, w cieniu drzew itd., wtedy arcydzieło sztuki –
człowieka i arcydzieło natury – Stwórcy będzie przyciągać i przykuwać do
stóp Chrystusa przechodniów i mieszkańców okolicznych”28.

Na początku 1949 r. Kuria Diecezjalna w Częstochowie nakazała księ-
żom proboszczom, aby zadbali o stan krzyży, figur świętych i kapliczek,
znajdujących się na terenie ich parafii. Duszpasterzom polecono, aby wraz
z parafianami doprowadzili owe obiekty do należytego stanu. Po odnowie-
niu i ogrodzeniu, należało owe krzyże i kapliczki utrzymać w dobrym sta-
nie,  ozdabiać  je  kwieciem i  zielenią,  a  o pomoc w tym względzie należało
zwrócić się przede wszystkim do pobożnych parafian i młodzieży29. 

W połowie 1946 r. władze diecezji częstochowskiej wydały zarządzenie
skierowane  do  wszystkich  proboszczów,  administratorów oraz  rektorów
kościołów. Mieli oni wypełnić odpowiedni kwestionariusz, który zawierał
dane dla archiwum diecezjalnego i do dnia 1 października przesłać go do
Kurii Diecezjalnej. Kwestionariusz zawierał bardzo dokładne pytania o stan
kościoła w danej parafii, liczbę i stan kaplic, kapliczki i krzyże przydrożne,
stan cmentarza grzebalnego,  działalność  i  historię  bractw, istnienie drogi
krzyżowej  oraz  stan  archiwum  kościelnego,  plebani  i  ziemi  kościelnej30.
Wśród tych kwestii w punkcie 4 pytano o kapliczki i krzyże przydrożne.
Proboszczowie i administratorzy parafii w tej kwestii mieli zgromadzić na-
stępujące  dane:  dokładnie  określić  gdzie  stoją  i  na czyim gruncie,  przez
kogo, kiedy i z jakiego powodu zostały postawione, z jakiego materiału zo-
stały wykonane, czy zostały poświęcone, a jeśli tak, to kiedy, przez kogo
i czy jest dokument poświęcenia31.

W Archiwum Archidiecezji  Częstochowskiej  w Częstochowie zacho-
wał się zbiór powyższych kwestionariuszy z większości parafii diecezji czę-
stochowskiej. Są one oprawione w poszyt, któremu nadano sygnaturę i ty-
tuł: syg. KB 103: Dane do archiwum diecezji w Częstochowie o kościołach,
cmentarzach,  plebaniach,  kaplicach,  bractwach,  odpustach  i  archiwach
1946–1950. Poszyt ów liczy 1280 kart. Wszystkie kwestionariusze są sporzą-
dzone według tego samego schematu, który został podany w „Wiadomo-

28 „Niedziela” 42(1933), s. 500–501.
29 Krzyże, figury święte i kapliczki przydrożne, „Wiadomości Diecezjalne. Organ Kurii

Diecezjalne w Częstochowie” 2(1949), s. 39–40. 
30 „Wiadomości  Diecezjalne.  Organ Kurii  Diecezjalne  w Częstochowie”  3(1946),

s. 63–66, poz. 26.
31 Tamże, s. 65.
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ściach Diecezjalnych” w połowie 1946 r., jednakże ich treść różni się, co jest
spowodowane, jak się wydaje, przede wszystkim rzetelnością osoby sporzą-
dzającej dokument, z drugiej strony zaś wielkością, dziejami oraz zagospo-
darowaniem parafii. Niektóre ze sprawozdań są bardzo obszerne i zawiera-
ją  np.  zdjęcia  czy  schematyczne  rysunki  kościoła,  a  niektóre  zawierają
niestety dane bardziej niż skromne. Sprawozdania maja bardzo różną po-
stać  materialną,  tzn. karty na których je sporządzono są  różnej wielkości.
Sprawozdania sporządzone zostały częściowo jako maszynopisy, część zaś
z nich jest pisana ręcznie. Około 50% sprawozdań cytowanych poniżej po-
chodzi  jeszcze  z  roku  1946,  tzn.  zostały  nadesłane  do  Kurii  Biskupiej
w przepisanym terminie. Jednak pozostałe zostały nadesłane do władz die-
cezjalnych  w roku  1947.  W  pojedynczych  przypadkach  kwestionariusze
Dane do archiwum diecezjalnego pochodzą dopiero z roku 1949.

W poniższym opracowaniu wyjęto z owych kwestionariuszy i opraco-
wano tylko te dane, które odnoszą się do krzyży i kapliczek przydrożnych,
a które zostały zapisane w punkcie 4 kwestionariuszy. W przypisie umiesz-
czonym przy nazwie parafii podano: nazwę parafii, imię i nazwisko księdza
sporządzającego ankietę,  rok sporządzenia ankiety oraz numer karty jaki
przypisano danej stronie poszytu, a z której zaczerpnięto informacje.

W poniższym opracowaniu przedstawiono opis przydrożnych krzyży
i kapliczek z terenu trzech dekanatów: będzińskiego (10 parafii), dąbrow-
skiego (10 parafii) i sosnowieckiego (11 parafii). Jest to stan organizacji ko-
ścielnej na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, jaki został ukształtowany dekre-
tem biskupa częstochowskiego T. Kubiny z 30 stycznia 1946 r.32 Spośród 31
parafii tych trzech dekanatów zachowały się sprawozdania z 29. W aneksie
umieszczono zaś opis przydrożnych krzyży i kapliczek w parafiach dekana-
tów: siewierskiego (5 parafii) i zawierciańskiego (4 parafie) diecezji często-
chowskiej, które to parafie, po reorganizacji struktur administracji kościel-
nej,  od  1992  roku  weszły  w  skład  diecezji  sosnowieckiej,  a  których
dokumenty z danymi do archiwum diecezji  częstochowskiej  znajdują  się
w omawianym zbiorze archiwaliów.

32 W.  WLAŹLAK,  Rozwój  sieci  parafialnej  i  dekanalnej  w diecezji  częstochowskiej  na
przestrzeni jej historii, [w:] Błogosławione choć trudne czasy. Siedemdziesięciopięciolecie Kościo-
ła Częstochowskiego, red. J. KOWALSKI, Częstochowa 2000, s. 183–184.
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KRZYŻE I KAPLICZKI PRZYDROŻNE NA TERENIE ZAGŁĘBIA
 DĄBROWSKIEGO W LATACH 1946–1950

Dekanat będziński (10 parafii)
1) Będzin – parafia Świętej Trójcy33

Kapliczki przydrożne
I. Naprzeciwko Stacji kolejowej na pięknym cementowym cokole usta-

wiona jest piękna figura Najśw. Marii Panny. Figurę tę ufundował Zarząd
Miejski, na miejscu dawnej kapliczki, stojącej na środku ulicy. 

II.  Na  przedmieściu  Małobądz  znajduje  się  kapliczka  ufundowana
przez mieszkańców Małobądza. 

III. Kaplica św. Jana, przy ulicy św. Jana.
Krzyże przydrożne
a) Na przecięciu ulicy Sieleckiej i Zagórskiej w małym ogródku, stoi na

podmurowaniu  cementowym wysoki  krzyż  żelazny,  sprawiony kosztem
robotników z Warpia, usunięty przez Niemców w czasie wojny, na nowo
postawiony i odnowiony staraniem Ks. Prob. Zawadzkiego.

b) Krzyż na ulicy Promyka żelazny, postawiony staraniem robotników
dzielnicy Warpia.

c)  Krzyż  drewniany przy szkole  Gzichowskiej,  postawiony kosztem
rolników Gzichowa.

d) Krzyż drewniany na placu kościelnym naprzeciwko Starostwa.

2) Będzin-Koszelew – parafia św. Barbary34

Kapliczki przydrożne: Figura Chrystusa błogosławiącego postawiona
w r. 1938 przez urzędników rachuby, oddziałów technicznych i dołowych,
na miejscu dawnej, prowizorycznej  kapliczki-krzyża, przy zbiegu ulic Ka-
drowej i Okrzei, z materiału wytrzymałego na wilgoć i wietrzenie, poświę-
cona przez Ks. Golę Franciszka, dziekana będzińskiego.

3) Bobrowniki – parafia św. Wawrzyńca35

W parafii znajdują się 2 przydrożne kapliczki, murowane, jedna z nich
przy ulicy 11 listopada, zbudowana przez Szymona Rabsztyna; druga zaś
przez Marcina Mańkę przy ulicy kościelnej.

33 Parafia św. Trójcy w Będzinie Dekanat Będziński Diecezja Częstochowska, ks. Mieczy-
sław Zawadzki, 1946, k. 25–27.

34 Dane do archiwum diecezjalnego o kościołach, cmentarzu grzebalnym, kaplicach, brac-
twach, odpustach i archiwum w parafii Koszelew dekanatu Będzin, pow. będzińskiego, ks. Ro-
man Jaros, 26 IX 1946, k. 36.

35 Dane do archiwum diecezjalnego, ks. Ludwik Dudek, 30 IX 1946, k. 47.
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Krzyżów drewnianych jest na terenie parafii trzy: 1) przy ulicy Sienkie-
wicza na gruncie Melchiora Głogowskiego. 2) na gruncie Jakuba Gajdzika.
3) na placu pod budowę nowego kościoła. 4) żelazny w polu przy drodze
wiodącej do Dobieszowic, na gruncie Grzegorza Rabusa.

4) Czeladź – parafia św. Stanisława BM36

Kapliczka  budyneczek  przy  ulicy  Mysłowickiej  w  kierunku  kolonii
Piaski. W prostej linii od rynku w Czeladzi 900 m.

Krzyż żelazny przy ul. Mysłowickiej. W prostej linii od rynku 50 m.
Figura kamienna na niej krzyż,  a w środku statua Matki Bożej, przy

drodze prowadzącej do Będzina. Od rynku w prostej linii 1000 m.
Krzyż z drzewa przy drodze do Będzina. W prostej linii od rynku 2000 m.
Krzyż z drzewa przy drodze do Grodźca. W prostej linii od rynku 1100 m.
Krzyż z drzewa przy drodze do Wojkowic Komornych. W prostej linii

od rynku 2400 m.
Kapliczka w kształcie słupa a w nim figura Chrystusa Frasobliwego

przy drodze do Wojkowic Komornych. Od rynku w prostej linii 1400 m.
Kapliczka w kształcie słupa, figurę Chrystusa Frasobliwego potłuczono

w czasie wojny, przy drodze na Przełajkę. Od rynku w prostej linii 1200 m.
Kapliczka w kształcie słupa przy ulicy Bytomskiej, w nim wizerunek

św. Rozalii. Od rynku 400 m.
Krzyż z drzewa na drodze do Bańgowa. Od rynku w prostej linii 1000 m.
Krzyż  z drzewa na drodze do Siemianowic przy Przecznicy Wielkiej

i ul. Legionów. Od rynku w prostej linii 900 m.
Figura Serca P. Jezusa rzeźba w kamieniu przy ul. Cmentarnej. Od ryn-

ku w prostej linii 300 m.
Wszystkie kapliczki,  figury i krzyże są  dobrze zachowane. Czy były

poświęcane – na to dokumentu nie ma, ale na pewno tak. Wszystkie wyżej
wymienione kapliczki nie stoją na prywatnych gruntach.

5) Grodziec – parafia św. Katarzyny PM37

Na ul. Legionów znajduje się murowana przydrożna kapliczka z figurą
św. Jana (na gruncie fabrycznym).

Na ul. Łagiskiej znajduje się przydrożny krzyż (postument murowany,
krzyż żelazny).

Na ul. Narutowicza na tzw. Borach znajduje się cały betonowy krzyż
z metalowym korpusem. Oba wspomniane krzyże wzniesione są na grun-
tach dworskich.

36 [dokument bez strony tytułowej], ks. Józef Sobczyński, 15 IX 1946, k. 79.
37 [dokument bez strony tytułowej], ks. Julian Suma, 30 IX 1946, k. 111.
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Na tzw. Jazowym znajduje się krzyż betonowy na gruncie Franciszka
Rzadkowskiego. 

Daty wzniesienia kapliczki jak i krzyżów ustalić nie można, czy są po-
święcone niewiadomo. 

6) Łagisza – parafia Niepokalanego Poczęcia NMP38

Cztery krzyże drewniane i dwa murowane. Jeden przy szosie klinkie-
rowej na skrzyżowaniu ul. Siemońskiej, drugi w pobliżu kościoła przez ro-
dzinę Zarychtów postawiony, bardzo stary, trzeci w Starej Łagiszy na placu
prywatnym Adamczyka, czwarty w Preczowie na skrzyżowaniu obok szko-
ły. Krzyż murowany w Łagiszy przy klinkrze na gruncie Sibielaków, drugi
przy drodze na kopalne „Mars” postawiony z racji  odzyskania wolności
w roku 1920. Dokumentów poświęcenia nie ma.

7) Piaski – parafia MB Bolesnej39

Kapliczka przydrożna jest jedna, tuż przed plebanią. Zbudowana jest
z czerwonej trwałej cegły. Utrzymana jest dobrze. Znajduje się w niej figura
Matki B. Niepokalanie Poczętej. Krzyże przydrożne są 2, w stanie dobrym
w  cementowym  obmurowaniu.  Znajdują  się  na  gruntach  kopalni,  jeden
przy ul. Nowopogońskiej, drugi na ul. Borowej.

8) Psary – parafia św. Piotra i Pawła Apostołów40

Przy drodze Sarnów – Psary – 2 kapliczki murowane .
1 krzyż drewniany, drugi żelazny z podstawą betonową.
Dokumentów poświęcenia nie ma.
9) Wojkowice Komorne – parafia św. Antoniego Padewskiego41

Kapliczka przydrożna znajduje się na drugiej kolonii ul. Głowackiego
na gruncie małżonków Antoniego i Elżbiety z d. Bacia, Mitasów. Zbudowa-
na kosztem Mitasów w roku 1900. Projekt tej kapliczki dał ks. Grudziński,
a poświecił  ks.  Bolesław Pieńkowski  z  parafii  Czeladź.  Kapliczka została
zbudowana z pobożności fundatorów. Jest z kamienia i cegły. Dach pokryty
blachą. Dokumentu poświęcenia nie ma, są natomiast świadkowie, którzy
to stwierdzają. 

