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Słowo wstępne

STANISŁAW STEFANEK TChr
BISKUP ŁOMŻYŃSKI
SENIOR

„Prawda was wyzwoli”
(J 8, 32)

Studium, które bierzemy do ręki, ukazuje się w bardzo szczególnym czasie
jako ważne czy wręcz niezbędne wsparcie dla tych, którzy podejmują wysiłek badań naukowych, a przede wszystkim wychowania młodzieży i przygotowania społeczeństwa polskiego do budowania zdrowych relacji małżeńskich, a przez to też obywatelskich. Studium W służbie prawdzie o rodzinie.
Prawda o człowieku, rodzinie i cywilizacji zostało opracowane przez zespół,
który łączy tradycję Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW z bardzo dynamiczną pracą naukową środowiska Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie: dr Bożenę Bassę, prof. Elżbietę Osewską i prorektora tegoż
Uniwersytetu ks. prof. Józefa Stalę.
Dlaczego w obecnym czasie potrzebne jest takie syntetyczne, całościowe
ukazanie postępu nauk o rodzinie? Ujmując rzecz najkrócej, trzeba stwierdzić, iż zostało podważone istnienie prawdy obiektywnej na wszystkich
poziomach myślenia i działania, przez co rozmaite środowiska zawładnęły, wprowadzając subiektywne rozwiązania, kolejnymi dziedzinami życia
publicznego. A więc podważono porządek prawny i zasady uczciwości we
wzajemnym odnoszeniu się społeczeństw. Zostały też zniszczone fundamenty badań naukowych, skoro nie ma możliwości dojścia do prawdy. Cierpi
na tym nauka jako wyraz twórczości ducha ludzkiego. Uniwersytety straciły
swoją podstawową funkcję poszukiwania prawdy i zamieniły się w instytucje obsługujące interesy różnych środowisk przez ubieranie subiektywnych
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ustaleń w naukową szatę językową. Dzieje się to z pominięciem argumentów,
które są oparte na badaniach naukowych, a do świata nauki wprowadzono
wręcz rynkowe prawa dotyczące usług i wynagrodzeń. W tym zawładnięciu
została oczywiście najgłębiej skrzywdzona podstawowa komórka życia społecznego – rodzina, zniszczono bowiem podstawy budowania właściwych,
trwałych relacji poprzez podważenie samej definicji małżeństwa czy nawet
natury mężczyzny i kobiety.
W takim zamęcie poglądów, opinii, centrów decyzyjnych potrzebne jest
jasne światło i sięgnięcie po dorobek nauki. Konieczne jest także ukazanie
historycznych osiągnięć, najważniejszych źródeł, z których czerpie postęp
ludzkości. Dzieło takie zostało opracowane przez wymienionych Autorów
w ramach bardzo potrzebnej serii „Nauki o Rodzinie”, wydawanej przez
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Przewodnikiem po przedstawianych zagadnieniach jest ksiądz arcybiskup Kazimierz Majdański,
biskup, a zarazem profesor akademicki, wieloletni pracownik Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Jego piśmiennictwo, począwszy od ważnych artykułów
publikowanych w „Ateneum Kapłańskim” w latach 70., sięga do najnowszych
źródeł, szczególnie do nauczania kolejnych papieży: Pawła VI, Jana Pawła II
i Benedykta XVI, z jego najważniejszymi wypowiedziami, w tym z poważnym głosem, który przekazał Kościołowi w Walencji 8 lipca 2006 roku.
Służba prawdzie o rodzinie wypełnia treść opracowanej monografii przez
ukazanie bardzo bogatego dorobku naukowego w dwóch podstawowych
działach: teologia rodziny i budowanie cywilizacji miłości. Tak przedstawiona nauka staje się podstawą do ukazania przymierza rodziny z Kościołem, który jest stróżem prawdy przejętej z fundamentalnej nauki Pisma
Świętego i wspieranej tak tradycją nauczania Kościoła, jak i nauk pozateologicznych. Klasyczna nauka o tym przymierzu widzi w rodzinie podmiot życia publicznego. Relacja między mężczyzną a kobietą stanowi istotny
teren badań naukowych, które objęte są sprawdzoną i stosowaną z wielkim
pożytkiem metodą studium interdyscyplinarnego. Na tej logice badań oparty
został cały program nauk o rodzinie, przestrzegający wszystkich formalnych
wymogów współczesnych nauk.
W przymierzu z Kościołem, tak bogato udokumentowanym w prezentowanym studium, rodzina uwalnia się od uzależnienia od subiektywizmów.
Samą prawdę – zobiektywizowaną drogę budowania wspólnego dobra – daje
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się do ręki tak uczonemu, jak i organizatorowi życia społecznego, a przede
wszystkim małżonkom. Uwalnia się też badania naukowe od subiektywnego błądzenia po manowcach, włącza się wysiłek ludzkiego rozumu i talent
ludzi nauki do odsłaniania kolejnych przestrzeni prawdy o naszym życiu.
Nauka, tak w dochodzeniu do wyników badań, jak i w dydaktyce przekazującej prawdę młodemu pokoleniu, staje się bardzo skutecznym modelem
budowania cywilizacji miłości w pokoleniach, które idą. Przez ten wysiłek
zabezpieczamy zdrową podstawę więzi rodzinnej i rodzący się z tej więzi
ład społeczny.
Poważne zadanie stoi przed środowiskami, które w sposób wybitny reprezentują Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne – współwydawcy niniejszego dzieła, publikacji
poświęconej dorobkowi naukowemu arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego.
Bo skoro obserwujemy w wielu wypadkach właściwie ruiny tego wszystkiego, co przez wieki wybudowano w przestrzeni nauki i wolności aktywnej pracy uniwersytetów, to trzeba z odwagą prezentowaną przez Autorów
dzieła i ich środowiska iść naprzeciw współczesnym potrzebom i głosić
prawdę, która wyzwala.

Biskup Stanisław Stefanek TChr
Łomża, 19 lipca 2019 roku

Wprowadzenie

Ze względu na fakt, że małżeństwo jest dziełem Boga, a miłość małżonków
jest szczególnym uczestnictwem w tajemnicy życia i miłości samego Boga,
Kościół otrzymał specjalne posłannictwo wspierania rodziny i towarzyszenia jej w odkrywaniu jej tożsamości, wewnętrznego bogactwa oraz możliwości i posłannictwa w Kościele i w świecie. Tylko rodzina zbudowana na
fundamencie miłości i otwarta na dar życia może skutecznie przyczyniać
się do budowania przyszłości ludzkości i Kościoła.
Ostatnie wydarzenia w Europie, a co szczególnie bolesne także w Polsce,
związane z podważaniem definicji, natury, praw i zadań rodziny, a także
niszczące podstawy antropologii chrześcijańskiej, niosą pilne wezwanie do
działań służących głoszeniu prawdy o człowieku, jego powołaniu, wartości
małżeństwa i rodziny. Jakże aktualnie brzmią dzisiaj słowa księdza arcybiskupa profesora Kazimierza Majdańskiego: „Toczą się obecnie zmagania
o nową wizję świata. Opowiada się ta wizja za człowiekiem, ale jednocześnie
niszczy go totalnie. Niszczy człowieka wraz z jego podstawowym środowiskiem życia i rozwoju: z rodziną, a także z rodziną rodzin, jaką jest naród.
W prowadzonym sporze o człowieka chodzi o prawdę…”. Kiedy współcześni
ludzie wsłuchani w przekaz medialny gubią się wśród wielu subiektywnych
prawd, ten męczennik z Dachau, także swoim świadectwem całego życia,
woła, że chaos we wszystkich wymiarach egzystencji i powołania człowieka
prowadzi do zniszczenia osoby, społeczeństwa, narodu, Europy, świata.
Ksiądz Arcybiskup Majdański jasno dostrzegał szanse i możliwości,
ale także wyzwania, trudności i niebezpieczeństwa stojące przed małżeństwem i rodziną. Wyraźnie widział kontekst rozwoju małżeństwa i rodziny,
a zwłaszcza zagrożenia płynące z cywilizacji śmierci. Jednak mimo realizmu
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poznawczego względem przemian współczesnej cywilizacji nieustannie
budził nadzieję i optymizm, wspierając wszystkich, którzy dbali o godność
stanu małżeńskiego i jego znaczenie sakralne. Doskonale znając dorobek
doktrynalny i duszpasterski Soboru Watykańskiego II, a później nauczanie
ojca świętego Jana Pawła II, nieustannie przywoływał dokumenty Kościoła
o małżeństwie i rodzinie jako zamyśle Boga, o wezwaniu skierowanym przez
Boga do małżonków, o celach i przymiotach małżeństwa, a także o z adaniach
małżeństwa i rodziny.
Troszcząc się o zbawienie i świętość małżonków, wskazywał, że małżeństwo pozostaje związkiem świętym, wspólnotą życia i miłości, powołaną
przez Stwórcę i regulowaną Jego prawami. Życie małżeńskie i rodzinne
jest powołaniem wzniosłym, urzeczywistnianym w wierze i miłości Jezusa
Chrystusa, dlatego nie może być postrzegane wyłącznie w kategoriach ludzkich, ale winno być oceniane w perspektywie Boga. „Małżonkowie i rodzice
chrześcijańscy stają się 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” (Lumen gentium, 41). Rodzina chrześcijańska jest znakiem Bożego królestwa, dlatego
całe życie rodzinne powinno pozostawać w sferze życia duchowego. Mąż
i żona, ojciec i matka, wsłuchując się w głos Boga, są świadkami miłości,
wiary, nadziei oraz współpracownikami łaski. W uświęconym sakramentem życiu małżeńskim i rodzinnym najmłodsze pokolenie wrasta stopniowo
w życie rodzinne, społeczne i eklezjalne.
Ksiądz Arcybiskup Majdański nie tylko przypominał prawdę, że małżeństwo i rodzina nie są wyłącznie dziełem ludzkim, lecz Bożym, ale także–
co warto podkreślić – w trudnych czasach komunizmu w Polsce bronił tej
prawdy poprzez cierpliwą posługę duszpasterską oraz przez założenie i działalność Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Głoszenie prawdy,
że małżeństwo i rodzina pozostają w transcendentnym stosunku do Boga –
pochodzą od Boga i są zorientowane na Boga – kiedy władze PRL czyniły
wszystko, by wprowadzić socjalistyczny model rodziny, było z jednej strony
wyrazem zaufania Opatrzności Bożej, z drugiej zaś potwierdzeniem proroczej wizji dotyczącej społeczeństwa i narodu polskiego. Z perspektywy
XXI wieku jakże wyraźnie widać owoce myśli Arcybiskupa, jego pracy
i nauczania w postaci pokoleń młodych ludzi przyjmujących i zachowujących chrześcijańską wizję małżeństwa i rodziny. Założony przez księdza
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arcybiskupa Majdańskiego Instytut Studiów nad Rodziną w Łomiankach
tworzył środowisko naukowców i praktyków rozwijających nauki o rodzinie, a jednocześnie realizował integralną formację nowych pokoleń aż do
tego stopnia, że nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie wyraz „Łomianki”
kojarzył się jednoznacznie z naukami o rodzinie.
Szczególna przenikliwość i zdolność rozpoznawania zagrożeń skierowanych przeciwko rodzinie, zanim jeszcze stawały się one powszechnie
widoczne, pozwalała Księdzu Arcybiskupowi je demaskować, wskazując
na ich źródło, jakim jest zazwyczaj sprzeciw wobec zamysłu Boga i Jego
planu miłości. Podkreślał on przy tym, że ogrom ataków na sakramentalne
małżeństwo i rodzinę potwierdza wielkość rodziny, która „ściąga na siebie,
jakby jakiś piorunochron świata, wszystko to, co chciałoby pozrywać prawa
miłości i życia”. Jednocześnie wskazywał, że rodzina tylko pozornie jest bezbronna, bowiem jej podstawowa siła tkwi w tym, że jest ona dziełem Boga
i jej moc pochodzi z nadprzyrodzonej miłości, rodzącej się w łonie Trójcy
Świętej. Jednak przypominał, że potrzeba, aby rodziny były świadome tej
mocy oraz potrafiły z niej czerpać.
Niniejsza publikacja W służbie prawdzie o rodzinie. Prawda o człowieku, rodzinie i cywilizacji (red. B. Bassa, E. Osewska, J. Stala, Kraków
2019, Wydawnictwo Naukowe UPJPII), ukazująca się w serii „Nauki o Rodzinie”, zawiera bogactwo myśli księdza arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego na temat małżeństwa i rodziny. Autor, o którym Jan Paweł II powiedział, że nosi w swojej pasterskiej legitymacji ten wielki temat i tę wielką
sprawę, jaką jest rodzina, podejmował wiele różnorodnych inicjatyw służących wsparciu, umocnieniu, ale także obronie rodziny. Jego nauczanie
winno być współcześnie przypomniane, stanowiąc inspirację zarówno dla
młodszych, jak i starszych pokoleń familiologów.
W tym kontekście warto przypomnieć kilka faktów z życia Księdza
Arcybiskupa. Przyszedł na świat jako trzynaste dziecko w prostej, wierzącej rodzinie. Doświadczenie domu rodzinnego, ubogiego, ale wypełnionego
miłością, ofiarnością, oddaniem i otwartością na nowe życie, stanowiło dla
niego egzystencjalny horyzont, którego nie były w stanie przesłonić nawet
doświadczenia wielu lat okrucieństw wojennych. Dramatyczne obozowe
przeżycia nie zniszczyły go, ale umocniły jego przekonanie, że tylko silna
Bogiem rodzina może ocalić człowieka przed triumfem zła i nienawiści
oraz zakusami cywilizacji śmierci. Dlatego nie ustawał w podejmowaniu
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wysiłków zmierzających do uznania podstawowej wagi rodziny i życia ludzkiego dla narodu, społeczeństwa i Kościoła. Wskazywał na potrzebę otoczenia rodziny miłością, troską i opieką oraz na konieczność wsparcia jej
wysiłków w zachowaniu swojej tożsamości i umożliwieniu wypełniania jej
posłannictwa.
Całe życie Księdza Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego było służbą
prawdzie o rodzinie, dlatego jesteśmy świadomi faktu, iż jedna publikacja nie odda w całości jego pełnego poświęcenia działania teologicznego,
duszpasterskiego, naukowo-dydaktycznego, organizacyjnego. Mamy jednak nadzieję, że przedstawienie w niniejszej monografii jego poszukiwań
naukowych dotyczących teologii rodziny oraz cywilizacji miłości stanie się
zachętą do pogłębiania nauk o rodzinie i wskazywania, że nie mogą być
one ograniczone tylko do nauk społecznych czy medycznych, ale muszą
też budować na fundamentach filozofii i teologii. Na tej bazie budował swój
program nauk o rodzinie ksiądz arcybiskup profesor Kazimierz Majdański,
a jego wezwanie pozostaje nadal aktualne.
Bożena Bassa
Elżbieta Osewska
ks. Józef Stala

abp Kazimierz Majdański
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Biogram

Arcybiskup prof. dr hab. Kazimierz Majdański urodził się 1 marca 1916
roku w Małgowie, w ziemi kaliskiej, jako trzynaste dziecko Józefa i Rozalii Majdańskich. W 1934 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie był uczniem ks. Stefana Wyszyńskiego, późniejszego Prymasa Tysiąclecia. Po wybuchu II wojny światowej jako alumn
VI roku w dniu 7 listopada 1939 roku został aresztowany przez Gestapo
wraz z wszystkimi obecnymi wtedy w seminarium profesorami i klerykami
oraz wielu włocławskimi księżmi, z biskupem Michałem Kozalem na czele.
Był więziony w więzieniu we Włocławku i Lądzie nad Wartą, a następnie
w obozach koncentracyjnych Sachsenhausen (nr obozowy: 29655) i Dachau
(nr obozowy: 22829), gdzie został poddany zbrodniczym doświadczeniom
pseudomedycznym. Ocalał jednak i doczekał wyzwolenia obozu 29 kwietnia 1945 roku, przypisywanego przez polskich kapłanów wstawiennictwu
św. Józefa, któremu zawierzyli swoje ocalenie.
Kazimierz Majdański wraz z grupą profesorów i alumnów udał się
do Paryża, gdzie 29 lipca 1945 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk
biskupa włocławskiego Karola Radońskiego. W latach 1946–1949 odbył studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu we Fryburgu Szwajcarskim,
uwieńczone w 1949 roku doktoratem z teologii moralnej.
Po powrocie do kraju był wikariuszem parafii katedralnej we Włocławku (1949–1950), następnie zastępcą redaktora naczelnego „Ateneum
Kapłańskiego” (1949–1950), wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku (1950–1967) i jego wicerektorem (1952–1957). W latach
1956–1975 był redaktorem naczelnym „Ateneum Kapłańskiego”. Nadał pismu
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nowy kształt zeszytów monotematycznych. Wśród podejmowanych zagadnień ważne miejsce zajęła problematyka małżeńska i rodzinna oraz soborowa. W tym okresie z „Ateneum” współpracowało około 400 autorów,
w tym kilkudziesięciu wybitnych teologów zagranicznych. W 1956 roku
z polecenia Episkopatu Polski organizował duszpasterstwo służby zdrowia
i kierował nim, następnie współorganizował duszpasterstwo rodzin. Przewodniczył przygotowaniom programu duszpasterskiego VII roku Wielkiej Nowenny przed Milenium Chrztu Polski. Od 1958 roku był członkiem
Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
W 1962 roku został mianowany biskupem pomocniczym we Włocławku.
Sakrę biskupią otrzymał 24 marca 1963 roku z rąk Prymasa Tysiąclecia. Brał
aktywny udział w pracach II Soboru Watykańskiego. Uczestniczył w sympozjach biskupów europejskich i licznych międzynarodowych sympozjach
i kongresach. Od 1975 roku był członkiem Watykańskiego Sekretariatu dla
Niewierzących. Zorganizował w Polsce Komisję Episkopatu ds. Dialogu
z Niewierzącymi i jej przewodniczył. Był też wiceprzewodniczącym Komisji „Iustitia et Pax” oraz Komisji ds. Duszpasterstwa Rodzin. Zarówno jako
wykładowca i redaktor, jak i pasterz interesował się w sposób szczególny
problematyką rodzinną w Polsce i świecie. Współpracował w tej dziedzinie
z kardynałem Karolem Wojtyłą.
W 1969 roku podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie, prowadził wykłady w zakresie teologii znaków
czasu, teologii małżeństwa i rodziny, nauk o rodzinie. W 1972 uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1982 – tytuł profesora. Na początku lat 70.
przygotował projekt Instytutu Teologii Pastoralnej. Następnie opracował
program dla założonego 29 kwietnia 1975 roku interdyscyplinarnego Instytutu Studiów nad Rodziną ATK, pierwszej tego rodzaju placówki naukowej
na świecie; do 1993 był jego dyrektorem i przewodniczącym rady naukowej.
Dzięki jego staraniom w oparciu o doświadczenia Instytutu w programie studiów wyższych w Polsce został oficjalnie uznany kierunek „nauki o rodzinie”.
W 1980 roku – powołany przez papieża Jana Pawła II na wiceprzewodniczącego i sekretarza Watykańskiego Komitetu ds. Rodziny – kierował przygotowaniami do Synodu Biskupów o rodzinie w 1980 roku; brał
aktywny udział w jego pracach, a następnie w utworzeniu nowego dykasterium watykańskiego: Papieskiej Rady ds. Rodziny, w latach 1981–1993 był
członkiem jej prezydium.

Biogram
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Jako były więzień obozów przewodniczył sekcji badań historycznych
nad stratami Kościoła katolickiego w okresie II wojny światowej. W 1970
roku przedstawił papieżowi Pawłowi VI i Watykańskiemu Sekretariatowi
Stanu memoriał nt. strat duchowieństwa polskiego w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Był przez szereg lat przewodniczącym Komitetu
Księży Polskich byłych Więźniów Obozów Koncentracyjnych – w 1970 zorganizował pielgrzymkę obozowców szlakiem obozów do Rzymu na 50-lecie
święceń kapłańskich Pawła VI i 25-lecie wyzwolenia obozów; był inicjatorem Kaplicy Wdzięczności i Męczeństwa w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu (1970), doprowadził w 1972 roku do umieszczenia na terenie obozu
w Dachau tablicy upamiętniającej straty polskie w tym obozie. W 1975 roku
składał w Monachium zeznania podczas procesu byłego lekarza hitlerowskiego dr. H. Schütza, szefa stacji doświadczalnej w Dachau. Za wielki wkład
w dzieło pojednania polsko-niemieckiego w 1991 otrzymał najwyższe odznaczenie niemieckie przyznawane za granicą: Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą.
1 marca 1979 roku papież Jan Paweł II mianował go ordynariuszem diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Bp Kazimierz Majdański w centrum diecezjalnego programu duszpasterskiego postawił rodzinę – środowisko miłości
i życia. W 1981 roku erygował Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie. Zabiegał o stałą formację duchową i intelektualną kapłanów. Zapoczątkował w 1983 roku fundację Karmelu Miłości Miłosiernej w Szczecinie. Troszczył się o posługę w diecezji zgromadzeń zakonnych, przyczynił
się do powrotu dominikanów i franciszkanów; sprowadził Siostry Misjonarki Miłości, przyjął do diecezji powstające Zgromadzenie Sióstr Uczennic Krzyża. W 1986 roku założył Instytut Świecki Życia Konsekrowanego
Świętej Rodziny, oddany posłudze rodzinom. Troszczył się o obecność w diecezji i rozwój ruchów i wspólnot służących formacji katolików świeckich.
Utworzył Diecezjalny Dom Rekolekcyjny. Stworzył Dom Samotnej Matki
i powołał parafialne grupy „Miłosiernych wobec najmniejszych”. Na skutek
jego usilnych starań w dniu 11 czerwca 1987 doszła do skutku wizyta Jana
Pawła II w Szczecinie. Troszczył się o rozwój nauki na Pomorzu Zachodnim, utrzymując stałe kontakty z przedstawicielami uczelni szczecińskich,
podejmując starania o utworzenie uniwersytetu, przeciwdziałając likwidacji
Wyższej Szkoły Morskiej, zakładając w Szczecinie filię Instytutu Studiów
nad Rodziną. Otaczał troską duszpasterską ludzi pracy, którzy przeżywali
trudne chwile prześladowań, a jednocześnie nadzieje w związku ze zrywem
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„Solidarności”. Pomagał robotnikom w ich wysiłkach i opiekował się nimi
w okresach represji i internowania. Zabiegał o przyszłość szczecińskich portów i o śródlądowy tor wodny. Erygował 74 nowe parafie, zabiegał o odbudowę zrujnowanych świątyń. Zreorganizował kurię biskupią. Dzięki wysiłkom swego ordynariusza diecezja została w 1992 roku podniesiona przez Jana
Pawła II do godności archidiecezji i metropolii. W 1992 roku ojciec święty
zwolnił biskupa Kazimierza Majdańskiego z obowiązków pasterza diecezji
i mianował arcybiskupem ad personam.
Arcybiskup Majdański był doktorem honoris causa Uniwersytetu
Szczecińskiego (1992) i honorowym obywatelem Szczecina (1996). Honorowe obywatelstwo przyznały mu również: Łomianki (2003), Warszawa
(2004), Stargard Szczeciński (2005) i Police (2005). Odznaczony został przez
prezydenta RP Orderem Orła Białego (11 XI 2006).
Był autorem ponad 30 pozycji książkowych i kilkuset artykułów opublikowanych w różnych językach.
Odszedł do wieczności 29 kwietnia 2007 roku, w 62. rocznicę wyzwolenia
Dachau i 32. rocznicę powstania Instytutu Studiów nad Rodziną.

I Teologia małżeństwa i rodziny

1. Nadprzyrodzone źródła
rozwoju życia małżeńskiego*

„Religijny charakter małżeństwa i jego subtelne podobieństwo do miłości i łączności, jaka zachodzi między Chrystusem i Kościołem, domaga się od oblubieńców, by małżeństwo zbliżyło ich jak najbardziej
do tego arcywzoru”.
[Pius XI]
„Nie zbadano jeszcze dotąd całego duchowego bogactwa małżeństwa,
a zwłaszcza nie scharakteryzowano go dostatecznie jako powołania.
Nie określono dotąd dostatecznie tej szczególnej świętości, do jakiej
powinno małżeństwo normalnie doprowadzić”.
[A. Christian]

Pełny rozwój życia małżeńskiego chrześcijan, źródła, prawa i perspektywy
tego rozwoju są w pełni widoczne dopiero w wymiarach nadprzyrodzonych
(w niczym zresztą nieumniejszających wartości przymiotów i praw przyrodzonych instytucji małżeńskiej). Zarówno bowiem w teoretycznych rozważaniach poświęconych ustaleniu zasad i norm chrześcijańskiego życia
małżeńskiego, jak i w konkretnym przeżywaniu małżeństwa, dopiero przyznanie właściwej roli jego religijnym wartościom i zgłębienie (w dostępnym
zakresie) nadprzyrodzonej rzeczywistości małżeństwa może zapewnić pełne
ujęcie warunków rozwojowego przebiegu procesów życia małżeńskiego.
* Pierwodruk: K. Majdański, Nadprzyrodzone źródła rozwoju życia małżeńskiego, „Ateneum
Kapłańskie”, 52 (1960) t. 60, z. 307, s. 233–245.

24



W służbie prawdzie o rodzinie

Gdy teologowie i myśliciele unaocznią zasady religijne i witalne wymagania prawdziwego małżeństwa […], zostawiając na uboczu argumentację „apologetyki” lękliwej i powierzchownej, pozostającej na płaszczyźnie czysto przyrodzonej (społecznej, politycznej, uczuciowej), środowiska
chrześcijańskie ukażą światu, że małżeństwo jest dziełem Boga i że, tak
przeżywane, prowadzi człowieka do wspaniałego rozwoju duchowego1.
W tym więc znaczeniu – jako właściwe dopełnienie i uwieńczenie wszelkich rozważań na temat ewolucji życia małżeńskiego – sprawa zasługuje
na odrębne jej potraktowanie.
Będziemy usiłowali naświetlić zagadnienie poprzez ujęcie małżeństwa
jako drogi doskonałości chrześcijańskiej, a więc świętości. Tak bardzo znane,
że niemal oczywiste prawo istotnego związania pojęcia postępu i rozwoju
z pojęciem doskonałości, aktualne w obecnych rozważaniach, wymagać
może tutaj co najwyżej zwięzłego przypomnienia, które stanowić będzie
wprowadzenie do właściwych rozważań na temat nadprzyrodzonych źródeł rozwoju życia małżeńskiego, ujętych w rozdział: „Małżeństwo drogą
doskonałości”. W końcowej zaś części chcielibyśmy – w miarę możności – dostrzec wytyczne dla teoretycznych (doktrynalnych) i praktycznych
(duszpasterskich) zadań teologii wobec współczesnego małżeństwa.