38 Dane do archiwum diecezjalnego o kościołach, cmentarzu grzebalnym, kaplicach, brac-
twach,  odpustach i  archiwum w parafii  Łagisza,  dekanat  będziński  powiatu będzińskiego,  ks.
Leon Stasiński, 1 X 1946, k. 119.

39 Dane do archiwum diecezjalnego o parafii Piaski dekanatu i powiatu Będzińskiego, ks.
Marian Wróbel, 11 II 1947, k. 96.

40 Dane do archiwum diecezjalnego o kościołach, cmentarzu grzebalnym, kaplicach, brac-
twach, odpustach i archiwum w parafii Psary dekanatu będzińskiego powiatu będzińskiego, ks.
Piotr Turlejski, 24 IX 1946, k. 125.

41 Dane do archiwum diecezjalnego rz.-kat. Parafii w Wojkowicach Komornych, ks. Antoni
Kańtoch, 1 X 1946, k. 131.
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Krzyż  przydrożny znajduje się na kolonii Łęg u zbiegu ulic Szopena
i Krótkiej. Znajduje się na gruncie Jaronia Józefa. Krzyż ten jest postawiony
na miejscu krzyża starego, który został zniszczony od burzy. Stary dawny
krzyż postawił Antoni Suchanek po powrocie z wojny japońskiej. Obecnie
jest krzyż  z  cementu ufundowany kosztem małżonków Jana i  Katarzyny
Rogalskich oraz Antoniego i Katarzyny Suchanków w roku 1935. Dotych-
czas nie jest poświęcony.

10) Żychcice – parafia MB Częstochowskiej42

Na terenie parafii znajdują się 3 przydrożne kapliczki i 3 krzyże. Ka-
pliczki:  na kol.[oni] Kościelnej,  na Maszynsku i w Kamycach. Krzyże:  na
kol.[oni]: Kościelnej, na piaskach i w Kamycach. Dokładne daty ich posta-
wienia ustalić nie można. Wiadomo tylko, że wystawione zostały dla stacji
w dni Krzyżowe, bądź z racji zwyczaju poświęcania pól.

Dekanat dąbrowski (10 parafii)
1) Błędów43

Cztery kapliczki i jeden krzyż przydrożny znajdują się na terenie para-
fii, ale dociec powodów powstania trudno.

2) Dąbrowa Górnicza – parafia Matki Bożej Anielskiej44

Na Starej Dąbrowie przy ulicy Legionów w pobliżu kościoła św. Barba-
ry i szpitali zjednoczonych św. Barbary i św. Wincentego znajduje się naj-
starsza kapliczka na terenie Dąbrowy pod wezwaniem św. Barbary. Muro-
wana  z  kamienia,  kryta  dachem  papowym.  Nabożeństw  się  w  niej  nie
odprawia. 

W szpitalu św. Barbary w kaplicy szpitalnej został ołtarz, w szpitalu
św.  Wincentego  kaplica  kompletna cum jure  assorvationis  Sanctissimum
Sacramentum. W sierocińcu św. Józefa przy kościele kaplica dla użytku SS.
Pasjonistek cum jure asservationis Sanctissimum Sacramentum.

42 Dane do archiwum diecezjalnego o kościołach, cmentarzu grzebalnym, kaplicach, brac-
twach, odpustach i archiwum w parafii Żychcice dekanatu będzińskiego powiatu będzińskiego, ks.
Stanisław Gałązka, 7 X 1946, k. 139.

43 Dane do archiwum. Par.[afia] Błędów dek[anat]. Dąbrowa dj[ecezja]. Częstochowa, ks.
Bogusław Burgiel, V 1947, k. 337.

44 Dane do archiwum diecezjalnego o kościołach, cmentarzu grzebalnym, kaplicach, brac-
twach, odpustach i archiwum w parafii Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, dekanatu
dąbrowskiego,  powiatu  będzińskiego,  diecezji  Częstochowskiej,  ks.  Stanisław  Ufniarski,  III
1947, k. 351, 353.
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Na kopalni Paryż (obecnie Gen. Zawadzki) kaplice dwie: jedna na dole
w kopalni, druga w izbie zbornej. Msza św. odprawiana jest w niedzielę po
św. Barbarze.

Na dziedzińcu sierocińca św. Józefa na wysokiej kamiennej podstawie
M.[atki] B.[ożej] Łaskawej.

W pobliżu Huty Bankowej (biura) na terenie Huty Bankowej na pod-
stawie kamiennej krzyż metalowy oświetlony dwoma lampionami, opiekę
roztacza personel Huty Bankowej. 

Przy zbiegu ulic Żeromskiego i  Dąbrowskiego w drodze do szpitali
Zjednoczonych  na  podstawie  kamiennej  i  kamiennym  krzyżu  metalowy
korpus, teren miejski, opieka pobliskich mieszkańców.

Na granicy parafii w drodze z ul. Legionów do Zagórza na naturalnym
wzniesieniu krzyż  wybudowany ongiś  przez Urbańczyka, metalowy kor-
pus na kamiennym cokole i podstawie, zburzony przez Niemców, posta-
wiony na nowo przez Zarząd Miejski m. Dąbrowy w 1946. Teren prywatny.

Na Redenie przy ul. Kr.[ólowej] Jadwigi drewniana kapliczka na słupie
drewnianym.

Dokumentów poświecenia brak.
3) Dąbrowa Górnicza – parafia św. Józefa45

Na terenie parafii jest tylko jeden krzyż przydrożny na ul. Zielonej po-
święcony przez ks. Niedźwiedzkiego.

4) Dąbrowa Górnicza – parafia Chrystusa Króla
[Brak sprawozdania z tej parafii].
5) Gołonóg46

Kapliczki przydrożne: jest ich 3.
a) Pierwsza najstarsza. Od niepamiętnych czasów stała ona na kolonii

Stara Wieś, obecnie na gruntach Nadleśnictwa. Łączy się z nią legenda, iż tu
chciano postawić pierwotnie kościół, ale siły Boże niszczyły każdą zaczęta
robotę.  Obecnie kapliczka jest murowana. Przed wojna odnowiona stara-
niem inż. Szczepańskiego, nadleśniczego. 

b) Na gruncie Kułaka, postawiona 1908 r. z powodu świętokradztwa
wysypania Hostyj Przen.[ajświętszych] skradzionych z puszką z kościoła. 

45 Dane do archiwum diecezjalnego o kościołach, cmentarzu grzebalnym, kaplicach, brac-
twach, odpustach i archiwum w parafii św. Józefa w Dąbrowie Górniczej, dekan. Dąbrowskiego,
powiatu będzińskiego, ks. Stanisław Łopaciński, 15 VII 1947, k. 359.

46 Dane do archiwum diecezjalnego o kościołach, cmentarzu grzebalnym, kaplicach, brac-
twach, odpustach i archiwum parafii Gołonóg, Dekanatu Dąbrowskiego, powiatu będzińskiego,
Diecezji Częstochowskiej w roku 1947, ks. Zygmunt Flisowski, 10 V 1947, k. 369, 371.
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c) Na kol.[oni] Podlesie, na gruntach Nadleśnictwa w r. 1938 przez pa-
rafianina Tłustochowicza. 

Krzyże: 
a) Na skrzyżowaniu ulic Kościelnej, Florowskiej i Stara Wieś.  Bardzo

dawno stał tu krzyż, w miejsce starego postawiono tu nowy w r. 1903 na
gruncie przydrożnym. 

b)  Na  kolonii  między  Starym  a  Nowym  Trzydziestym  na  gruncie
gminnym, krzyż murowany postawiony kosztem kopalni „Flora” 1932. 

c) Na kol.[onii] Piekło w r. 1933 na gruncie Leona Muszyńskiego. 
d) Na Pogorii na gruncie kopalniowym wystawiony 1933. Podczas woj-

ny uszkodzony, zremontowany 1946 i poświęcony przez ks. Flisowskiego. 
e) Na kolonii Tworzeń stał krzyż wystawiony na gruncie zakupionym

przez parafianina Szczerbaka od par. Trzęsickiego. Postawił go Szczerbak
z wdzięczności  za  ocalenie  z  nieszczęśliwego wypadku.  Podczas  działań
wojennych krzyż został zniszczony. Trzęsicki nie pozwolił postawić nowe-
go krzyża na tym samym miejscu. Grunt ofiarowała par. Durajowa i tam zo-
stał postawiony nowy krzyż 1946 r. i poświęcony przez ks. wikariusza Ka-
nafę. 

f) Krzyż na końcu kol.[onia] Stara Wieś w stronę kol. Babiej Ławy. Nie-
gdyś stał tam krzyż. Nowy krzyż postawiono 1946 r. na gruncie par. Toma-
sika. (niegdyś miał to być grunt kościelnego, który z pobożności krzyż po-
stawił) Poświecił krzyż ks. Kanafa Bogdan. 

g) Na gruncie kościelnym postawiony krzyż na wysokim obmurowa-
niu z kamienia od północnej strony góry kościelnej, właściwie na jej stoku –
w r. 1935. Mocno uszkodzone podmurowanie działaniami wojennymi zo-
stało zremontowane w r. 1946.

6) Łęka47

Kapliczek murowanych przydrożnych z wnękami na krzyże czy obraz,
stojących na gruncie ogólnym we wsi Łęka jest dwie:  jedna przy szkole,
a druga na końcu wsi od strony zachodniej. We wsi Łosień też podobnych
murowanych kapliczek jest dwie na kol.[onii] Ząbkowickiej, stojących przy
boku drogi na placu ogólnym.

Krzyżów drewnianych też jest dwa w Łęce i trzy w Łośniu i jeden na
kol.[onii] Zagrabie. Z jakiego powodu postawione nie wiadomo, a czy są
poświęcone – nie ma dowodów.

47 Dane do archiwum diecezjalnego o kościołach, cmentarzu grzebalnym, kaplicach, brac-
twach, odpustach i archiwum parafii Łęka, dekanatu Dąbrowskiego, powiatu będzińskiego, Diece-
zji Częstochowskiej, ks. Stanisław Golaszewski, 15 VI 1947, k. 388.
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7) Maczki48

Kapliczki  przydrożne  i  krzyże.  Na  terenie  parafii  znajdują  się  trzy
krzyże, jeden żelazny ufundowany przez rodzinę Sierajewskich, przy dro-
dze prowadzącej na cmentarz postawiony w r. 1931 z wdzięczności za łaski.

Drugi żelazny przy szosie z Maczek na Niemce u wylotu drogi na „Ju-
liusz” ufundowany przez parafian w r. 1933.

Trzeci  drewniany przy przejściu  kolejowym łączący Maczki  z  szosą
Niemce z Szczakową ufundowany przez parafian w r. [puste miejsce].

8) Strzemieszyce49

Kapliczka przydrożna pozostała tylko jedna przy przejeździe kolejo-
wym w stronę Sławkowa, mała z kamienia, bardzo stara niewiadomego po-
chodzenia.

Krzyż  żelazny  na  postumencie  kamiennym,  na  drodze  w  stronę
Ostrów własnością rodziny Józefa Kozła.

9) Zagórze
[Brak sprawozdania z tej parafii]
10) Ząbkowice50

Kapliczek przydrożnych: dwie. Jedna we wsi Antoniów, druga we wsi
Wygiełzów – małe, zewnętrzne, bez wnęk.

Krzyże: Jeden krzyż na cmentarzu kościelnym, przy wejściu do kościo-
ła, 4 krzyże przydrożne: jeden przy stacji kolejowej, drugi przy fabryce bel-
gijskiej, trzeci przy drodze do wsi Wygiełzów, czwarty w polach wsi Wy-
giełzów.

Dekanat sosnowiecki (11 parafii)
1) Klimontów51

A).  Kapliczki:  a)  Bożej  Męki  obok  kaplicy  parafialnej,  z  kamienia
z roku 1764, na gruntach gospodarskich; b) Mała kapliczka umieszczona na

48 Dane do archiwum diecezjalnego o kościołach, cmentarzu grzebalnym, kaplicach, brac-
twach, odpustach i archiwum w parafii w Maczkach, dekanatu Dąbrowskiego, powiatu będziń-
skiego, ks. Stanisław Kaciuba, 30 V 1947, k. 989.

49 Dane do archiwum diecezjalnego o kościołach, cmentarzu grzebalnym, kaplicach, brac-
twach, odpustach i archiwum parafii Strzemieszyce, dekanatu Dąbrowskiego, powiatu będzińskie-
go, ks. Mieczysław Rogójski, 1947, k. 399.

50 Dane do archiwum diecezjalnego o kościołach, cmentarzu grzebalnym, kaplicach, brac-
twach, odpustach i archiwum parafii Ząbkowice, dekanatu dąbrowskiego, powiatu będzińskiego,
Diecezji Częstochowskiej w roku 1947, ks. Józef Pluciński, 4 II 1947, k. 407.

51 Z parafii Klimontów zachowały się dwa sprawozdania dla archiwum diecezjal-
nego. Pierwsze pochodzi z roku 1946, drugie zaś z ok. roku 1960. W niniejszym opraco-
waniu przytoczono dane z obu sprawozdań.
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drzewie,  poświęcona  przez  księdza  proboszcza  Zamojskiego  z  Zagórza.
Znajduje się ona w alei kasztanowej przy ulicy Mieroszewskich. Zawieszo-
no ją z okazji procesji przebłagalnej za bluźnierstwa, wypowiadane przez
karciarzy klimontowskich52.

B). Na terenie parafii znajdują się: 1 kapliczka tzw. kaplica Wandy Mal-
czewskiej, na byłym terenie dworskim.

1 krzyż przydrożny przy ul. Szkolnej.
1 krzyż przydrożny przy ul. 1 Maja (z prochami więźniów oświęcim-

skich).
1 krzyż przydrożny przy ul. Klimontowskiej.
1 kapliczka przydrożna z figurą NMP przy ul. Żeromskiego.
1 kapliczka zw. Męki Pańskiej przy ul. Głównej z roku 174653.
2) Niemce54

Kapliczki przydrożne – jedna na ulicy Obwodowej, na gruncie prywat-
nym, murowana – prywatna fundacja – bardzo stara, dokumentów nie ma –
odnośnie tej kapliczki.