Ewolucja wewnętrznym prawem zdobywania świętości
Nie trzeba właściwie przypominać powszechnie znanej prawdy o istotnym
powiązaniu łączącym pojęcia świętości i postępu. Przypomniane przez Chrystusa Pana prawo miłości (a przecież właśnie miłość jest „węzłem doskonałości” – Kol 3, 15) brzmi wszakże: „Będziesz miłował Pana Boga twego
ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkich sił
twoich, i ze wszystkiej myśli twojej” (Łk 10, 27). Miłość musi wzrastać jak
ziarno gorczycy (por. Mt 13, 31n) i musi wzbogacać jak dobrze wyzyskane
talenty – i to pod sankcją surowego wyroku (por. Mt 25, 26n). Św. Tomasz
powie: „Jeśliby ktoś nie chciał bardziej miłować Boga, nie czyniłby zadość

1 A. Christian, Ce sacrement est grand – témoignage d’un foyer chrétien, Paris 1953, s. 13n.
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wymaganiom miłości”2. Ma to być właściwie rozwój bezkresny, skoro jego
miarą jest nieskończona doskonałość Ojca (por. Mt 5, 48) i skoro nawet święty
ma się jeszcze bardziej uświęcać (por. Ap 22, 11)3. Przeciętność i „letniość”
są wykluczone (por. Ap 3, 16).
Ciągły tedy postęp, ciągły pochód naprzód jest prawem niezmiennie
panującym na drogach Bożych. „Nie postępować na drogach Bożych, znaczy po prostu cofać się” – stwierdza św. Bernard z Clairvaux, podobnie jak
wszyscy mistrzowie życia wewnętrznego. Taka właśnie jest natura procesu
doskonalenia. „Istnieje obowiązek postępu, tak jak istnieje naturalne prawo
wzrostu. Gdy dziecko nie rośnie, staje się karłem”4.
Co więcej, prawo postępu w doskonałości jest prawem postępu
przyśpieszonego.
Im bardziej [doskonalący się] zbliżają się do celu, tym bardziej muszą
róść […]. Im bardziej ruch naturalny (na przykład spadającego kamienia) zbliża się do swego kresu, tym bardziej przybiera na sile. Łaska zaś
działa na podobieństwo natury; ci tedy, którzy znajdują się w stanie łaski,
tym bardziej powinni w nią wzrastać, im bardziej zbliżają się do celu5.
Doskonałość, świętość i postęp to, w znaczeniu podanym wyżej, synonimy.
Czy wolno w takim kontekście umieścić małżeństwo? I jaką wyznaczyć
mu rolę?
Henri Barbeau zamieszcza wśród rozważań zatytułowanych Visages
de l’amour następujące słowa:
Najstraszliwszą niewątpliwie pokusą ludzi żyjących w małżeństwie jest
branie za cel tego, co jest tylko środkiem. Miłość prowadzi do miłości, lecz
musi wyjść poza własny krąg, by znaleźć inną Miłość: tę, o której św. Jan
mówi, że ją słyszał, widział i że jej dotykał. Trzeba to wiedzieć, by móc
być tu wiernym: miłość ludzka jest trampoliną umożliwiającą doskonalsze

2
3
4
5

Św. Tomasz z Akwinu, In Mat 19, 12.
Por. także: Ef 4, 15; Kol 1, 10; Hbr 6, 1; 1 P 2, 1; 2 P 3, 18 i in.
R. Garrigou-Lagrange OP, Ku doskonałości kapłańskiej, Poznań 1958, s. 51.
Św. Tomasz z Akwinu, In Hbr 10, 1–15, passim.
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osiągnięcie Miłości Bożej. Stan małżeński stawia dwoje ludzi na nowej
drodze życia po to, by tą drogą szli6.
Czy to jest poezja, czy rzeczywistość? Czy między pojęciem doskonałości chrześcijańskiej, „doskonałości miłości”, doskonałości więc – to jest
już zupełnie jasne – implikującej stały rozwój i postęp, istnieje pomost,
a nawet ścisły związek?
Oto, co należałoby bliżej rozważyć.

Małżeństwo drogą doskonałości
Wydaje się wskazane danie odpowiedzi na wyżej postawione pytania
w dwóch etapach: w pierwszym, dość jeszcze ogólnym, ale podstawowym
i, co więcej, nasuwającym niejedno nieporozumienie, należałoby może
naświetlić sprawę powszechności powołania do życia doskonałego; w drugim, korzystając ze zdobytych założeń, rozwinąć by można było już samo
zagadnienie doskonałości małżeńskiej.

1. Doskonałość – powołanie powszechne

Gdy św. Paweł pisał: „Wolą Bożą jest uświęcenie wasze” (1 Tes 4, 3) oraz:
„Wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy stali się świętymi
i niepokalanymi w miłości przed Jego obliczem” (Ef 1, 4), słowa te odnosił do ogółu chrześcijan, bez rozróżniania stanów i – co za tym idzie – bez
zastrzegania prawa świętości tylko dla jednego z nich. Podobnie zresztą jak
Pan Jezus, nawołując do doskonałości na wzór Ojca i przypominając największe przykazanie – miłości, nie wykluczał nikogo z tych przywilejów
i obowiązków zarazem (istotna różnica w porównaniu z radami dawanymi
warunkowo niektórym tylko ludziom – por. Mt 19, 12 i 21).
Tymczasem nieporozumienia w tej dziedzinie idą – przynajmniej praktycznie – daleko. Ujęcie doskonałości chrześcijańskiej jako przywileju
6 H. Barbeau, Visages de l’amour, Paris 1953, s. 51n.
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zastrzeżonego ekskluzywnie dla elitarnych, nielicznych jednostek, i to
raczej tych, które mają możność iść drogą zakonnego powołania, jest, jak
się wydaje, dość powszechne7.
Sprawa zasługuje więc na wyjaśnienie, którego dostarcza św. Tomasz
z Akwinu, wiążąc właśnie tezę o powszechności zobowiązania do doskonałości z tezą mówiącą o miłości jako istocie doskonałości (a więc: 1º doskonałość polega w sposób istotny na miłości, 2º zobowiązanie do niej jest
powszechne). Oto szczegóły:
Doktor Anielski rozpoczyna traktat, poświęcony w Summie teologicznej problemowi doskonałości, tym podstawowym pytaniem, do którego zresztą powróci wielokrotnie: Czy doskonałość chrześcijańska pochodzi głównie z miłości? (II–II, 184, 1). Odpowiedź jest twierdząca,
gdyż – jak uczy św. Jan – „miłość łączy nas z Bogiem – celem ostatecznym duszy ludzkiej” (tamże; por. 1 J 4, 16). Istnieją także inne składniki życia nadprzyrodzonego, lecz „doskonałość życia chrześcijańskiego
w znaczeniu absolutnym bierze się z miłości, z innych zaś cnót – w sposób względny” (tamże, ad. 2). Pierwszorzędna rola w doskonałości z ostała
więc z arezerwowana wyłącznie dla miłości.
Doskonałość ta jest – według nauki św. Tomasza – dostępna dla wszystkich chrześcijan, co więcej – obowiązuje wszystkich. Ten drugi wniosek
pochodzi z pierwszego. Jeżeli bowiem doskonałość chrześcijańska polega na miłości, to znaczy „głównie na miłości Bożej, a następnie, drugorzędnie, na miłości bliźniego”, to odnajdujemy tu tę podwójną miłość,
do której się odnoszą głównie przykazania Prawa Bożego (II–II, 184, 3).
Wniosek jest więc bardzo jasny: „Doskonałość polega w sposób istotny
na miłości” (tamże). Oczywiście więc jest ona równie obowiązująca, jak
same przykazania.

7 „Wielu księży świeckich, patrzących na życie kapłańskie raczej pod kątem widzenia prawnym niż ascetycznym, mówi: nie jesteśmy zobowiązani, tak jak zakonnicy, do ewangelicznej doskonałości […], ponieważ po prostu nie jesteśmy zakonnikami. Dlatego też niekiedy najlepsi nawet kapłani […] uważają, że nie zdołają dojść do doskonałości inaczej, jak
przez porzucenie swych obowiązków i wstąpienie do klasztoru”, R. Garrigou-Lagrange OP,
Ku doskonałości kapłańskiej, dz. cyt., s. 69.
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A rady ewangeliczne, z którymi związanie się decyduje o przynależności do „stanu doskonałości”?
Doskonałość nie jest bynajmniej równoznaczna z praktyką rad ewangelicznych. Św. Tomasz zauważa, że „miłość Boga i bliźniego nie jest nakazana w jakimś tylko ograniczonym stopniu, tak że to, co ponad miarę, mieściłoby się po prostu w ramach rady” (II–II, 184, 3). […] Jest tedy rzeczą
jasną, że doskonałość, jako wewnętrzny stan duszy, może istnieć niezależnie od praktyki rad. – „Nic nie stoi na przeszkodzie, by byli doskonałymi ci, którzy nie należą do stanu doskonałości (tzn. ci, którzy nie są zobowiązani do wykonywania rad), oraz by ci, którzy nie są doskonałymi,
należeli do stanu doskonałości” (II–II, 184, 4).
Stan zakonny wymaga „oddalenia wszystkiego, co przeszkadza woli
ludzkiej całkowicie się nastawić na służbę Bogu” (II–II, 186, 4), stan ten
bowiem ex professo ustala sposób życia, w którym się człowiek ćwiczy
i kształtuje do doskonałości miłości; by do niej dojść, trzeba koniecznie
oderwać całkowicie wolę od miłości rzeczy tego świata (II–II, 186, 4)8.

2. Małżeństwo a doskonałość

Sama już powszechność zobowiązania do doskonałości rzuca wyraźne
światło na stosunek małżeństwa do doskonałości, skoro wszyscy odkupieni powołani są do doskonałości, a drogą życiową ogółu ludzi jest stan
małżeński.
Małżeństwo zresztą zostało określone jako „tajemnica wielka w Chrystusie i w Kościele” (Ef 5, 32). Chodzi o sakrament, którym się stało małżeństwo z ustanowienia Chrystusa. Konstytucja instytucji małżeńskiej zbudowana na prawie miłości opiera się na wzorze relacji istniejących między
Chrystusem i Kościołem (por. Ef 5, 21–30). Chodzi przy tym o wzór bez
porównania przewyższający w swej treści jakąś tylko zewnętrzną analogię.

8 K. Majdański, Le rôle des biens extérieurs dans la vie morale d’après S. Thomas d’Aquin, cz. III
La pauvreté évangélique, Vanves 1951, s. 86–91, passim.
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„[Ten wielki sakrament jest] ze wszech miar dostojny, święty, czysty,
godny czci – dzięki bardzo wzniosłym prawom, których jest figurą”9.
Małżonkowie – wspaniałym węzłem małżeńskim nie związani, lecz ozdobieni, i nie zniewoleni, lecz wzmocnieni – niech ze wszystkich sił dążą
do tego, by ich małżeństwo, nie tylko dzięki sile i znaczeniu sakramentu,
lecz także dzięki ich nastawieniu i obyczajom było zawsze żywym obrazem tego życiodajnego zjednoczenia Chrystusa z Kościołem, które jest
najdostojniejszą tajemnicą doskonałej miłości10.
Dzięki wyniesieniu małżeństwa chrześcijańskiego do godności trwałego
symbolu nierozerwalnej łączności Chrystusa z Kościołem, Bóg zapewnił swe łaski. Można więc twierdzić, że rodzina chrześcijańska, n
 aprawdę
i rzeczywiści chrześcijańska, zapewnia świętość11.
A jednak konkretna aplikacja tych prawd natrafia na opory i nieporozumienia, i to nie tylko w dziedzinie praktyki życiowej, ale nawet w samych
poglądach na temat małżeństwa.
A. Nieporozumienia

Opinia ogółu chrześcijan osłuchana jest oczywiście z prawdą o sakramentalności małżeństwa. Ale właśnie chyba raczej osłuchana niż umiejąca
transponować tę prawdę na rzeczywistość życiową. Kto wie zresztą, czy
i sam urzędowy przedstawiciel Kościoła nie doznaje trudności w przekazaniu wiernym pełnej treści słów, które właśnie w imieniu Kościoła, w ramach
udzielanego nowemu małżeństwu błogosławieństwa, wypowiada, modląc
się: ,,[…] in Tuo amore vivant, crescant et senescant”12.
Wydaje się, że u obdarzonych najlepszą nawet wolą nupturientów spotkać można raczej jakby świadomość rezygnowania z tego, co doskonałe,
na rzecz tego, co niedoskonałe (nie mniej doskonałe):

9
10
11
12

Leon XIII, enc. Arcanum divinae sapientiae.
Pius XI, enc. Casti connubii.
Pius XII, Przemówienie do młodych małżeństw z 12 VII 1939.
Rituale Romanum, tit. VII, c. 2.
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Liczni są ci, którzy wchodząc na drogę życia małżeńskiego, odczuwają w głębi duszy jakiś wewnętrzny niepokój, mniej lub bardziej niejasne
uczucie kapitulacji, zgody na sposób życia, który wyraźnie wyrzeka się
wspinania ku szczytom. Ci zaś, którzy ich otaczają, zupełnie nie przyczyniają się do tego – ani słowami, ani przykładem – by ich wyprowadzić
z błędu13.
Byłoby chyba rzeczą interesującą dokładniejsze zbadanie w tej dziedzinie obiegowej opinii środowisk katolickich, wyrażającej się na przykład
w naszym kraju w atmosferze domowych uroczystości weselnych. Wydaje
się już na pierwszy rzut oka, że bardzo często atmosfera ta przesiąknięta jest
nie tylko oparami alkoholu, ale i dowcipów, aforyzmów, aluzji i śpiewów (na
wsi), niemających nic wspólnego z pogodnym i radosnym nastrojem, zharmonizowanym z tak wzniosłym wydarzeniem, jak zawarcie przez młodych
sakramentu małżeństwa. Głęboki kontrast między krótkotrwałym przeżyciem religijnym (czy może tylko – dla wielu – faktem religijnym) w kościele
a towarzyszącymi mu obyczajowymi przejawami życia towarzyskiego.
Nie jest to oczywiście zjawisko świadczące o szczęśliwym starcie młodych do życia małżeńskiego, które ma im pozwolić „żyć i wzrastać w miłości
Bożej”. Doprawdy, „zbyt wielu chrześcijan przeżywa małżeństwo w jakimś
przeświadczeniu, jakoby życie małżeńskie i rodzinne było przeszkodą
do zjednoczenia z Bogiem, do postępu duchowego”14.
Warto chyba pokusić się o to, by choćby pokrótce prześledzić przyczyny
takiego stanu rzeczy.
B. Przyczyny nieporozumień

Trzeba tu przede wszystkim przypomnieć to, co zostało wyżej powiedziane
na temat nieporozumień istniejących w odniesieniu do doskonałości jako
powołania powszechnego. A ponadto?

13 A. Christian, Ce sacrement est grand…, dz. cyt., s. 19.
14 A. Christian, Ce sacrement est grand…, dz. cyt., s. 35.
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1. Najogólniejszą i chyba najbardziej oczywistą przyczyną nieporozumień
są i tu braki w uświadomieniu religijnym, a przede wszystkim brak oceny
zjawisk życia chrześcijańskiego w świetle wiary. Nadprzyrodzona rzeczywistość małżeństwa chrześcijańskiego nie da się przecież dostrzec i przeżyć
poza drogą żywej wiary. Zapotrzebowanie na wiarę żywą, świadomą i silną,
związaną przy tym z rzetelną wiedzą religijną, nie może tu być rozumiane
w sposób płytki i ogólnikowy. Miałoby to – i rzeczywiście ma – daleko idące
następstwa życiowe, których może jakąś smutną syntezą bywa praktyczny
rozdział „wiary” (powierzchownej i słabej „wiary bez uczynków”) od życia,
i to właśnie od życia małżeńskiego w szczególności.
W takich warunkach żądanie świętości brzmi obco i dziwnie, wywołuje zarzut „przesady”. Ale gdzież przebiega w takim razie owa dolna granica wyznaczona przez tzw. „realizm życiowy”, na który się tak chętnie
tu różne opinie powołują? Nie wydaje się, by mogła ona praktycznie wytyczać istotne różnice między poziomem życia chrześcijanina i człowieka
nieochrzczonego.
2. Jednym z objawów związanych z owym praktycznym rozdziałem między wiarą a życiem małżeńskim i rodzinnym są – nie wiadomo, czy jako
skutki owego podziału, czy raczej jako jego przyczyny błąkające się ciągle –
odpryski manicheizmu. Uleganie tym tendencjom każe sądzić, że skoro
małżeństwo wiąże człowieka z rzeczywistością materialną, fizyczną, cielesną, to skazuje tym samym na duchową przeciętność. Tym więcej, że pozory
łatwo tu mylą: „Pozory są tu przecież często wręcz deprymujące, to, co bardzo ludzkie, oblega ze wszystkich stron. Troski i radości – wszystko współdziała, by zdezorientować i wywołać wrażenie, że człowiek pogrąża się
w materii” ‒ i wtedy właśnie ratunkiem staje się wiara. ‒ „Trzeba się temu
życiu oddać w pełni, będąc uzbrojonym w wielką wiarę – wiarę w przemieniającą potęgę łaski sakramentalnej. Wtedy nawet to, co ludzkie, dźwiga
ku Bogu. Gdy się przeżywa małżeństwo w tym duchu, nie doznaje się tego
bolesnego i tragicznego rozdziału…”15.

15 A. Christian, Ce sacrement est grand…, dz. cyt., s. 31.
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3. Wśród bardziej konkretnych przyczyn nieporozumień wskazalibyśmy
chętnie przede wszystkim na zjawisko, które słynny francuski duszpasterz
rodzin ks. Henri Caffarel charakteryzuje w sposób następujący:
Każda epoka ma swój typ świętości. W okresie narodzin Kościoła, w ciągu trzystu lat, męczennicy składali świadectwo krwi. Po okresie prześladowań zjawili się eremici i tysiące ojców pustyni, którzy zresztą wkrótce
zaczęli się skupiać. I oto w ciągu wieków szkołami świętości są klasztory.
(Należy zresztą zauważyć, że nowe formy świętości nie rugują poprzednich, lecz niekiedy, przystosowując się do potrzeb czasu, przyćmiewają
je). Gdy w wieku XIII chrześcijaństwo egzystuje w warunkach pełnych
wygód, gdy kościoły i klasztory są bardzo czczone i bogato uposażone,
świętość przyjmuje – wraz z powstaniem zakonów żebrzących – postać
ubóstwa. W epoce renesansu wypowiada się ona w wielkim zapale misyjnym, który wiedzie zakonników ku nowo odkrytym częściom świata i zresztą – w kierunku czterech jego stron. Wkrótce potem mnożą się
zgromadzenia założone dla opiekowania się wszelką nędzą – fizyczną
i moralną: chorymi, sierotami, starcami, nauczaniem dzieci itd. W wieku XIX zaczynają wyjeżdżać na dalekie misje kobiety. Czyż nie wolno
sądzić, że wiek XX otwiera epokę świętych świeckich – małżonków?16.
To nie jest i nie będzie świętość łatwa (żadna świętość nie jest zresztą
łatwa), ale jest i będzie konieczna jako świętość wszechobecna we współczesnym świecie, a więc jako conditio sine qua non „uchrześcijanienia”
świata: „Tu leży całe zagadnienie: czy będziemy mieli świętych świeckich:
[…] robotników, chłopów, kierowników przemysłu, którzy byliby święci;
polityków, którzy byliby święci; artystów, którzy byliby święci? – Którzy
byliby święci i którzy by się stali misjonarzami, a może męczennikami”?17
4. O doskonałości i drogach do niej pisali dotąd na ogół tylko duchowni,
i to raczej duchowni-zakonnicy. Zjawisko naturalne. Również i na przyszłość na pewno głównie z tych szeregów będą się rekrutować mistrzowie
16 H. Caffarel, Signes des temps – signes de grâce, „L’Anneau d’Or” 30 (1949), s. 414.
17 H. Caffarel, Signes des temps…, art. cyt.
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życia duchowego. A jednak pewien w tej dziedzinie jakby ekskluzywizm
w stosunku do katolików świeckich, czy może raczej po prostu ich dotychczasowa tutaj nieobecność, musiały mieć swe następstwa. Licząc się najzupełniej z naukowym przygotowaniem i z łaską stanu teologa, idącego
jednak w życiu osobistym drogami innego niż jego świeccy bracia powołania, wolno zapytać, czy ci świeccy znajdują w jego pracach dostatecznie
konkretne i dostosowane do ich drogi życiowej wskazania?
Wypowiedzi świeckich na ten temat zdają się wskazywać na ich wielkie w tej dziedzinie, a nieomal zupełnie niezaspokojone zapotrzebowania.
I trzeba uznać za objaw wielce pozytywny, gdy wśród pozycji traktujących
o życiu wewnętrznym ludzi świeckich znajdują się wypowiedzi ich samych.
(Za typowy można by tu chyba uznać w dziedzinie ogólnej ascetyki człowieka świeckiego przykład tak chętnie czytanego i komentowanego Guy
de Larigaudie 18). Zagadnienia z dziedziny świętości życia małżeńskiego
w sposób wybitnie udatny przedstawiane są obok teologów przez świeckich, m.in. na łamach francuskiego „L’Anneau d’Or” lub we francuskich
wydawnictwach specjalnych, zwłaszcza w Éditions Familiales de France
(cytowanych dość obszernie w niniejszych rozważaniach).
5. O ile wyżej wymienione zjawiska można uznać za objawy potrzeby umiejętnego transponowania przez ludzi świeckich zasad wiary na zjawiska
życiowe, o tyle nie mniej ważna wydaje się sprawa wypracowania przez
znawców życia wewnętrznego jasnego systemu konkretnych zasad teologiczno-ascetycznych dla ludzi świeckich w ogóle, a dla małżonków w szczególności. Istniejąca sytuacja zgłasza w tej dziedzinie zapotrzebowania bardzo
pilne.
Życie duchowe w małżeństwie zupełnie nie zostało wyjaśnione przez
niezliczone pokolenia, które przecież przygotowały świętych Bożych.
Nadaremnie poszukałby ktoś w literaturze chrześcijańskiej poświęconej
małżeństwu odpowiednika takich arcydzieł, jak Naśladowanie Chrystusa,
18 Charakterystyczny szczegół: ostatnio ukazała się praca pt. In fremden Landeklege zur
Laienspiritualität (Freiburg–Colmar, s. 279). Autorką jest Lilí Álvarez, mistrzyni Wimbledonu.
Swoją,,ascetykę człowieka świeckiego” opiera ona właśnie na życiu G. de Larigaudie. Por.
K. Pauspertl SJ, Bücherschau, „Der grosse Entschluss” 15 (1959), s. 131n.
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Wstępowanie na Górę Karmel czy Twierdza wewnętrzna… Na temat życia małżeńskiego i rodzinnego mamy raczej zaledwie tylko nieco zwierzeń nieszczęśliwych małżonków, którzy się uświęcili niezależnie od swego partnera, a niekiedy nawet pomimo niego. Ciągle jeszcze oczekiwane
są prace na temat rodziny chrześcijańskiej, w której mąż, żona, dzieci,
tworząc prawdziwą wspólnotę duchową, przeżywaliby integralnie i we
wszystkich normalnych perspektywach powołanie małżeńskie.
Istnieją ludzie, którzy nie poznali dostateczne jasno specyficznego charakteru swego powołania i usiłują przeżywać w małżeństwie co do litery ascetykę Naśladowania, Taulera lub nawet tych małżonków, którzy
pozostali w pewnej mierze celibatariuszami. Stary przesąd, przeciwstawiający sobie wartości materialne i duchowe, zachęca ich do tego. Toteż
ludzie ci usiłują, w takim stopniu, w jakim to jest tylko możliwe w małżeństwie, uprawiać życie wewnętrzne samotnie i możliwie rozdzielić to,
co ludzkie, od tego, co duchowe […]. Usiłują zrealizować paradoks przeżywania małżeństwa (powołania par excellence „wcielonego” i bardzo
ludzkiego) na podobieństwo innych powołań, bardziej wyłącznie duchowych, bardziej samotnych. Sądzi się bowiem, że jest to jedyny ideał,
dany chrześcijaninowi19.
Z braku tego rodzaju pomocy wynikają trudności związane z koniecznością samodzielnego odnajdywania przez każde, obdarzone najlepszą wolą
małżeństwo dróg swego powołania. Możliwość nieporozumień jest przy tym
duża, skoro istniejące pomoce przeznaczone są na ogół dla innych powołań – dla ludzi żyjących w celibacie, osób duchownych. Łatwo na skutek
tego o sugestię, że jest to jedyna droga uświęcenia. Łatwo o zamiar pogodzenia z sobą dwóch różnych powołań. Praktyczne niepowodzenie takiej
sztucznej syntezy z wszystkimi tego niepowodzenia konsekwencjami jest
zrozumiałe20.
Pozostawałaby pomoc kierownictwa duchowego. Ale przecież i ono
potrzebuje światła dojrzałych badań teologicznych, i ono więc odczuwać
musi dotkliwie istniejące w tej dziedzinie luki.
19 A. Christian, Ce sacrement est grand…, dz. cyt., s. 10, 26–28, passim.
20 Por. A. Christian, Ce sacrement est grand…, dz. cyt., s., 27–29, 173, 197.
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Charakteryzuje się przy tym niekiedy – zauważmy to na marginesie –
owe luki jako skutek obracania się w nauce o małżeństwie „w minimalistycznych ramach teologii moralnej i – może jeszcze socjologii – z aniedbując
dogmat i ascetykę”.
Zarzut ten jest oczywistym nieporozumieniem. Krzywdzi on teologię
moralną (choć nie zawsze traktaty teologicznomoralne o małżeństwie, niekiedy bardzo ciasno ujmujące problematykę moralną życia małżeńskiego)
i zuboża pojęcia moralności chrześcijańskiej. Przecież teologia moralna
bez wewnętrznego związania z dogmatem po prostu przestaje być teologią, a moralność z polem widzenia ograniczonym przez grzech (i to skrzętnie odmierzany grzech ciężki) nie jest autentyczną i pełną moralnością
chrześcijańską (jej przedmiot – „motus rationalis creaturae in Deum” – nie
zna ograniczeń, skoro „motus” podlega prawu miłości, które jest prawem
nieograniczonego rozwoju i postępu).
Jest więc raczej tak, iż „niezmienna nauka Kościoła na temat małżeństwa i rodziny nigdy się nie zmieniła, ale nie dotarła z całą swą siłą twórczą aż do dna świadomości chrześcijańskiej”21 i – dodajmy – nie wyczerpano tu wszystkich istniejących możliwości. Oto charakterystyczne w tej
dziedzinie zjawisko: gdy próbowano ostatnio zebrać teksty teologiczne
na temat tajemnicy (w znaczeniu Pawłowym) i mistyki (w znaczeniu przeżycia tajemnicy – misterium) małżeństwa, musiano stwierdzić: „Zbiór jest
niewystarczający […]. Byliśmy nierzadko zaskoczeni, spotykając się tak
często z milczeniem teologów na tematy tak zasadnicze; w sumie – badania mało systematyczne i słabo wyczerpujące istotną tajemnicę małżeństwa:
zjednoczenie Chrystusa z Kościołem”22.
6. Może bardziej jeszcze dotkliwie niż brak odpowiednich opracowań
teologicznych małżeństwo współczesne odczuwa – i mówi o tym coraz
wyraźniej – brak konkretnych wzorów małżeńskiej i rodzinnej świętości. Oto z dwóch zupełnie różnych środowisk różne na ten temat, ale
charakterystycznie podobne w sugestiach wypowiedzi.

21 Fondée sur le Christ, „L’Anneau d’Or” (1950) nr 33–34, s. 200.
22 Mystère et mystique du mariages – pages capitales, „L’Anneau d’Or” (1953) nr 51–52, s. 210.
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Przysłano niedawno do redakcji „Ateneum Kapłańskiego” tekst
przeznaczony do działu „Refleksje duszpasterskie”:
„Zapytano mnie w tych dniach: – Dlaczego nie ma Mszy św. ku czci
świętych małżonków? Przecież historia Kościoła zna szereg świętych par
małżeńskich, zwłaszcza świętych męczenników?”
Druga wypowiedź pochodzi z zupełnie innego środowiska. Jej autorzy – małżeństwo – przywołują przykłady wielkich świętych zakonników
i zakonodawców z XII wieku, przypominając, że w ciągu tylko tego jednego
stulecia Kościół wydał setki świętych, po czym dodają:
Jakże mała w porównaniu z tym jest liczba świętych, którzy w ciągu wszystkich stuleci chrześcijaństwa doszli do świętości poprzez życie chrześcijańskie męża, ojca, matki! Czy istnieje choćby jedna święta, która nie byłaby ani dziewicą, ani męczenniczką, ani wdową?
W ten oto sposób chrześcijaństwo, w przetwarzaniu świata, nie przeżyło –
po ukazaniu się wspaniałego brzasku zorzy – pełnego południa […]. Potrzeby naszej ciemnej i zimnej epoki wołają o świętych, których heroiczna cnota byłaby ukształtowana przez sakrament małżeństwa, przez życie
rodzinne. My, którzy jesteśmy małżonkami, ojcami i matkami, i którzy
dźwigamy odpowiedzialność, nieomal nie do udźwignięcia, za siebie i za
nasze dzieci, potrzebujemy wzorów i wstawiennictwa świętych małżonków, świętych ojców i świętych matek. Gdy w Litanii do Wszystkich Świętych mówimy: „Wszyscy święci kapłani i lewici, wszyscy święci zakonnicy i pustelnicy, módlcie się za nami”, chcielibyśmy móc dodać: „Wszyscy
święci mężowie i ojcowie – módlcie się za nami”. I gdy mówimy: „Wszystkie święte panny i wdowy”, chcielibyśmy móc kontynuować: „Wszystkie
święte żony i matki – módlcie się za nami”. Jak żadne z poprzednich pokoleń odczuwamy potrzebę takich wzorów i takiego wstawiennictwa, gdyż
w rodzinach naszych my – ojcowie i matki – mamy ukształtować pokolenie, które będzie umiało poddać Chrystusowi całe życie i umocnić Jego
Kościół we wszystkich środowiskach23.

23 Fondée sur le Christ, art. cyt., s. 200–202. Redakcja „L’Anneau d’Or” zaopatrzyła artykuł
w następujący przypisek: „Artykuł, zapożyczony z „La Vie intellectuelle” z 10 VII 1939, został napisany przez jedno z tych małżeństw niemieckich, które w czasach triumfu nazizmu
w sposób heroiczny podtrzymywały żarliwość swego życia chrześcijańskiego” (s. 200).
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3. Punkty oparcia

Główne więc, osiągnięte dotąd tezy, brzmiałyby: 1. ewolucja jest prawem
doskonałości chrześcijańskiej, 2. doskonałość jest powszechnym powołaniem chrześcijan, 3. małżeństwo – powołanie życiowe ogromnej większości
chrześcijan – jest drogą doskonałości, 4. pełne poznanie i szersze niż dotąd
realizowanie tej ostatniej prawdy wymaga uwolnienia pojęcia doskonałości od nieporozumień (doskonałość chrześcijańska nie jest równoznaczna
ze „stanem doskonałości”, doskonałość nie jest też uwarunkowana przynależnością do stanu duchownego i zobowiązaniem do celibatu) oraz 5. żąda
spojrzenia na małżeństwo w świetle wiary, tworzenia współczesnej ascetyki życia małżeńskiego (przy wykorzystaniu – w tym zakresie – współpracy
samych małżeństw) oraz dostarczania małżeństwom bliskich im wzorów
świętych małżonków.
Nie uzurpując sobie bynajmniej prawa do uważania tych wyników
za zupełne, ośmielilibyśmy się może nazwać je próbą ustalenia jakichś
„punktów oparcia” dla zadań stawianych przez współczesne małżeństwo
przed teologią i działalnością duszpasterską.
I takie też byłyby praktyczne wnioski z niniejszych rozważań.

Niektóre sugestie
dla ascetyki małżeńskiej
Założywszy na początku wyraźnie rozwojowość jako prawo wszelkiego
dążenia do doskonałości, nie chcieliśmy zagubić w toku rozważań myśli
o nadprzyrodzonych podstawach ewolucji życia małżeńskiego. Warto może
jednak na koniec wydobyć kilka szczególnie tu aktualnych prawd. Wolno
je być może potraktować jako niektóre spośród idei bardziej zasadniczych
dla ascezy rozwojowego życia małżeńskiego.
1. Fundamentalną dla ascetyki małżeńskiej prawdą pozostanie fakt religijnego i sakramentalnego charakteru małżeństwa. Religijnego nawet, jak
to dobitnie podkreślał Georges Surbled, poza chrześcijaństwem („Małżeństwo jest w sposób istotny obdarzone charakterem religijnym, widocznym
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u wszystkich ludów, na przestrzeni wszystkich epok”24); sakramentalnego
zaś – w chrześcijaństwie.
Mówi to o potrzebie i możliwościach wiązania życia małżeńskiego z wartościami religijnymi oraz rzuca zasadnicze światło na źródła uświęcenia
w małżeństwie, zwłaszcza na rzeczywistość łaski sakramentalnej.
2. Szczególnie ważną umiejętnością, podkreślaną przez ascetykę życia
małżeńskiego, będzie chyba sztuka uświęcania wszystkiego, sztuka
zdobywania „świętości dnia powszedniego”, złączona z troską (tak często
zaniedbywaną) o właściwy stosunek do – tak istotnych w życiu moralnym –
obowiązków stanu.
3. Odrębność i oryginalność życia wewnętrznego małżeństw polega m.in.
na tym, że jest to stan wspólnego uświęcania się dwojga ludzi, gdyż są oni
we dwoje obdarzeni łaską przyjętego sakramentu.
Osobista sakramentalna łaska stanu wzbogacona jest łaskami wspólnymi. Powiedziano słusznie: „rodzina chrześcijańska – to w streszczeniu
mały Kościół”. Małżonkowie wzajemnie dla siebie zasługują. I jeżeli daje
się odczuć obciążające działanie grzechów, to i działanie łaski jest widoczne. Nigdy o tym nie zapominajmy i zamiast mówić o małżeństwach
nieszczęśliwych i szczęśliwych, mówmy o małżeństwach, które są w drodze. Myślmy o cudach, jakie może przynieść łaska tym, którzy zamiast
się zniechęcać, pokładają w niej nadzieję25.

4. Ta wspólnota i współpraca nadprzyrodzona wyraża się chętnie na zewnątrz
w konkretnych przejawach tego życia, na przykład w praktyce wspólnej, małżeńskiej i rodzinnej modlitwy (obok modlitwy indywidualnej),
wspólnych rekolekcji itd.

24 G. Surbled, La morale dans ses rapports avec la médecine et l’hygiène, Paris 193113, s. 1, 292.
25 H. Carré OP, La famille selon le plan de Dieu dans l’Eglise et dans la Cité; w: Famille
d’aujourd’hui (księga pamiątkowa, 44 Semaines sociales de France, Bordeaux 1957), Lyon
1958, s. 212.
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5. Niezależnie od swego odrębnego charakteru ascetyka życia małżeńskiego
musi oczywiście zachować łączność z fundamentalnymi prawdami życia
chrześcijańskiego.
Miłość Chrystusa stawia wszystkim […], niezależnie od rodzaju powołania, te same podstawowe wymagania. […] Małżeństwo więc w pełni
przeżywane może i musi prowadzić normalnie do ciasnej bramy, niekiedy aż na drogę krzyżową. Ale dzięki temu właśnie nabiera ono pełnego
znaczenia i całej wielkości i […] wspaniale się duchowo rozwija26.

***

Czy – postawić można sceptyczne pytanie-zarzut – wszystkie te założenia
liczą się z rzeczywistością życia, która jest inna, i nie wiadomo, czy zdolna
jest ulec radykalnym przemianom?
Nie chodzi, przypomnijmy w odpowiedzi, o nic więcej, jak tylko
o autentyczne chrześcijaństwo. Nie lęka się ono przemian i widzi człowieka
w rozwoju, bo „wie, komu ufa”.
Zarysowane zadania są takie, iż zupełnie redukują także zarzut mówiący,
że na temat małżeństwa chrześcijańskiego powiedziano już dostatecznie
wiele, właściwie – wszystko. Tymczasem przecież jakiś potężny postulat
odkrywczego wysiłku teologicznego i duszpasterskiego wyczuć było można
we wszystkich przytoczonych wypowiedziach.
Bywa wreszcie wysuwana i taka obawa: zbyt chętne zajmowanie się duszpasterską problematyką życia małżeńskiego i rodzinnego może z sobą nieść
niebezpieczeństwo dla osobistej ascezy kapłańskiej.
Można chyba tę obawę uznać za płonną, pod jednym wszakże warunkiem: że poziom pomocy niesionej małżeństwu będzie proporcjonalny
do godności tej instytucji. „Sancta sancte tractanda”27.
26 A. Christian, Ce sacrement est grand…, dz. cyt., s. 173, 191.
27 Od redakcji: Pod artykułem w „Ateneum Kapłańskim” zamieszczony został następujący cytat:
„Małżeństwo czerpie całą swą łaskę – podobnie jak i inne sakramenty – ze śmierci Chrystusa,
który na krzyżu zaślubił Kościół (społeczność odkupionych), i z Jego Zmartwychwstania. Lecz
ponadto zjednoczenie Chrystusa z Kościołem – źródło sakramentu, jakiego sobie udzielają nowożeńcy – jest wzorem dla związku małżeńskiego, zawartego «in nomine Domini»”
(H. Carré OP).

2. Teologia małżeństwa i rodziny
w nauce Vaticanum II*

Oczekiwania
Gdy Jan XXIII zapowiedział zwołanie soboru, zaszło wydarzenie o znaczeniu symbolicznym: tysiąc rodzin należących do międzynarodowego zrzeszenia Equipes Notre-Dame przybyło do papieża, by mu przyrzec modlitwę
rodzinną w intencji soborowej odnowy Kościoła, nazywanej przez niego
„nową wiosną Kościoła”.
Relacjonując to wydarzenie i jego ciekawe następstwa, zwłaszcza zgromadzenie olbrzymiego materiału ankietowego z dziedziny duszpasterstwa
rodzinnego (12 ankiet przeprowadzonych w 16 krajach), „L’Anneau d’Or”,
wydawnictwo poświęcone sprawom życia rodzinnego, zamieściło znamienną refleksję: „Dlaczego nie można by mieć nadziei, że to, czego Sobór
Trydencki dokonał dla reformy i uświęcenia kleru, II Sobór Watykański
dokona dla małżeństwa, z największą korzyścią dla całego Kościoła? Odnowa
małżeństwa dla odnowy Kościoła – oto potężne tchnienie nadziei…”1.
Oczekiwania na pozór nie zostały spełnione: Sobór nie poświęcił żadnego
odrębnego dokumentu małżeństwu i rodzinie, a rozważania zamieszczone
* Pierwodruk: K. Majdański, Teologia małżeństwa i rodziny w nauce Vaticanum II, „Ateneum
Kapłańskie” 62 (1970) t. 75, z. 369, s. 3–16.
1 „L’Anneau d’Or”, zeszyt pt. Mariage et concile (1962), maj–sierpień, s. 105–106, 176.
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na ten temat w Gaudium et spes, wśród „niektórych bardziej palących problemów”, są zwięzłe i mieszczą się w granicach sześciu paragrafów (47–52).
Wydawać więc by się mogło, że nadzieje raczej zawiodły.
Nie sądzimy, by tak było naprawdę.
Sobór nie wypracował odrębnego dokumentu, który by zawierał systematyczny wykład nauki o małżeństwie i rodzinie, jednakże nauka Soboru
o małżeństwie i rodzinie, rozsiana w różnych dokumentach, jest bogata.
Kontekst innych dokumentów soborowych i sama konstytucja pastoralna
dobrze uzasadniają zamieszczenie rozważań „O poparciu należnym godności małżeństwa i rodziny” na pierwszym miejscu części II konstytucji
poświęconej „niektórym bardziej palącym problemom”. Jest to przy tym
nauka bogata w nowe, współczesne ujęcia, a także w nowy wkład doktrynalny. Znaczna większość dokumentów soborowych (trzynaście spośród
szesnastu) poświęca, w różnym zakresie, uwagę małżeństwu i rodzinie.
Ważny jednak jest przede wszystkim ów doktrynalny wkład w zakresie teologii małżeństwa i rodziny i o prześledzenie go, wstępne i szkicowe, będzie
nam obecnie szczególnie chodzić.
Pozostajemy przy tym wierni programowi wydawniczemu „Ateneum
Kapłańskiego”: w kolejności omówień dokumentów soborowych zwróciło
ono obecnie uwagę (od pierwszego zeszytu roku bieżącego) na konstytucję
duszpasterską Gaudium et spes. Prześledzenie doktryny soborowej nie może
się jednak dokonać bez brania pod uwagę innych dokumentów, a zwłaszcza
konstytucji dogmatycznej Lumen gentium.
Dla właściwego przedstawienia sprawy należy prześledzić jeszcze szerszy
kontekst zagadnienia: stan teologii rodziny.

Sytuacja doktrynalna
W najświeższej encyklopedii teologicznej Sacramentum mundi Jacob
David stwierdza po prostu: „Prawdziwa teologia rodziny ciągle jeszcze jest
dezyderatem”2.

2 J. David, 5. m. 2, c. 16, Sacramentum mundi: theologisches Lexikon für die Praxis, t. 3, Freiburg–
Basel–Wien 1968.
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Taki stan rzeczy nasuwałby przede wszystkim dwa wnioski:
1. w ciągu wieków rozwoju doktryny teologicznej nie dostrzeżono, a przynajmniej nie dostrzeżono w sposób wystarczający potrzeby teologicznego
ujęcia życia małżeńskiego i rodzinnego, a więc
2. nie stworzono właściwych podstaw doktrynalnych dla działalności
duszpasterskiej, z ogromną dla niej szkodą 3.
Dotychczasową formację teologiczno-duszpasterską charakteryzuje w tej
dziedzinie raczej fragmentaryczność, i to fragmentaryczność niedostarczająca istotnych elementów do stworzenia prawdziwej syntezy. Na przykład
podręczniki teologii dogmatycznej zajmowały się przede wszystkim ustanowieniem małżeństwa jako sakramentu, bez tej głębszej analizy treści
objawionych, którą daje Sobór, wykorzystując tak chętnie zwłaszcza treść
teologiczną 5 rozdziału Listu do Efezjan; teologia moralna nastawiona była
zbyt negatywnie i zbyt jurydycznie o tyle, o ile kładła zbyt jednostronny
nacisk na wykroczenia i grzechy małżeńskie i na tzw. debitum coniugale,
traktowane wyłącznie na płaszczyźnie czystej sprawiedliwości, przy głośnym wołaniu zainteresowanych o wypracowanie zasad duchowości życia
małżeńskiego stanowiącego powołanie Boże i drogę do zbawienia4; studium
prawa kanonicznego dawało okazję do uwrażliwienia się na ważność formy
małżeńskiej i na przeszkody małżeńskie, zwłaszcza na konieczność badania wolnego stanu (wysiłek ważny, a jednak jakże w rezultacie nikły wobec,
na przykład, zjawiska masowych rozwodów młodych małżeństw, przy których zawieraniu pewność braku przeszkód była największa5; zagadnienie
wolnego stanu jest więc zjawiskiem nadającym się nie tyle do tego, by je
stwierdzać, ale by je przed zagrożeniem bronić).
3 Dowód tego, jak bardzo istotna dla praktyki duszpasterskiej jest doktryna teologiczna, daje
konstytucja duszpasterska, sięgając do podstaw teologicznych, wyjaśniając je i zgłębiając.
Zacytujmy tu także interesującą uwagę na temat stosunku teologii rodziny do duszpasterstwa rodziny dziś: „We współczesnym przepowiadaniu o rodzinie należy połączyć nowoczesny realizm z pogłębionym spojrzeniem teologicznym. Zbyt romantyczne, patriarchalne i sentymentalne ujmowanie życia rodzinnego już dziś nie przekonuje”, J. David, Familie,
w: Sacramentum mundi…, dz. cyt., c. 8.
4 Ankieta „L’Anneau d’Or”: „Według ogromnej większości odpowiedzi (95%) istnieje wielka
różnica między duchowością chrześcijanina żyjącego w małżeństwie a duchowością celibatariusza: w małżeństwie są dwie osoby złączone sakramentem; muszą one «dążyć do doskonałości we dwoje», «pomagać sobie wzajemnie», «iść razem ku Bogu». Te wszystkie
wyrażenia powracają często, podobnie jak «wziąć odpowiedzialność za współmałżonka»,
która się znajduje w jednej trzeciej wypowiedzi”, „L’Anneau d’Or” 105/6, s. 246).
5 Por. Rocznik demograficzny 1945–1966, GUS, Warszawa 1968, s. 375.
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Ujęcia całościowe zostały zastąpione przez ujęcia partykularne, często –
wobec rzeczywistych kryzysów i wielkich zagrożeń – negatywne: zagrożona
wierność wobec fali rozwodów, zagrożone życie wobec potopu dzieciobójstw,
trudności wychowawcze, psychologiczne, socjologiczne, mieszkaniowe
i gospodarcze. Tymczasem, jak słusznie na to zwraca się dziś uwagę, rodzina
jest syntezą i harmonią wielu elementów i wielu napięć: materia – duch,
skłonność – wolność, płeć – miłość, osoba – społeczność6.

Sytuacja pastoralna
Taka sytuacja doktrynalna musiała wywierać istotny wpływ na sytuację
duszpasterską. Jakże zbieżne, świadczące o wewnętrznym sprzężeniu obu
dziedzin, są wypowiedzi z różnych środowisk, a nawet dość odległe czasowo: postulatem jest teologia rodziny, postulatem także – teologia pastoralna rodziny:
Powiedzmy najpierw – stwierdzają specjaliści z tej ostatniej dziedziny –
że teologia pastoralna rodziny jest w chwili obecnej raczej projektem niż
rzeczywistością. Nie ma w tej dziedzinie żadnego podręcznika. Można
by na palcach wyliczyć seminaria lub uniwersytety katolickie, gdzie jest
ona wykładana7.
Taka sytuacja stwarzała więc dla soboru pastoralnego szczególnie pilne
zadanie, i to zadanie trudne.
Sobór podjął je w sposób śmiały, także w zakresie metody traktowania
problemu małżeństwa i rodziny.

Realizm i optymizm
Sobór dostrzegł wszystkie grożące małżeństwu i rodzinie niebezpieczeństwa i klęski:
6 Por. J. David, Familie, dz. cyt., c. 16.
7 Orientations de pastorale familiale, ed. J. Viollet, Paris 1955, 12.
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Nie wszędzie godność tej instytucji jednakowym świeci blaskiem, gdyż
przyćmiewa ją wielożeństwo, plaga rozwodów, tzw. wolna miłość i inne
zniekształcenia. Ponadto miłość małżeńska bardzo często doznaje sprofanowania przez egoizm, hedonizm i niedozwolone zabiegi przeciw poczęciu. Poza tym dzisiejsze warunki gospodarcze, społeczno-psychologiczne i polityczne wprowadzają w rodzinę niemałe zaburzenia. W pewnych
wreszcie częściach świata nie bez troski rozważa się problemy powstałe
w związku ze wzrostem demograficznym8.
Sobór dostrzegł także zachodzące przemiany. A jednak ten realizm
widzenia nie przekreśla w nauce Soboru optymizmu, raczej go uzasadnia
i postuluje:
Siła i moc instytucji małżeństwa i rodziny ujawnia się także i w tym, że głębokie przemiany w dzisiejszym społeczeństwie, mimo trudności z nich
wypływających, coraz częściej i w różny sposób ukazują prawdziwy charakter tej instytucji […]. Sobór […] pragnie oświecić, natchnąć otuchą
chrześcijan i wszystkich ludzi, którzy usiłują ochraniać i wspierać wrodzoną godność stanu małżeńskiego i jego niezwykłą wartość sakralną9.
Optymizm wiąże się jednak przede wszystkim z samą naturą małżeństwa i rodziny: „Przecież szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz
chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty m
 ałżeńskiej
10
i rodzinnej” .
Nie można oceniać znaczenia doktrynalnego dorobku Soboru, kładąc
nacisk jedynie na to, co odkrywcze, oryginalne i nowe. Obok ujęć nowych
i nowych akcentów ważne są także prawdy przypomniane, szczególnie podkreślone i wyrażone językiem współczesnym. Niezauważenie tego wkładu
Soboru miałoby ujemne skutki doktrynalne (Sobór daje wzór współczesnych
ujęć) i duszpasterskie (Sobór eksponuje prawdy o wysokiej użyteczności
duszpasterskiej). Mamy tu zwłaszcza na myśli naukę Soboru o małżeństwie
i rodzinie jako zamyśle Bożym i powołaniu danym przez Boga, o udziale
8 Sobór Watykański II, Konst. duszpasterska o Kościele [dalej: KDK], nr 47.
9 KDK 47.
10 KDK 47.
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małżonków w najwyższych prerogatywach Bożych, o celach i przymiotach
małżeństwa, o zadaniach apostolskich małżeństwa i rodziny.

Dzieło Boże
Sobór uczy z predylekcją o tym, że małżeństwo i rodzina to dzieło Boże,
powołanie Boże; małżeństwo i rodzina pochodzą od Boga i – w zamiarze
Bożym – do Niego prowadzą.
Przeprowadzony u nas wśród inteligencji katolickiej błyskawiczny sondaż
dał w tej dziedzinie wynik potwierdzający postulat pastoralny, który Waldemar Molinski sformułował tak: „Z pastoralnego punktu widzenia najpilniejszym wymaganiem jest wzmocnienie świadomości, że małżeństwo jest
pozytywnym stanem zbawienia, dla osiągnięcia odpowiedniej doskonałości
tych, którzy do małżeństwa są powołani”11.
Słuszność postulatu bije w oczy. Wystarczyłoby zapytać, czy taka świadomość, o jakiej tu jest mowa, u ogółu naszych chrześcijan istnieje? I wystarczyłoby przewidzieć łatwe do przewidzenia skutki duszpasterskie tego rodzaju
spojrzenia – spojrzenia wiary – na sprawy małżeństwa i rodziny.
Sobór na ten słuszny postulat odpowiada jasno.
Odpowiedź wiąże się naprzód z tezą fundamentalną, tak troskliwie
przypomnianą w konstytucji Lumen gentium, w rozdziale mówiącym
o powszechnym powołaniu do świętości w Kościele: „Wszyscy chrześcijanie zachęcani są i zobowiązani do osiągania świętości i doskonałości
własnego stanu”12.
W rozmaitych rodzajach życia i powinnościach jedną świętość uprawiają wszyscy, którymi kieruje Duch Boży, a posłuszni głosowi Ojca i czcząc
Boga Ojca w duchu i prawdzie, podążają za Chrystusem ubogim, pokornym i dźwigającym krzyż, aby zasłużyć na uczestnictwo w Jego chwale.
Każdy stosownie do własnych darów i zadań winien bez ociągania
kroczyć drogą wiary żywej, która wzbudza nadzieję i działa przez miłość13.
11 W. Molinski, Sacramentum Mundi, dz. cyt., t. I, kol. 906.
12 KK 42.
13 KK 41, por. KK 11, 39.
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Jakby w trosce o to, by naprawdę wszyscy członkowie ludu Bożego czuli
się objęci powszechnym powołaniem do świętości, Lumen gentium wymienia kolejno różne stany: „pasterzy owczarni Chrystusowej”, kapłanów, diakonów, kleryków, wdowy i wdowców, ludzi wolnego stanu, ludzi pracy, ubogich, chorych i cierpiących; charakteryzuje zaś bliżej i szczegółowiej świętość
życia biskupów, kapłanów (i kandydatów do kapłaństwa) oraz małżonków
i rodziców14 , którzy mają wśród ludu Bożego „własny dar”15.
Konstytucja duszpasterska daje zastosowania bliższe. Małżeństwo jest
ustanowione przez Stwórcę, jest związkiem świętym, ubezpieczonym
Bożymi prawami, nakazującymi cześć i szacunek:
Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę
i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie […]. Ten święty związek […] nie jest uzależniony od ludzkiego sądu.
Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa obdarzonego różnymi dobrami
i celami16.
Życie małżeńskie i rodzinne jest danym przez Boga powołaniem – powołaniem wzniosłym, w wierze i miłości Chrystusowej: „Tam małżonkowie
znajdują swoje własne powołanie („propriam habent vocationem”), polegające na tym, że mają być dla siebie nawzajem i dla swoich dzieci świadkami
wiary i miłości Chrystusa”17.
Stwierdzenia niezwykle ważne. Czy nowe? Na pewno w wielkiej mierze, praktycznie nieznane i odpowiadające temu zapotrzebowaniu, które
zgłaszają świeccy, pragnąc słyszeć o świętości swego powołania i uważając
jednocześnie, iż odnowa Kościoła nie jest możliwa bez odnowy małżeństwa i rodziny, idącej pari passu z odnową życia kapłańskiego i zakonnego:
„Odnowa (Kościoła) wymaga odnowy wszystkich stanów życia. Kapłaństwo
zaś, stan zakonny i małżeństwo – są wzajemnie współzależne”18.
Sobór odnosi się przy tym do tekstu Pawłowego z Listu do Efezjan,
cytowanego z predylekcją na wielu miejscach: „Małżonkowie i rodzice
14
15
16
17
18

KK 41.
Por. KK 117 w nawiązaniu do 1 Kor 7, 7.
KDK 48.
KK 35.
„L’Anneau d’Or”, [bd.] nr 128, s. 91.
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chrześcijańscy stają się 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”19.
Wyciągając wszystkie wnioski, Konstytucja duszpasterska stwierdza,
że małżeństwo jest drogą doskonałości i uświęcenia, jest zdolne osiągnąć
cel najwyższy – uwielbienie Boga: „Przeniknięci duchem Chrystusa […]
zbliżają się małżonkowie coraz bardziej do osiągnięcia własnej doskonałości
i obopólnego uświęcenia, a tym samym do wspólnego uwielbienia Boga”20.
Rodzina chrześcijańska jest znakiem Królestwa Bożego: „Pełnym
głosem oznajmia zarówno obecne cnoty Królestwa Bożego, jak i nadzieję
błogosławionego życia”21.
Życie uwikłane tak bardzo w sprawy doczesne i sprawy ciała ma pełne
prawo do aspiracji duchowych: „Ani troski rodzinne, ani inne sprawy
świeckie nie powinny pozostawać poza sferą życia duchowego”22. Całe
życie ludzi świeckich, także życie małżeńskie i rodzinne, „jeśli odbywają się
w Duchu […], stają się duchowymi ofiarami, miłymi Bogu przez Jezusa
Chrystusa”23, godnymi tego, by je składać w Ofierze eucharystycznej: „Ofiary
te składane są zbożnie Ojcu w eucharystycznym Obrzędzie wraz z ofiarą
Ciała Pańskiego”24.
Małżonkowie i rodzice, wierni swemu chrześcijańskiemu powołaniu,
są współpracownikami łaski i świadkami wiary „wzajemnie dla siebie,
dla swoich dzieci i innych domowników”; szczególnie w krajach, „w których Kościół stawia pierwsze kroki albo znajduje się w groźnym niebezpieczeństwie”25. „Wielkie znaczenie ma rodzina prawdziwie chrześcijańska dla
życia i rozwoju samego Ludu Bożego”26; rodzice „winni być dla dzieci swoich
pierwszymi zwiastunami wiary”27. I wreszcie, w rodzinie „ewangelizacja – to znaczy głoszenie Chrystusa, dokonywane zarówno świadectwem
19 KK 41; por. Ef 5. Por. artykuł J. Salija OP, Małżeństwo chrześcijan jako udział w misterium paschalnym Chrystusa, analizujący treść teologiczną przeprowadzanej przez Apostoła analogii
(„Ateneum Kapłańskie” 62 (1970) t. 75, z. 368, s. 17n).
20 KDK 48; por. KDK 50.
21 KK 35.
22 DA 4; por. Kol 3, 17.
23 KK 34; por. 1 P 2, 5.
24 KK 34.
25 DA 11.
26 DWCH 3.
27 KK 11.
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życia, jak i słowem, nabiera swoistego charakteru, gdyż dokonuje się w zwykłych warunkach właściwych światu”. W uświęconym sakramentem, wzorowym życiu małżeńskim i rodzinnym „odbywa się zaprawa w apostolstwie
świeckich i znajduje się znakomita jego szkoła”28.
Zaskakująco wdzięczną i niespotykaną syntezę rozważań na temat
duchowych i apostolskich cech rodziny daje Sobór w słowach:
Doskonałym wzorem takiego życia duchowego i apostolskiego jest
Najświętsza Maryja Panna […], która w czasie życia ziemskiego, podobnego do innych, pełnego trosk rodzinnych i pracy, jednoczyła się zawsze
najściślej ze swoim Synem i współuczestniczyła w całkiem szczególny
sposób w dziele Zbawiciela29.
Nauka Soboru nie tylko przypomina praktycznie często nieuświadomione i jakby zapomniane prawdy. Stwarza właściwy klimat dla zrozumienia
bardzo daleko idącego sformułowania encykliki Humanae vitae na temat
najwyższej rangi pastoralnej współczesnych zadań Kościoła w stosunku
do małżeństwa i rodziny: „Zadanie to uważajcie za najważniejsze dzieło
i obowiązek nałożony na was w obecnych czasach”30.
Przykład sformułowań pastoralnych tej jasnej doktryny, głoszonej człowiekowi współczesnemu, odnaleźć można w przemówieniach papieża
Pawła VI:
Małżeństwo i rodzina – mówił papież do kobiet włoskich – nie są dziełem
tylko ludzkim, konstrukcją ludzką, wyzwoloną i opanowaną w swej najgłębszej egzystencji przez uwarunkowania historyczne i środowiskowe,
a więc zmieniające się podobnie, jak one. Małżeństwo i rodzina pochodzą
od Boga. Są dziełem Bożym i odpowiadają istotnemu zamiarowi, jaki powziął On sam i jaki przewyższa zmieniające się uwarunkowania czasowe,
28 KK 35.
29 DA 4.
30 Paweł VI, enc. Humanae vitae, nr 30. Polski komentarz zawiera tu następującą charakterystyczną uwagę: „Dzieło obrony świętości małżeństwa i rodziny nie jest jakimś «jednym z wielu», szarym i drugorzędnym zadaniem duszpasterskim, lecz zadaniem naczelnym i centralną troską Kościoła. Taki jest człowiek, jaka jest rodzina: taki będzie świat, jaki
będzie człowiek wychowany w nowej rodzinie” (kard. K. Wojtyła, Komentarz teologiczno-duszpasterski do „Humanae vitae”, Rzym 1969, s. 105).
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zamiarowi, który pozostaje niezmienny poprzez wszystkie czasy. Przez
małżeństwo i rodzinę Bóg chce dopuścić człowieka do udziału w swych
najwyższych prerogatywach: w swej miłości dla ludzi i w swej mocy stwórczej. Tak to małżeństwo i rodzina pozostają w transcendentnym stosunku do Boga – pochodzą od Boga i są zorientowane na Boga: na początku rodziny zawiązują się i żyją na ziemi, ale są one przeznaczone
do odnalezienia się w niebie (podkr. K. M.).
Wszelka koncepcja lub doktryna, która by nie brała wystarczająco pod
uwagę tej ostatecznej relacji małżeństwa i rodziny z Bożym początkiem
i z przeznaczeniem, przekraczającym doświadczenie ludzkie, nie rozumiałaby ich najgłębszej rzeczywistości i nie mogłaby znaleźć słusznego
sposobu rozwiązania problemów małżeństwa i rodziny31.
U nas podjął te prawdy List pasterski Episkopatu Polski na święto Ś więtej
Rodziny w dniu 12 I 1969 roku.