Krzyże przydrożne – dwa – jeden – drewniany – przy dawnej mogile
nieznanego żołnierza – ul. Klubowa – jeden żelazny na podmurowaniu be-
tonowym przy ul. Maczkowskiej na granicy parafii – fundacji jednej rodzi-
ny z parafii – Walugów, jako wotum.

3) Niwka55

Kapliczka przydrożna w Niwce, murowana w roku 1875, czyim kosz-
tem i na jaką pamiątkę – nie wiadomo.

4) Porąbka56

Kaplic przydrożnych dwie. 3 krzyże przydrożne.
5) Sosnowiec – parafia św. Andrzeja Boboli57

Osobliwości: Kapliczka przydrożna z obrazkiem MB Częstochowskiej
na papierze kredowym naklejonym na szkło – z dziwnemi plamami skrze-

52 Parafia  Klimontów. Dane do archiwum diecezjalnego,  ks.  Stanisław Smółka,  24 IX
1946, k. 983–984.

53 Klimontów sosnowiecki  pow.  Będzin,  woj.  Katowice,  Mieczysław Skurczyński,  ok.
1960, k. 986.

54 Dane do archiwum diecezjalnego. Niemce,  sosnowiecki dekanat, będziński powiat,  ks.
Stanisław Kowalski, 25 II 1947, k. 1002.

55 Historyczny opis kościoła w Niwce. Parafia Niwka, dekanat sosnowiecki, powiat Będzin,
ks. Franciszek Gola, 1 XI 1946, k. 997.

56 Dane do archiwum diecezjalnego. Rzymsko-kat. Par. Porąbka dek. Sosnowiecki, ks. Lu-
cjan Kaczmarzyk, 18 IX 1946, k. 993.

57 Dane do archiwum diecezjalnego. Parafia „św. Andrzeja Boboli” w Sosnowcu. Dekanat
Sosnowiecki – pow. Sosnowieckiego, ks. Jan Kiwacz, 20 XI 1946, k. 951, 953, 955.



Przydrożne krzyże i kapliczki Zagłębia Dąbrowskiego... 419

płej  krwi  wypływającej  spod  korony  M.  Boskiej,  opływającej  po  twarzy
i spadającej na rękę Matki Boskiej i zlewa się do rękawa – tu krew skrzep-
nięta w rękawie znika. Ten sam proces na obliczu Dzieciątka Jezus. To zja-
wisko zaobserwowane zostało po 3cim Maja w 1940 roku i przed Niemcami
dążącymi do Jej zniszczenia, ukryta w kościele i do dziś pozostaje w koście-
le w wielkiej czci wiernych.

Krzyż z drzewa jodłowego postawiony w 1939 r. dnia 16 maja w piątek
w dniu Krzyżowym na placu pod budowę kościoła między ulicami Daleką
9, a Jastrzebią, poświęcony przez Ks. Prob. Jana Kiwacza.

Kapliczka przydrożna murowana, na przecięciu ulic Chmielnej z Ży-
mierskiego, w gruncie żyda Zająca, jednak ta część ziemi na której stoi ka-
pliczka, jest hipotecznie wyjęta z tego gruntu żydowskiego. Według wiado-
mości  ustnych,  kapliczka ta jest  wybudowana przed powstaniem 1863 r.
w lesie sosnowieckim i dla Starego Sosnowca, który posiadał siedemnaście
numerów domów, a tylko sześciu gospodarzy: Urgacz Szymon i Franciszek,
Sidło Sebastian, Łabuś Szymon, Marzec Jakób, i Macuga Kacper, oraz wy-
robnicy: Jędrusik Józef i Michał, Dziurowicz Józef, Piotr i Jan, Szkutnik Szy-
mon, Rożek Michał, Bacia Józef, Gwoździk, Urgacz Wincenty i Macuga Kac-
per, należąc do parafii Czeladź, w lesie przy wspomnianej kapliczce, przy
odprowadzaniu zwłok zmarłych obywateli Starego Sosnowca na cmentarz
czeladzki  zatrzymywano się  przy tej  kapliczce  dla  odprawienia  modłów
i śpiewów żałobnych. Tym żałobnym ceremoniom przewodniczył obywatel
Łabuś  Szymon. W kapliczce tej  znajdował  się  obraz Matki  Bożej  Często-
chowskiej.

6) Sosnowiec – parafia św. Barbary PM58

Przy ul. Narutowicza, na gruncie firmy Babcock-Zieleniewski znajduje
się od niepamiętnych czasów kapliczka murowana. Przy ul. Kaliskiej znaj-
duje się krzyż, postawiony staraniem proboszcza ks. Wł. Macha i parafian
w pździerniku 1945 r., na miejscu dawnego krzyża, który stał na gruncie
miejskim od niepamiętnych czasów. Nowy krzyż jest zrobiony z drzewa dę-
bowego. Uroczyste poświęcenie odbyło się w dniu 28 października 1945 r.
w święto Chrystusa Króla, przez ks. prob. Wł. Macha. Drugi krzyż znajduje
się przy ul. Legionów od roku 1910-go z racji, że przy tym krzyżu był oł-
tarz, urządzany na Boże Ciało.

Trzeci krzyż stoi na placu kościelnym przy ul. Św. Barbary, postawio-
ny w roku 1906-ym. Na tym placu miał być stawiany kościół.

58 Dane do archiwum diecezjalnego, dotyczące parafii św. Barbary Męczennicy w Sosnow-
cu, ks. Władysław Mach, 24 XI 1946, k. 956.
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7) Sosnowiec – parafia Niepokalanego Poczęcia NMP59

Kapliczka murowana na rogu ul. Perla i Kamiennej z figurą Matki Bo-
skiej. Opowiada p. Miliński Józef, że na miejscu tym Rosjanie wieszali Pola-
ków – z 1863 r. Dokumentów poświęcenia brak.

Krzyż na granicy parafii przy ul. Perla. Wg podania liczy około 50 lat i
przy nim wierni odprawiali nabożeństwa majowe. Dokumentu poświęcenia
brak.

8) Sosnowiec – parafia MB Szkaplerznej60

Na terenie parafii znajduje się jedna maleńka kapliczka półpubliczna –
przydrożna, murowana z kamienia – brak bliższych danych.

9) Sosnowiec – parafia św. Tomasza Apostoła61

Kaplica przedpogrzebowa przy ul. Czeladzkiej jest wybudowana z ka-
mienia. Opiekuje się nią jeden z obywateli pogońskich.

10) Sosnowiec – parafia Wniebowzięcia NMP62

Przydrożne krzyże – na terenie parafii są dwa krzyże, jeden przy ul.
Marszałka Roli  Żymierskiego róg ul.  Starej,  murowany,  otoczony ogród-
kiem, bez żadnego napisu; drugi przy ul. 1-go Maja, postawiony w 1910 r.
z drzewa. Krzyż stoi na chodniku. Oba krzyże poświęcone, dowodów żad-
nych nie ma.

ANEKS

Przydrożne krzyże i kapliczki w parafiach dekanatów: siewierskiego
i zawierciańskiego  diecezji  częstochowskiej,  które  od  1992  roku  weszły
w skład diecezji  sosnowieckiej,  a których dokumenty z danymi do archi-
wum diecezji częstochowskiej znajdują się w omawianym zbiorze archiwa-
liów.

59 Dane do archiwum diecezjalnego parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu ul.
Dworska 1, dekanatu sosnowieckiego, ks. Czesław Drożdż, 27 XI 1946, k. 961.

60 Dane do archiwum diecezjalnego o kościołach, cmentarzu grzebalnym, kaplicach, brac-
twach, odpustach i archiwum parafii MB Szkaplerznej w Sosnowcu, dekan. Sosnowieckiego, po-
wiatu sosnowieckiego, ks. Michał Komasa, 24 X 1949, k. 963.

61 Dane do archiwum diecezjalnego. Parafia św. Tomasza Apostoła w sosnowcu, dekanat
sosnowiecki, powiat sosnowiecki, ks. Jerzy Imiela, 24 IX 1946, k. 969.

62 Dane do archiwum diecezjalnego o kościołach, cmentarzu grzebalnym, kaplicach, brac-
twach, odpustach i archiwum w parafii Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu, dekanat sosnowiecki,
powiat sosnowiecki, ks. Teofil Jankowski, 27 IX 1946, k. 979.
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Dekanat siewierski
Sączów63

Nowa Wieś  mała 6/4 przy drodze. Kapliczka przydrożna Niezdara.
Krzyże przydrożne:  N.[owa] Wieś,  Pyrzowice 3,  Zendek 4,  Ożarowice 4,
Tąpkowice 3, Myszkowice 2, Ossy 2 i kapliczka, Sączów 5, Celiny – kaplicz-
ka.

Siemonia64

Kapliczki malutkie i krzyże lub figury są w każdej wsi, albo murowa-
ne, albo drewniane, danych szczegółowych brak.

Siewierz65

Przy drogach i na polach w wielu wioskach rozrzucone są  kapliczki
i krzyże. Wiadomości o nich brak. 

Targoszyce
[Brak sprawozdania z tej parafii]66

Wojkowice Kościelne67

Kapliczek przydrożnych dwie w Marjankach i w Wojkowicach.
Przy kościele znajduje się piękna figura św. Jana Nepomucena, z roku

1764.
Krzyże: 3 w Ujejscu, 3 w Wojkowicach, 1 w Warczynie, 1 w Garbaczu,

1 w Malinowicach, 1 w Ratanicach, 1 w Suliszowie, 2 w lesie rządowym.

Dekanat zawierciański
Chruszczobród68

[W sprawozdaniu nie odnotowano istnienia kapliczek i krzyży przy-
drożnych]

63 Kwestyonarjusz: parafia Sączów,  ks. Zygmunt Sznajderski, bez daty [dopisek pi-
smem ręczny u góry dokumentu 27 I.47 – być może jest to data wpłynięcia dokumentu
do Archiwum], k. 919.

64 Dane do archiwum diecezjalnego o kościołach, cmentarzu grzebalnym, kaplicach, brac-
twach, odpustach i archiwum parafii Siemonia, dekanatu siewierskiego, powiatu będzińskiego, ks.
Antoni Sewerynek, 15 XII 1947, k. 922.

65 Dane do archiwum diecezjalnego dotyczące parafii św. Macieja Apostoła w Siewierzu,
kościołów, cmentarza grzebalnego,  bractw, odpustów i  archiwum,  ks.  Jan Domarańczyk,  22
sierpnia 1950, k. 939.

66 Por. Parafia św. Mikołaja w Targoszycach, red. J. RAKOCZY, Kraków 2004, s. 37–41;
127–128.

67 Dane do archiwum diecezjalnego. Parafia Wojkowice – Kościelne, dekanatu siewierskie-
go, powiat Będzin, ks. Wacław Stępień, 25 VIII 1947, k. 943, 945.

68 Dane do archiwum diecezjalnego i katalogu. Parafia Chruszczobród, dekanat i powiat za-
wierciański, ks. Roman Ramus, 3 IX 1948, k. 1147.
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Ciągowice69

Krzyży przydrożnych poświęconych – siedem.
Łazy70

[W sprawozdaniu nie odnotowano istnienia kapliczek i krzyży przy-
drożnych]

Niegowonice71

Kapliczki przydrożne i krzyże (Nieuwzględnione kapliczki zawieszo-
ne na drzewach i w skale).

1. Krzyż drewniany na rozstaju dróg do Łaz i do cmentarza w Niego-
wonicach na gruncie gromadzkim. Krzyż istnieje od niepamiętnych
czasów, opiekuje się nim parafia.

2. Kapliczka drewniana w Niegowonicach przy szosie do Łaz na grun-
cie  gromadzkim.  Figurka  porcelanowa Niepok.[alanego]  Poczęcia
NMP.  Postawił  Franciszek  Piekoszewski  na  miejscu  rozstrzelania
Antoniego Piekoszewskiego w 1918 roku. Poświęcona przez ks. Ko-
złowskiego.

3. Krzyż  żelazny  na  wysokim  fundamencie  cementowym  na  placu
przed  domem  Szczepana  Supernaka  w  Niegowonicach.  Postawił
Szczepan  Supernak  na  miejscu  dawnego  krzyża  drewnianego
w 1942 roku. Poświecił ks. Banach. 

4. Kapliczka  drewniana  przy  drodze  i  polu  Szczepana  Supernaka
w Niegowonicach na kołku. Na miejscu dawnej kapliczki wystawio-
nej przez Szymona Kleczkę w 1890 r. wystawił obecną Szczepan Su-
pernak w 1946 r.  Figurka przedstawia biczowanie P.[ana] Jezusa.
Nie poświęcona.

5. Kapliczka w Niegowonicach przy szosie do Łaz na gruncie Stanisła-
wa Czaji. Postawił Stanisław Czaja w 1939 r. na miejscu dawnej spa-
lonej w czasie pożaru wsi w 1939 r.  Figurka przedstawia upadek
P.[ana] Jezusa. Nie poświęcona.

69 Dane do archiwum diecezjalnego z parafii Ciągowice dekanatu Zawiercie pow. Zawiercie,
ks. Stanisław Ciećwierz, 1 X 1946, k. 1152.

70 Dane do archiwum diecezjalnego o kościołach, cmentarzu grzebalnym, kaplicach, brac-
twach, odpustach i archiwum w parafii Łazy, dekanat i powiat zawierciański, ks. Adam Opal-
ski, 29 IX 1946, k. 1160.

71 Dane do archiwum diecezjalnego z parafii Niegowonice, dekanatu Zawierciańskiego, po-
wiatu zawierciańskiego.  Zebrane w dniu 1 października  1946 roku na miejscu,  od starszych
mieszkańców Niegowonic i z książki ks. J.  Wiśniewskiego Diecezja częstochowska, Opis histo-
rycznych kościołów i zabytków itd. str 251-258, ks. Feliks Gryglewicz, 1 X 1946, k. 1175, 1177.
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6. Kapliczka  murowana  w  Niegowonicach  przy  źródle  wystawiona
przez rodzinę Piekoszewskich na miejscu dawnej drewnianej. Figu-
ra  duża  drewniana  św.  Jana  Nepomucena.  W czasie  pożaru  wsi
1939 w dziwny sposób nie spaliła się.  Grunt gromadzki. Opiekuje
się rodzina Franciszka Piekoszewskiego.

7. Kapliczka  drewniana  w  Niegowonicach  na  gruncie  gromadzkim
przy dawnym gościńcu i polu Andrzeja Ludwikowskiego na Śwido-
wej. Figurka przedstawia P.[ana] Jezusa frasobliwego. Postawił To-
masz Janda w 1865 r. Opiekuje się Piotr Handa.

8. Kapliczka w Niegowonicach przy szosie i w placu Karola Pragnące-
go. Drewniana z figurą  P.[ana] Jezusa frasobliwego.  Postawił  Łu-
kasz Supernak w 1870 r. Opiekuje się Karol Pragnący.

9. Krzyż w Niegowonicach przy drodze do Grabowej na polu Józefa
Szatana. Drewniany, stoi od niepamiętnych czasów.

10. Krzyż  w Niegowonicach przy drodze do Grabowej na polu Fran-
ciszka Piekoszewskiego.  Drewniany postawiony przez Franciszka
Piekoszewskiego w 1914 r.

11. Krzyż  żelazny  na  wysokim  cementowym  fundamencie  wystawił
Władysław Podsiadło na swoim gruncie przed swoim domem na
miejscu dawnego drewnianego, który postawił Antoni Piekoszew-
ski. Wyst. 1932 r. N-czki.

12. Krzyż  w Niegowonicach przy drodze do Błędowa, drewniany, na
swoim gruncie wystawił Franciszek Piekoszewski na miejscu daw-
nego.

13. Kapliczka w Niegowonicach przy szosie w stronę  Łośnia na polu
Jana Serwickiego. Drewniana, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.
Istnieje od niepamiętnych czasów. W 1863 r. były tam zakopane pie-
niądze.

14. Kapliczka w Niegowonicach przy szosie w stronę  Łośnia w polu
Walentego Rudego. Drewniana z figurą P.[ana] Jezusa frasobliwego.
Wystawił Franciszek Koza na miejscu dawnej wiszącej na dębie.

15. Kapliczka w Niegowonicach przy szosie w stronę  Łośnia w polu
Franciszka Płonki. Drewniana z obrazkiem Matki Bożej. Wystawił
Franciszek Płonka w 1935 r., na miejscu dawnej. Poświęcona przez
ks. Banacha.

16. Krzyż  w Grabowej w polu Stanisława Guzika, drewniany, wysta-
wiony przez Macieja Pucka i  Balcera Bachowskiego w 1898 r.  na
miejscu dawnego. Poświęcony.
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17. Krzyż żelazny w Grabowej w polu Katarzyny Przyłuckiej. Od nie-
pamiętnych czasów.

18. Kaplica w Grabowej we wsi na placu Jana Stachury, postawił Paweł
Czapla  w 1907  r.  Poświęcona przez  ks.  P.  Czaplę.  W kaplicy  tej
może się pomieścić około 40 osób.

19. Kapliczka w Grabowej „na Bojcu” w polu Zygmunta Kozickiego.
Stawiał ją Szczepan Kozicki w 1945 r. na miejscu dawnej. Nie po-
święcona.

20. Kapliczka w Grabowej w polu Szczepana Borowieckiego istnieje od
niepamiętnych czasów. Poprawiał ją Kazimierz Pałas.

21. Krzyż przy drodze i na granicy pól Niegowonic i Grabowej, drew-
niany postawiony przez Franciszka Guzego w 1911 r.  na miejscu
dawnego. Pośw.[ięcona] 

PRÈS DES CHEMINS DE CROIX ET DE CALVAIRES DE ZAGŁĘBIA DĄBROWA-
DANS LES ANNÉES 1946 À 1950

Les calvaires et les croix longés près des chemins sont placés sur la terre polonaise,
depuis des temps immémoriales. Ils représentent le symbole d’une grande foi des habi-
tants de cette terre. Hélas, ils avaient pareillement des ennemis: l’époque des envahis-
seurs, des occupants. A la mi 1946, le pouvoir du diocèse de Częstochowa a mis ă jour
un arrêté adressé ă  tous les curés et administrateurs ecclésiastiques, d’établir précise-
ment  la  description  des  églises  paroissiales  et  des  paroisses.  Ces  textes  officiels
concernent entre autre les calvaires et les croix longés près des chemins, qui ont survécus
lors de l’éclatement de la seconde guerre mondiale. Les curés et les intendants des pa-
roisses ă ce sujet devaient rassembler les données suivantes : Précisément définir où ils
se situent et sur quelles parcelles de terrains, par qui, quand et pour quels objecifs sont-
ils dréssés, de quelles matières sont - ils faits, s’ ils ont été consacrés si oui quand et pour
qui et s’il y a un document de la consécration. Les renseignements ci-dessus transposés
et réalisés par les ecclésiastiques dans les années 1946 ă 1950 decrivent ces calvaires et
ces croix le long des routes. Le compte-rendu archivé, decrit presque toutes les anciennes
paroisses diocésaines de Częstochowa. Mentionné ci-dessus, la publication concerne uni-
quement ces paroisses et en 1992 a  été inclus la nouvelle ouverture du diocèse de Sosno-
wiec.

tłum. Laurent Maćkowiak
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UROCZYSTOŚĆ NADANIA KOŚCIOŁOWI
 PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

W DĄBROWIE GÓRNICZEJ-STRZEMIESZYCACH
 TYTUŁU BAZYLIKI MNIEJSZEJ

Strzemieszyce leżą w południowej Polsce, na pograniczu dwóch wiel-
kich krain historycznych: Śląska i Małopolski. W dniu dzisiejszym miejsco-
wość ta jest dzielnicą Dąbrowy Górniczej, jednego z wielkich miasta Zagłę-
bia Dąbrowskiego i leży ok. 6,5 km na wschód do centrum metropolii, przy
trasie Dąbrowa Górnicza – Kraków. Strzemieszyce zajmują obszar 18,5 km2

oraz liczą 9781 mieszkańców1. 
Osada  posiada  bardzo  dawne  tradycje.  Wykopaliska  archeologiczne

poświadczają istnienie tutaj osady ludzkiej wiele wieków wcześniej, niż po-
jawiają się pierwsze zapiski kronikarskie. W 1932 roku podczas wydobycia
piasku natrafiono w Strzemieszycach na ślady średniowiecznego cmenta-
rzyska z XI i XII wieku. Badania archeologiczne kontynuowane od lat dzie-
więćdziesiątych XX wieku przynoszą nowe odkrycia w tej dziedzinie2.

Pierwsza pisana wzmianka o Strzemieszycach pochodzi z 1440 roku.
Już wówczas istniały dwie miejscowości o tej nazwie: Strzemieszyce Wiel-
kie i Strzemieszyce Małe3. Od połowy XV wieku do końca XVIII wieku osa-

1 Dane  na  temat  położenia  Strzemieszyc:  http://www.dobrowa.pl/gd_dzielni-
ce_strzemieszyce_wielkie.htm; liczba ludności na podstawie danych Urzędu Skarbowe-
go w Dąbrowie Górniczej.

2 J. MARCINIAK, Cmentarzysko szkieletowe z okresu wczesnośredniowiecznego w Strze-
mieszycach  Wielkich,  pow.  Będzin,  „Materiały  Wczesnośredniowiczne”,  t.  5,  Warszawa
1960, s. 141–182; A.  ROGACZEWSKA,  Początki hutnictwa ołowiu na terenie Strzemieszyc
w świetle źródeł archeologicznych, „Raptularz Kulturalny” 7(19)2002, s. 49–52; M. TRĄBA,
Najstarsze dzieje Strzemieszyc, „Głos Serca” (1996) nr 16, s. 5.

3 J. DŁUGOSZ, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. 1, PRZEŹDZIECKI. Opera
omnia, t. 7, Kraków 1863, s. 187.
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dy owe były własnością biskupa krakowskiego4. Pod względem kościelnym
wierni mieszkający w Strzemieszycach do 1675 r.  przynależeli  do parafii
w Sławkowie. W 1675 r. Strzemieszyce przyłączono do parafii w Gołonogu.
W 1911 r. utworzono samodzielną parafię w Strzemieszycach. Do końca XX
wieku Strzemieszyce należały kolejno do diecezji: krakowskiej (do początku
XIX w.), wrocławskiej (początek XIX w.), kieleckiej (1818–1925), częstochow-
skiej (1925–1992), sosnowieckiej (od 1992). Przez długie wieki Strzemieszyce
były osadą rolniczą. W średniowieczu istniała tu komora celna pobierająca
opłaty za sól, którą przewożono z Małopolski na Śląsk. Wieś posiadała 4 mły-
ny.  Wielkie  przeobrażenia  w wyglądzie osady oraz  w sposobie  życia  jej
mieszkańców przyniósł dopiero wiek XIX. Z osady wiejskiej, której ludność
zajmowała się rolnictwem, Strzemieszyce stały się ważnym węzłem kolejo-
wym oraz siedzibą kilku dużych zakładów chemicznych. Jeszcze na początku
XIX wieku Strzemieszyce liczyły ok. 900 mieszkańców, a w 1885 r. już ok.
3 000. W I połowie XIX wieku otwarto w Strzemieszycach płuczkę galmanu;
w tym samym czasie rozpoczęto także wydobywanie i wypalanie wapienia5. 

W Strzemieszycach krzyżowały się dwie bardzo ważne dla ziem pol-
skich  linie  kolejowe:  Droga  Żelazna  Warszawsko-Wiedeńska  (otwarta
w 1848 r.) i Droga Żelazna Dąbrowsko-Dęblińska. Szczególne znaczenie dla
Strzemieszyc miało uruchomienie w 1885 r. tej ostatniej, albowiem połączy-
ła ona ściślej Strzemieszyce z głównymi ośrodkami przemysłowymi Zagłę-
bia Dąbrowskiego i całego Królestwa Polskiego. W ostatnim dziesięcioleciu
XIX wieku wybudowano tu m.in. dużą parowozownię6. W pobliskich miej-
scowościach, takich jak Dąbrowa Górnicza, Niemce (dziś  Ostrowy Górni-
cze),  Kazimierz  Górniczy  liczne  kopalnie  węgla  kamiennego dawały za-
trudnienie  wielu  mieszkańcom  Strzemieszyc.  W  1954  r.  Strzemieszyce
Wielkie uzyskały prawa miejskie7. Posiadały je do 1975 r., kiedy to na sku-

4 H. MADUROWICZ-URBAŃSKA, Gospodarka folwarczna w dobrach biskupstwa kra-
kowskiego na pograniczu polsko-śląskim w XVII i XVIII w., „Zeszyty Naukowe UJ” nr 56,
Prace Historyczne, z. 9(1962), s. 99.

5 M. TRĄBA, Strzemieszyce na przełomie XIX i XX wieku, „Studia i Materiały z Dzie-
jów Śląska” t. 25(2001), s. 112–128; J. KMIOTEK, D. KMIOTEK, Jak to Strzemieszyce galma-
nem stały, [w:]  Echo dawnych Strzemieszyc,  red. J.  KMIOTEK, J. PRZEMSZA-ZIELIŃSKI,
Dąbrowa  Górnicza  1998,  s.  45–54;  J.  KMIOTEK,  Zarys  historii  Zakładów  Chemicznych
„Strem”, [w:]  Echo dawnych Strzemieszyc, cz. 4, red. J.  KMIOTEK, D. KMIOTEK, A. RY–
BAK, Dąbrowa Górnicza 2001, s. 10–35.

6 K. KRYNICKI, Rys geografii Królestwa Polskiego, Kraków 1902, s. 70–71.
7 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 1953 r. w sprawie zalicze-

nia niektórych gromad w poczet miast,  „Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej” 49(1953), s. 419, poz. 254.
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tek reformy administracyjnej zostały włączone jako jedna z dzielnic w gra-
nice miasta Dąbrowa Górnicza.

BUDOWA KOŚCIOŁA I POWSTANIE PARAFII
 W STRZEMIESZYCACH

Jednym z najważniejszych wydarzeń  w dziejach Strzemieszyc,  które
świadczyły o rozwoju miejscowości, było wybudowanie w latach 1900–1903
kaplicy,  którą  następnie  w  latach  1903–1908  przebudowano  na  kościół.
Gwałtowny rozwój przemysłowy Zagłębia Dąbrowskiego wywołał potrze-
bę budowy nowych kaplic oraz kościołów, a także tworzenie nowych para-
fii, w celu otoczenia wiernych opieką duszpasterską. Sami katolicy zamiesz-
kujący w Sosnowcu,  Będzinie,  Dąbrowie i  Strzemieszycach na przełomie
XIX i XX wieku zwracali się do kurii biskupiej w Kielcach z prośbami o two-
rzenie nowych parafii i pozwolenia budowy nowych świątyń. Swe prośby
motywowali  ciasnotą  dotychczasowych budynków sakralnych oraz dużą
ich odległością od osad należących do danej parafii. Starania te zaowocowa-
ły budową licznych kaplic, których w przededniu I wojny światowej na te-
renie Zagłębia Dąbrowskiego było ok. trzydziestu kilku, budową  nowych
kościołów parafialnych oraz erygowaniem nowych parafii, np. w Dąbrowie
Górniczej (1891), Zawierciu (1903), a także w Strzemieszycach (1911)8.

Starania o budowę kaplicy w Strzemieszycach miejscowa ludność pod-
jęła w 1887 roku9. Jednym z pierwszych inicjatorów jej budowy był włościa-
nin Szczepan Kalembka, wekslarz Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej,
który  zamówił  u  powiatowego budowniczego pierwsze  plany i projekty,
płacą za ich wykonanie z własnych środków 100 rubli10. Właściciel majątku
ziemskiego  w  Strzemieszycach  Roman  Mojcho  (Moycho)  w dniu  1  (13)
czerwca 1897 roku ofiarował pod budowę kaplicy 1 morgę ziemi (1 morga =
5.598,7 m2)11. W dniu 15 czerwca 1897 roku wybrany został komitet budowy

8 Por. D.  OLSZEWSKI,  Struktura i funkcjonowanie parafii w Zagłębiu Dąbrowskim na
przełomie XIX i XX wieku, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstocho-
wie”. Seria: Zeszyty Historyczne, z. IV(1997), s. 125–128.