Odpowiedzialne rodzicielstwo
Udział rodziców w mocy stwórczej Boga 32, główna misja małżonków 33,
jest – uczy Sobór – zadaniem wymagającym ludzkiej i chrześcijańskiej odpowiedzialności. Wymaga zaufania do Opatrzności Bożej i ducha ofiary. Jest
wtedy drogą do doskonałości chrześcijańskiej i przynosi chwałę Bogu34. Jest
uległa wobec Boga, podejmowana przez małżonków wspólnie, przy wzięciu
pod uwagę okoliczności, które Sobór szczegółowo wymienia, charakteryzując
w tej dziedzinie istotną rolę sumienia.
Zauważmy w związku z tą sprawą:
1° Zagadnienie ważne i tak często stawiane fałszywie, w duchu relatywizmu moralnego, brzmi w ujęciu Soboru w sposób respektujący w pełni
obiektywny porządek moralny:

31 Alloc. de SS. Paul VI aux congressistes du Centre italien feminin, 12 II 1965. Doc. cath. z 6 II 1966 r.,
nr 1466, c. 405–412.
32 Por. KDK 50.
33 KDK 50.
34 Por. KDK 50.
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Niech chrześcijańscy małżonkowie będą świadomi, że w swoim sposobie
działania nie mogą postępować według własnego kaprysu, lecz że zawsze
kierować się mają sumieniem, dostosowanym do prawa Bożego
(podkr. K.M.), posłuszni Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, który
wykłada to prawo autentycznie, w świetle Ewangelii35.
Kiedy więc chodzi o pogodzenie miłości małżeńskiej z odpowiedzialnym
przekazywaniem życia, wówczas moralny charakter sposobu postępowania nie zależy wyłącznie od samej szczerej intencji i oceny motywów, lecz
musi być określony w świetle obiektywnych kryteriów, uwzględniających
naturę osoby ludzkiej i jej czynów. Kryteria te w kontekście prawdziwej
miłości strzegą pełnego sensu wzajemnego oddawania się sobie i prawdziwie ludzkiego przekazywania życia. Jest to niemożliwe bez k ultywowania
szczerym sercem cnoty czystości małżeńskiej36.
Z tak pojętą odpowiedzialnością zharmonizowana jest roztropna i wielkoduszna decyzja wychowania także liczniejszego potomstwa37.
Sobór zdaje sobie sprawę z napotykanych w tej dziedzinie trudności.
Ostrzega przed rozwiązaniami nieuczciwymi, uczy szacunku dla życia
od samego poczęcia i dla życia płciowego, aktualizowanego „w sposób
odpowiadający godności ludzkiej”38.
2° Nauka soborowa o odpowiedzialnym rodzicielstwie stanowi ważny
etap. Sprawa zasygnalizowana w encyklice Piusa XI Casti connubii, omówiona w przemówieniu Piusa XII z 29 X 1949 do uczestniczek Kongresu
Włoskich Położnych, otrzymuje w nauce Soboru nowe wyjaśnienie, przy
wprowadzeniu terminu „odpowiedzialność”. Termin ten znajdzie swoje
doprecyzowanie w encyklice Pawła VI Humanae vitae. Odtąd pojęcie
„odpowiedzialnego rodzicielstwa” jest pojęciem przyjętym przez Urząd
Nauczycielski.

35
36
37
38

KDK 50.
KDK 51.
KDK 51.
KDK 51.
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„Największa jest miłość”
Sobór nazywa małżeństwo i rodzinę „wspólnotą życia i miłości małżeńskiej”39 lub wprost „wspólnotą miłości”40.
Tę wspólnotę ustanowił i nadal jej prawa sam Stwórca, zawiązuje się zaś
ona „przez przymierze małżeńskie, czyli przez nieodwołalną osobistą zgodę”,
przez akt osobowy41.
Te zwięzłe określenia, które tak bardzo uderzają, zdają się stanowić jakby
syntezę wkładu doktrynalnego Soboru w naukę o małżeństwie i rodzinie: miłość jest u źródeł małżeństwa i rodziny, miłość je kształtuje, miłość
je określa. Jest to, oczywiście, miłość autentyczna, prawdziwa, małżeńska
i rodzicielska, bardzo ludzka i zarazem Boża.
1. Miłość – prawdziwa, trudna, „zadana”42 – jest (wbrew tylu twierdzeniom!)
czynnikiem trwałości i wierności.
Jak więc słusznie podkreśla Ph. Delhaye, aspekty personalistyczne miłości małżeńskiej wiążą się ściśle z całym zaangażowaniem, uszlachetnionym przez caritas: „Jedność i nierozerwalność małżeńska nie są jedynie
warunkami umowy małżeńskiej, ale są wymaganiami miłości”43.
Tak oto miłość określa przymioty małżeństwa:
potwierdzona wzajemną wiernością, a przede wszystkim utwierdzona
sakramentem Chrystusowym, pozostaje niezłomnie wierna fizycznie
i duchowo w doli i niedoli […]. Przez równą godność osobistą kobiety
i mężczyzny, która musi być uwzględniana przy wzajemnej i pełnej miłości małżonków, ukazuje się także w pełnym świetle, potwierdzona przez
Chrystusa Pana, jedność małżeńska44.

39
40
41
42
43
44

KDK 48.
KDK 47.
KDK 48.
Wyrażenie prof. Natalii Han-Ilgiewicz.
Ph. Delhaye, L’Église dans le monde de ce temps (Unam Sanctam), Paris 1967, s. 2, 423.
KDK, nr 49.
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Jest to miłość wielkoduszna i ofiarna: „Dlatego to małżonkowie, umocnieni łaską na święte życie, będą pilnie pielęgnować i modlitwą wypraszać
sobie miłość trwałą, wielkoduszność i ducha ofiary”45.
Sobór podkreśla raczej aspekty psychologiczne i moralne małżeństwa
niż jego aspekt jurydyczny46.
2. Funkcje apostolskie takiej miłości małżeńskiej i rodzinnej są oczywiste. Jest to dawanie świadectwa, którego świat współczesny bardzo potrzebuje: „Wyżej będzie ceniona prawdziwa miłość małżeńska i kształtować się
będzie zdrowa o niej opinia publiczna, jeżeli małżonkowie chrześcijańscy
wyróżnią się w tej miłości dowodami wierności i harmonii”47.
3. Tak więc małżeństwo jest „instytucją trwałą”. Sprawia to, z woli Bożej,
przymierze małżeńskie, nieodwołalna osobista zgoda, akt osobowy, „przez
który małżonkowie wzajemnie się sobie oddają i przyjmują”48.
Chętnie małżeństwo i rodzina są określane w języku soborowym jako
wspólnota („communitas”): „communitas coniugalis et familiaris”, „communitas amoris”, „intima communitas vitae” i „amoris coniugalis” lub
wprost – „communitas”49.
Małżeństwo–instytucja jest więc wspólnotą. To nie tylko societas –
łącząca z sobą osoby zmierzające do jednego celu; to wspólnota życia i miłości
małżeńskiej, wspólnota małżeńska i rodzinna.
4. Miłość małżeńska i rodzinna, z wszystkimi swoimi wartościami i aspektami psychologicznymi, miłość prawdziwa „wybitnie ludzka, bo kieruje się
od osoby do osoby”50, zostaje jakby ogarnięta i podniesiona przez miłość
nadprzyrodzoną, teologiczną – caritas – o cały wymiar łaski:
45 KDK, nr 49.
46 Por. Ph. Delhaye, L’Église dans le monde…, dz. cyt. 42nn. Autor prowadzi interesujące rozważania na temat historycznego rozwoju poglądów na małżeństwo, śledząc istniejące dotąd ślady idei greckich i rzymskich, a także z wieku XII (a nawet i XIX), lubującego się w opowieściach o miłości „dworskiej” poetów i trubadurów, niezdradzającego zaś zbyt wielkiego
szacunku i zrozumienia dla miłości małżeńskiej.
47 KDK 49.
48 KDK 48.
49 KDK 47, 48.
50 KDK 49.

54



W służbie prawdzie o rodzinie

Chrystus Pan szczodrze ubogacił tę wielokształtną miłość, która powstała z Bożego źródła miłości i została ustanowiona na obraz Jego jedności z Kościołem […]. Prawdziwa miłość małżeńska włącza się w miłość
Bożą i kierowana jest oraz doznaje wzbogacenia przez odkupieńczą moc
Chrystusa i zbawczą działalność Kościoła51.
To jest miłość „rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego” (Rz
5, 5). Daje ona zupełnie nowe wymiary i nowe horyzonty Łaski, choć i „poganie, którzy Prawa nie mają, idąc za naturą, czynią to, co Prawo nakazuje”
(Rz 2, 14).
Caritas ogarnia miłość małżeńską i rodzinną, ale jej nie pochłania, nie
niszczy. Oba porządki, harmonijnie zespolone, wymagają szacunku,
oddania im ich praw. Nauka Soboru jest konsekwentna, jest całościowa.
Miłość małżeńska musi pozostać miłością małżeńską: „Gdzie urywa się
intymne pożycie małżeńskie, tam nierzadko wierność może być wystawiona na próbę, a dobro potomstwa zagrożone”52. Bóg nie chce triumfować
na ruinach człowieczeństwa. Jest Stwórcą natury i Dawcą Łaski.
Łaska daje siłę „w doli i niedoli”53, buduje, utwierdza i niepomiernie ubogaca – prawdziwą miłość; czyni ją bardziej prawdziwą: „Prawo „Boże ukazuje
pełne znaczenie miłości chrześcijańskiej, chroni ją i pobudza do prawdziwie
ludzkiego jej udoskonalenia”54.
„Zbawca ludzi i Oblubieniec Kościoła wychodzi naprzeciw małżonków
chrześcijańskich przez sakrament małżeństwa i pozostaje z nimi nadal
po to, aby tak, jak On miłował Kościół i wydał zań Siebie samego, również
małżonkowie przez obopólne oddanie się sobie miłowali się wzajemnie
w trwałej wierności”55.
To właśnie „wypełniając mocą tego sakramentu swoje zadania małżeńskie i rodzinne, przeniknięci duchem Chrystusa […], zbliżają się małżonkowie coraz bardziej do osiągnięcia własnej doskonałości i obopólnego
uświęcenia, a tym samym do wspólnego uwielbienia Boga”56.
51
52
53
54
55
56

KDK 48; por. KK 7, 41.
KDK 51.
KDK 49.
KDK 50.
KDK 48.
Tamże.

2. Teologia małżeństwa i rodziny w nauce Vaticanum II

55

Wypełnia się misterium paschalne: do pełni życia zmierza się poprzez
ofiarę i śmierć.
Takie wymiary są dopiero wymiarami pełnymi. I bronią miłość, która
przecież bez ofiary nie istnieje. Bronią, dają siłę, a gdy trzeba (jakże często
trzeba!), ratują.
Postulat współpracy człowieka z Łaską jest oczywiście aktualny i tutaj:
„Dlatego to małżonkowie, umocnieni Łaską na święte życie, będą pilnie
pielęgnować i modlitwą wypraszać sobie miłość trwałą, wielkoduszność
i ducha ofiary”57.
Tak właśnie znajdują i wypełniają małżonkowie powołanie, „polegające na tym, że mają być dla siebie nawzajem i dla swoich dzieci świadkami
wiary i miłości Chrystusa”58.
5. Miłość jest owocna i płodna. Miłość małżeńska zharmonizowana jest
z rodzicielstwem.
Troszcząc się o autentyczny kontekst skrypturystyczny59, Sobór uczy,
że „z samej natury swojej” miłość nastawiona jest na rodzenie i wychowanie
potomstwa. Stanowi to „szczytowe uwieńczenie miłości”60 i jest „główną
misją” małżonków, dla których dzieci są najcenniejszym darem” i „przynoszą [im] najwięcej dobra”61.
Udział w najwyższych prerogatywach Bożych: w miłości i mocy stwórczej – jest udziałem doskonale zharmonizowanym w samym swoim najgłębszym źródle: „Małżonkowie wiedzą, że w spełnieniu obowiązku, jakim
jest przekazywanie życia i wychowanie i jaki trzeba. uważać za główną
ich misję, są współpracownikami miłości Boga-Stwórcy i jakby jej
wyrazicielami”62.
Chodzi więc o współdziałanie „z miłością Stwórcy i Zbawiciela, który
przez nich (rodziców) wciąż powiększa i wzbogaca swoją rodzinę” (tamże).
„Jest to świadectwo i współpraca z płodnością Matki-Kościoła, na znak i na
57 KDK 49.
58 KK 35. Na temat roli caritas w miłości małżeńskiej instruktywne i przydatne duszpastersko rozważania przeprowadza F. Dantec w: Foyers rayonnants, Quimper 1964. Tamże wiele
cennych wskazań pastoralnych z dziedziny duchowości życia małżeńskiego i rodzinnego.
59 Por. KDK 50.
60 KDK 48.
61 Por. KDK 50.
62 KDK 50.
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uczestnictwo w owej miłości, jaką Chrystus umiłował Oblubienicę swoją
i wydal za nią Siebie samego”63.
Jednak nawet wtedy, „gdy brak pożądanego potomstwa”, miłość wystarczy najzupełniej, by uzasadnić i obronić nierozerwalną trwałość małżeństwa
i całą jego godność64.

Odnowa
Nawet szkicowy przegląd doktryny soborowej na temat małżeństwa i rodziny
daje podstawy do pozytywnej odpowiedzi na pytanie, czy Sobór dokonał
dzieła odnowy w tej dziedzinie.
Odpowiedź jednak może być jedynie zapowiedzią: dokumenty Soboru nie
realizują odnowy. Raczej ją zwiastują, dają do niej rzetelne podstawy, dają
szanse. Oczywiście, szans nie wolno stracić. Trzeba je podjąć – z optymizmem, który przenikał atmosferę Soboru zgromadzonego w Duchu Świętym.
Wymaga to, nie na końcu, spełnienia ogólniejszego postulatu, zgłaszanego przez autorów najnowszego podręcznika teologii pastoralnej, tak
charakteryzujących współczesną sytuację pastoralną:
Na próżno szukałoby się uzasadnionego teologicznie (podkr. K. M.) planowania […], jakiejś strategii ponad taktyką poszczególnego księdza –
duszpasterza. Nie jest to ostatnia przyczyna tego, że wiele rzeczy musiało
w praktyce pozostać przypadkowych, lękliwych, a nawet zapóźnionych.
Kościół wydawał się raczej sumą wielu poszczególnych warsztatów pracy,
nie zaś – jedną wielką, planową uprawianą winnicą Bożą65.
Podejmowane u nas od lat kilkunastu, planowane na dużą skalę wysiłki
pastoralne są, okazuje się, na dobrej drodze. Ale droga jest pewnie jeszcze daleka. Zwłaszcza droga autentycznie soborowej odnowy małżeństwa
i rodziny.

63 KK 41.
64 Por. KDK 50.
65 Handbuch der Pastoraltheologie, Freiburg–Basel–Wien 1964–1969, I, 5.

3. Soborowa koncepcja rodziny
jako Kościoła domowego.
Pogłębienie teologii małżeństwa i rodziny *

Czcigodni i Drodzy Confratres!
Napisano w liście zapraszającym i powtórzono w programie, że należałoby
w obecnej wypowiedzi mówić zarówno o soborowej koncepcji rodziny jako
„Kościoła domowego”, jak i o tym, czym jest teologia małżeństwa i rodziny.
Sugestia może okazać się wykonalna, ale raczej w ujęciu odwrotnym: najpierw należałoby powiedzieć o tym, czym jest teologia małżeństwa i rodziny,
a następnie wyciągnąć wnioski na temat rodziny jako „Kościoła domowego”.
Tak też uczynimy: powiemy naprzód o teologii małżeństwa i rodziny, następnie zaś – o „Kościele domowym” w relacji do teologii małżeństwa i rodziny.

I. Teologia małżeństwa i rodziny

1. Wyjaśnijmy na wstępie: teologia tutaj to nie quaestiones disputatae –
polemiki i dyskusje teologów. Chodzi o wykład pewnej doktryny, czego
wymaga zarówno pastoralny cel tego zgromadzenia, jak i pastoralny charakter naszej misji. Jak bowiem przypomina ojciec święty Paweł VI, spełniając
tę misję, „zawsze musi się zachować tę treść katolickiej wiary, jaką kościelny
* Wystąpienie podczas dnia skupienia rekolekcjonistów i misjonarzy, Kraków–Warszawa,
styczeń 1979.
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Urząd Nauczycielski otrzymał i przekazuje”1, oraz: „Nigdy nie może zaistnieć
przepowiadanie bez pomocy Ducha Świętego”2. I jeszcze jeden konieczny
cytat z tej samej adhortacji: „Oznaką miłości jest podawać chrześcijanom
nie zdania wątpliwe i niepewne, powstałe ze źle przyswojonej wiedzy, ale
przekonanie pewne, oparte na słowie Bożym”. Może istnieć dziś często
pokusa przeciwna takiej właśnie, duszpasterskiej i ewangelicznej miłości,
miłości misjonarza, pokornego i wiernego sługi słowa Bożego. Tymczasem
„wierni potrzebują takich pewnych przekonań do życia po chrześcijańsku.
Mają do nich prawo jako dzieci Boga, które w Jego ramionach całkowicie
zawierzają wymogom miłości”3.
Z wierności słowu Bożemu pochodzi charyzmat mocy: „Nauka nowa
z mocą” (Mk 1, 27) – mówiono o Jezusie Chrystusie. I tak się dziś mówi
w Rzymie o Wikariuszu Chrystusowym. „Z jakąż on przemawia mocą!”
W czasie audiencji dla włoskiej Akcji Katolickiej (30 XII 1978 r.) mówił
do papieża Jana Pawła II prof. Agnes: „Con voi – guida vigorosa” (‘mocny,
zdecydowany przewodnik’). Dzięki Bogu! Papież to przecież Skała.
A zarazem, jak mówił tenże prof. Agnes: „Profeta del uomo visto dalla
parte di Dio”. To jest antropologia kardynała Wojtyły, „proroka człowieka
widzianego od strony Boga”. Otóż w teologii małżeństwa i rodziny chodzi
ciągle o ocalenie człowieka. Chodzi o autentyczną miłość do człowieka.
2. Pewność jest duszpasterska. Dlatego trzeba się tu porozumieć w sposób
zasadniczy: pewność jest po stronie Urzędu Nauczycielskiego Kościoła,
nade wszystko jest po stronie Piotra-Opoki. Pewność nie jest po stronie
żadnego teologa ani teologów jako zespołu. Nie jest tym bardziej wtedy, gdy
się sprzeciwiają doktrynie nauczanej przez Magisterium Kościoła. Jesteśmy
świadkami tego wielkiego zgorszenia i musimy o nim mówić, ponieważ jest
wokół nas.
3. To powiedziawszy, przejdźmy do omówienia zasadniczych elementów
teologii małżeństwa i rodziny.
1 Paweł VI, Adh. apost. Evangelii nuntiandi, nr 65 [dalej: EN].
2 EN 75.
3 EN 79.
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1° Najpierw dwie refleksje wstępne.
Po pierwsze: uczy Paweł VI, że jeżeli mówimy o małżeństwie i rodzinie,
to mówimy o najważniejszym problemie duszpasterskim naszych czasów.
Taki jest „znak czasów”, scharakteryzowany wyraźnie przez Pawła VI w jego
słowie do biskupów, a przez nich do nas wszystkich4.
Po wtóre: można postawić pytanie o to, czy teologia małżeństwa i rodziny
jest, czy jej nie ma? Oczywiście jest, zwłaszcza w swoich poszczególnych elementach. Jednakże elementy te są dość rozrzucone i w związku z tym bywają
dość pokrzywdzone. Dlatego sądzimy, że teologia małżeństwa i rodziny
ma przede wszystkim dwa zadania do spełnienia:
Pierwsze zadanie jest zadaniem pogłębiającym. Może właśnie dlatego
bowiem, że rozrzucona po różnych dyscyplinach teologicznych teologia małżeństwa i rodziny jakby zagubiła elementy najbardziej istotne. Stąd na przykład pewnie nie bardzo umiemy mówić o sakramentalności małżeństwa.
Gdzieś się zapodziało to istotne i podstawowe zagadnienie w traktatach
teologicznych, które studiowaliśmy. Właściwie na temat sakramentalności
całkiem tam niewiele, choć jest to fundament wszystkiego, także prawdy
o „Kościele domowym”. Ten przykład, jeden z wielu, mówi o tym, że teologia małżeństwa i rodziny musi się zatroszczyć, by to, co zostało jakby zagubione lub przekazane w sposób dość powierzchowny, zostało pogłębione.
Zadanie drugie polega na tym, że teologia małżeństwa i rodziny musi
podjąć rolę całościującą, integrującą. I to nie tylko w zakresie dyscyplin teologicznych, ale także w zakresie tych nauk, które się małżeństwem i rodziną
zajmują. Sobór nam przypomina: żadna z nauk, jeżeli tylko posługuje się
właściwą sobie metodą w sposób rzetelny, nie może dojść do wniosków przeciwnych prawdzie objawionej5. I to w teologii małżeństwa i rodziny bardzo należy respektować, ponieważ inaczej bylibyśmy nieporadni. Tak więc,
na przykład przy uwzględnieniu podwójnej interdyscyplinarności – teologicznej i pozateologicznej – został zorganizowany przy Akademii Teologii
Katolickiej zakład naukowy poświęcony studiom nad rodziną. Obok zespołu
dyscyplin teologicznych jest uwzględniona także pedagogika, psychologia, biomedyczne aspekty rozwoju człowieka, z higieną rozrodu ludzkiego

4 Por. Paweł VI, enc. Humanae vitae, nr 30.
5 Por. KDK 36.
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i seksuologią, ekonomia z ekonomiką życia rodzinnego, socjologia z bardzo powikłanymi i subtelnymi zagadnieniami demograficznymi włącznie.
To powiedziawszy, trzeba także powiedzieć: niesłychanie ważną rzeczą
jest to, byśmy tego rodzaju naukowców, specjalistów w różnych dziedzinach
mieli, i by to byli naukowcy bardzo rzetelni.
Przechodzimy do elementów zasadniczych teologii małżeństwa i rodziny.
2° Pierwszym zasadniczym elementem teologii małżeństwa i rodziny
jest powołanie. Trzeba powiedzieć od razu: zastosowanie pojęcia „powołanie” w relacji do małżeństwa i rodziny nie jest inwencją prywatną. Jest
to słownictwo soborowe, a także słownictwo Jana XXIII oraz Pawła VI.
a) Co oznacza tutaj „powołanie”?
Znaczy, po pierwsze, że małżeństwo i rodzina pozostaje w ścisłej relacji do Pana Boga. Słyszeliśmy dzisiaj na ten temat słowa magistralne Księdza Prymasa. Trzeba to powtórzyć jako najzupełniej podstawową prawdę.
Jak jest w ekonomii stworzenia? Księga Rodzaju mówi „Nie jest dobrze
samemu”; „człowiek na obraz i podobieństwo Boga”; „mężczyzną i niewiastą
stworzył go”; „dwoje – jedno”.
I to Jezus Chrystus przypomina. Przypomina z ogromnym żalem wobec
ludzi „twardego serca” i z wielkim podziwem dla dzieła Stwórcy. To jest jakaś
kontemplacja Jezusa Chrystusa wobec tego dzieła, jakie było „na początku”,
jakie wyszło z rąk Ojca: „Na początku nie było tak” (por. Mt 19).
Wskażmy tutaj niektóre miejsca z dokumentów Vaticanum II:
– to jest nade wszystko Konstytucja dogmatyczna o Kościele, zwłaszcza
paragraf 11, choć także 35, a bardziej jeszcze 41. Na te dwa: 11 i 41, trzeba
by zwrócić szczególną uwagę;
– to jest następnie Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie
współczesnym, zwłaszcza paragrafy 48, 49 i 50;
– to jest także Dekret o apostolstwie świeckich, zwłaszcza paragraf 11.
Nie cytujemy tekstów, ale powiedzmy słowami soborowymi o głównej
ich treści: Oni, małżonkowie i rodzice, mają „swój własny dar wśród ludu
Bożego”6. Taka jest konstrukcja Kościoła – ludu Bożego, jak mówi o tym
św. Paweł w 1 Liście do Koryntian, w rozdziale siódmym: „Jedni tak, a drudzy