9 Por. tamże, s. 127.
10 „Przemysłowo-Handlowy Kurier Sosnowiecki” [dalej: PHKS] (1902) nr 17 z 13

(26) IV, s.  5.  Wekslarz – osoba trudniąca się  zawodowo wypożyczaniem pieniędzy na
procent, wymianą pieniędzy i handlem papierami wartościowymi.

11 Archiwum  Parafii  Rzymskokatolickiej  p.w.  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa
w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach [dalej: AP Strzem.], Teczka,  Dokumenty urzędowe
Komitetu Budowy Kościoła, b.p.. Zobowiązanie R. Mojcho z dnia 1/13 czerwca 1897 roku.
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kościoła, na czele którego stanął proboszcz z Gołonoga – ks. Tadeusz Ko-
narski12. Zezwolenia władz rosyjskich na budowę kościoła w Strzemieszy-
cach wydano w Petersburgu w dniu 11 lipca 1898 roku i zaraz po tym fakcie
przystąpiono wśród miejscowego społeczeństwa do zbierania środków po-
trzebnych na budowę13. 

W dniu 25 sierpnia 1899 roku Komitet Budowy Kościoła w Strzemie-
szycach odkupił za kwotę 1550 rubli 1,5 morgi ziemi od Romana Mojcho ce-
lem powiększenia  ofiarowanego placu  pod kościół14.  Pierwsze  prace  bu-
dowlane ruszyły jesienią 1900 roku, zaś poświęcenie kamienia węgielnego
mającej powstać kaplicy odbyło się w dniu 15 sierpnia 1901 r.15 Środki na
budowę  kaplicy  pochodziły  głównie  ze  składek  górników  pracujących
w kopalniach Warszawskiego Towarzystwa Kopalń  Węgla, kolejarzy oraz
dobrowolnych ofiar parafian i instytucji z terenu Strzemieszyc. Na ogólną
kwotę 22 454 rubli i 81 kopiejek na budowę kaplicy i powiększenia placu
pod budowę kościoła, zgromadzonych w latach 1899-1903, 13 919 rubli i 31
kopiejek ofiarowali górnicy Warszawskiego Towarzystwa Kopalń16.

Ogółem w latach  1900–1903 wykonano prace  na  sumę  23443  rb.  46
kop., z czego zapłacono wykonawcom 20904 rb. 71 kop. Do uregulowania
pozostało 2538 rb. i 75 kop.17. W latach 1900–1903 nie tylko wybudowano
kaplicę,  ale  też  wyposażono  ją  w  najpotrzebniejsze  sprzęty,  jak  ambona
i chór oraz urządzono i wyposażono zakrystię. Część wyposażenia kaplicy
została ofiarowana bezpośrednio jako dar przez wiernych. Niestety nie za-
chowały się spisy ofiarodawców i rzeczy przez nich ofiarowanych na budo-
wę i wyposażenie kaplicy. Wiemy jedynie, że np. maszynista Drogi Żela-
znej Iwanogrodzko-Dąbrowskiej Golcza ofiarował do kaplicy żelazne okna
o wartości 500 rubli18.

12 Ks. Tadeusz Konarski – proboszcz parafii w Gołonogu w latach 1889–1908; ur.
w Oziembłowie, wyświęcony na kapłana w 1872 r.; święcenia przyjął z rąk biskupa kie-
leckiego Tomasza Kulińskiego, zmarł i został pochowany w Skalbmierzu, gdzie w ostat-
nich latach życia był proboszczem.

13 „PHKS” (1902) nr 17, s. 5.
14 AP Strzem., Teczka: Dokumenty urzędowe Komitetu Budowy Kościoła,  Wykaz wydat-

ków na  budowę  kaplicy  i  domu dla  księdza  Proboszcza  i  na  przerobienie  kaplicy  na  kościół
w Strzemieszycach od początku robót do dn. 4 października 1908 roku.

15 „PHKS” (1901) nr 33, s. 4.; (1902) nr 17, s. 5.
16 AP Strzem., Teczka: Dokumenty urzędowe Komitetu Budowy Kościoła, b.p.. Wykaz do-

browolnych składek na budowę  kaplicy w Strzemieszycach, domu dla księdza proboszcza i na
przerobienie kaplicy na kościół od 1899 roku do 4 października 1908 roku.

17 AP Strzem.; Teczka: Dokumenty urzędowe Komitetu Budowy Kościoła, b.p. Wykaz wy-
datków na budowę kaplicy ... .

18 Tamże.
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Po wybudowaniu kaplicy w 1904 r. przystąpiono do budowy domu
dla proboszcza, komórek i parkanu wokół terenu kościelnego. W tymże sa-
mym roku dokonano remontu mieszkania dla księdza wikariusza w domu
Kmiecika. W latach 1903–1908 stopniowo wyposażono kaplicę w paramenty
liturgiczne.  Jednocześnie  z  tymi  pracami  od  1903  roku  przystąpiono  do
przerobienia kaplicy na kościół19. Roboty ziemne i murarskie przy powięk-
szaniu kaplicy rozpoczęto wiosną 1904 r. Całość prac miała być wykonana
w ciągu 5 lat, a ogólny ich koszt miał wynieść 190 tys. rb.20 W 1906 r. Pius X
przyznał  kaplicy  w Strzemieszycach  Wielkich  prawo  odpustu  w święta:
Serca Jezusowego, Niepokalanego Poczęcia oraz św. Stanisława Kostki. Do-
kument datowany na dzień 22 luty 1906 r. i podpisany przez M. Mariniego
był przechowywany w zakrystii kościoła strzemieszyckiego jeszcze w 1936 r.
Po wojnie zaginął21.

Już w kwietniu 1902 r. wiadomym było w Strzemieszycach, iż w sierp-
niu tego roku do miejscowości przybędzie na stałe jeden z księży wikariu-
szy parafii z Gołonoga. W relacji prasowej na ten temat wskazano, iż naj-
prawdopodobniej  wikariuszem tym ma zostać  ks.  Stanisław Markowski,
pełniący w 1902 r. w Strzemieszycach funkcję prefekta szkoły kolejowej22.
Plany te nie zostały jednak zrealizowane. Od 8 grudnia 1902 r.,  czyli od
dnia  poświęcenia  i  oddania  do  użytku  strzemieszyckiej  kaplicy,  księża
z Gołonoga  Stanisław  Markowski  i  Smoliński  dojeżdżali  z  Gołonoga  do
Strzemieszyc jedynie w niedzielę i święta w celu odprawiania mszy świę-
tych i głoszenia kazań. Dopiero w dniu 26 września 1904 r. do Strzemieszyc
przeniósł się ks. Tadeusz Konarski, proboszcz gołonoski, w celu bezpośred-
niego nadzorowania prac przy nowobudowanym kościele. Wraz z nim do
Strzemieszyc przeniósł się ks. Franciszek Plenkiewicz, który pełnił obowiąz-
ki prefekta w szkołach w Strzemieszycach (szkole publicznej i szkole kolejo-
wej), w Strzemieszycach Małych oraz w Niemcach, dokąd dojeżdżał końmi
utrzymywanymi przez kopalnie. Wobec wielości obowiązków duszpaster-
skich i zaangażowania ks. T. Konarskego w budowę kaplicy, w dniu 1 mar-
ca 1906 roku mieszkańcy Strzemieszyc postanowili zbierać co roku 294 rb.
na utrzymanie drugiego wikarego, z czego 150 rb.  przeznaczono na jego

19 Tamże.
20 „PHKS” (1904) nr 14, s. 6.
21 Ks. J.  WIŚNIEWSKI,  Diecezja częstochowska. Opis historyczny kościołów, zabytków

w dekanatach będzińskim, dąbrowskim, sączowskim, zawierciańskim i żareckim oraz parafii Olsz-
tyn.  Marjówka Opoczyńska 1936, s. 289.; S.  PARAS,  Kronika parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Strzemieszycach Wielkich, t. 1, rękopis, b.p.

22 „PHKS” (1902) nr 17, s. 5.
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utrzymanie, zaś 144 rb. na opłacenie mieszkania dla niego. Jeszcze w tym
roku jako drugi wikariusz przybył do Strzemieszyc ks. Bronisław Lipiński23.

Jeszcze w trakcie budowy kaplicy mieszkańcy Strzemieszyc postano-
wili ją rozbudować i przekształcić w kościół. Dokonano tego w latach 1903–
–1910.  W  1906  r.  wierni  ze  Strzemieszyc  oraz  sąsiednich  osad  uzyskali
u władz carskich zgodę na zmianę statusu świątyni. Z kaplicy stała się ona
kościołem  filialnym  parafii  w  Gołonogu.  Podstawowe  prace  budowlane
przy nowym kościele ukończono w 1910 r. W tymże roku, w dniu 8 grud-
nia, został  on poświęcony przez ks. T. Konarskiego. Świątynia otrzymała
wezwanie Najświętszego Serca Pana Jezusa24. 

W 1906 r. w Strzemieszycach został poświęcony cmentarz grzebalny.
W tymże roku zaczęto tam chować zmarłych25. Posiadając własną świątynię,
mieszkańcy Strzemieszyc oraz sąsiednich osad w 1909 r. rozpoczęli starania
o utworzenie nowej parafii. W listopadzie tego roku mieszkańcy 5 osad jed-
nogłośnie wypowiedzieli  się  za powstaniem własnej  parafii.  Zobowiązali
się  jednocześnie do wyposażenia jej  w odpowiednie grunta,  zbudowania
plebanii  oraz wypłacania proboszczowi rocznej  pensji.  W dniu 10 lutego
1911 r. bp kielecki Augustyn Łosiński podpisał dekret powołujący do życia
parafię w Strzemieszycach. Jej obszar wydzielono w całości z parafii Goło-
nóg, a tworzyły ją osady: Strzemieszyce Wielkie, Strzemieszyce Małe, Gra-
bocin, Kazimierz, Feliks, Ostrowy i Niemce. Patronem parafii został  pier-
wotnie  św.  Józef.  Pierwszym  jej  administratorem  władze  diecezjalne
mianowały ks. Józefa Zalewskiego (1911–1913)26.

Z parafii w XX wieku wywodzi się 12 księży, w tym ks. Julian Nowak
(rektor  Seminarium Duchownego diecezji  częstochowskiej).  ks.  Zbigniew
Gadomski (długoletni więzień ustroju komunistycznego), ks. Wacław Sitek,
ks. Tadeusz Kopeć, ks. Artur Pietrusiński, ks. Roman Pietrusiński, ks. Wła-
dysław Soboń, ks. Henryk Ćwiękowski, o. Stanisław Jędrusik SJ27. W chwili

23 S. PARAS, Kronika parafii, t. 1, b.p.
24 D.  ROSIŃSKA,  Dzieje kościoła i parafii w Strzemieszycach Wielkich do 1914 r., [w:]

Echo dawnych Strzemieszyc, cz. 6, red.  J. KMIOTEK, D. KMIOTEK, A. RYBAK, Dąbrowa
Górnicza 2003, s. 39–41.

25 A.  GLIMOS-NADGÓRSKA,  Groby  strzemieszyckiego  cmentarza,  „Strzemieszyce
i Ja” nr 3–4(8)2000, s. 8–9; M. TRĄBA, Historia cmentarza w Strzemieszycach, „Głos Serca”
nr 10(126)2006, s. 6–7.

26 D. ROSIŃSKA, Dzieje kościoła, dz. cyt., s. 39–40.
27 Por. Kościół częstochowski 1987. Katalog osób i instytucji. Częstochowa 1987, s. 119;

R.  GRYZ,  Gadomski  Zbigniew (1921–1993),  kapłan diecezji  kieleckiej,  [w:]  Leksykon ducho-
wieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989,  t.  1, red. J.  MYSZOR, Warszawa
2002, s. 58–59.
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obecnej żyje i na terenie diecezji częstochowskiej oraz sosnowieckiej pracuje
trzech duchownych rodem ze Strzemieszyc: ks. Zdzisław Nogaj, proboszcz
parafii w Kraszkowicach (diec. częstochowska); ks. Tomasz Kubiczek, stu-
diujący prawo kanoniczne na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie oraz
ks. Mariusz Trąba, który pracuje naukowo na Wydziale Historii i Dziedzic-
twa Kulturowego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Od 1919 r. na terenie Strzemieszyc swój dom zakonny posiada Zgro-
madzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa (pasjonistki). Przez
długie lata prowadziły one ochronkę, sierociniec, kursy krawiectwa i goto-
wania dla biednych dziewcząt. Od kilku lat, po generalnym remoncie swe-
go domu, prowadzą one dom opieki dla osób chorych i w podeszłym wie-
ku. Parafia w Strzemieszycach w latach 30. XX wieku wydawała pismo pt:
„Wiadomości Parafialne Parafii św. Józefa w Strzemieszycach”. Na skutek
wojny, a następnie represji komunistycznych jego wydawanie zawieszono.
Od kilkunastu lat parafia wydaje kolejne własne czasopismo pod tytułem
„Głos Serca”. 