6 KK 11.
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tak” (1 Kor 7, 7). Ale to jest jeden Kościół, w którym każdy ma swój własny
charyzmat – i oni własny.
„Chrystus Pan szczodrze pobłogosławił tę wielokształtną miłość, która
powstała z Bożego źródła miłości i została ustanowiona na obraz Jego m
 iłości
z Kościołem”7.
To nie jest tylko mistyka. Chyba, że mistykę będziemy uważali za rzeczywistość, przeżywaną przez każde małżeństwo. To jest też więcej, niż
Kana Galilejska, o której zawsze myślimy z tak ogromnym wzruszeniem
także i dlatego, że to było pierwsze ewangeliczne spotkanie Jezusa Chrystusa
z małżeństwem. Bo to jest przemiana sakramentalna całego życia małżonków, przemiana ich serc, przemiana ich egzystencji, przemiana rzeczywistości, którą oni zaczynają tworzyć. Ani oni jej w pełni nie rozumieją, ani
my. Raczej się tego domyślamy, czym jest rzeczywistość, stworzona przez
sakrament małżeństwa. Ale wiemy: jest przemianą, przedziwną przemianą.
Jan XXIII 3 maja 1959 roku powiedział do dwóch tysięcy małżonków,
zgromadzonych przed nim w Rzymie: „Przypatrzcie się nadprzyrodzonej
wielkości waszego powołania”.
b) Może jednak jest to pojęcie dość szokujące, może mamy tu jakieś
obiekcje. Spójrzmy na to, jakie mogą te obiekcje być. Spójrzmy także na to,
jakie mogą być ich przyczyny. Może tu są jakieś lakuny, puste miejsca,
o czym mówiliśmy na wstępie, mówiąc o „zagubionych” elementach teologii
małżeństwa i rodziny.
– Najpierw lakuny teologiczne, o czym także wspomnieliśmy. W gruncie rzeczy w teologii małżeństwa i rodziny brak syntezy choćby najprostszej, służącej za lekturę duszpasterzowi, który przecież nie tylko ma iść jutro
na ambonę, ale ciągle się styka z ludźmi, to znaczy styka się z rzeczywistością
ich sakramentalnego, nadprzyrodzonego życia.
– Brak także ascetyki życia małżeńskiego. Trzeba by umieć powiedzieć
małżonkom, jak się w życiu codziennym wyraża właśnie ich nadprzyrodzone
powołanie, „wielkość nadprzyrodzonego powołania”, jak mówił Jan XXIII.
Nasi rodzice pewnie tę ascezę nie tyle teoretycznie znali, ile przede wszystkim ją praktykowali. W każdym razie w opracowaniach teologicznych ascetyka życia rodzinnego raczej nie istnieje (nawet kapłani diecezjalni się skarżą,
że transpozycja ascetyki zakonnej na ich życie nie jest zbyt łatwa).
7 KDK 48.
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– Brak wzorców, o czym mówiono na Soborze, i o tym nie będziemy szerzej mówić.
– Może są z naszej strony jakieś obiekcje psychologiczne w zajęciu właściwej postawy duszpasterskiej, o których wspomnieć warto.
To jest przede wszystkim nasza własna formacja. Jedno z ostatnich posiedzeń Komitetu Papieskiego ds. Rodziny doszło do wniosku, że to księża
i zakonnice są „wychowawcami rodzin”. Ale jak? Być może bowiem nasza
formacja zatroszczyła się raczej tylko o to, aby ukazać doskonałość naszego
stanu i naszego powołania, doskonałość dziewictwa? Ostatni Sobór wyraźnie
żąda, by formacja kleryków uwzględniała jako warunek konieczny poznanie
całej wzniosłości powołania do życia małżeńskiego8. Bardzo znamienne.
To jest sprawa właśnie owych różnych charyzmatów. Ta różnorodność
wcale nie przesądza o tym, kto konkretnie jest świętszy, ale daje szansę
każdemu.
Kto wie, czy uwarunkowaniem psychologicznym nie są także jakieś
resztki manicheizmu, które się wśród nas kołaczą. Gdy czytamy dokumenty Vaticanum II na temat małżeństwa i rodziny, jest tam powiedziane
wszystko – jakże spokojnie. Przecież to rzeczywistość Boża. Z jaką godnością i z jakim szacunkiem świątobliwy papież Paweł VI mówi w encyklice
Humanae vitae o wszystkim: mówi przecież o rzeczywistości chcianej przez
Pana Boga.
Może nie zawsze tak umiemy.
c) Przechodząc do dalszych rozważań na temat powołania, podkreślamy:
– Jest to powołanie szczególne – skierowane do dwojga i przyjęte przez
dwoje. Jeżeli Jezus mówi o włosach policzonych na głowie, ptakach, liliach
polnych, to o chłopca, który ma się żenić, Pan Bóg by się nie zatroszczył?
O dziewczynę, która się modli o to, żeby dostać dobrego męża (oby się
modliła) – nie? Powołanie skierowane do dwojga i przyjęte przez dwoje.
– Dalej: powołanie sakramentalne. Jeszcze tylko jedno, kapłańskie, jest
sakramentalne. I może dlatego jest taki ścisły związek tych dwóch powołań
dla budowania Kościoła, o czym mówi Konstytucja o Kościele w 11 paragrafie.
– I wreszcie: powołanie eklezjalne. To właśnie to, o czym mówi Dekret
o apostolstwie świeckich, zwłaszcza w paragrafie 11. To mówi także adhortacja Pawła VI o ewangelizacji. Rodzina jest budowaniem Kościoła, rodzina
8 DFK 10.
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uświęca się, uświęcając. Ideałem nie jest rodzina zamknięta („U nas wszystko
bardzo dobrze!”), a jeżeli zamknięta, to w tym znaczeniu, że bardzo strzegąca
na własnym terenie prawa Bożego, obyczaju chrześcijańskiego i skupienia
przed Bogiem na wspólnej rodzinnej modlitwie.
– Ale i wtedy bardzo chętnie przyjmująca do wspólnoty wszystkich, którym przybyć zawsze do otwartego chrześcijańskiego domu się godzi. A więc
rodzina otwarta. W Warszawie powstała inicjatywa, która się rozszerza:
Rodzina rodzin. Jest dziś rzeczą udowodnioną: rodzina zamknięta, rodzina
sama, rodzina choćby najlepsza, w izolacji się nie ostoi.
3° Przechodzimy do drugiego elementu podstawowego teologii małżeństwa
i rodziny, którym jest miłość.
a) Miłość – wartość podstawowa w chrześcijaństwie. Nie będziemy tłumaczyć pierwszego i największego przykazania.
b) Wartość podstawowa w życiu ludzkim. Praca kardynała Wojtyły Miłość
i odpowiedzialność, znana dziś już w całym świecie, to właśnie rozważanie o tym. Rzecz ciekawa, w księgarni w Rzymie przytrafiło mi się ostatnio
zobaczyć książkę kardynała Wojtyły tłumaczoną na język włoski: Educazione all’amore (‘wychowanie do miłości’). Ze zdumieniem stwierdziłem:
trzy wydania w jednym miesiącu. Szczęśliwy „znak czasu”.
c) Wartość podstawowa w małżeństwie. „Miłość małżeńska – uczy
Paweł VI – objawia nam swoją prawdziwą naturę i godność dopiero wtedy,
gdy rozważamy, że początek swój czerpie ona jakby z najwyższego źródła,
z Boga, który jest Miłością!”9. Kto o tym wie, kto o tym myśli?
W następnym paragrafie encykliki tak ojciec święty Paweł VI charakteryzuje miłość (przeczytajmy ten tekst raz jeszcze: to jest cała prawda o Bożej
rzeczywistości; prawda, o której słynny pastoralista ks. Hornstein mówił:
„Nie zapominajcie o tym, że gdy przychodzą do was narzeczeni, pamiętajcie – to nie przyszli dwaj aniołowie, przyszło dwoje młodych, zakochanych
ludzi”. I nie chciejmy, żeby przychodzili aniołowie, bo nie chce tego Pan):
„Jest to miłość – uczy Paweł VI – na wskroś ludzka, a więc zarazem zmysłowa i duchowa”. Cała rzeczywistość jest rzeczywistością chcianą przez
Boga.

9 Por. 1 J 4, 8; Humanae vitae, nr 8.
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Jest to miłość pełna. Kocha się współmałżonka nie ze względu na to
tylko, co od niego się otrzymuje, ale dla niego samego, będąc szczęśliwym,
że można go wzbogacać darem z samego siebie. Komentarz krakowski pod
redakcją kardynała Wojtyły podkreśla, że nie wolno nigdy osoby używać
jako środka do swoich celów, jakiekolwiek by one były.
Po trzecie, miłość wierna i wyłączna aż do końca życia.
I wreszcie, miłość owocna. Każda miłość bowiem jest owocna, a rodzicielska – w sposób rodzicielski – z natury skierowana ku rodzeniu. „Dzieci
są największym dobrem małżeństwa” – przytacza tu Paweł VI Konstytucję
pastoralną (50).
d) A jednak miłość jest skrzywdzona, a nawet – nieznana.
Skąd bowiem ma być znana, skoro o niej nie słychać? Może słychać
z estrady, głośnika, telewizora – i może na tym to się kończy? Tymczasem
mamy możność zauważyć, że gdy się młodzieży mówi o miłości, o tym,
że jest pomyślana przez Boga, że jest darem Bożym, słucha ona najwdzięczniejszym sercem i słucha tak, jakby jeszcze nigdy w życiu o tym nie słyszała,
choć są to przecież sprawy najprostsze i najbardziej podstawowe.
Warto byłoby zapytać, czy młodzież kończąca katechizację ma w tej
dziedzinie właściwe i zdrowe poglądy?
Wartość nieznana, skrzywdzona nade wszystko w społeczeństwach najbogatszych. Warto o tym wiedzieć nie tyle dlatego, by innych oskarżać, ale
dlatego, by się nie powoływać na własny niedostatek. Niedostatek nie przeciwstawia się miłości. Betlejem i Nazaret wystarczą za dowód. Natomiast
przykłady współczesne mówią o tym, jak bardzo miłości przeciwstawia się
bogactwo. W Würzburgu mówiono latem 1978 roku: Nigdy Niemcy Zachodnie nie były tak bogate i nigdy w Niemczech nie było tak strasznie mało
miłości do dzieci. Podwyższyć Taschengeld i niech nam dadzą spokój…
Jest to współcześnie wartość bardzo skrzywdzona, bo miłość została,
chyba jak nigdy, zerotyzowana. Paweł VI w jednym ze swoich przemówień
(4 V 1970) pytał, czy my się z tego grzęzawiska zdołamy wydobyć?
4° I wreszcie trzecie pojęcie zasadnicze w teologii małżeństwa i rodziny:
życie.
a) Właściwie trzeba by wypowiadać te dwa słowa – miłość i życie –
bez żadnej cezury, jakby jednym tchem. I to jest właściwie to, co trzeba
powiedzieć w tym rozdziale przede wszystkim: miłość to życie.
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Jeżeli Paweł VI w Humanae vitae mówi: „Miłość małżeńska najlepiej
objawia nam swą naturę i godność wtedy, gdy rozważamy, że początek swój
czerpie ona, jakby z najwyższego źródła, z Boga, który jest Miłością”, to zaraz
dodaje: „i Ojcem, od którego bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i na
ziemi” (por. Ef 3, 15).
I możną tak właśnie całą encyklikę Humanae vitae streścić, jak uczy
Paweł VI w paragrafie 12: Akt małżeński to akt miłości i rodzicielstwa
jednocześnie. I to jest prawda fundamentalna. Nie miłość i życie osobno.
Miłość i życie razem. Miłość – to życie!
Stwierdza więc Konstytucja pastoralna w paragrafie 50: „Małżeństwo
i miłość małżeńska z natury swej skierowane są ku rodzeniu i wychowaniu potomstwa. Dzieci też są najcenniejszym darem małżeństwa i samym
rodzicom przynoszą najwięcej dobra!” Takie jest zdrowe odczucie, niezależnie od tego, czy częste. Takie jest zdrowe odczucie i jeżeli jest inne, nawet
i częste, znaczy to, że człowiek jest chory. A więc stwierdzenie pierwsze:
miłość to życie.
b) Po wtóre: życie ludzkie jest święte.
Jan XXIII w Mater et Magistra, cytowanej przez Pawła VI w Humanae vitae (13) uczy: „Życie ludzkie winni wszyscy uważać za rzecz świętą,
ponieważ od samego początku zakłada ono działanie Boga – Stwórcy”.
Przejdźmy od razu do nauczania papieża Jana Pawła II. W przemówieniu środowym 3 I 1979 powiedział on tak: „Należy uczynić wszystko,
co możliwe, by każda istota ludzka od początku, od chwili poczęcia, była
chciana, oczekiwana, przeżywana jako wartość szczególna, jedyna, niepowtarzalna”. Chciana przez Boga – Stwórcę. Oczekiwana, przeżywana jako
wartość szczególna, jedyna, niepowtarzalna – przez ludzi.
c) Konfrontacja ze współczesnością: Czy tak jest – „najcenniejszy dar”?
Polskie Radio przed południem w sobotę 20 I 1979 roku podało informację: Domy Dziecka nie są sierocińcami, w domach dziecka przebywają
dzieci, które mają rodziców, ale albo rodzice nie chcą znać dzieci, albo dzieci
nie chcą znać rodziców, choć za nimi bardzo tęsknią.
I w tej samej audycji, niemal w następnym zdaniu: ludzkość będzie ciągle
rosnąć jeszcze przez czterdzieści kilka lat. Liczba ludności będzie jeszcze
wzrastać, ponieważ jest nas dużo na świecie. A potem spadek.
Kto zatrzyma spadek? Wymieranie na przestrzeni historii ludzkości
w perspektywie czterdziestu lat? Cóż to jest za zjawisko?
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Wymieranie nasze w Polsce – rzeczywistość czy nie? Problemy demograficzne są niesłychanie skomplikowane i dają też okazję do najrozmaitszych
wyliczeń. Uczciwe wyliczenia prowokują dyskusje, czy w 2040 roku będzie
nas 20 milionów, czy trochę mniej, a może trochę więcej?
Niechęć do dzieci. W Warszawie kilka lat temu widziałem pobitą kobietę.
Z rozmowy okazało się, że pobiły ją sąsiadki za to, że jest matką pięciorga dzieci.
„A my – mówiły z nienawiścią – musimy na twoje dzieci pracować i płacić
podatki!” Gdzie słowiański i polski „um”? Co jest wartością Polski największą?!
Niechęć do dzieci i chęć do wódki. Skąd taki program?
Warto wiedzieć, że Rok Dziecka zaczął się atakami na papieża za to,
że broni najmniejszych. I to był atak silny. Odwrócili się od papieża nawet
ci publicyści, którzy go ogromnie chwalili od początku.
Jaka jest w wieku postępu świadomość biologiczna, która nam mówi,
że w 21. dniu od poczęcia zaczyna bić serce, że w osiem tygodni wszystkie
organy dziecka są ukształtowane? „Lekarze, słudzy życia nie śmierci” – tak
Jan Paweł II mówił 28 XII 1978 roku do lekarzy.
Dziś wszyscy, którzy chcą, wiedzą. Temu, że w łonie matki jest człowiek,
nikt nie może zaprzeczyć z punktu widzenia czysto biologicznego. Tu chodzi
raczej o zjawisko socjologiczne. Jedna grupa wiekowa grozi drugiej.
Na świadomości biologicznej oczywiście się nie zatrzymujemy. Chodzi
nam o świadomość ewangeliczną! „Coście uczynili jednemu z braci moich
najmniejszych”… Dziecko Boże, owoc miłości Boga Stwórcy. Kto jest dziś
najmniejszy, kto najbardziej zagrożony i kto najbardziej bezbronny?
Nie trzeba oglądać się na środki bogate. Możemy świadczyć o tym, że pod
wpływem tak ubogiego środka jak „Misterium życia” – widowisko, które
wszyscy znają – nawracały się, zmieniały oblicze całe parafie.
Za granicą rozdają czasem ulotki z dwoma, trzema zdaniami mówiącymi
o tym, kim jest dziecko w łonie matki. Może takie dwa zdania wystarczą.
Są w każdym razie bardzo potrzebne.
d) Jak można by, mówiąc o tych konfrontacjach, scharakteryzować ogólniej tło, na którym zachodzą zjawiska, o jakich mowa? Czy nasza epoka jest
epoką życia, czy przeciwnie – epoką nieludzką, epoką śmierci?
Chodził po auli soborowej profesor Marois, prezes światowego „Institut
de Vie”, i tłumaczył, że (już wtedy, w czasie Soboru) ludzkość zgromadziła
150 razy więcej broni, niż trzeba do tego, żeby zniszczyć każde istnienie
ludzkie. Pewnie się to zjawisko w międzyczasie spiętrzyło.
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A w 1975 roku obserwowaliśmy inne ciekawe zjawisko. Ciekawe, ale
smutne. Właśnie najbogatsi na światowym Kongresie Demograficznym
w Bukareszcie tłumaczyli: po co dzieci? Właśnie najbogatsi: po co życie,
po co jego rozwój? Za życiem, za rozwojem najwyraźniej opowiadali się
najbiedniejsi, przedstawiciele Trzeciego Świata.
Wozimy naszych gości do Oświęcimia. Najstraszliwszy pomnik śmierci
na naszej ziemi! Ale jest to pomnik – symbol XX wieku.
e) Przy czym, jak sądzimy, zagadnienie nadaje się do tego, by je traktować
totalnie, by walczyć o każde życie. I tak się modlił papież Jan Paweł II w pierwszym dniu tego roku w homilii wygłoszonej w bazylice św. Piotra do Matki
Chrystusowej: „Matko Chrystusa, Matko Bolesna, oszczędź wszystkim matkom śmierci ich dzieci, oszczędź tortur, niewoli, zniszczeń wojennych, prześladowań, obozów koncentracyjnych, więzień i zachowaj radość narodzin
człowieka, rozwoju człowieka i jego życia”.
I tak się modlił do Ojca niebieskiego, powołując się na to, że jest synem
narodu tak straszliwie uciemiężonego w ciągu całej historii, a zwłaszcza
w czasie ostatniej wojny: „Ojcze nie pozwól, byśmy zabijali”.
A potem złożył życzenia przy modlitwie Anioł Pański. Ciekawe. Gest bardzo duszpasterski, zasługujący na pewno na to, żebyśmy go sobie przyswoili:
złożył życzenia także dzieciom, które się narodzą w 1979 roku.
Nie trzeba się bać takich inicjatyw duszpasterskich, gdy na przykład
wierni pytają, czy można przyprowadzić do błogosławieństwa – gdy ksiądz
błogosławi dzieci – także matki w stanie błogosławionym? Przecież to jest
rzeczywistość Boża, którą błogosławimy: największy dar Ojca niebieskiego.
f) Konfrontacja duszpasterska to także problem: rodzicielstwo odpowiedzialne i miłość. Nie inaczej: nie egoizm, lecz miłość. Właśnie dlatego tak
chętnie zwróciliśmy uwagę na to jedno zdanie Pawła VI: Miłość otwarta
na życie – zawsze.
A z drugiej strony tak niesłychanie aktualna sprawa rozumności, o której
Paweł VI mówi, że nikt tak jej nie chwali jak Kościół. Ale rozumności skojarzonej z miłością. Ludzie są bardzo nieporadni, z drugiej zaś strony z radością i wdzięcznością odkrywają to, co im dał Stwórca. Przed poradnictwem
rodzinnym stoją, także w tej dziedzinie, wielkie zadania.
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II. „Kościół domowy”

W drugiej części należy wyciągnąć wnioski. I tyle musi wystarczyć o „Kościele
domowym”.
Vaticanum II użyło tego określenia jeden jedyny raz w Konstytucji
o Kościele (nr 11), a my pytamy, czym jest to określenie rodziny?
1. Jest to znak naszego czasu. Jeżeli od IV wieku do drugiej połowy wieku
XX wszyscy o tym określeniu rodziny zapomnieli, to jest rzeczą charakterystyczną, że to określenie Jana Chryzostoma zostało odkryte przez Vaticanum II. I z jakąż miłością nad tym pojęciem pochylał się Paweł VI. Można
by go nazwać teologiem „Kościoła domowego”, choć trzeba go nazwać raczej
nauczycielem mówiącym o „Kościele domowym”.
I rzecz charakterystyczna. Gdy Jan Paweł II odbywał swoją pierwszą
wizytę jako biskup Rzymu w parafii na przedmieściach Wiecznego Miasta, Garbatella, wygłosił homilię centralną właśnie o „Kościele domowym”.
2. Tak więc ten znak naszego czasu nie jest rzeczywistością nową, ale sformułowaniem na nowo odkrytym i określeniem rodziny wyjątkowo aktualnym.
Dlaczego?
Bo podkreśla świętość rodziny.
Żyjemy w pełni czasów. „Gdy nadeszła pełnia czasów, zesłał Bóg Syna Swojego Jednorodzonego, zrodzonego z niewiasty” (por. Ga 4). Właśnie dlatego
kontemplacja przez Jezusa Chrystusa dzieła Ojca jest tak w tej chwili aktualna: „Na początku”. Jak było na początku dzieła stworzenia? I to jest refleksja
pastoralna, refleksja, która nie dopuszcza relatywizmu. Żyjemy w pełni czasów. Trzeba rodzinie przyznać pełne prawa. Jest ona „Kościołem domowym”.
Misjonarze, kaznodzieje, kapłani – jesteśmy ludźmi posłanymi do środowiska chrześcijańskiego. Darujcie, Fratres, ale przecież musimy przed
Bogiem zadać sobie pytanie, czy nasze rodziny różnią się w swym przekroju
w sposób zasadniczy od rodzin niechrześcijańskich? Zawsze można powiedzieć: „gdzie indziej jest gorzej”. Zawsze. I tak słyszymy nawet na rekolekcjach kapłańskich: „Gdzie indziej jest gorzej”. Ale to nie ma żadnego sensu.
Czy mogę powiedzieć Bogu: „Jestem grzeszny, ale byli gorsi, Panie Boże,
bywają gorsi, przecież Ty to wiesz!”
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W sumie, nie chodzi o nową rzeczywistość. Chodzi o rzeczywistość przeżywaną w Kościele stale. Nasi rodzice świetnie tę rzeczywistość przeżywali,
choć nie umieli jej nazwać. Trzeba natomiast powiedzieć, że jest to rzeczywistość określona w sposób bardzo aktualnie potrzebny. W sposób bardzo
pastoralnie trafny.
3. Na czym polega egzystencja „Kościoła domowego”? Co rozstrzyga o tym,
że rodzina „Kościołem domowym” jest lub nim nie jest?
Oto mądre zdanie współczesnego pastoralisty: „Rodzina chrześcijańska jest Kościołem, przecież jest ustanowiona przez Chrystusa i przecież
swój fundament ma w sakramencie małżeństwa, a więc w sakramencie,
który objawia tajemnicę jedności i miłości owocnej, jaka istnieje między
Chrystusem a Kościołem”10.
4. I ta egzystencja eklezjalna małżeństwa jest jednocześnie zjawiskiem, które
buduje cały Kościół. To jest tak! „Kościół domowy” buduje cały Kościół.
To są jego wymiary społeczne – całe!
Na ten temat Paweł VI wygłosił przemówienie 11 VIII 1976 roku –
warto zapamiętać, warto przeczytać – przemówienie o tym, jak rodzina
chrześcijańska buduje jeden i powszechny Kościół.
Znaczy to także, że rodzina jest apostolska, że uświęcając innych –
uświęca siebie.
Papież wskazuje także na to, że człowiek w gruncie rzeczy najpierw
doświadcza Kościoła w swym rodzinnym domu.
Tyle niech wystarczy na temat istnienia „Kościoła domowego”.
5. I choćby słowo na temat funkcji „Kościoła domowego”. Wymienimy
przynajmniej dwie zasadnicze.
Są one też znowuż spójne, podobnie jak miłość i życie: modlitwa i apostolstwo. Przemówienie wspomniane przed chwilą kończy papież rozważaniem na temat modlitwy rodzinnej. I ostatnie zadanie jest takie: „Pamiętajcie,
tak budujecie Kościół”.

10 A. Mazzoleni, L’evagelizzazione nella comunità parrochiale, Paoline Editoriale Libri, 1976,
s. 303.
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Trzeba także wrócić do Adhortacji apostolskiej Marialis cultus, bo tam
są cudowne stronice na temat modlitwy rodzinnej.
Sobór uczy: „W tym domowym niejako Kościele rodzice przy pomocy
słowa i przykładu winni być dla swych dzieci pierwszymi zwiastunami
wiary i pielęgnować właściwe każdemu z nich powołanie, ze szczególną zaś
troskliwością powołanie duchowne”11.
A więc dwie funkcje zasadnicze: „Primi fidei praecones” – oni są pierwszymi głosicielami wiary; i oni pielęgnują właściwe każdemu ze swych dzieci
powołanie, ze szczególną zaś troskliwością powołanie duchowne. To jest
ewangelizacja podstawowa i budowanie podstawowe – poprzez budowanie
wszystkich powołań, a zwłaszcza powołań kapłańskich i zakonnych.
***

W zakończeniu zacytujemy znowu słowa ojca świętego Jana Pawła II z jego
pierwszej homilii jako biskupa rzymskiego odwiedzającego parafię rzymską, z homilii o „Kościele domowym”:
„Uczyńcie z waszego domu Kościół” – zalecał św. Jan Chryzostom swoim wiernym w jednym ze swych kazań, a nazajutrz powtórzył: „Gdy wam
wczoraj powiedziałem: uczyńcie z waszego domu Kościół, przerwaliście
radosnymi oklaskami i ujawniliście w sposób wymowny, jaka radość
napełniła wasze dusze, gdy usłyszeliście te słowa”12.
Czy oni, nasi wierni, także się rozradują na wiadomość o „Kościele
domowym”?
Może nie będą klaskać, może nie będą na razie się śmiać, ale wejdzie
do ich domów pokój Chrystusowy, to znaczy prawdziwa radość.
Ojciec święty tak kontynuował: „Dlatego też znajdując się dzisiaj wśród
was jako biskup Rzymu, udaję się w duchu do wszystkich rodzin, myślą
i sercem szukam wszystkich”.
11 KK 11.
12 św. Jan Chryzostom, In Genesim Serm., VI, 2; VII, 1: PG 54, 607, cyt. za: VISITA ALLA PARROCCHIA
DI SAN FRANCESCO SAVERIO, OMELIA DI GIOVANNI PAOLO II, Domenica, 3 dicembre 1978, http://
w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1978/documents/hf_jp-ii_hom_19781203_
franc-saverio.html.

3. Soborowa koncepcja rodziny jako Kościoła domowego…

71

Zadanie dla nich, dla rodzin, dla każdej z nich: „Uczyńcie z waszego
domu Kościół”.
Zadanie dla nas: „Myślą i sercem szukać ich wszystkich”.
Ogłosił papież synod w 1980 roku i, ogłosiwszy, zgromadził sekretariat generalny synodu, do którego należą biskupi i kardynałowie z całego
świata, i powiedział do nich: „Musicie, Bracia Czcigodni, podjąć i wykonać
wielką pracę”.
Jakże przedziwnie ten program papieża harmonizuje z programem duszpasterskim w jego Ojczyźnie! Możemy powiedzieć bez żadnej przesady:
realizując ten program, przygotowujemy Synod. Synod przygotowuje cały
Kościół, tak jak realizuje go cały Kościół.
Powiedział papież: „Musicie podjąć i wykonać wielką pracę”. Cóż to jest
ta „wielka praca”?
Całe jej wymiary – to zmaganie o „Civitas Dei”. Powiedzmy sobie po bratersku, lojalnie, szczerze: walka o „Civitas Dei” idzie dziś przez rodziny.
I powtórzmy słowa słyszane w ostatnią niedzielę: „Credite Evangelio”
(Mk 1, 15). To stąd zbawienie. Taka też jest cała przepiękna część pastoralna
Humanae vitae.
Powiemy więc za papieżem Janem Pawłem II, trawestując Jego słowa
z 22 X 1978 roku: „Trzeba otworzyć drzwi domów rodzinnych Chrystusowi”. To jest zadanie na dziś. Jak mówi papież, „wielka praca”. Podejmujemy ją b
 ardzo pokornie, ale i bardzo ochoczo, ufając Panu i Jego Matce.
Niech Maryja wprowadzi Jezusa do każdego domu, tak jak to uczyniła
w Kanie. A nawet jeszcze prawdziwiej i pełniej: by każdy rodzinny dom stał
się prawdziwie „Kościołem domowym” Jej Syna.

4. Rodzina –
miejsce odnowy i pojednania*

Rok łaski dla rodzin
Spojrzenie na rodzinę jako na miejsce odnowy i pojednania1 – miejsce
wyjątkowe, zgodnie z wyjątkową rolą rodziny – zdaje się odpowiadać tym
żądaniom łaski, które niesie z sobą Rok Święty w sposób szczególny:
– najpierw właśnie dlatego, że chodzi o instytucję o szczególnej randze,
randze powszechnie znanej i uznanej („Szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty
małżeńskiej i rodzinnej”2);
– mówiąc o realizacji zadań wytyczonych przez Rok Święty w odniesieniu do rodziny, mówimy o programie duszpasterskim ujętym w konkretny
sposób;
– rodzina jako „wspólnota miłości”3, pojednania i odnowy, które miłość
daje i których się ciągle domaga, potrzebuje ze swej istoty;

* Pierwodruk: K. Majdański, Rodzina – miejsce odnowy i pojednania, „Ateneum Kapłańskie”
R. 66 (1974), t. 83, z. 394, s. 281–291.
1 Artykuł odtwarza zasadniczą treść referatu wygłoszonego w Białymstoku w dniu 3 I 1974
na kursie duszpasterskim zorganizowanym dla duchowieństwa miejscowej archidiecezji
na rozpoczęcie Roku Świętego.
2 KDK 47.
3 Por. KDK 48.
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– wreszcie zaś odnowa rodziny i jej pojednanie z Bogiem to zadanie, które
woła o realizację w sposób najbardziej naglący.
Wymienione motywy mówią jednak o tym, że spojrzenie na rodzinę
jako na wybrane miejsce odnowy i pojednania jest związane z zadaniami
Roku Świętego, a jednocześnie jest zadaniem trwałym. W tym znaczeniu
nie chodzi o tematykę „sezonową”, podejmowaną na pewnym tylko etapie, choćby to był etap tak doniosły jak przeżywanie Roku Świętego. Tak
bywa z zadaniami duszpasterskimi. Mają one okresy szczególnego nasilenia,
powodowanego szczególnymi okolicznościami, nie po to jednak, by podjęte
wyjątkowym wysiłkiem zadania potem z horyzontu programu duszpasterskiego znikły. Przeciwnie, chodzi o to, by owoce okresu duchowych zrywów
spokojnie rosły i dojrzewały. Tak jest z obecnym Rokiem Świętym, rokiem
odnowy i pojednania, rokiem – jak zawsze – łaski. Tak też było z programem
Wielkiej Nowenny: tak szerokim i tak ogarniającym podstawowe dziedziny
duszpasterstwa, że było jasne, iż jest on etapem, a nawet początkiem, ale nie
„załatwieniem sprawy”. Nie chodzi przecież o biurokrację. Chodzi o stałą
konfrontację z życiem przetwarzanym zaczynem ewangelicznym.
Wracając zaś do Roku Świętego jako roku łaski, przypomnijmy, że jeden
z najwybitniejszych w świecie duszpasterzy rodzin ks. Henri Caffarel przekonuje małżeństwa, że muszą nauczyć się pewnej koniecznej sztuki: nazywa
ją „le devoir de s’asseoir”, a więc umiejętnością znalezienia czasu po to,
by spokojnie usiąść, popatrzeć sobie w oczy, może czasem pomilczeć, a na
pewno razem spokojnie porozmawiać. Myśl godna tego, by ją propagować.
Ale narzuca się także, właśnie w roku łaski, zastosowanie jej na własny użytek duszpasterza: „Non in commotione Deus”, więc w roku łaski jest pewnie
potrzebny spokój jakiejś „l’art de s’asseoir”; by w aktywność i gorliwość mogła
wprowadzić swój ład łaska, a może także po to, by posłuchać ich – tych najbardziej zainteresowanych i świadomie żyjących mocami sakramentu, którego sobie udzielili. Uczy przecież Sobór: „Święci zaś pasterze uznawać mają
i wspierać godność i odpowiedzialność świeckich w Kościele; mają korzystać
chętnie z ich roztropnej rady […]. Z ojcowską miłością winni bacznie rozważać w Chrystusie przedsięwzięcia, życzenia i pragnienia p
 rzedstawione
4
przez świeckich” .