Obowiązki administratora bądź proboszcza parafii w Strzemieszycach
pełnili kolejno:

–  ks.  Józef  Zalewski  –  ur.  w 1859  r.  w Sieradowicach,  wyświęcony
w 1880 r., 1889–1911 administrator parafii Sułoszowa, 1911–1913 pierwszy
proboszcz parafii w Strzemieszycach, 1914–1917 proboszcz parafii Krzęcin,
1917–1925 proboszcz parafii Wolbrom, zm. w 1925 r.28;

– ks. Franciszek Staszkiewicz – ur. w 1856 w Wolbromiu, wyświęcony
w 1880 r., 1913-1920 proboszcz parafii w Strzemieszycach; 1920–1925 pro-
boszcz parafii Siewierz, zm. w 1925 r.29; 

– ks. Zygmunt Pawłowski – proboszcz parafii  strzemieszyckiej  w la-
tach 1921–192430;

– ks. Mieczysław Maria Rogójski – ur. 1874 r. w Sudołku k. Proszowic,
święcenia kapłańskie przyjął w 1898 r., 1913–1918 – proboszcz w Czeladzi,
1918–1925 proboszcz w Koziegłówkach, 1925–1960 proboszcz parafii strze-
mieszyckiej, zm. w 1964 r., pochowany na cmentarzu św. Rocha w Często-
chowie31;

28 ARCHIWUM KURII DIECEZJALNEJ W KIELCACH, Akta personalne, syg. XZ-4:
Akta osobowe ks. J. Zalewskiego.

29 Tamże, syg. XS-46: Akta osobowe ks. F. Staszkiewicza.
30 S.  PARAS, Kronika parafii, t. 1, b.p.  Brak danych w archiwach diecezjalnych. Do

tej pory nie odnaleziono akt osobowych tego duchownego.
31 ARCHIWUM  ARCHIDIECEZJI  CZĘSTOCHOWSKIEJ  W  CZĘSTOCHOWIE,

Akta personalne, syg. AP 179: Akta osobowe ks. M.M. Rogójskiego.
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– ks. Stanisław Paras – ur. 1906 r.  w Wólce Skotnickiej,  wyświęcony
w 1932 r., 1950–1955 administrator parafii Przedmość, 1955–1957 proboszcz
parafii  Dobroszyce,  1957-1985  proboszcz  parafii  w  Strzemieszycach,  zm.
w 1994 r., został pochowany w grobowcu księży na cmentarzu w Strzemie-
szycach32; 

–  ks.  Antoni  Popielarczyk  –  ur.  1923  r.  w  Stryszawie,  wyświęcony
w 1954 r., 1970–1981 administrator i proboszcz parafii Lubojnia, 1982-1985
proboszcz parafii Czeladź, 1985–1993 proboszcz parafii w Strzemieszycach,
zm. nagle w 1993 r., został pochowany na cmentarzu w Strzemieszycach33;

– ks. Bonifacy Tłustochowicz – ur. w 1944 r. w Sułkowie; w 1960 r. zło-
żył  śluby zakonne w zgromadzeniu księży salezjanów, w 1971 r.  przyjął
święcenia kapłańskie, w latach 1977–1992 pracował duszpastersko w diece-
zji kieleckiej, 1984–1993 – administrator i proboszcz parafii w Kwaśniowie,
1993–1998  –  proboszcz  parafii  NSPJ  w  Strzemieszycach,  zm.  po  długiej
i ciężkiej chorobie w 1998 r. i został pochowany na cmentarzu w Strzemie-
szycach34;

– ks. Jan Gaik – ur. w 1952 r. w Karczowie, 1977 przyjął święcenia ka-
płańskie, 1985–1989 proboszcz w Dalachowie, 1989–1998 proboszcz w para-
fii św. Mateusza w Czeladzi, od 1998 r. proboszcz parafii w Dąbrowie Gór-
niczej-Strzemieszycach35.

ŚWIĄTYNIA STRZEMIESZYCKA

Kościół  w Strzemieszycach wzniesiono w centrum miejscowości,  na
szczycie jednego ze wzniesień,  wokół  których rozłożona jest osada. Choć
główne prace budowlane przy świątyni zostały ukończone na początku XX
wieku,  to jednak została ona konsekrowana dopiero 26 września 1959 r.
przez biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego36.

Kościół  wybudowano z czerwonej  cegły.  Został  wzniesiony w stylu
neogotyckim, który zwany był na początku XX wieku gotykiem nadwiślań-

32 M. TRĄBA, Paras Stanisław (1906–1994), [w:] Słownik biograficzny ziemi częstochow-
skiej, t. 1, red. A.J. ZAKRZEWSKI, Częstochowa 1998, s. 112–115.

33 ARCHIWUM KURII DIECEZJALNEJ W SOSNOWCU, Karta osobowa ks. A. Popie-
larczyka.

34 Cz. TOMCZYK,  Z żałobnej karty – ks. Bonifacy Tłustochowicz, „Okólnik Duszpa-
stersko-Informacyjny” [Kuria Diecezjalna w Sosnowcu] nr 5(1998), 24.11.1998, s. 18–19.

35 Informacje uzyskane przez autora od ks. kan. J. Gaika.
36 „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” nr 9(1959), s. 324.
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skim.  Świątynię  zbudowano  na  planie  krzyża  łacińskiego.  Posiada  trzy
nawy. W pierwotnym projekcie nad wejściem głównym miały wznosić się
trzy wieże – środkowa monumentalna i dwie mniejsze, sięgające do połowy
wysokości wieży głównej. Porównując zachowane ilustracje-plany projekto-
wanej świątyni z dzisiejszym jej budynkiem należy stwierdzić, że nie tylko
nie wzniesiono owych wież, ale także w czasie budowy zmieniono koncep-
cję całej fasady kościoła od strony wejścia głównego. Zaniechanie budowy
wież było skutkiem wybuchu I wojny światowej, która zubożyła społeczeń-
stwo Zagłębia. Wymiary kościoła wynoszą: długość wewnątrz – 52 m, sze-
rokość – 25 m, wysokość 18 m; prezbiterium: długość 18 m, szerokość 11 m,
wysokość 16 m. Fronton świątyni zdobi rozeta.

Od chwili  ukończenia budowy kościoła w 1910 r.  kolejne pokolenia
wiernych parafii oraz duszpasterzy troszczyły się o wyposażenie świątyni
i jej wystrój. W okresie międzywojennym staraniem ks. Mieczysława Marii
Rogójskiego  wykonano  polichromię  kościoła,  która  nawiązywała  w swej
stylistyce do motywów gotyckich oraz przedstawiała sceny z życia miejsco-
wej społeczności.  Taki wystrój kościoła przetrwał  do początku lat 80. XX
wieku. Wówczas to, pomimo ciężkiej sytuacji ekonomicznej społeczeństwa,
wierni podjęli wysiłek odnowienia i modernizacji wnętrza. Na głównej ścia-
nie prezbiterium za marmurowym tabernakulum umieszczono monumen-
talny krzyż  z postacią Chrystusa tryumfującego. Całość  świątyni odmalo-
wano w jasnych barwach,  wśród których dominowały kolory jasnożółty
i biały. Wymieniono także cześć posadzki z terakotowej na marmurową. 

W latach dziewięćdziesiątych wysiłki duszpasterzy i wiernych skupiły
się na zabezpieczeniu świątyni. Najpoważniejszą inwestycją w tym zakresie
było pokrycie całości kościoła blachą miedzianą. Od 1998 r. podjęto wiele
nowych działań w calu uświetnienia wystroju świątyni i przystosowania jej
do potrzeb wiernych. Całość wnętrza kościoła została odmalowana. Zacho-
wano jasny, pastelowy kolor ścian, uzupełniając jednak malaturę kościoła
o wizerunki świętych, które umieszczono na filarach kościoła oraz w pre-
zbiterium.  W  prezbiterium  wzniesiono  nową  nastawę  ołtarzową,  która
w swoim stylu  odpowiada  stylowi  architektonicznemu  kościoła.  Wystrój
kościoła został także odmieniony w wyniku ułożenia w całej świątyni mar-
murowej posadzki. W celu uczynienia wnętrza świątyni bardziej funkcjo-
nalnym zainstalowano w jej  wnętrzu nowe oświetlenie oraz ogrzewanie.
Kościół został także oświetlony od zewnątrz. Uwagę wchodzących do ko-
ścioła przyciąga przede wszystkim neogotycka nastawa ołtarzowa, wyko-
nana  z  drewna dębowego  i  zdobiona złoceniami.  W jej  centrum została
umieszczona łaskami słynąca figura Jezusa ukazującego swe Serce. Figurę
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umieszczono w niszy, którą zasłania ruchoma zasłona z obrazem NMP Nie-
ustającej Pomocy. Zasłona owa jest opuszczana w czasie celebracji liturgicz-
nych związanych z kultem Matki Bożej, np. podczas nowenny odprawianej
ku czci Matki Bożej pod wezwaniem Nieustającej Pomocy w każdą środę.
Nastawa ołtarzowa została poświęcona w październiku 2002 r.,  podczas
uroczystości ustanowienia kościoła strzemieszyckiego diecezjalnym sanktu-
arium Najświętszego Serca Pana Jezusa.

16  października  2005  r.,  w  trzecią  rocznicę  ustanowienia  kościoła
w Strzemieszycach diecezjalnym sanktuarium NSPJ, na placu przed kościo-
łem został odsłonięty i poświęcony pomnik papieża Jana Pawła II. Wykona-
no go według projektu Jana Funka, artysty – rzeźbiarza z Krakowa. Poświę-
cenia dokonał kanclerz Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu ks. prałat Czesław
Tomczyk37. Kościół w Strzemieszycach jest jedną z jedenastu świątyń diece-
zji sosnowieckiej, które noszą  tytuł  i wezwanie Najświętszego Serca Pana
Jezusa. W świątyni od początku jej istnienia znajduje się figura Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa.  Jest  ona otaczana przez wiernych wielkim kultem
oraz czcią. Po wybudowaniu nowej nastawy ołtarzowej w prezbiterium zo-
stała ona odnowiona oraz przeniesiona z kaplicy bocznej i ustawiona w cen-
trum nowego ołtarza. 13 października 2002 r. biskup ordynariusz diecezji
sosnowieckiej Adam Śmigielski nadał świątyni strzemieszyckiej tytuł diece-
zjalnego sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa. Decyzja owa była
skutkiem ciągłego rozwoju kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w parafii
strzemieszyckiej, a także otaczania przez wiernych tej parafii wielką czcią
i pietyzmem figury Serca Bożego. Wydarzenie to stało się bodźcem do dal-
szego ugruntowania kultu Serca Bożego nie tylko w parafii, ale i w całej die-
cezji38. W 2006 r. została powołana do życia Straż Sanktuarium Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Strzemieszycach. Liczy ona obecnie 20 członków,
którzy posiadają własne mundury i biorą aktywny udział w liturgii w czasie
uroczystości parafialnych oraz podczas niedzielnej mszy św. o godz. 12.00.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA TYTUŁU BAZYLIKI 

Wśród licznych kościołów każdej diecezji są i te wyróżnione tytułem
bazylik mniejszej. Sensem i istotą nadawania przez Ojca świętego tego tytu-
łu jest to, że dana świątynia w sposób szczególny związana jest z Kościołem

37 A. TARNOWSKI, Pomnik na skale, „Niedziela Sosnowiecka” 44(2005), s. III.
38 Katalog Diecezji Sosnowieckiej 2008, oprac. i red. Cz. TOMCZYK. Sosnowiec 2008,

s. 148; P. LORENC, Serce Boże, błogosław, „Niedziela Sosnowiecka” 43(2002), s. III.
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Rzymskim oraz osobą następcy św. Piotra. Przepisy o nadaniu danej świą-
tyni  tytułu  bazyliki  mniejszej  są  regulowane  przez  dekret  Kongregacji
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów  Domus ecclesiae z 9 listopada
1989 r.39 Zgodnie z przepisami tego dokumentu prowadzone były wszelkie
prace nad uzyskaniem tytułu bazyliki, a także przygotowania duszpaster-
skie do uroczystości ogłoszenia tego faktu w Dąbrowie Górniczej-Strzemie-
szycach.

Świątynia, która stara się o nadanie tytułu bazyliki mniejszej, powinna
spełniać następujące warunki:

– kościół ten powinien być poświęcony i „stanowić w diecezji ośrodek
życia liturgicznego i działalności duszpasterskiej, zwłaszcza poprzez spra-
wowanie Eucharystii, pokuty i innych sakramentów. Powinien być wzorem
dla innych kościołów pod względem przygotowania i przebiegu tych cele-
bracji,  charakteryzujących  się  wiernym przestrzeganiem przepisów litur-
gicznych oraz czynnym uczestnictwem ludu Bożego”;

– „kościół powinien być  odpowiednio wielki oraz posiadać  obszerne
prezbiterium. Różne elementy wymagane do sprawowania liturgii (ołtarz,
ambona,  miejsce  przewodniczenia)  powinny  być  usytuowane  zgodnie
z wymogami odnowy liturgicznej”;

–  „kościół  powinien się  cieszyć  w całej  diecezji  pewnym uznaniem,
dlatego że został zbudowany i poświęcony Bogu z okazji jakiegoś wydarze-
nia o szczególnym znaczeniu historyczno-religijnym albo z tego powodu,
że znajduje się w nim ciało lub znaczące relikwie jakiegoś świętego, lub też
jakiś  obraz otaczany szczególną  czcią.  Należy również  wziąć  pod uwagę
znaczenie kościoła jako pomnika historycznego oraz jego walor jako obiektu
sztuki”;

– liturgia sprawowana w takiej świątyni oraz duszpasterstwo w niej
spełniane powinno być wzorowe, w związku z tym „konieczna jest odpo-
wiednia liczba prezbiterów przeznaczonych do posługi liturgiczno-pasto-
ralnej w tym kościele, zwłaszcza w odniesieniu do sprawowania Euchary-
stii i sakramentu pokuty (wystarczająca liczba spowiedników, którzy byliby
do dyspozycji wiernych w określonych godzinach). Wymagany jest ponad-
to odpowiedni zespół ministrantów oraz dobrze przygotowany chór, które-
go zadaniem będzie ożywianie uczestnictwa wiernych także przez muzykę
i śpiew sakralny”40.

39 KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW, De-
kret „Domus Ecclesiae” o tytule bazylik mniejszej z dnia 9 listopada 1989 r., „Acta Apostolicae
Sedis” 82(1990), s. 436–440.

40 Tamże, cz. II.
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Starania  o  nadanie  kościołowi  parafialnemu w Dąbrowie  Górniczej-
-Strzemieszycach tytułu bazyliki mniejszej rozpoczął w 2008 r. ks. Jan Gaik,
proboszcz parafii. Zwrócił się on do ówczesnego ordynariusz diecezji ks. bi-
skupa Adama Śmigielskiego,  który  wyraził  zgodę  na  podjęcie  kolejnych
kroków w tej sprawie. Ordynariusz sosnowiecki skierował specjalne pismo
do wszystkich biskupów w Polsce, w którym prosił o poparcie dla inicjaty-
wy nadania kościołowi strzemieszyckiemu tytułu bazyliki mniejszej. Było to
konieczne, albowiem zgodnie z prawem kanonicznym, zanim zostaną pod-
jęte starania o uzyskanie takiego tytułu u Stolicy Apostolskiej, musi wyrazić
na to zgodę Konferencja Episkopatu Polski. Swe nihil obstat, czyli przychyl-
ne zdanie w omawianej kwestii, biskupi polscy przegłosowali w czasie 343.
zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się  5 i 6
marca 2008 r. w Warszawie.

10 czerwca 2008 r. biskup A. Śmigielski podpisał oficjalną prośbę  do
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dotyczącą nada-
nia  kościołowi  w  Dąbrowie  Górniczej-Strzemieszycach  tytułu  bazyliki
mniejszej. Pismo zawierało m.in. prośby i opinie wiernych oraz duchowień-
stwa w tej kwestii. 15 czerwca 2008 r. odpowiednie dokumenty, tzn. specjal-
ną  ankietę, krótki opis dziejów kościoła i parafii oraz album ze zdjęciami
świątyni, złożyli w watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów ks. kan. J. Gaik wraz z ks. T. Kubiczkiem. 

Kongregacja  Kultu  Bożego  i  Dyscypliny  Sakramentów  reskryptem
z dnia 19 sierpnia 2008 r. nadała kościołowi parafialnemu w Strzemieszy-
cach tytuł i godność bazyliki mniejszej wraz z wszystkimi przywilejami od-
nośnie  dóbr  duchowych przywiązanymi  do  tego tytułu41.  Drugim doku-
mentem – tym razem papieskim – potwierdzającym tytuł bazyliki mniejszej
dla świątyni  strzemieszyckiej  jest  brewe Benedykta XVI,  noszące datę  19
sierpnia 2008 r. Brewe zostało podpisane przez watykańskiego Sekretarza
Stanu kard.  Tarsicio Bertone i  opatrzone pieczęcią  papieską42.  Dokument
oprawiony w ramy znajduje się w zakrystii bazyliki.

Tytuł bazyliki jest przyznawany danej świątyni na mocy: a) brewe pa-
pieskiego, wydawanego na wniosek Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscy-

41 AP Strzem, Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów nadający
kościołowi w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach tytuł bazyliki mniejszej (19 VIII 2008). Re-
produkcja dekretu znajduje się w zakrystii bazyliki. Tłumaczenie dokumentu jest także
reprodukowane w książce: M.  TRĄBA, Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce. Bazylika Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, seria: Szlakami polskich tradycji chrześcijańskich, Kraków 2009, s. 2.

42 Tekst  brewe patrz:  „Okólnik  Duszpastersko-Informacyjny” [Kuria  Diecezjalna
w Sosnowcu] (2009) nr 3 (Sosnowiec, 30.04.2009), s. 3–4.
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pliny Sakramentów, z uwzględnieniem całej procedury przewidzianej pra-
wem i przychylnej opinii tejże Kongregacji – w tym wypadku Kongregacja
nie wydaje dekretu, lecz zwraca się do Sekretariatu Stanu o wydanie brewe
papieskiego lub b) dekretu Kongregacji, działającej na mocy szczególnych
uprawnień przyznanych jej przez Ojca św. Aktualnie tytuł ten przyznawa-
ny jest wyłącznie na mocy dekretu Kongregacji, co zazwyczaj, a wiec nie
w sposób  absolutny,  wyklucza  możliwość  uzyskania  brewe  papieskiego.
Kongregacja nie stosuje więc wniosku o przyznanie brewe, po uprzednim
pozytywnym przebiegu całej procedury, ale korzysta z uprawnień udzielo-
nych jej przez Ojca św. i ogranicza się do wydania dekretu. Jest to przewa-
żająca praktyka, jaką stosuje ta Kongregacja43.

Brewe papieskie  przyznające  danej  świątyni  tytuł  bazyliki  mniejszej
jest wydawane przez Sekretariat Stanu po uprzedniej uzasadnionej prośbie
biskupa diecezjalnego. Jeśli Sekretariat Stanu przychyla się pozytywnie do
wniosku biskupa diecezjalnego o wydanie brewe papieskiego, po uprzed-
nim wydaniu dekretu Kongregacji, czyni to na drodze wyjątku. Data wyda-
nia brewe jest taka sama jak data dekretu Kongregacji. W brewe podkreśla
się fakt, ze papież potwierdza to, co postanowiła wcześniej Kongregacja na
mocy dekretu, korzystając zresztą z przyznanych jej do tego szczególnych
uprawnień.  Od momentu wiec wydania brewe papieskiego, które nosi tę
samą  datę  co dekret Kongregacji,  wspomniany dekret traci na znaczeniu,
w tym sensie, ze brewe jest dokumentem papieskim, opatrzonym pieczęcią
papieża, dekret zaś jedynie aktem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypli-
ny Sakramentów, działającej na mocy uprawnień udzielonych jej wcześniej
przez Ojca św.44 

Uroczystość  nadania tytułu bazyliki mniejszej  poprzedziły przygoto-
wania duszpasterskie i organizacyjne. W Wielkim Poście zostały w parafii
przeprowadzone misje święte (29 marca – 3 kwietnia), które głosił i prowa-
dził ks. Leszek Kleszcz, proboszcz parafii Pyrzowice. Na tydzień przed uro-
czystością – 19 kwietnia – w świątyni strzemieszyckiej wystąpił Zespół Pie-
śni  i  Tańca  Śląsk,  który  przedstawił  program  pod  nazwą  Subito  Santo,
poświęcony osobie i życiu Sługi Bożego Jana Pawła II45.

43 Informacje uzyskane od ks. Tomasza Kubiczka (diecezja częstochowska – Rzym),
który brał udział w pracach przygotowawczych do uzyskania tytułu bazyliki mniejszej
w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach.

44 Tamże.
45 Por.  Świątynia  w Strzemieszycach  stanie  się  wkrótce  bazyliką  mniejszą,  „Dąbrowa

Górnicza. Tygodnik Miejski” [dod. do „Dziennika Zachodniego”] 15(2009), s. 3.
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26 kwietnia 2009 r. o godz. 10.45 z plebanii w Strzemieszycach wyru-
szyła uroczysta procesja, w której wprowadzono kard. P. Pouparda oraz bi-
skupów G. Kaszaka i P. Skuchę do świątyni strzemieszyckiej. Procesja prze-
szła  ulicą  Kozubka.  W  drzwiach  nowej  bazyliki  powitał  gości  ks.  kan.
J. Gaik, podając im krzyż  do ucałowania oraz wodę  święconą. W tym sa-
mym czasie słowo wprowadzenia w świątyni na temat jej dziejów i znacze-
nia przeżywanej ceremonii wygłosił ks. Mariusz Trąba. Gdy kardynał oraz
biskupi wkroczyli do świątyni, chór zaśpiewał pieść  Ecce Sacerdos magnus.
Następnie odbyło się uroczyste powitanie gości. Ks. kan. J. Gaik witając po-
szczególnych gości mówił m.in. „Dzisiaj cisną się na usta radosne słowa Te
Deum laudamus. Wysławiamy Cię Panie za wielki dar dla naszej parafialnej
świątyni. Dziękujemy dobremu Bogu, że możemy dziś wspólnie przeżywać
ten  radosny  dzień.  Ojcu  Świętemu  Benedyktowi  XVI  wyrażamy  naszą
wdzięczność, iż tę świątynię podniósł do godności bazyliki mniejszej. 

Bracia i Siostry, pragniemy powitać wśród nas Jego Eminencję Księdza
Kardynała Paula Pouparda. Eminencjo, Czcigodny Księże Kardynale, wita-
my Cię serdecznie pośród nas! Proszę o sprawowanie tej Eucharystii w tym
kościele  parafialnym,  dziś  podniesionym do godności  bazyliki  mniejszej,
w intencji  nas tu  zgromadzonych,  naszych rodzin,  całej  parafii  oraz tych
wszystkich, którzy nas oglądają za pośrednictwem TV Trwam.

Witam Jego Ekscelencję  Księdza Biskupa Sosnowieckiego Grzegorza
Kaszaka, który gości w naszej świątyni pierwszy raz po objęciu władzy bi-
skupiej. Życzymy wielu łask Bożych naszemu pasterzowi. 

Na koniec witam moich kochanych i wspaniałych Parafian, którym tak
wiele zawdzięczam. Powiedziałem na zakończenie misji świętych, że jestem
waszym wielkim dłużnikiem za zaufanie, za modlitwę  i  wielką  ofiarność
wobec tej świątyni.

Niech ta dzisiejsza podniosła i piękna uroczystość będzie dla was na-
grodą za Wasz trud i poświęcenie. Błogosławieństwo Waszej Eminencji na
zakończenie mszy św. niech nas wszystkich umocni w tym, co dobre i piękne”.

Po zakończeniu powitania J.E. Ks. Kardynał, biskupi i księża koncele-
brujący udali się do zakrystii, gdzie przygotowywali się do mszy św. Mszę
św. celebrował kard. P. Poupard, emerytowany przewodniczący Papieskiej
Rady ds. Kultury oraz emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady ds.
Dialogu Międzyreligijnego. Współkoncelebransami byli bp G. Kaszak i  bp
P. Skucha. Funkcję  diakonów pełnili:  dk. Tomasz Nowak oraz dk. Bruno
Molicone.  Po odśpiewaniu  Kyrie nastąpiło odczytanie brewe papieskiego
ustanawiającego nową bazylikę mniejszą. W języku łacińskim brewe odczy-
tał ks. Walter Bonetto z Włoch (diec. Pinerolo), zaś w języku polskim – ks.
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Tomasz Kubiczek. Przed i po odczytaniu brewe odegrano fanfary, zaś po
przeczytaniu dokumentu rozległy się oklaski zebranych. 

Homilię wygłosił kard. P. Poupard w języku francuskim. Tłumaczył ją
na bieżąco ks. Tomasz Kubiczek. Homilia poświęcona była w dużej części
historii kościoła parafialnego oraz parafii w Strzemieszycach. Mówiąc jed-
nak o historii kard. P. Poupard stwierdził jasno, zwracając się do wiernych
oraz duszpasterzy pracujących w Strzemieszycach: „Drodzy przyjaciele, hi-
storia zobowiązuje! Dziękujmy wspólnie Bogu i prośmy Go z całego serca,
aby ta nowa godność stała się źródłem żywej chrześcijańskiej wiary dla wa-
szej parafii i całej diecezji”. Po modlitwie wiernych nastąpiła procesja z dara-
mi, w której uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Władze wojewódzkie, miejskie,
przybyli  goście,  a  szczególnie  miejscowi  parafianie  składali  różnorodne
dary dla nowej bazyliki, w tym szaty i paramenty liturgiczne, które uświet-
niać będą kult Boży w bazylice. 

Po zakończeniu mszy św. i błogosławieństwie udzielonym przez ks.
kardynała wszyscy zebrani procesyjnie udali się przed kościół, gdzie nastą-
piło poświęcenie tablicy pamiątkowej, na której wyryto napis, że kościół pa-
rafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej-Strzemie-
szycach  został  podniesiony  do  godności  bazyliki  mniejszej  przez  Ojca
Świętego Benedykta XVI. W uroczystościach 26 kwietnia wzięli udział m.in.
Zygmunt Łukaszczyk – wojewoda śląski, Bogusław Śmigielski – marszałek
Województwa Śląskiego, Zbigniew Podraza – prezydent miasta Dąbrowa
Górnicza, Agnieszka Pasternak – przewodnicząca Rady Miejskiej Dąbrowy
Górniczej oraz radni tego miasta. 

Wśród  gości  przybyłych  na  uroczystość  było  kilkudziesięciu  księży
z diecezji sosnowieckiej, Włoch, Słowenii i Ukrainy, m.in. ks. prałat Joško
Pirc,  rektor Papieskiego Kolegium Słoweńskiego w Rzymie,  wykładowca
eklezjologii  na Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie; ks.  Valter Bonetto,
wicekanclerz diecezji Pinerolo (Włochy) i proboszcz; ks. Mykola Semeny-
shyn, Ukraina (diecezja iwano-frankowska), aktualnie administrator parafii
w Porte (diecezja Pinerolo); ks. Gregor Celestina, Słowenia, student pedago-
giki  na  Papieskim Uniwersytecie  Salezjańskim w Rzymie;  diakon  Bruno
Molicone, Włochy (archidiecezja Gorizia), student katolickiej nauki społecz-
nej na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim; ks. Grzegorz Koss, wikariusz
parafii w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach w latach 2004–2008, a obec-
nie  student  bioetyki  na rzymskim uniwersytecie  Athenaeum Pontificium
Regina Apostolorum; pan Andriy Melnyk, Ukraina, student prawa kanonicz-
nego na Papieskim Uniwersytecie Wschodnim w Rzymie. Uroczysty cha-
rakter  mszy  św.  podkreśliła  obecność  licznych  pocztów  sztandarowych
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oraz delegacji stowarzyszeń i związków, m.in. Koła Gospodyń ze Strzemie-
szyc, ochotniczych straży pożarnych, harcerzy, szkół  podstawowych oraz
szkół ponadpodstawowych. Liturgię uświetniał śpiew chórów: parafialnego
oraz Presto Cantabile z Tychów pod dyrekcją Dominiki Kolar.

W czasie uroczystej procesji swe dary na rzecz nowej bazyliki złożyły
następujące instytucje i osoby: Stowarzyszenie Przyjaciół Strzemieszyc, Sto-
warzyszenie  Promocji  Dzielnicy  Strzemieszyce,  Urząd  Miasta  Dąbrowa
Górnicza, Żywy Różaniec, Koło Miłosierdzia, Koło Gospodyń w Strzemie-
szycach, Ochotnicza Straż Pożarna w Strzemieszycach, koło PCK w Strze-
mieszycach, Harcerze – seniorzy, chór parafialny, Akcja Katolicka, siostry
pasjonistki, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Honorowa Straż NSPJ, Straż Ba-
zyliki, kwiaciarnia Magdaleny Skrzypczyk-Góral, cukiernia Cieplaka, strze-
mieszyckie  piekarnie  Kowalczyka,  Jarosa  i  Bigaja,  rodziny:  Pędras,  Klu-
czewscy,  Adamczyk,  Kozera,  Jaros,  Goraj,  Kalaga,  Gniewkowscy,  Rogal,
Rogoń,  Urbańczykowie z Tychów, Michalscy, Byjos, Wieczorek, Bartyzel,
Haberko,  Fujarscy,  Podolscy,  Baran,  Weronika Blicharz,  Genowefa  i  Zbi-
gniew Woźniak, Elżbieta i Jerzy Porc, Krzysztof Stachowicz, Danuta i Tade-
usz Mol, Józefa Noszczyk, Beata i Stanisław Uchacz. Księża przybyli z Rzy-
mu  do  Strzemieszyc  jako  dar  dla  nowej  bazyliki  ufundowali  sztandar
Honorowej Straży NSPJ.