4 KK 37.
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„Bacznie rozważać w Chrystusie” – to rada w Roku Świętym szczególnie aktualna, ale jednocześnie trwała rada. I jest w niej coś z metody „l’art
de s’asseoir”. Sprawa, o którą chodzi, nadaje się do „bacznego rozważania
w Chrystusie”. Przekazywane obecnie uwagi mogłyby tu może oddać jakąś
przysługę. Nie zastąpią, oczywiście, osobistej refleksji ani braterskich rozważań w rodzinie kapłańskiej, a zwłaszcza w rodzinie rodzin, jaką jest parafia.

Jaka jest rzeczywistość?
Postulat odnowy rodziny to postulat pojednania rodziny z Bogiem. Taki
jest związek obu programowych haseł Roku Świętego, do odczytania przez
współczesną polską rodzinę i do odczytywania dla niej. Taka jest bowiem
rzeczywistość, na którą należy spojrzeć w prawdzie, w atmosferze spokojnej
refleksji i uczciwego dialogu z rodziną i o rodzinie. Nie trzeba nie widzieć
tych cudownych stron naszego katolicyzmu, które zachwycają. Nie trzeba
tym bardziej, broń Boże, ich zwalczać. Nie trzeba, na przykład, nie doceniać zjawiska masowości naszych przeżyć religijnych, tak często wymagających wielkiej ofiary, to znaczy – natchnionych głęboką wiarą. Trzeba jednak zostać wiernym prawdzie do końca. A prawda do końca to jest właśnie
klęska naszej rodziny.
Nie chodzi przy tym tylko o sprawy bardzo znane: rozbite małżeństwa
(coraz ich więcej), stały wzrost rozwodów, pijaństwa, prostytucji, ilość zachorowań na choroby weneryczne, ilość życia ludzkiego niszczonego w łonach
matek. To nie tylko to, choć warto może przytoczyć choćby jeden znamienny
przykład:
Znany paryski magazyn ilustrowany „Paris Match” zamieścił ostatnio
wywiad z profesorem Lejeune. Profesor Jérôme Lejeune, z którym rozmowa
została odtworzona kiedyś na łamach „Ateneum Kapłańskiego”5, jest znany
we Francji i na całym świecie jako wspaniały uczony-genetyk, słynny jest
jednak przede wszystkim z tego, że należy do ludzi, którzy w świecie współczesnym walczącym o prawo zabijania walczą o prawo do życia każdego
człowieka. W cytowanym zaś wywiadzie dla „Paris Match” profesor Lejeune stwierdza, że w Anglii w ostatnim roku dokonano 174 tys. tak zwanych
5 Zob. „Ateneum Kapłańskie” (1972) z. 378, s. 106–116.
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„zabiegów”. Wynika stąd, że spoganiała Anglia, o której wiemy sporo
tego, co najgorsze, jest znacznie za nami w tyle w tym strasznie s mutnym
konkursie!
Ale ważniejsze pewnie jest inne zjawisko: profesor Lejeune wysłał do części lekarzy francuskich memoriał, wzywając ich do wypowiedzenia się przeciw projektowi prawa pozwalającego zabijać nienarodzone dzieci. Uzyskał
pod swoim memoriałem – w „spoganiałej” przecież Francji – 10 tys. podpisów lekarskich. Wprawdzie lekarzy we Francji jest znacznie więcej niż 10 tys.,
ale profesor do czasu wywiadu (autor wywiadu to podkreśla) posłał swój
memoriał tylko do lekarzy z niektórych prowincji Francji. Ś wiadectwo –
rozważane porównawczo – znamienne.
I to także bynajmniej jeszcze nie wszystko. Wszystko w tej dziedzinie
to realizowany model chrześcijańskiego życia rodzinnego, którego praktycznie po prostu często brak. Ile katolickich rodzin wie o tym, że modelem dla nich jest Święta Rodzina? Ile małżeństw wie o tym, że nauka Jezusa
Chrystusa o nierozerwalności małżeństwa się nie przeżyła? Czy model
rodziny chrześcijańskiej jest przyjmowany przez wszystkich, którzy biorą
ślub kościelny? Czy wiedzą oni zawsze choćby o tym, że to jest sakrament,
którego sobie wzajemnie udzielają?
Pewnie jakiś model rodziny jest, i jest to nawet, jak się wydaje, model
rodziny bardzo rozpowszechniony, ale z modelem chrześcijańskiej rodziny
niemający nic wspólnego. Rodziną interesują się wszyscy, więc o niej mówią
tak, jak ją rozumieją. Mówią w radiu i telewizji, wypowiadają się publicyści,
mówi program wychowania seksualnego w szkołach podstawowych i program wychowania do rodziny socjalistycznej w szkołach średnich, mówi –
czytamy w ogłoszeniu – „Magazyn Rodzinny”, nowe czasopismo polskie, już
w sprzedaży, „bogato ilustrowany, barwny, dziewięćdziesięciodwustronicowy
miesięcznik”. Tworzą też, jak wiadomo, model rodziny warunki gospodarcze
i mieszkaniowe. Tworzy przyjmowana obyczajowość i wytworzona swoista
„moda” („Co by ludzie powiedzieli, gdybyśmy mieli jeszcze jedno dziecko?”).
Pytamy o rzeczywistość. Nie zadowalają nas pozory. Duszpasterz jest
zawsze zwolennikiem rzeczywistości. Mówią nieraz duszpasterze nie bez
racji: „Prelegenci przemawiają do nas zza zielonego stołu, ale my wiemy,
co jest w terenie”. Może wiemy to trochę wspólnie. Wiemy na przykład, że ta
rzeczywistość, o której mówimy, jest bardzo złożona. Podczas każdej wizytacji pytamy na przykład o to, jaka od czasu ostatniej wizytacji jest liczba
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chrztów? Ale wiadomo, że choćby nawet nie było w ostatnich latach spadku,
to przecież trzeba byłoby zapytać i o to, jak było przedtem, jak było jeszcze kilkanaście lat temu. Należałoby także wziąć pod uwagę i to, że właśnie
weszły w życie rodzinne liczniejsze roczniki powojennego wyżu demograficznego. Czy to złożone zagadnienie jest przez nas rozpatrywane z dojrzałością, na przykład w „Życiu Warszawy”, w którym w informacji z 21grudnia ubiegłego roku pt. „Jest nas w Polsce 33 i pół miliona”6 znajdujemy takie
rozważania:
Cechą charakterystyczną roku 1973 była rekordowa w całym okresie powojennym liczba zawartych małżeństw. W wiek uprawniający do zawarcia małżeństwa weszły roczniki wyżu demograficznego. Na ślubnym kobiercu stanęło 317 000 par, a więc marsz Mendelssohna zagrano więcej
o 10 000 razy niż w roku 1972.
I dalej:
Wyż na ślubnym kobiercu, rzecz zrozumiała, powoduje zwiększoną ilość
urodzin. W 1973 roku przyszło na świat w Polsce blisko 600 000 dzieci, a więc ponad 20 000 więcej niż rok wcześniej. Stan urodzin zwiększył się z 17,4 do 17,9. Charakterystyczne jednak, że zginęły tak rażące
dysproporcje między liczbą urodzin na wsi i w miastach”.
I wreszcie uwaga końcowa:
Jednocześnie wszystkie lata do końca obecnego stulecia niosą nasilający
się proces starzenia się naszego społeczeństwa. Liczba ludności w wieku
poprodukcyjnym zwiększy się bowiem w analogicznym okresie o ponad
6 milionów osób, tzn. prawie dwukrotnie7.
Rzeczywistość jest złożona także i dlatego, że ciągle zmienna. Zmiana
mentalności, ale także zmiana potrzeb, na przykład w dziedzinie problematyki odpowiedzialnego rodzicielstwa, podjętej przez ostatnich papieży
6 Jest nas w Polsce 33 i pół miliona, „Życie Warszawy” z 21 XII 1973.
7 Jest nas w Polsce 33 i pół miliona, art. cyt.
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i ostatni sobór. Czy duszpasterze mają właściwą wiedzę i rzetelne rozeznanie
wśród, zresztą niemałego także w tej dziedzinie i także ze strony n
 iektórych
teologów, zamętu?
Rzeczywistość jest złożona, bo zawsze wpisana w szeroki kontekst. Jak
odpowiedzieć na pytanie: kiedy się zaczyna przegotowanie do małżeństwa? Albo jak dziś wyjaśnić młodym lub przyszłym rodzicom zagadnienia
w ychowawcze w ramach jednej czy choćby kilku konferencji?
Problematyka ciągle nowa, bo ciągle nowy człowiek. W nowych czasach –
nowy człowiek.
Widzenie całości i wszystkich jej elementów łatwo może się nie udać.
Świetny duszpasterz wielkomiejski jako prelegent przyznał, że dopiero
konieczność przygotowania referatu dała mu okazję do refleksji: co się dzieje
z moimi parafianami, którzy mają się dopiero urodzić, którzy są zagrożeni i którzy jak mu powiedziały bliższe badania – zanim się urodzą, giną
w przerażającej liczbie?
Zadaniem duszpasterza jest znać życie, znać rzeczywistość. Dobry Pasterz
mówił przecież: „Znam owce moje”.

Odnowa myślenia – pojednanie z myślą Bożą
Istnieje potrzeba teologicznie uzasadnionej, tzn. zgodnej z myślą Bożą,
odnowy myślenia. Jakie mogłyby być jej najbardziej szkicowe zręby,
potrzebne dla właściwej formacji?
1. Małżeństwo i rodzina – to powołanie. Wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi
i wszyscy są powołani. Mówią nam świeccy: „Uprawiacie duszpasterstwo
rodzin à rebours, wywieszając ciągle w zakrystiach i kruchtach kościołów liczne ogłoszenia: «Jeżeli masz powołanie – wstąp do seminarium, idź
do zakonu». A my biedni świeccy – bez powołania, marnotrawne dzieci?”
Wszyscy są powołani. Powołani do życia – doczesnego i wiecznego, powołani do świętości, powołani do stanu życia, który wybierając wiedzą, że jest
stanem zamierzonym przez Boga i pytają o to, czy jest zamierzony przez
Boga dla nich.
Czy odrodzenie rodziny jest możliwe bez zrozumienia przez wszystkich
przypomnianej przez Sobór prawdy o „stanie życia, który uświęcony jest
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osobnym sakramentem: życie małżeńskie i rodzinne”? „Tam małżonkowie
znajdują swe powołanie, polegające na tym, że mają być dla siebie nawzajem i dla swoich dzieci świadkami wiary i miłości Chrystusa”8. „Dlatego
to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak
ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24). To wszystko wytłumaczył Bóg
na samym początku.
Jezus powtarza słowa Księgi Rodzaju i jest w Kanie z uczniami i Maryją.
Ona mówi: „Męża nie znam”, wie, jakie jest Jej powołanie, a jednocześnie –
jaki ma szacunek dla powołania młodych w Kanie, też Bożego. W ekonomii
Odkupienia – to sakrament. Św. Paweł powie, że wielki – „wielki w Chrystusie i Kościele”. Czy w to naprawdę wierzymy? Czy miejsca podziwu nie
zajęło politowanie? Ciągle może przesłaniają jasne myślenie sprawy ciała –
jak gdyby i one nie były także pomysłem Bożym.
I tutaj, i w innych miejscach obecnych rozważań można by zapytać, czy
nie zapominamy o grzechu pierworodnym.
Św. Paweł na pewno o nim nie zapominał, pisał też o „utrapieniu ciała”
(Ef 2, 3). My zaś, pamiętając o nieładzie po upadku, mamy obowiązek pamiętać przecież także o całej ogromnej dziedzinie „pychy żywota” i „pożądliwości oczu”. Nie wydaje się, by była zachowywana równowaga wrażliwości
na wszystkie następstwa grzechu pierworodnego.
2. Człowiek – mężczyzna i kobieta. „A wreszcie rzekł Bóg: «uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobny nam». Tak stworzył Bóg człowieka, na wyobrażenie Boga go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 26–27). Człowiek jest obrazem Boga, i to jako mężczyzna i niewiasta. Tak mówi Bóg.
Pewnie i tu potrzebna jest odnowa myślenia. Może trzeba na nowo
uwierzyć w pomysł Boży.
Kobieta. Czy ciągle jeszcze nie jest traktowana przede wszystkim jako
okazja do grzechu? Czy ciągle jeszcze nie ma ona potrzeby dopominania się
o swoje prawa człowieka? Jeżeli ruchy dążące do równouprawnienia kobiet
widzą to równouprawnienie w zrównaniu z mężczyzną – to znaczy, że sama
kobieta jest ciągle przekonana, że będzie pełnym człowiekiem, gdy posiądzie
prawa mężczyzny. Znaczyłoby to także, że ciągle jeszcze nie wierzy w to,
że jest pełnym człowiekiem jako kobieta.
8 KK 35.
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A tymczasem Kobieta jest najświętsza z wszystkich stworzeń, świętsza
także, jak wiadomo, od wszystkich aniołów. W kręgu przyjaciół Jezusa –
kobiety. Betania to Maria i Magdalena, nie tylko Łazarz. W kręgu współpracowników Jezusa Chrystusa – kobiety. Przy studni Jakubowej – spotkanie z kobietą. Spotkanie z jawnogrzesznicą – jakże miłosierne! Pod
krzyżem stoją niewiasty, przy grobie niewiasty, zwiastunką zmartwychwstania jest Magdalena, na zesłanie Ducha Świętego oczekują, wraz z apostołami
i uczniami, niewiasty. Oczywiście Jezus „był do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu”. Ale przecież naśladowanie Go to także traktowanie
kobiety jak człowieka. To nie straszak, nie pokusa i nie ilustracja fatalnego
przysłowia: „Gdzie diabeł nie może…” Pewnie i tutaj trzeba się nawrócić,
wpatrując się w Ewangelię. Są w Kościele: Scholastyka i Benedykt, Klara
i Franciszek, Teresa i Jan od Krzyża, Joanna de Chantal i Franciszek Salezy
i pewnie wielu innych.
3. Rodzicielstwo. „Po czym błogosławił im, mówiąc do nich: «Bądźcie
płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną»” (Rdz 1, 28). To także po prostu – pomysł Boży.
Macierzyństwo zasługuje na odrębną refleksję. Rok kalendarzowy
zaczyna się teraz świętem Bożej Rodzicielki. Od dawna nazywano ją po
polsku krótko i bardzo pięknie – Bogurodzica. A jednak już od dawna
jakiś nurt tradycji mówił, że Matka Najświętsza poszła wprawdzie do Elżbiety, ale gdy się zanosiło na rozwiązanie, odeszła, i że to właśnie znaczą
słowa: „Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy” (Łk 1, 56).
Dlaczego oczekująca Matka, która przyszła do oczekującej matki, nie
mogła zostać do tej cudownej chwili, którą ona miała także za kilka
miesięcy przeżyć?
Jaki przedziwnie spokojny, a jednocześnie prawdziwy jest język Ewangelii
opisujący scenę nawiedzenia:
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej
łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę i powiedziała: Błogosławiona jesteś
między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Oto gdy głos
Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości
dzieciątko w łonie moim (Łk 1, 41–44).
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Po co taki „realistyczny” język? Jest to język prawdy i wolno, a może nawet
trzeba się nim posługiwać. Ojciec święty Paweł VI wygłaszając w południe
Bożego Narodzenia w 1973 roku z balkonu św. Piotra przemówienie do rzeszy pielgrzymów, powiedział: „Człowiek jest święty, zasługuje na najwyższy szacunek – od łona swojej matki”. I może gdybyśmy takim językiem
przemawiali – takim jak Ewangelia – nie byłoby tylu najtragiczniejszych
nieporozumień: „Ależ, przecież to jest tylko przerywanie ciąży”.
4. Autorytet w ogóle, a zwłaszcza autorytet ojca. Ks. Henri Caffarel twierdzi,
iż jedną z największych pokus w rodzinie jest detronizacja autorytetu ojca.
Czy nie zbyt powierzchownie, np. jako głoszący konferencje z ambony, szermujemy pojęciem „partnerstwo”, które oznacza: wszyscy w rodzinie równi.
„Ojciec Twój i ja szukaliśmy Ciebie” (Łk 2, 48). Opiekunowi oddała Maryja
pierwsze miejsce. Głowa rodziny to on, ojciec. Czy jest świadomość tego? Jest
na pewno świadome przekreślanie tzw. paternalizmu. I to dobrze. Ale jest
też świadome przekreślenie autorytetu ojcowskiego. I to jest pewnie źle. Teologia Wschodu jest szczególnie wrażliwa na ten autorytet. Szkoda, że nasze
ostatnie tłumaczenia bardzo zamąciły tekst: „Zginam kolana przed Ojcem
Pana naszego, Jezusa Chrystusa, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo
na niebie i na ziemi” (Ef 3, 14–15).
5. Miłość. Mówimy – to nie tylko i nie przede wszystkim strona fizyczna. Ale
może łatwiej jest tak mówić, niż tak myśleć. „Bóg jest Miłością”. Miłość jest
jedna – prawdziwa, ofiarna, czysta. Tak samo śpiewano przy ślubie naszych
rodziców, jak i przy naszych święceniach – Veni Creator! O Stworzycielu,
Duchu Miłości – przyjdź! Miłość została konsekrowana przez sakrament.
Miłość płodna – na życie wieczne.
6. Czystość – nade wszystko jako wielka wartość, a nie przede wszystkim
jako grzechy przeciw czystości. Jest na tym jakaś, chciałoby się powiedzieć: chorobliwa, koncentracja uwagi. Tak się pewnie nie uda walka
o czystość. Czystość musi się znaleźć nade wszystko w kontekście miłości,
która przecież ma jedno jedyne źródło – w Bogu. Albo jej nie ma. Prawdziwa religia jest religią miłości, która stanowi „pierwsze i największe
przykazanie”; żadne inne przykazanie nie jest mu ani równe, ani zdolne go
zastąpić.
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7. Powołanie do świętości – to nie slogan. Pewnie jest i ascetyka, i mistyka
tych zagadnień –można by ją całą wywieść (czy nie będzie to jedno z wdzięczniejszych zadań teologii rodziny?) z Pawłowego Listu do Efezjan 5, 21–32:
Bądźcie jedni drugim poddani w bojaźni Chrystusowej, niech żony będą
poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową dla żony zupełnie
tak jak Chrystus jest głową dla Kościoła, On, Zbawiciel Ciała swego. Jak
Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony we wszystkim poddane będą mężom swoim. Mężowie, miłujcie żony wasze, jak Chrystus miłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić przez słowo
we Chrzcie wody. Tak to przysposobił sobie Kościół promienny, bez skazy, bez braków, lecz święty i niepokalany.

Niektóre wnioski duszpasterskie
1. Potrzebna jest moja odnowa: spojrzenie Boże we mnie przekazane innym.
Może im brak przede wszystkim tego: Bożego – to znaczy prawdziwego –
spojrzenia na sprawy miłości i zakochania, sprawy narzeczeństwa, sprawy
ciała i sprawy rodzicielstwa. Wsłuchuję się w Objawienie, zawsze jednocześnie słuchając Kościoła zatroskanego bardzo o rodzinę i niosącego światu
w trudnych sprawach współczesnej rodziny światło Boże. Cytujemy z rozmysłem znamienne zdanie ojca świętego Pawła VI, wypowiedziane w prywatnej rozmowie na temat encykliki Humanae vitae: „Trzeba było niemało
wycierpieć z powodu encykliki, ale gdybym ją pisał teraz, nie mógłbym
zmienić nic, bo przecież to jest nauka stamtąd – z góry!”. Tak powiedział kiedyś na audiencji do biskupa, a biskup to powtarza, ponieważ nie ma prawa
zatrzymać takich prawd dla siebie.
2. Jesteśmy ciągle w niebezpieczeństwie skrajności. Manewrujemy między
jakimś „karnalizmem” (o którym wyżej) a angelizmem: to nie tyle ludzie
obleczeni w ciało, ile raczej „dusze” (ale nie aniołowie) są przedmiotem duszpasterskiej troski. Taki jest przecież sposób mówienia, podobny do tego,
kiedy o zmarłym małym dziecku mówimy, że „powiększyło grono aniołów”.
Po co fałsz? Dwoje młodych ludzi przychodzących na konferencję dla narzeczonych – to jest dwoje ludzi, a nie aniołów. Wierzę w to naprawdę, że Syn
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Boży przyjął ludzką naturę i że jako Człowiek siedzi po prawicy Ojca. I że
Matka Najświętsza została także wzięta do nieba z duszą i ciałem.
A druga skrajność? W ramach wykładów z teologii pastoralnej na temat
przygotowania do małżeństwa mówił we Fryburgu doświadczony duszpasterz ks. profesor Xavier von Hornstein o zdrowej obyczajowości średniowiecza i o tym, że znano wtedy taki na przykład zwyczaj: w okresie Bożego
Narodzenia dzieci podchodziły do małych statuetek Matki Najświętszej,
by otworzyć maleńkie drzwiczki i zobaczyć, że tam jest mały Jezus, który
ma się niedługo narodzić. Zwracał też profesor uwagę na przedziwną pogodę
obrazów świętego malarza Fra Angelico, ilustrującego sceny ewangeliczne.
Mówił także o zwyczaju, zgodnie z którym nowożeńców uroczyście odprowadzano do komnaty sypialnej, a ksiądz lub biskup święcił ich małżeńskie
łoże. Przykłady były podawane jako ilustracja zdrowej mentalności. Nam
może i słuchać o tym niełatwo. Ale przecież nie dlatego, by obyczaje były
zdrowsze. Co mówią ludzie o małżeństwie, ledwo wróciwszy z kościoła, gdy
tylko alkohol uderzy do głowy? „In vino veritas?” Ależ to bardzo smutna
nieprawda.
3. Pomoc w duszpasterstwie rodzin. Nade wszystko pomoc Pana Boga, więc
modlitwa i tu jest nie do zastąpienia.
A pomoc ludzka? Duszpasterz rodziny nigdy nie jest sam. Jeżeli Sobór
mówi: „Chrześcijańscy małżonkowie są wzajemnie dla siebie, dla swoich
dzieci i innych domowników współpracownikami łaski i świadkami wiary”,
to naprawdę są oni pomocnikami duszpasterza, a raczej odwrotnie – on jest
ich pomocnikiem i sługą. Wierzy w ich łaskę stanu – przecież ją oglądał
u własnych rodziców, może prostych, ale na pewno wspaniałych rodziców.
Siostra św. Marii Goretti mówi: „Nasza Matka nie umiała ani czytać, ani
pisać, ale umiała nas cudownie nauczyć kochać Pana Boga”.
4. W tegoroczną noc sylwestrową można było zobaczyć w naszej telewizji
całe grono artystów ze swymi maleńkimi dziećmi. Dzieci-niemowlęta były
bohaterami nocy sylwestrowej. Zjawisko miłe i niemal symboliczne. Warto
być wrażliwym na każdy objaw zdrowia moralnego i warto było dostrzec, jak
rodzina sama w sobie niesie jakieś wielkie moce, jak potrafi przez taki zwykły widok – artysty i jego żony z maleńkim dzieckiem na ekranie t elewizji –
wywołać entuzjazm.
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5. Jakie są przyczyny niepowodzeń, a nawet klęski? Można się bronić i mówić:
„W innych krajach gorzej” albo „Jest ustawa”. I tak można by pozornie
załatwić problem. Czy naprawdę można?
Najpierw – osądzić inny kraj jest dość trudno. Jest wiele zła (u nas też),
ale wszędzie jest Pan Bóg i Jego działanie. Można też powiedzieć: „Ustawa”.
Ciągle i to jest ogromnie przykre. Ale kto z niej korzysta? Dlatego lepiej pewnie pytać o własne zadania. Czy na przykład w naszej ojczyźnie, w której jest
tak żywiołowa miłość do Matki Najświętszej, myśmy tę miłość w duszpasterstwie małżeństw i rodzin wykorzystali? Przecież to jest Matka Pięknej
Miłości. Raz jeden tylko byłem świadkiem, jak w sanktuarium Maryjnym
proboszcz, składając sprawozdanie w kościele, powiedział: „U nas dziewczęta modlą się do Matki Najświętszej o dobrego chłopca”. I wszyscy przyjęli
to bardzo na serio.
Naszą Królową jest Matka Pięknej Miłości!
6. Naszą polską duszpasterską pomysłowość stać by było na wielkie bogactwo pomysłów sugerujących, jak rodzina katolicka mogłaby przeżywać Rok
Święty. Nade wszystko jednak potrzebne wydaje się – w roku odnowy i pojednania – pojednanie z najświętszymi zamiarami Boga wobec rodziny. Takie
pojednanie jest odnową w Roku Świętym – i zawsze.

5. Problemy moralne
współczesnego życia rodzinnego*

Współczesna ranga problematyki moralnej
Wydaje się, iż budzący duże zainteresowanie międzynarodowy ośrodek
pn. Moral Réarmement (skrót: MRA) w szwajcarskim Caux jest zjawiskiem
symptomatycznym dla współczesności przejawiającej wybitne zainteresowania problematyką moralną i zgłaszającej w tej dziedzinie poważne potrzeby.
W każdym razie katolicki teolog badający wspomniany ośrodek dostarcza
między innymi następujących z tego terenu spostrzeżeń (w interpretacji ich
autora wiążących się ze sobą).
Zaraz następnego dnia (po swym przyjeździe) prowadziłem w Caux rozmowę z pewnym francuskim profesorem. Wydawało mi się, że intelektualista z Paryża musi chyba odczuwać szczególne opory w stosunku do – działającego z silnym akcentem amerykańskim – stylu propagandowego MRA.
Stąd moje pytanie: jak jest pan nastawiony do MRA, jakie motywy pana
tu przywiodły? Rozmówca uśmiechnął się przyjaźnie i powiedział: nie mam
żadnych powodów o charakterze teoretycznym, posiadam za to rozstrzygające tu doświadczenie. Już przed wojną żona moja wstąpiła do ówczesnej
Oxford Group, poprzedniczki MRA, także nasze dorosłe dzieci oddała pod
* Pierwodruk: K. Majdański, Problemy moralne współczesnego życia rodzinnego, „Ateneum
Kapłańskie” 50 (1958) T. 56, z. 294 (luty), s. 3–19.

86



W służbie prawdzie o rodzinie

jej wpływ. Otóż powiem tylko: dopiero od tego czasu zażywam harmonijnego
życia rodzinnego. Proszę zwrócić uwagę na to, że ci wszyscy, którzy są zdecydowanymi zwolennikami MRA, mają jakieś podobne doświadczenie:
MRA zmieniło ich życie w momentach krytycznych. I to wielkie przeżycie,
że właśnie typowy nowoczesny człowiek (ci zwłaszcza ludzie, którzy nie
mają kontaktów z żadnym kościołem) pozwala się pozyskać dla moralno-religijnych ideałów (podkreślenia – K. M.), doprowadziło Franka Buchmana do wielkiej zmiany frontu, by mianowicie dawniejszą Oxford Group –
wbrew oporowi poszczególnych ugrupowań – zmienić w obecną MRA”.
Następna relacja brzmi: „Szczególnie silne wrażenie robiły potwierdzające te słowa rozmowy z grupą intelektualistów azjatyckich, którzy podkreślali jednomyślnie: Azja potrzebuje jak najszybciej stojącej od razu do dyspozycji wspólnej płaszczyzny moralnej” (i to pod sankcją bliskiej katastrofy
społecznej). Autor słusznie dodaje: „Takiej wspólnej płaszczyzny potrzebuje
oczywiście nie mniej tysiąckrotnie rozbita i poszarpana Europa”1.
Powyższe dane mówią: l° o istnieniu zjawiska dużej chłonności współczesnego człowieka na wartości moralne, i to zarówno w skali potrzeb indywidualnych (w przytoczonej relacji – osobiste życie rodzinne), jak i społecznych (sytuacja Azji); 2° o walorach atrakcyjności (w zastosowaniu do życia
Kościoła: o walorach misyjno-apostolskich) instytucji zabezpieczających istnienie i rozwój tych wartości. Dane te są interesujące jako charakterystyka
warunków, w których współcześnie wypada działać Kościołowi, wypełniającemu przecież w dziedzinie problemów życia moralnego swe istotne zadania.
Dane więc, które silnie akcentują odczuwaną potrzebę takiej działalności
Kościoła.
Wydaje się zresztą, iż czynią to także – w sposób pośredni – ci nawet, którzy wypowiadają opinie mówiące o „nieprzydatności” Kościoła w dziedzinie zgłaszanych przez współczesnego człowieka potrzeb moralnych (zasady
„zacofane” lub „utopijne”, „niezdolność do ich konsekwentnego realizowania”)2 lub zgłaszają potrzebę konstruowania systemu etyki świeckiej. W jednym i drugim wypadku wiązanie „użyteczności” Kościoła w dziedzinie

1 W. Schöllgen, Aktuelle Moralprobleme, Düsseldorf 1955, s. 181n.
2 W rodzimej publicystyce spotkać było można m.in. charakterystyczny tytuł artykułu-reportażu: H. Kollat Czy ksiądz proboszcz załatwi problem?, „Walka Młodych” (138) nr 27.
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życia moralnego ludzi z racją jego egzystencji jest chyba – obok innych
elementów – niewątpliwe.
Istnienie bezpośrednich motywów uzasadniających współczesną doniosłość problematyki moralnej (pijaństwo, rozwody, zróżnicowane formy „chuligaństwa”, pornografia itp.) jest zjawiskiem zbyt oczywistym, by je należało
szerzej sygnalizować.