Uroczystości  w Strzemieszycach transmitowane były na żywo przez
TV Trwam. Relacje z jej przebiegu ukazały się w prasie lokalnej46.

46 Sanktuarium bazyliką, „Dąbrowa Górnicza. Tygodnik Miejski” [dod. do „Dzienni-
ka Zachodniego”] 18(2009),  s.  1; A. LOREK,  Mamy bazylikę!,  „Niedziela Sosnowiecka”
18(2009), s. VI; A. RACZYŃSKA-LOREK, Droga do bazyliki, tamże, s. VII; M. TRĄBA, Ba-
zylia Mniejsza w Strzemieszycach Wielkich, „Głos Serca” 5(2009), s. 4–5.
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BREVE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI USTANAWIAJĄCE
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA

JEZUSA W STRZEMIESZYCACH (DIEC. SOSNOWIECKA)
BAZYLIKĄ MNIEJSZĄ (RZYM, 19 SIERPNIA 2008)

(oryginał w języku łacińskim w Archiwum Parafii pw. NSPJ w Dąbrowie
Górniczej-Strzemieszycach, tłum. ks. T. Kubiczek)

BENEDYKT XVI
na wieczną rzeczy pamiątkę

Mając na względzie dobro duchowe wszystkich wiernych, ogromnie
się radujemy, ilekroć mamy sposobność wyróżniania szczególną godnością
świątyń  na  całym  świecie.  Dlatego  też,  zważywszy,  iż  Czcigodny  Brat
Adam Śmigielski,  Biskup Sosnowiecki,  przedkładając prośby duchowień-
stwa i wiernych, prosił o podniesienie do godności Bazyliki Mniejszej ko-
ścioła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Gór-
niczej-Strzemieszycach, znajdującego się w granicach wspomnianej diecezji,
pragniemy życzliwie przychylić się do tejże prośby. 

Wiadomo nam bowiem, że świątynia ta nie tylko wyróżnia się wielko-
ścią  i  pięknem swojej  architektury,  lecz  jest  przede  wszystkim miejscem
szczególnej pobożności, którą kapłani i wierni w niej modlący się okazali,
wyznając nieugiętą wiarę. 

Przeto, potwierdzając to, co postanowiła Kongregacja ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów, pełnią  Naszej Apostolskiej władzy, nadajemy
tej świątyni tytuł i godność Bazyliki Mniejszej oraz przyznajemy wszystkie
prawa i  przywileje  liturgiczne przysługujące świątyniom szczycącym się
tym tytułem, stosownie do postanowień Dekretu „O tytule Bazyliki Mniej-
szej” z dnia 9 listopada 1989 roku. 

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

Dano w Rzymie, u św. Piotra, z pieczęcią pierścienia Rybaka, w dniu
19 sierpnia 2008 roku, w czwartym roku Naszego Pontyfikatu.
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HOMILIA J.E. KS. KARDYNAŁA PAULA POUPARD’A,
 EMERYTOWANEGO PRZEWODNICZĄCEGO PAPIESKIEJ RADY

DS. KULTURY ORAZ PAPIESKIEJ RADY DS. DIALOGU
MIĘDZYRELIGIJNEGO, WYGŁOSZONA W CZASIE UROCZYSTEJ

MSZY ŚW. Z OKAZJI WYNIESIENIA DO GODNOŚCI 
BAZYLIKI MNIEJSZEJ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ-STRZEMIESZYCACH 

(26 KWIETNIA 2009 R., III NIEDZIELA WIELKANOCNA)

(tekst kazania w Archiwum Parafii pw. NSPJ w Dąbrowie Górniczej-Strze-
mieszycach, tłum. ks. Tomasz Kubiczek)

Ekscelencjo, 
Drodzy Bracia Biskupi i Kapłani,
Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
Wielki to dla mnie przywilej  i  ogromna radość,  że mogłem do Was

przybyć z Rzymu, aby przewodniczyć uroczystościom ogłoszenia wyniesie-
nia  kościoła  parafialnego  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  w  Dąbrowie
Górniczej–Strzemieszycach do godności Bazyliki Mniejszej.

Z głębi serca dziękuję za zaproszenie mnie Jego Ekscelencji Ks. Bisku-
powi Piotrowi Skucha, ówczesnemu Administratorowi Diecezji Sosnowiec-
kiej,  która zawakowała po śmierci  nieodżałowanego bp.  Adama Śmigiel-
skiego.  Pragnę  podziękować  również  jego następcy,  nowemu Biskupowi
Sosnowieckiemu, Jego Ekscelencji Ks. Biskupowi Grzegorzowi Kaszakowi,
który był moim sąsiadem w Pałacu Świętego Kaliksta w Rzymie, kiedy peł-
nił funkcję Sekretarza Papieskiej Rady ds. Rodziny i który zechciał uprzej-
mie potwierdzić to zaproszenie. 

Wasz kościół parafialny poświęcony Bogu ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa posiada już bardzo piękną i długą historię. Wyróżnia się on, jak
przypomina o tym Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI w swoim Bre-
we z 19 sierpnia 2008 roku, „nie tylko wielkością i pięknem swojej architek-
tury lecz także poprzez fakt iż jest miejscem szczególnej pobożności o czym
świadczą kapłani i wierni, gromadzący się na modlitwie i  ożywiani głębo-
ką wiarą”.
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Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, pro-
mulgowany w dniu 9 listopada 1989 roku w święto Poświęcenia Bazyliki
Laterańskiej, podkreśla w szczególny sposób ścisłą więź jedności łączącą ba-
zylikę z katedrą św. Piotra oraz posługę liturgiczno-duszpasterską jaką na-
leży zapewnić Ludowi Bożemu w duchu odnowy liturgicznej, zapoczątko-
wanej przez Sobór Watykański II. 

Przypominam sobie, że byłem w czasie tego Soboru młodym współ-
pracownikiem błogosławionego Papieża Jana XXIII, a następnie współpra-
cowałem z jego następcą Sługą Bożym Pawłem VI. Dostąpiłem także niesły-
chanie  wielkiego  przywileju  zostania  bezpośrednim  współpracownikiem
w ciągu długiego i owocnego pontyfikatu waszego wielkiego rodaka, na-
szego umiłowanego, świętej pamięci, Papieża Jana Pawła II, najpierw jako
Przewodniczący Sekretariatu ds. Niewierzących, a potem Papieskiej Rady
ds.  Kultury.  Następnie  byłem współpracownikiem,  jako  Przewodniczący
Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, naszego aktualnego Papieża
Benedykta XVI. Tym samym moja obecność wśród was, w dniu tej nadzwy-
czajnej celebracji, potwierdza w szczególny sposób, jak zresztą tego pragnę-
liście, jedność tej bazyliki ze Stolicą Apostolską i z Następcą św. Piotra.

Drodzy w Chrystusie Panu, Bracia i Siostry. Jesteście uprzywilejowa-
nymi spadkobiercami dziedzictwa głębokiej wiary przekazanej wam przez
waszych przodków ze Strzemieszyc począwszy od 1440 roku, poprzez suk-
cesywną  przynależność  parafii do diecezji krakowskiej, wrocławskiej, kie-
leckiej, częstochowskiej, a dzisiaj sosnowieckiej. Pragnę w tym miejscu ser-
decznie  pozdrowić  młodego Biskupa tejże  diecezji  sosnowieckiej.  Pragnę
też  złożyć  mu  najlepsze  życzenia  owocnego  apostolatu  zapewniając  Go
o mojej żarliwej modlitwie, jaką kieruję do Pana w intencji Jego nowej bi-
skupiej posługi: Ad multos felicesque annos!

Burzliwe losy,  często  tragicznej  historii  waszej  szlachetnej  ojczyzny,
z pewnością nie oszczędziły was przed kolejnymi rozbiorami kraju, przed
podporządkowaniem Carowi czy też przed próbami zniszczenia waszej ka-
tolickiej tożsamości ze strony ateistycznego marksistowsko-leninowskiego
reżimu. Wiedzieliście jednak jak przetrwać te ciężkie czasy dzięki wielkiej
wytrwałości  i  niezwyciężonej  energii  waszego  wielkiego  rodaka  Karola
Wojtyły.  Okazywał  on ją  z  ogromną  odwagą  jako Arcybiskup Krakowa.
Głosił  ją  także wobec całego świata na Placu sprzed bazyliki  św. Piotra,
w pierwszym dniu  swojej  posługi  Piotrowej  kiedy  wolał:  Nie  lękajcie  się,
otwórzcie drzwi Chrystusowi.

Wasza piękna bazylika jest poświęcona Najświętszemu Sercu Pana Je-
zusa, którego figura otaczana jest szczególną czcią wiernych. Właśnie z tego
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względu, biskup diecezjalny, dekretem z dnia 13 października 2002, ogłosił
tę  świątynię  diecezjalnym sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Ponadto w świątyni tej znajdują się trzy kaplice: Matki Bożej Częstochow-
skiej, Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz Bożego Miło-
sierdzia z obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiami św. Siostry Faustyny
Kowalskiej. To właśnie tutaj znajdują się niezrównane bogactwa duchowe,
które pomogły wam w pokonaniu prześladowań nieszczęsnego ateistyczne-
go reżimu leninowsko-komunistycznego oraz w przezwyciężeniu aktywne-
go laicyzmu, zwłaszcza w robotniczym Zagłębiu Dąbrowskim.

Drodzy  przyjaciele,  historia  zobowiązuje!  Bądźcie  dumni  z  waszej
chlubnej  przeszłości  oraz z ogromnego przywileju,  którego udzielił  wam
Ojciec święty Benedykt XVI podnosząc wasz kościół parafialny do godności
bazyliki mniejszej. Dziękujmy wspólnie Bogu i prośmy Go z całego serca,
aby ta nowa godność stała się źródłem żywej chrześcijańskiej wiary dla wa-
szej parafii i całej diecezji.

Liturgia trzeciej niedzieli wielkanocnej, którą z całym Kościołem rado-
śnie sprawujemy zgodnie z antyfoną na Wejście:  Iubilate Deo omnis terra -
Chwalcie  Boga wszystkie  narody,  zaprasza nas do składania dziękczynienia
słowami kolekty: Semper exsultat populus tuus Deus, niech się zawsze weseli
Lud Twój o Panie. Modlimy się także słowami modlitwy nad darami: Exsul-
tantis Ecclesiae – raduj się Kościele. Właśnie tak! Radujemy się z całym Ko-
ściołem nie tylko z powodu uroczystej celebracji podniesienia tego kościoła
do godności bazyliki, ale również dlatego, że, jak to podkreśla Papież Bene-
dykt XVI w swoim Brewe: świątynia ta daje sposobność szerzenia kultu Bożego.

Nasza wiara jest wiarą Piotra, o której wspomina pierwsze czytanie tej
III niedzieli wielkanocnej zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich. Głowa Ko-
legium Apostołów z wielką odwagą zwraca się do całego ludu, przypomi-
nając mu o męce i  śmierci Pana Jezusa: „Zabiliście Dawcę  życia, ale Bóg
wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami: Pokutujcie więc
i nawróćcie się,  aby grzechy wasze zostały zgładzone”. Również  św. Jan,
w swoim pierwszym Liście, oznajmia: „Dzieci moje, piszę wam to dlatego,
żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec
Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagal-
ną  za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również  za grzechy całego
świata”. To właśnie dla nas Chrystus umarł i dla nas zmartwychwstał. Nasz
Zbawiciel, którego celebrujemy w czasie tej Eucharystii, jest obecny i żyje
pośród nas.

Ewangelia według św. Łukasza,  której  przed chwilą  wysłuchaliśmy,
przypomina fragment dotyczący przejmującego spotkania Jezusa z ucznia-
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mi, którzy wracali z Emaus, aby opowiedzieć „co ich spotkało w drodze,
i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam
stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam!”.

Umiłowani w Chrystusie Panu, Bracia i Siostry. Również my, zgroma-
dziliśmy się dzisiaj w tej bazylice na łamaniu chleba eucharystycznego.
Podobnie, jak dwa tysiące lat temu, Jezus będzie tu realnie obecny, o czym
poucza nas nasza wiara, aby dać się nam jako pokarm w chlebie euchary-
stycznym, aby udzielić nam daru swojego pokoju i zaprosić nas do dziele-
nia się nim z innymi. „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego
dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpusz-
czenie  grzechów wszystkim narodom. Wy jesteście  świadkami  tego”.  Te
słowa  Jezusa,  ten  Jego  testament,  skierowany  jest  do  każdego  i  każdej
z was, zgromadzonych w tej bazylice poświęconej Jego Najświętszemu Ser-
cu. Bracia i Siostry bądźcie wszyscy świadkami Jezusa, Jego Najświętszego
Serca, Jego Miłosierdzia, Jego miłości względem wszystkich grzeszników,
Jego miłości do Kościoła, Polski, Europy.  Cały świat czeka na to świadect-
wo. Amen!

THE CELEBRATION OF GIVING THE CHURCH OF SACRED HEART OF JESUS 
IN DĄBROWA GÓRNICZA–STRZEMIESZYCE THE TITLE  OF 

A MINOR BASILICA

Strzemieszyce is situated in the south of Poland, on the borderline between two
great historical regions: Silesia and Little Poland. Nowadays the place is a district of
Dąbrowa Górnicza, one of the biggest cities of Dąbrowa Basin. 

In the years 1900–1903 a chapel was built in Strzemieszyce; then the chapel was re-
constructed into a church. In 1911 the bishop of Kielce created a separate parish. Both the
church and the parish are dedicated to Sacred Heart of Jesus.

The Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments made
a rescript on the 19th of August 2008 giving the parish church the title and distinction of
a minor basilica, together with all the privileges regarding spiritual welfares attached to
the title. On the same day a brief was released confirming the title. The ceremonial an-
nouncement of giving the title of a minor basilica took place on the 26th of April 2009 by
cardinal Paul Poupard.  

tłum. Wojciech Sowiński
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