Moralne odrodzenie narodu
Czy istnieje pomost między powyższymi stwierdzeniami a współczesną
problematyką moralną życia rodzinnego?
Byłoby chyba truizmem twierdzenie, iż najwyraźniej rysują się aktualne
problemy moralne na tle zjawisk współczesnego życia rodzinnego.
Sprawa wyjaśnia się bez reszty, gdy – aktualizując ją w sposób bardziej
jeszcze bezpośredni – rzutujemy poruszone zagadnienie na treść programu
aktualnych wysiłków Kościoła w Polsce: wysiłków zmierzających do –
przyjętego jako uroczyste zobowiązanie – religijno-moralnego odrodzenia
narodu chrześcijańskiego, stojącego u progu tysiąclecia swej historii.
Zarezerwowano w tym programie miejsce dla jakiejś – by się posłużyć
terminologią właściwą ujęciom teologiczno-ascetycznym – „drogi oczyszczającej” (wady narodowe). Takie jest przecież prawo wszelkiego rzetelnego
wysiłku moralnego, iż musi być konkretny i liczyć się z warunkami startu;
nie wyczerpują jednak jego treści ujęcia negatywne, bo wysiłek moralny jest –
ze swej istoty – dziełem konstruktywnym. I takie też jest przede wszystkim
ujęcie uroczystych zobowiązań katolickiej Polski, kończących się zwrotem
skierowanym do najwznioślejszego wśród ludzi ideału wychowawczego:
„Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko-Dziewico i Panno wierna”.
Otóż to, co uderza w szczegółach tego programu, to fakt, iż upatruje on fundamenty odnowy moralnej społeczeństwa katolickiego głównie w odnowie
pierwszej i zasadniczej komórki społecznej – rodziny3. Jest to także niewątpliwie wyraz realizmu w ujęciu życia ludzkiego, rozwijającego się – fizycznie
3 Warto zanotować znamienny fakt: w historycznym dniu 26 VIII 1956 tematyka kazań
głoszonych przez biskupów polskich ze szczytu jasnogórskiego nawiązywała wyraźnie
do problematyki życia rodzinnego.
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i moralnie – w warunkach środowiska rodzinnego. Jest to ponadto realistyczne liczenie się z tym współczesnym zjawiskiem społecznym, które bywa
nazywane „kryzysem rodziny”.
Ujęcie, o jakim mowa, pozostaje w doskonałej harmonii z zainteresowaniami aktualnymi w Kościele powszechnym. „Nie istnieje w porządku
natury wśród instytucji społecznych taka, która bardziej leżałaby Kościołowi na sercu niż rodzina” – mówił niedawno Pius XII4. Brzmi ta troska jak
obawą przed jakimś wielkim zagrożeniem. „Nasza myśl – mówi papież w jednej z ostatnich encyklik – zwraca się ku rodzinom chrześcijańskim; zaklinamy je, by zostały wierne swemu powołaniu, w którego pełnieniu nikt ich
nie zastąpi”5. Kościół dostrzega jasno, jakiej miary wartości są uwarunkowane zagrożonym poziomem tej instytucji, od której „jednostka i społeczeństwo, naród i państwo, sam wreszcie Kościół – zależą w swym istnieniu”6.
Stwierdzić zresztą wolno, że zainteresowanie Kościoła rodziną nie jest
bynajmniej zjawiskiem odosobnionym. „Coraz wyraźniej rodzina staje się
centrum ogólnego zainteresowania – stwierdza J. David. Coraz wyraźniej
powraca świadomość tego, jakie wartości są w niej ukryte i jak doniosłe
zapadają tu decyzje”7.
Fakt powszechnego aktualnie zjawiska „zwrotu ku rodzinie” i głębokiej
troski Kościoła o rodzinę stanowi tedy zaszczytne tło dla programu odrodzenia moralnego, który w pełni respektuje rolę rodziny w realizowaniu
przez chrześcijański naród swego dziejowego posłannictwa.

Problemy kluczowe
Prawa moralne życia rodzinnego – tak stałe, jak prawo natury, na którym się opierają – porównane z rzeczywistością, jaką winny kierować, dają
4 Pius XII, Przemówienie nt. obrony rodziny z 27 XI 1958, Discorsi e radiomessaggi, 1–3, 417.
5 Pius XII, Enc. Le Pélerinage de Lourdes, „L’Osservatore Romano” z 14 VII 1957.
6 Por. Pius XII, przemówienie z 29 X 1951 O problemach moralnych życia małżeńskiego, Discorsi
e Radiomessaggi, 13, 333–353.
7 J. Leclercq, J. David, Die Familie, Freiburg 1955, s. VI (przedmowa). W cytowanym dziele dokonany został instruktywny przegląd danych świadczących o zjawisku „zwrotu ku rodzinie”
(tytuł rozdziału) na terenie nauki, prawodawstwa i przejawów życia społecznego – w przekroju światowym (s. 199–257). Do tego zagadnienia nawiązuje publikacja Organisations familiales dans le monde, Paris 1949.
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obraz tych problemów (w języku potocznym nazywanych chętnie „trudnościami”), które charakteryzują „kryzys” współczesnego życia rodzinnego.
Wydaje się, iż wolno je ująć w trzy główne grupy: problem kultury współżycia w małżeństwie, problem świadomego rodzicielstwa oraz problem
wychowania 8. Pierwszy sygnalizowany jest – najwymowniej może – przez
rosnącą stale (mamy na uwadze warunki rodzime) falę rozwodów (w okresie
1945–1956 wzrosły one do poziomu 50 promili; stan ten nadal się pogarsza);
drugi – samym zjawiskiem (bardzo nowym) upowszechnienia się świadomego rodzicielstwa; ostatni – poprzez narastające trudności wychowawcze,
zgłaszane przez środowiska rodzinne i uwidaczniające się w różnych przejawach życia młodzieży (kryzys autorytetu, brak karności, rozprzężenie seksualne, pijaństwo, przejawy nihilizmu moralnego). W sumie – dla programu
zobowiązującego „stać na straży nierozerwalności małżeństwa”, „czuwać
na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne
[…], dar życia uważać za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb narodu”, „wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi”, a więc w rezultacie „wzmacniać w rodzinach królowanie Jezusa
C hrystusa” – zadanie równie wielkie, jak do zrealizowania konieczne.
Jak wyglądają – choćby szkicowo tylko nakreślone – szczegóły tej
potrójnej problematyki?

Kultura współżycia w małżeństwie
1. Wydaje się, że istotnie ważne dla właściwego naświetlenia szczegółów
z zakresu problematyki współczesnego życia rodzinnego jest zwrócenie
uwagi na prawdy świadczące o najgłębszych podstawach tych wartości,
o których zachowanie w instytucji rodzinnej chodzi – o cechy tych wartości w najpełniejszym znaczeniu humanistyczne. Ujmują to zagadnienie zwięźle następujące stwierdzenia Jean’a Leclercq’a: 1° „Mówi się często
o chrześcijańskiej nauce na temat małżeństwa i rodziny. Otóż ta chrześcijańska nauka o rodzinie jest jednym z najwymowniejszych przykładów
świadczących o łączności istniejącej między Objawieniem a moralnością
naturalną”; 2° „Cała historia świadczy o tym, że chrystianizm na polu życia
8 Tak m.in. ujęto to zagadnienie na kursie duszpasterskim w Krakowie 8 I 1957.
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rodzinnego ograniczył się do tego, by przyjętą tradycję ludzkości uszlachetnić i doprowadzić do pełnego rozkwitu. Moralność chrześcijańska jest
naprawdę moralnością ludzką”9.
Odnosi się to w całej rozciągłości także do postulatu jedności i nierozerwalności małżeństwa. Współczesne zdobycze etnologii, zdecydowanie
odrzucające apriorystyczną teorię ewolucjonizmu o pierwotnym chaosie
życia małżeńskiego10, posiadają tu swoją wymowę. Chodzi o prawa, które
zakreślił życiu człowieka jego Stwórca. Prawodawca Nowego Zakonu powie:
„Czyż nie czytaliście, że ten, który stworzył człowieka na początku,
«mężczyzną i niewiastą stworzył ich» i rzekł: «Dlatego opuści człowiek
ojca i matkę i złączy się z żoną swoją, i będą dwoje w jednym ciele. A tak
już nie są dwoje, ale jedno ciało». Co tedy Bóg złączył, człowiek niech
nie rozłącza” (Mt 19, 4–6; por. Rdz 1, 27; 2, 24).
Otóż wolno niewątpliwie – będzie się to odnosiło we właściwych proporcjach także i do innych zagadnień z zakresu problematyki życia rodzinnego – widzieć w prawie natury potężnego sprzymierzeńca w wysiłkach
o zdobycie tych wartości moralnych, które gwarantują harmonię współżycia
małżeńskiego. I nie jest to tylko uwaga uzasadniająca optymizm w podejmowaniu wysiłków nad odrodzeniem moralnym rodziny, ale wyraźna wskazówka dla metod pracy na rzecz moralnego stylu życia rodzinnego – w tym
wypadku współżycia małżeńskiego – realizującego najzdrowsze pragnienia ludzkie, osiągane poprzez wierność prawom natury. Wszak, jak mówi
Häring, „ludzka miłość seksualna ze swej natury domaga się tego, by była
nieodwołalna i wyłączna. Miłość małżeńska jest ze swej natury tak wyłączna,
że człowiek nie chce dzielić jej z innymi”11.

9 J. Leclercq, J. David, Die Familie, dz. cyt., 9, 383.
10 Głównie dzięki badaniom Grossego, Westermacka, W. Schmidta i Thurnwalda – por. tamże, 3.
11 B. Häring, Soziologie der Familie, Salzburg 1954, 68n. Autor dodaje przy tym uwagę, mającą istotne znaczenie dla problematyki rodzinno-wychowawczej: „Dziecko potrzebuje jakby ciepłego gniazda, w którym by mogło duchowo dojrzewać, potrzebuje złączonej wierną
miłością rodziny, potrzebuje harmonii wśród rodzeństwa, rozwijającej się w atmosferze
miłości rodzicielskiej”.
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Istnieje tu powiązanie z zagadnieniem prawa małżeństwa i rodziny
do szczęścia (rodzina jest instytucją szczęścia12), a w konsekwencji – z zagadnieniem umiejętności zdobywania szczęścia rodzinnego
iw
 drażania do tej umiejętności.
2. W związku z powyższym zagadnieniem pozostaje istotnie ważne dla
współżycia małżeńskiego prawo: bynajmniej nie zapominając o tym, że człowiek wchodzi w instytucję małżeńską z całą swą naturą psychofizyczną,
należy zarezerwować właściwe miejsce w harmonijnym współżyciu małżeńskim dla roli czynników psychicznych. Chętnie oddajemy tu głos
refleksjom dydaktycznym współczesnego publicysty:
Szkoda, że tak mało i tak rzadko pisze się i mówi o bogatym życiu psychicznym kochającego się i szczęśliwego małżeństwa katolickiego. Słyszy się
tylko, jakie powinno być, oczekuje się, że przyniesie szczęście, ale nie spotyka
się wcale dróg i metod umożliwiających zdobycie, czynne i świadome, swego
własnego szczęścia […]. Zbyt wiele przypisujemy działaniu miłości, którą
uważamy za niezmienną i najważniejszą podstawę szczęścia w małżeństwie.
Za mało przypisujemy wagi do znaczenia rozsądku, trzeźwości w sądach
o sobie i o partnerze […]. Za mało rozpowszechnione są wiadomości z psychologii indywidualnej i za mało wykazujemy inicjatywy w poszukiwaniu
materiału do analizy postępowania własnego i drugich”13.
Na marginesie powyższych refleksji warto zanotować i tę charakterystyczną uwagę, wyjętą z pracy napisanej na temat współczesnej problematyki
małżeńskiej przez małżonków Cailleux: „Zaufanie jest według moich pojęć
jedynym rzeczywiście niezastąpionym elementem, jeżeli małżeństwo ma być
udane. Rozumiem przez to oczywiście szczere i wzajemne zaufanie”14.
12 Istnieje godne dokładnego przeanalizowania zjawisko niedoceniania tego faktu, wyrażające się na przykład w treści twórczości artystycznej, która daleko chętniej, a raczej niemal
wyłącznie nawiązuje do motywów życia przedmałżeńskiego; co więcej, istnieją szeroko
rozwinięte tendencje (powieść, teatr, film) fascynowania się „powabami” zjawisk przeciwstawiających się szczęściu rodzinnemu (zdrady małżeńskie, nieobyczajność, rozwody itp.).
13 J. Radziejewski, U podstaw szczęścia w małżeństwie, „Wrocławski Tygodnik Katolicki” (1975)
nr 24.
14 M. Cailleux, Eheprobleme, Berlin–Köln 1955, s. 205. W związku z zagadnieniem preponderancji czynników psychicznych we współżyciu małżeńskim książka – nie odznaczająca się
ścisłą ortodoksją katolicką – zawiera następującą charakterystyczną uwagę: „Ebenso wie
ich behaupte, dass es keine vollkommene Liebe ohne den Sinnengenuss gibt, glaube ich
auch nicht an eine echte Liebe, die sich nur darauf aufbaut”, tamże, s. 56.
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3. Znanemu zjawisku polaryzacji, stanowiącemu warunek harmonijnego
współżycia małżonków, grozi współcześnie nieporozumienie powstałe
w związku z tendencją „równouprawnienia płci”, rozumianego nie jako
rzeczywiste równouprawnienie, oparte na posiadaniu tej samej natury ludzkiej, ale jako dążność (będąca wyrazem jakiegoś raczej kompleksu niższości kobiety, upatrującej swoje wyniesienie w możliwości dokładnego kopiowania mężczyzny) do zniwelowania tego głębokiego zróżnicowania, jakie
przecież, jak to pięknie formułuje Fr. Arnold, „rozciąga się na wszystkie
stopnie egzystencji [mężczyzny i kobiety], od dziedziny fizjologiczno-anatomicznej, instynktowej i uczuciowej, aż do najgłębszych zjawisk religijnych
i mistycznych”15.
To naturalne zróżnicowanie przedziwnie sublimują wartości religijne,
i to bynajmniej nie tylko w oderwaniu od zjawisk życia rodzinnego, ale właśnie w jego ramach. Gdy więc Bossuet twierdzi, iż „pierwszym królestwem
wśród ludzi jest królestwo ojcowskie”, chętnie przyjmujemy komentarz
tej myśli mówiący, iż „autorytet ojcowski ma w sobie coś boskiego” i że
„nic lepiej nie mówi ojcu – głowie rodziny o jego godności i obowiązkach,
jak poczucie, że jest on przedstawicielem i wysłannikiem Boga wobec swej
żony i swych dzieci”16; i to, dodajmy, poczucie wzbogacone świadomością,
że żona – to dziecko Boże, i że dzieci – to także dzieci Boże. Powołanie
kobiety zaś scharakteryzował z właściwą sobie głębią i maestrią artysty
słowa bp Fulton J. Sheen w następującym sformułowaniu:
Jedną z najpiękniejszych lekcji daje nam zwiastowanie: jest to powołanie
kobiety do najwyższych wartości religijnych. Jest tam Maryja, przywracająca powołanie kobiety od początku świata – powołanie, by być dla ludzkości nosicielką tego, co boskie. Każda matka daje światu coś boskiego,
kiedy rodzi dziecko, bo duszę każdego dziecięcia stwarza Bóg. Matka staje się więc współpracowniczką Bożą; nosi to, co tylko Bóg może dać. Jak
kapłan w porządku Odkupienia w chwili konsekracji umieszcza na ołtarzu Zbawiciela Ukrzyżowanego, tak matka, w porządku stworzenia,

15 Fr. X. Arnold, La femme dans l’Église, Paris 1955.
16 P. Charmot SJ, Esquisse d’une pedagogie familiale, Paris 1946, s. 55n.
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umieszcza duszę, która wyszła z ręki Bożej, w kołysce ziemskiej, przygotowanej jej rękami17.
Istnieje zupełna harmonia między tymi słowami a znanym powiedzeniem Leona Bloy: „Im bardziej kobieta jest święta, tym bardziej jest kobietą”.

Świadome rodzicielstwo
W zakres postawionego tu zagadnienia wchodzi także sprawa nazywana
„obroną życia nienarodzonych” – sprawa nie przedstawiająca od strony
zasad żadnych niedomówień18, a jednocześnie w konsekwentnej i absolutnie koniecznej realizacji wymagająca zmobilizowania sił w skali określonej
słowami: „Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu, płacąc
obficie krwią własną”.
Bardziej złożonym zasadom podlega problematyka „regulacji urodzeń”
lub inaczej – „regulacji poczęć”19, wymagająca – praktycznie – p
 onawianych
komentarzy.
Zbędną chyba rzeczą byłoby szersze uzasadnianie aktualności omawianego problemu20. Bardziej celowe wydaje się dokonanie jego szczegółowej
analizy.
1. Jest sprawa bezsporną, iż istnieje moralnie poprawna, zgodna z prawem Bożym i naturalnym, „regulacja poczęć” – w przeciwieństwie do tych
17 F. J. Sheen, Le premier amour du monde, Tours 1953, s. 89.
18 Zasady te, wraz z zagadnieniem powikłanych chirurgicznie przypadków, zostały ostatnio
zwięźle omówione w artykule ks. S. Malisza, Vademecum duszpasterza w zakresie obrony
życia, „Ateneum Kapłańskie” 55 (1957), s. 257–269.
19 Termin ten nie przyjął się dotąd w oficjalnej nomenklaturze kościelnej (choć wyraża w sposób ścisły myśl Kościoła), jest jednak szczęśliwą zdobyczą polskiego piśmiennictwa naukowo-publicystycznego i zaleca się swoją precyzją w ujęciu zjawiska.
20 Pomijając znane ogólnie fakty (zwłaszcza zjawisko z zakresu praktycznego duszpasterstwa o charakterystycznej nazwie crux confessariorum), odnotujmy znamienne zdarzenie
świeżej daty: uczestnicy II Ogólnopolskiej Pielgrzymki Lekarzy na Jasną Górę (1 XII 1957)
w sposób spontaniczny podjęli na zebraniu dyskusyjnym to właśnie zagadnienie, wykazując niezwykłe nim zainteresowanie oraz wysuwając potrzebę gruntownego przepracowania problemu na forum lekarskim.
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metod ograniczania urodzeń, które się zwykło określać nazwą „kontrola
urodzeń” (birth control lub planned parenthood). Odbywa się ona drogą
powściągliwości małżeńskiej, stałej lub okresowej.
Mówiąc o moralnym problemie regulacji potomstwa, zwykło się mieć
na uwadze ten drugi rodzaj powściągliwości, i o nim tu jest mowa.
2. Eliminacja metod birth control jako zjawiska sprzecznego z prawem Bożym
i naturalnym ma – także praktycznie – zasygnalizowane wyżej znaczenie dla całości problemu. Gdy więc na przykład Pius XII mówił niedawno
(sformułowanie zasad zostało wielokrotnie z całą precyzją i wyrazistością
dokonane, a jednak – rzecz charakterystyczna – Kościół uważa za stosowne
często je przypominać21), że:
Wszelki zamach małżonków w wykonaniu aktu małżeńskiego lub w rozwoju jego naturalnych następstw, zamach mający na celu pozbawienie
go siły w nim tkwiącej i przeszkodzenie zrodzeniu nowego życia, jest niemoralny” oraz że „żadne «wskazanie» lub potrzeba nie mogą zmienić czynności wewnętrznie złej (podkreślenia – K. M.) w akt moralny i godziwy”22,
to w tym ujęciu doktrynalnym zawiera się jednocześnie ważna wskazówka,
iż treść zasad moralnych musi tu być wyrażona i uargumentowana w całej
pełni: są one niezmienne, opierają się na prawie natury, bronią przed czynami wewnętrznie, z natury, złymi, uczą zdrowego moralnie, zgodnego
z naturą postępowania. „Prawa naturalne – mówi biolog – obowiązują
wszystkich ludzi i wszyscy są wobec nich równi. Prawa te są powszechne
i nieubłagane […]. Nikt nie może przekraczać ich bezkarnie”23. I nic dziwnego, że medycyna współczesna dostarcza tu takich danych, jak ogłoszone
przez Mertensa de Wilmarsa w jego głośnej publikacji Psychopathologie
de l’anticonception24, lub jak świadectwo Alberta Niedermeyera, mówiącego:
[Z punktu widzenia higieny] każda forma prewencji (birth control) jest
na dłuższy czas zdrowotnie szkodliwa. Stopień tej szkodliwości rośnie
wraz ze stopniem pewności skutku nieomal równomiernie […]. Gdy
21
22
23
24

Por. S. Malisz, Vademecum…, art. cyt., s. 257.
Pius XII, Przemówienie z 29 X 1951, 1.c., 417n.
A. Carrel, Réflexions sur la conduite de la vie, Paris 1950, s. 27.
Por. L. Mońko TJ, Z psychopatologii praktyk antykoncepcyjnych, „Ateneum Kapłańskie”
55 (1957), s. 211–231.
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indywidualne szkody zdrowotne stają się zjawiskiem masowym, to już
w tym zjawisku kryje się szkodliwość dla zdrowia powszechnego25.

3. Zagadnienie regulacji potomstwa poprzez powściągliwość okresową wiąże
się z prawem fizjologicznym okresów naturalnej niepłodności i ta strona
zagadnienia należy do właściwej dziedziny nauk.
Słusznie oczekuje się od was – mówi Pius XII do reprezentacji służby zdrowia – byście były dobrze uświadomione co do medycznej strony tej znanej
teorii i co do postępów, których w tej dziedzinie można jeszcze oczekiwać,
by jednak – z drugiej strony – wasza pomoc i wasze rady nie opierały się
na zwykłych publikacjach popularnych, ale na naukowym obiektywizmie i na autorytatywnym sądzie sumiennych specjalistów w dziedzinie
medycyny i biologii26.
Otóż zastosowania praktyczne omawianego zagadnienia (zwłaszcza
metodyka pracy duszpasterskiej) muszą brać powyższy fakt pod uwagę.
Wskazuje na to wyraźnie ciąg dalszy cytowanych dyrektyw. „Nie jest to zadanie kapłana, ale wasze – pouczać małżonków czy to udzielając porad prywatnych, czy też za pośrednictwem poważnych publikacji o biologicznej
stronie tej teorii, nie pozwalając jednak wciągnąć się do jakiejś propagandy,
która nie byłaby ani słuszna, ani właściwa”. Wkład przedstawicieli odnośnych działów nauki w teoretyczne i praktyczne rozwiązywanie problemu jest
więc nieodzowny. Niezastąpiona zwłaszcza jest tu współpraca świata lekarskiego. Kościół natomiast kompetentny jest w dziedzinie „zasad moralnych,
którym podlega zastosowanie tej teorii”27 (zadania apostolskie wymagają
25 A. Niedermeyer, Compendium der Pastoralhygiene, Wien 1956, s. 275.
Skoro tak jest, skoro – jak syntetyzuje Fr. X. Arnold (rektor uniwersytetu w Tybindze) –
„Kompetentni ginekolodzy o bardzo różnych opiniach obserwują w klinikach mnóstwo
przypadków dowodowych, które ustalają, że użycie środków antykoncepcyjnych jest klęską dla ludzkości, klęską zwłaszcza dla fizjologii i psychologii kobiety, i że nie istnieje żadna neuroza funkcjonalna, która by nie była konsekwencją przedłużanych nadużyć seksualnych” (dz. cyt., 123) – trudno zrozumieć zjawisko niefrasobliwej aprobaty dla szerokiej
propagandy antykoncepcyjnej ze strony niektórych odłamów medycyny i wydawnictw
medycznych.
26 Pius XII, Przemówienie z 29 X 1951, l. c., 417n.
27 Tamże.
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zresztą także od przedstawicieli medycyny – dodaje papież – znajomości
i obrony tych zasad).
4. Istnieje zjawisko związane w sposób tak istotny z problemem regulacji potomstwa, że absolutnie nie da się go pominąć, rozważając zgodność
tej regulacji z naturą. Rodzina jest bowiem – z natury – instytucją życia.
„Powstaje dziś poważne zagadnienie, czy i w jakim stopniu obowiązek gotowości do służby macierzyńskiej można pogodzić z coraz to bardziej rozprzestrzeniającą się ucieczką do okresu naturalnej niepłodności, co zdaje się
być jawnym wyrazem woli z gotowością tą sprzecznej”28. Taki jest właśnie,
bardzo jasno zarysowujący problem, punkt wyjścia Piusa XII do rozważań
na temat dozwolonej regulacji potomstwa.
Właściwe rozwiązanie problemu jest podstawowym warunkiem należytej oceny moralnej omawianego zjawiska. Przecież wierna naturze rodzina
kocha życie, którego jest kolebką, tęskni za nim, w nim widzi swoją chwałę.
„Wielkość rodziny to dzieci, zdrowe i liczne dzieci, które rodzina tak długo
wychowuje, aż są one zdolne same sprostać zadaniom życiowym”29. I taki
jest normalny stan rzeczy. Jest to sytuacja, w której, jak mówi papież,
„małżonkowie szanują i doceniają zaszczyt budzenia nowego życia, którego rozkwitu oczekują ze świętą niecierpliwością” – i takie usposobienie
małżonków należy „pielęgnować”. (Przy ocenie moralnej powściągliwości
okresowej aktualne jest nadto stwierdzenie: „Jednym z podstawowych
zadań zdrowego porządku moralnego jest, by używaniu praw małżeńskich odpowiadało szczere wewnętrzne przyjęcie zadań i obowiązków
macierzyństwa”30).
Chodzi ciągle o sferę prawa naturalnego i jest zjawiskiem zrozumiałym całkowita harmonia istniejąca między wyżej przytoczonymi sformułowaniami papieża a wypowiedziami bardzo obcymi inspiracjom kościelnym. Za przykład niech służy choćby tylko charakterystyczna wypowiedź
(bynajmniej nieodosobniona w reprezentowanym środowisku światopoglądowym), jaka padła w głośnej i stosunkowo niedawnej dyskusji francuskiej
na temat propagandy neomaltuzjańskiej: „Młodej kobiecie, która marzy
28 Tamże.
29 J. Leclercq, J. David, Die Familie, dz. cyt., s. 211.
30 Pius XII, Przemówienie z 29 X 1951, l. c., 417n.

5. Problemy moralne współczesnego życia rodzinnego

97

o tym, by rodzić śliczne dzieci w dobrze urządzonym i jasnym mieszkaniu,
neomaltuzjanizm powiada: «Ponieważ brak jest mieszkań, unikaj dzieci.
Zamiast walczyć o piękne domy, zmniejszmy liczbę dzieci, by mogły one
wyżyć w norach»”31.
Argumentacja na rzecz zdrowej witalności życia rodzinnego opiera
się na szerokich podstawach. Zupełnie pomijając w tej chwili względy
jakby „pozarodzinne” (bardzo jednak istotne, na przykład stosunek
licznej rodziny do rozwoju kultury, stanu spraw gospodarczych, społecznych i obyczajowych), wspomnieć tu wypada przynajmniej o tych
aspektach zagadnienia, które się wiążą z zasygnalizowanym już problemem współżycia małżeńskiego i pozostającą do omówienia problematyką
rodzinno-wychowawczą.
Wpływ wielodzietności rodziny na jedność małżeńską jest widoczny
w świetle obserwacji pozwalających ustalić w sposób bezsporny istnienie
stosunku odwrotnie proporcjonalnego między ilością rozwodów a ilością
dzieci w rodzinie32. Wynika z tych obserwacji, że dzieci – zwłaszcza liczne
dzieci – stanowią szczególnie silną rękojmię trwałości małżeństwa.
Nie mniej znane są wartości wychowawcze licznej rodziny, która
posiada niezastąpione możliwości rozwijania cnót, budzenia ofiarności,
kształtowania charakterów. I na odwrót, sztucznie małe rodziny stanowią
okazję do łatwo dostrzegalnych ujemnych objawów wychowawczych, które
interesująco charakteryzuje Häring, mówiąc:
Społeczne następstwa sztucznie małych rodzin są łatwo dostrzegalne: niezastąpiony brak doświadczenia pochodzącego ze współżycia z siostrą czy
z bratem, niezaradność życiowa i psychologiczna ciasnota, egoizm jedynaka, fałszywy układ lat, niewystarczająca zdolność starszego pokolenia
do szybkich socjologicznych przemian naszej stechnizowanej epoki33.

31 M.-C. Vaillant Couturier, przemówienie relacjonowane przez „L’Humanité” 8 III 1956.
32 Por. J. Leclercq, J. David, Die Familie, dz. cyt., 191, nr 39.
33 B. Häring, Soziologie der Familie, dz. cyt., s. 68. Znane są niesprzyjające warunki procesu wychowawczego jedynaków: „Wrażliwość, lęk rodziców wobec najmniejszych objawów chorobowych jedynaka, przesadny egocentryzm dziecka stanowią godny pożałowania kompleks psychiczny. Jedynak nie jest nieszczęśliwy w sensie ogólnym, lecz nie jest normalny”,
Audit, Tisserant-Porrier, L’Eugénique et l’Euthénique, Baillière 1953, s. 173.
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5. Wiążące się z zagadnieniem wiernej naturze witalności rodziny pojęcie
„licznej rodziny” wymaga sprecyzowania, które dostarcza dalszego elementu
do właściwego postawienia moralnego problemu regulacji potomstwa.
Spotykamy się tutaj w sposób bardzo wyraźny z kierowniczą rolą rozumu,
któremu w poprawnym działaniu moralnym podporządkowane są wszystkie popędy, a więc i popęd seksualny. Otóż zasadę moralną odnoszącą się
do liczebności dzieci, sformułować można zwięźle: „Idealna ilość dzieci –
to ilość rozumna”34.
Problem niewątpliwie zasługuje na to, by wejść w jego szczegóły.
Uczynimy to, korzystając z dojrzałych sformułowań bpa Fr. von Strenga:
Ile dzieci powinna mieć rodzina, jeżeli chce być wierna naturze i żyć
zgodnie z wolą Stwórcy? Byłoby błędem sądzić, że Kościół uczy lub uczył,
iż małżonkowie mają wydać na świat tyle dzieci, ile to w ogóle jest możliwe. Istnieje przecież, jak się rzekło, zjawisko licznej rodziny przeciwnej
naturze. Wtedy, gdy małżonkowie nie praktykują żadnej powściągliwości, nawet krótko po urodzeniu dzieci. Także i ci małżonkowie nie postępują zgodnie z wolą Bożą, którzy dają życie większej liczbie dzieci niż ta,
jaką chcą lub mogą wychować. Mówimy więc o licznej rodzinie wiernej naturze i powiadamy: małżonkowie powinni być gotowi dać życie
tylu dzieciom, by wypełnić tę przestrzeń życiową, jaką ich rodzinie
zakreślił Bóg. Mówiąc o przestrzeni życiowej, mamy na myśli te różne
dane, w których Opatrzność postawiła rodzinę. Przestrzeń życiowa rodziny jest z woli Bożej określona – mniej lub bardziej jasno – przez trzy
granice: 1° zdrowie obojga rodziców, 2° położenie gospodarcze – przy rozumnym wzięciu pod uwagę pozycji społecznej, 3° duchowe możliwości
wychowawcze, zwłaszcza matki, oraz możliwości wychowawcze w danym
czasie i danym środowisku, a więc: położenie gospodarcze, majątek, zarobki, mieszkanie, stopa życiowa, zdrowie – z jednej strony, a z drugiej –
kwalifikacje wychowawcze, przy prostocie, oszczędności, niewygórowanych wymaganiach. Krótko mówiąc: małżonkowie powinni dać chętnie
Bogu tyle dzieci, ile to jest dla nich – we wskazanych ramach – możliwe.
W czasach biedy i kryzysu przestrzeń życiowa wielu rodzin została bardziej zacieśniona niż w czasach pomyślnych. Toteż istnieje potrzebne
34 J. Leclercq, J. David, Die Familie, dz. cyt., s. 208.
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i dozwolone ograniczenie liczby dzieci, potrzebna i dozwolona tzw.
regulacja urodzeń.
Dozwolona, moralnie dobra jest regulacja urodzeń, gdy wszystkie jej pobudki i środki są dobre. Małżonkowie, którzy ograniczają liczbę dzieci
z egoizmu, wygodnictwa, zamiłowania do zabaw i przyjemności, ze skąpstwa, nie spełniają tego, co jest sensem ich życia, a w każdym razie żyją
w wymienionych grzechach i błędach. Gdy zaś liczbę dzieci ogranicza
ofiarność, czystość obyczajów, powściągliwość, pracowitość i dobroczynność – mówimy o nielicznej rodzinie wiernej naturze i o małżonkach,
którzy wypełniają sens swojego życia.
Dozwolona regulacja urodzeń ma miejsce wtedy, gdy małżonkowie chętnie dali życie tej pełnej liczbie dzieci, którą mogą zrodzić i wychować,
a potem – w sposób dozwolony – nie dopuszczają do poczęcia nowych
dzieci. Dozwolona regulacja urodzeń ma miejsce także wtedy, gdy młode małżeństwo rozkłada urodzenia na dłuższy czas, tak że urodzenia nie
mają miejsca co rok, ale następują w dwu- lub kilkuletnich odstępach czasu. Podkreślamy raz jeszcze: w sposób dozwolony i z zupełnie u
 czciwych
powodów35.
Rola i znaczenie akcentowanych tu „zupełnie uczciwych powodów” wiąże
się z poruszonymi już zagadnieniami. Zasady zostały tu przez Piusa XII ujęte
w następujących słowach:
Z tego pozytywnego i obowiązkowego świadczenia (bonum prolis) mogą
[małżeństwo] uwalniać – także na okres dłuższy, a nawet na cały czas
trwania małżeństwa – poważne motywy, jak te, które nierzadko znajdują
się w tzw. wskazaniu: medycznym, eugenicznym, ekonomicznym i społecznym […]. Jeżeli jednak – zgodnie z rozumnym i słusznym sądem –
tego rodzaju poważnych racji nie ma, wola unikania stale płodności przy
jednoczesnym pełnym zaspokajaniu naturalnych skłonności zmysłowych
może płynąć tylko z fałszywej oceny życia i z motywów obcych zdrowym
zasadom moralnym36.
35 Fr. von Streng, Das Geheimnis der Ehe, 1953, s. 89–95, cyt. za: J. Leclercq, J. David, Die Familie,
dz. cyt., s. 209.
36 Pius XII, Przemówienie z 29 X 1951, l.c., 417n.
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Potrzeba regulacji potomstwa drogą systematycznego uciekania się
do okresów fizjologicznej niepłodności jest więc dla zdrowych moralnie
małżonków zjawiskiem, które oni widzą jako konieczność ograniczającą
ich naturalne pragnienia i tęsknoty.
W każdym razie – komentuje myśl papieża o. S. de Lestapis – systematyczne i wyłączne używanie okresów niepłodności w korzystaniu z praw
małżeńskich zakłada, by uniknąć ryzyka dewiacji w przeróżne formy […],
pewien rodzaj żalu, iż nie można rozumnie dać życia większej liczbie
dzieci. Jest rzeczą pożądaną, by w takiej czy innej postaci istniała wielkoduszność, rzetelna gotowość. W ten sposób utrzyma się mimo wszystko
stwórcze fiat, które nie powinno nigdy opuszczać prawdziwej miłości37.
6. Na problem regulacji potomstwa wolno więc spojrzeć od strony tak często obecnie sygnalizowanych przez praktykę życiową trudności rodzinnych. Papież nie ukrywa, iż te właśnie zjawiska były powodem ponownego
(i – zauważmy – bardzo doktrynalnie jasnego) zajęcia przez Kościół stanowiska wobec problemu regulacji potomstwa („Kościół umie ze współczuciem i zrozumieniem oceniać rzeczywiste trudności współczesnego życia
małżeńskiego”38).
7. Istnieje ponadto narzucający się z niezwykłą siłą wzgląd na szeroko
oddziałujące niebezpieczeństwo wynaturzeń życia małżeńskiego. Jest
to wzgląd moralno-leczniczy, na który Kościół zwrócił uwagą w dawno
już danej dyrektywie, przeznaczonej dla praktyki duszpasterskiej: „Conjuges praedicto modo matrimonio utentes inquieandos non esse, posseque
confessarium sententiam de qua agitur illis conjugibus, caute tamen, insinuare, quos alia ratione a detestabili onanismi crimine abducere
frustra tentaverit”39.
8. Zagadnienia regulacji potomstwa drogą wykorzystania fizjologicznej
niepłodności okresowej nie wyczerpują – nawet w samej tylko dziedzinie
37 De Lestapis, Les vraies valeurs de la vie conjugale, Paris 1953, s. 53.
38 Por. Pius XII, Przemówienie z 27 XI 1951, l. c., s. 413–418.
39 S. Paenit., 16 VI 1880.
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prokreacji – aspekty wyłącznie negatywne. Zwrócił na to już uwagę odkrywca
tego zjawiska fizjologicznego Knaus40. Nowsze opinie potwierdzają słuszność
tego stanowiska. Godne podkreślenia uwagi wypowiada na ten temat A. Martin, autor doskonałego traktatu teologiczno-kanonicznego o małżeństwie:
[Metoda ta] pozwala przede wszystkim łatwiej mieć dzieci, umożliwiając wybór czasu najbardziej umożliwiającego poczęcie dziecka. Ponieważ
czas ten jest znany, pozwala to mieć dzieci w odpowiednich odstępach
czasu i wybrać dla współżycia małżeńskiego okres, w którym rodzice cieszą się dobrym zdrowiem. W ten sposób odkrycie, o jakim mowa, będzie
mogło wpłynąć dodatnio zarówno na liczbę, jak i na jakość potomstwa41.
9. Uderza w zacytowanej w pkt. 7 dyrektywie troska o trafność taktyki praktyczno-duszpasterskiej w traktowaniu zagadnienia regulacji potomstwa.

40 Wypowiada się on na ten temat w sposób następujący:
„Pominąwszy obyczajowe znaczenie towarzyszące świadomemu rodzicielstwu wydaje się
to nieobojętne dla rozwoju potomstwa. Bo odtąd mężczyzna i kobieta mogą się fizycznie przygotować do aktu rodzicielskiego, wyłączając na pewien czas przedtem wszystkie
okoliczności szkodliwe dla siły fizycznej i rozrodczej, jak np. w okresie po chorobach, zatruciach, po nadmiernym spożyciu alkoholu, nikotyny, a zatem – z pełną energią życiową
dając życie dziecku.
Mogą odtąd w wyborze czasu dla dania życia swemu potomstwa uwzględniać nie tylko
swój własny stan zdrowia i w ten sposób stworzyć korzystne warunki dla rozwoju dziecka w łonie matki, lecz świadome dawanie życia umożliwia im także troskę o dobro noworodka, gdy jego urodzenia unikają w gorących dniach miesięcy letnich, dzięki czemu mogą
ustrzec niemowlę przed występującymi w tym czasie wielkimi niebezpieczeństwami sztucznego odżywiania. I wreszcie istnieje – jako naturalne następstwo – dla każdej pary małżeńskiej możliwość ograniczenia potomstwa do tej liczby, jakiej wymaga szczęście rodziny
i pomyślność gospodarcza.
Nie pozostaje bez znaczenia dla rozwoju dziecka także to, czy obie komórki rozrodcze złączą się z sobą wkrótce po opuszczeniu gruczołów płciowych, a więc w stanie najwyższej
zdolności życiowej, czy też stosunkowo długo muszą na siebie czekać i dopiero w stanie
wygasania tej zdolności następuje ich zespolenie. Wydaje się, iż to, co wykazały badania
na zwierzętach, jest także zupełnie prawdopodobne w stosunku do ludzi: niedostateczny
rozwój albo anomalie natury mogą być następstwem zjednoczenia komórek, które się połączyły na krótko przed całkowitą utratą swej zdolności witalnej, a więc dopiero po daleko
rozwiniętym uszkodzeniu ich substancji komórkowej. Wszystkim tym szkodliwym wpływom starzejących się komórek na rozwój dziecka można będzie zapobiec przez świadome dawanie życia, a więc przez współżycie na krótko przed owulacją”, H. Knaus, Die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage der Frau und deren richtige Berechnung, Düsseldorf 1951,
s. 49n.
41 A. Martin, Le Mariage, Rennes 1955, s. 149.

102



W służbie prawdzie o rodzinie

Obowiązujące w tym względzie zasady postępowania42 wypływają ze złożoności całego zagadnienia oraz możliwości nadużyć, nieporozumień i niebezpieczeństw43, związanych z powierzchownym i pozbawionym taktu traktowaniem zagadnienia wyjętego z kontekstu zasad moralnych, do których
dziedziny należy: zasad moralnych życia rodzinnego.

Problemy wychowawcze
Zagadnienie uprawnień i obowiązków rodziców w zakresie wychowania
swych dzieci należy chyba do najdokładniej omówionych zagadnień z dziedziny etyki rodzinnej44. A jednak niezastąpionej roli rodziców jako wychowawców dodaje blasku zdobycz naukowa świeżej daty. Przez swego odkrywcę
Lecomte’a du Nouy’a została ona przedstawiona w sposób następujący:
Poważnym czynnikiem doświadczalnym, z którego dotąd nie zdawano
sobie sprawy, jest psychologiczna wartość czasu. Czas ma inną wartość
w okresie dzieciństwa niż w wieku późniejszym. Dla dziecka rok jest –
fizjologicznie i psychologicznie – znacznie dłuższy niż dla człowieka dorosłego. Rok dziecka dziesięcioletniego odpowiada dwom latom człowieka dwudziestoletniego. Gdy dziecko jest młodsze, różnica jest jeszcze
większa. Czas przeżyty między trzecim a siódmym rokiem życia przedstawia prawdopodobnie okres równający się piętnastu lub dwudziestu latom
u człowieka dorosłego45. Właśnie w tym wieku dziecko buduje szkielet,
na którym zostaną umieszczone wszystkie zdarzenia jego przyszłego życia, a zwłaszcza jego kodeks moralny. W ten sposób tłumaczy się poważna
suma wiadomości, jaką może zgromadzić dziecko w okresie pierwszych

42 Omawia te zasady ks. S. Malisz, Vademecum…, art. cyt., s. 260.
43 Np. możliwość nadużyć przedmałżeńskich młodzieży, uzasadnianie – poprzez argument
godziwości metody powściągliwości okresowej – godziwości praktyk neomaltuzjańskich,
egoistyczne ujęcie uprawnień małżeńskich itp.
44 Por. wykaz literatury w Dictionnaire apologétique de la Foi chrétienne, I, 1871–1897; II, 917n.,
985, 975–1006; IV, 1284–1292.
45 Cytowany autor dodaje tu w przypisku uwagę: „Fakt ten został udowodniony i szczegółowo objaśniony w pracy Le Temps et la Vie, ogłoszonej w Paryżu w 1936 r.”.
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lat. Byłoby rzeczą bardzo pożądaną, by rodzice i wychowawcy brali fakt
ten fakt pod uwagę46.
Ze strony pedagogiczno-fachowej fakt ten zresztą był już i nieco dawniej
uwzględniany47. Wydaje się jednak, iż godzien jest on być traktowany niemal jak symbol tych oczekiwań pedagogicznych, które spełnić mogą tylko
rodzice. Otóż jest to symbol bardzo wymowny w zestawieniu ze współczesnym obrazem rezultatów pedagogicznego dzieła rodziców, obrazem dającym się scharakteryzować jako problem ogólnospołeczny, budzący najgłębszy niepokój. Tymczasem przecież rezultaty wychowania zawsze będą
wystawiały świadectwo przede wszystkim kwalifikacjom wychowawczym
rodziców.
Znajduje się tu naturalne przejście do dalszych, syntetyzujących rozważań.

Postulat przygotowania
Wychowanie jest sztuką, nie można więc przypisywać w procesie wychowawczym zbyt wielkiej roli wiedzy („uczeni nie są bynajmniej najlepszymi
wychowawcami”48), a jednak nie znaczy to bynajmniej, by kwalifikacje
wychowawcze – poza oczywiście łaską stanu, zapewnioną przez sakrament
małżeństwa, oraz darami naturalnymi – nie musiały być zdobywane w procesie poważnego przygotowania do trudnych zadań. Zaznaczający się drastycznie współczesny kryzys wychowania podkreśla tę potrzebę w sposób
wyraźny. Warto może przypomnieć wyniki badań, jakie w analogicznych
warunkach zostały przeprowadzone w stosunkowo niedalekiej przeszłości.
Ankieta, ogłoszona przez „La Croix” na temat „kryzysu wychowania rodzinnego”, doprowadziła do następującego wniosku: do najważniejszych
46 L. du Nouy, L’homme et sa destinée, Paris 1948, s. 169.
47 „Times Educational supplement” z 30 V 1931 zawiera następujące stwierdzenie: „W kształtowaniu charakteru istotne zadanie rodziców jest zakończone, zanim na widowni zjawi
się nauczyciel […]. Dzieło to dokonuje się podczas pierwszych siedmiu lat życia”, cyt.
za: Charmot SJ, Esquisse…, dz. cyt., 36, nr 1.
Na ostatnio przeprowadzonych w Warszawie kursach dla młodych małżeństw poruszono
problem oddziaływania wychowawczego rodziców jeszcze przed urodzeniem dziecka.
48 P. Charmot SJ, Esquisse…, dz. cyt., s. 107.
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przyczyn kryzysu należy zaliczyć brak przygotowania rodziców do ich
zadań wychowawczych. P. Verine, dyrektorka-założycielka „Szkoły rodziców”, doskonale wyraża w swej wypowiedzi myśl ogólną: „Podano
wspaniałe metody praktyczne celem uproszczenia i zorganizowania zajęć kulinarnych i gospodarczych, otacza się bardzo staranną opieką krzewy róż w ogrodach, studiuje się gruntownie sprawę przestrzeni, terenu,
atmosfery, ciepłoty, światła itp. A dziecko, małą roślinkę tak drogocenną i delikatną, zasługująca na to, by ją otoczyć wszelką opieką i zdobyć
się na wszelką ofiarę, wychowuje się po omacku, nie troszcząc się o teren, o wrażliwość, o konieczny klimat moralny, o granice tych możliwości. Wychowuje się je na los szczęścia, nie znając nawet ABC nowych
metod wychowawczych”49.
Wolno niewątpliwie pod tymi refleksjami podpisać się bez wahania.
Otóż przedstawiony wyżej perspektywiczny, bynajmniej więc nie
wyczerpujący zagadnienia, szkic na temat aktualnej problematyki moralnej życia rodzinnego dojść musi w konkluzji do sformułowania podobnego
postulatu także w dziedzinie innych kluczowych zagadnień tej problematyki,
a więc również w dziedzinie kultury współżycia małżeństw oraz świadomego
rodzicielstwa50. Dla roli przygotowania do małżeństwa rodzą się tu bardzo dalekie perspektywy, choć samo przygotowanie gwarantuje co najwyżej szczęśliwy start do właściwego rozwiązywania moralności problematyki
rodzinnej w ciągu całego życia każdej z rodzin.
Jest to niewątpliwie dziedzina wysiłków, które wobec współczesnych
zadań Kościoła w Polsce stanęły w bardzo bezpośredniej perspektywie –
jako warunek spełnienia przyrzeczeń narodu.

49 „La Croix” z 7 X 1932, cyt. tamże, 36, nr 2.
50 Szczególny nacisk na sprawę przygotowania do zadań życia rodzinnego położono, jak wiadomo, w programie obrad ostatniego Semaine Sociale de France, odbytego w Bordeaux pod
hasłem: „Familie 1957”; godny uwagi jest także fakt, iż wyjątkowe zainteresowanie wzbudził wygłoszony wtedy przez o. S. de Lestapis TJ referat nt. regulacji potomstwa. Por. „La
Documentation Catholique” z 4 VIII 1957, nr 1257, s. 1000–1010, 1017–1019.

6. Encyklika o godności rodzicielstwa*

1. Gdy przypadało dziesięciolecie encykliki Humanae vitae (25 VII 1978),
dobiegał końca pontyfikat Pawła VI. Papież zakończył życie kilka dni później,
w święto Przemienienia Pańskiego, 6 VIII 1978 roku.
Ładunek treści przekazanych Kościołowi i światu przez papieża Pawła VI
jest ogromny: ukazało się 15 tomów Insegnamenti di Paolo VI, obejmujących lata 1963–1977, przy czym każdy tom zawiera przeciętnie tysiąc kilkaset stron. Jednakże tekstem wśród tego ogromu treści szczególnym stała się
encyklika Humanae vitae. Żaden z dokumentów papieskich nie był oczekiwany z takim napięciem i żaden nie wywołał tylu sprzecznych reakcji:
„Nigdy papież nie otrzymał tylu spontanicznych podziękowań i świadectw
jednomyślności” – stwierdził Paweł VI publicznie już w dniu 4 VIII, dodając jednocześnie „Niemało jest takich, którzy się sprzeciwiają”. A więc znak
jednomyślności i znak sprzeciwu. Dlaczego?
Jean Guitton zauważył: „Dzień, w którym Paweł ogłosił ten tekst, jest
historycznym dniem jego pontyfikatu […]. Naśladował on wielkich prawodawców od Mojżesza do św. Pawła, od Augustyna do Kalwina”1. Rzeczywiście papież ukazał się Kościołowi i światu jako wielki prawodawca, ogłaszając encyklikę „po gorących modlitwach zanoszonych do Boga, mocą
powierzonego przez Chrystusa mandatu” (por. nr 6). Czy tak przyjęty został
głos Następcy Piotra – choćby przez tych, którzy wierzą, że jest Opoką
* Pierwodruk: K. Majdański, Encyklika o godności rodzicielstwa, „Tygodnik Powszechny”
21 X 1979, s. 1 i 4.
1 J. Guitton, Paweł VI i Rok Święty. W stronę pojednania, Poznań 1975, s. 25.
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i że otrzymał, on jeden, najbardziej autorytatywny mandat „utwierdzania
braci” (Mk 22, 32), i którzy są świadomi nauki przypomnianej przez Sobór:
„Uległość woli i rozumu w sposób szczególny okazywać należy Urzędowi
Nauczycielskiemu Biskupa Rzymskiego nawet wtedy, gdy nie przemawia
on ex cathedra” (KK 25)? Gdy nastąpiło – powagą najwyższą – rozstrzygnięcie, czy nastąpiło również umocnienie wszystkich poprzez „niewzruszoną naukę Kościoła, której Następca Piotra, razem z braćmi w episkopacie
katolickim, jest wiernym stróżem i tłumaczem” (HV, nr 31)?
Jak wiadomo, nastąpiły bolesne podziały, choć papież wołał z apostołem Pawłem: „Zaklinam was, Bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, odzywajcie się wszyscy w tym samym Duchu! Niech nie będzie wśród
was rozdwojenia! Żyjcie w harmonii, w jednym duchu i w jednej myśli” –
1 Kor 1, 10 (HV, nr 28).
Znakomity teolog kardynał Charles Journet w artykule napisanym
dla polskiego czasopisma teologicznego charakteryzował rolę encykliki
Pawła VI jako światło2. A może powtórzyło się właśnie i tu Janowe: „Światłość w c iemności świeci” (J 1, 5)?
Czym więc byłyby ciemności? Jak scharakteryzować przyczyny
rozdwojenia?
Warto się pochylić nad tymi pytaniami. Naprzód jednak trzeba może
zapytać, czy w gruncie rzeczy encyklika jest znana? Czy znany jest jej autentyczny tekst? Czy nie przesłoniły go komentarze, niekiedy zupełnie do tego
niepowołanych organów mass-mediów, informujących na przykład o wynikach przeprowadzonych „głosowań” na temat encykliki, to znaczy zdradzających brak elementarnego zrozumienia roli najwyższego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła? Czy więc tekst, który wymaga przyjęcia go „z uległością
woli i rozumu”, został przyjęty choćby „sine ira et studio”? – A przecież został
zaadresowany „do wszystkich ludzi dobrej woli” (nr 31).
2. Paweł VI od początku kładł nacisk na pozytywny charakter encykliki.
Na pierwszej audiencji generalnej po jej ogłoszeniu (31 VII 1968) mówił
o tym, że encyklika

2 Ch. Journet, Światło encykliki, „Ateneum Kapłańskie” (1969), z. 365.
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jest przede wszystkim pozytywnym wykładem moralności małżeńskiej
w relacji do misji miłości i płodności „w integralnej misji człowieka i jego
powołania, obejmującego nie tylko porządek naturalny i doczesny, ale również nadprzyrodzony i wieczny” (nr 7), chodzi więc o wyjaśnienie problemu mającego znaczenie podstawowe dla życia osobistego, małżeńskiego,
rodzinnego i społecznego człowieka3.
Dokonując już wkrótce po ogłoszeniu encykliki podsumowania głosów,
które wywołała encyklika (i które nadeszły „ze wszystkich stron świata
i od wszelkich kategorii osób”), odsuwał Paweł VI zdecydowanie sugestie
na temat negatywnego charakteru dokumentu:
Pragniemy przypomnieć, że norma przez Nas na nowo ogłoszona nie pochodzi od Nas, lecz że stanowi właściwość struktur życia, miłości i godności człowieka; znaczy to, że pochodzi z Prawa Bożego. Nie jest też normą, która ignorowałaby socjologiczne lub demograficzne warunki naszej
epoki, i nie jest w swej treści sprzeczna, jak niektórzy zdają się sądzić, z rozumnym planowaniem urodzeń, ani z postępem naukowym i z terapią,
ani – tym mniej – z rodzicielstwem naprawdę odpowiedzialnym, czy też
z pokojem i z harmonią życia rodzinnego (4 VIII 1968 r.).
Trosce o odczytanie pozytywnych treści encykliki pozostał Paweł VI
wierny do końca. Z okazji dziesięciolecia mówił papież do kardynałów:
Sądzimy, że przebyte już dziesięć lat od ogłoszenia dokumentu są okresem
dostatecznie długim, by lepiej ocenić – po pozytywnych świadectwach,
jakie wypowiedzieli poważni przedstawiciele nauki – doniosłość decyzji,
które wtedy podjęliśmy „coram Domino”; jest też okazją, by podkreślić
[…] zasadę szacunku dla praw tej natury, która – mówiąc z Dantem –
„zaczyna swą drogę w umyśle Boga i w Jego kunszcie” (23 VI 1978 r.).
3. Encyklika jest nowym światłem rzuconym na godność rodzicielstwa,
jednocześnie zaś na godność człowieka. Stąd bowiem pochodzi godność
rodzicielstwa – jedyna w całym świecie stworzonym – że jest ono ludzkie:
3 Insegnamenti, VI, 869.
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jest obdarzaniem życiem nowego człowieka przez rodziców – ludzi; jest
włączeniem w nurt stwórczej miłości Boga.
Rodzicielstwo jest więc zadaniem nobilitującym człowieka w całych
wymiarach jego człowieczej godności, a jednocześnie w całych wymiarach posłannictwa, jakim go obdarzył Stwórca, który człowieka stworzył
jako „mężczyznę i niewiastę”, i który błogosławiąc, powiedział do mężczyzny i niewiasty: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię” (Rdz 1, 27–28), a także w całych wymiarach powołania do współpracy
z Nim – Stwórcą wszystkiego, w sposób zaś wyjątkowy człowieka, stworzonego na Jego własny „obraz i podobieństwo” (Rdz 1, 26). Bo przekazując
życie, stają się rodzice „wolnymi i odpowiedzialnymi współpracownikami
Boga – Stwórcy” (nr 1). Współpracownicy Boga-Stwórcy są „wolni i odpowiedzialni”, gdyż są Jego obrazem. Zarazem zaś są współpracownikami Boga-Stwórcy, przekazując życie człowiekowi – „obrazowi Boga”.
Są to szczyty. Ale szczyty jeszcze nie najwyższe. Właśnie dlatego, że gdy
jest mowa o człowieku, trzeba uwzględnić „całe jego powołanie, obejmujące nie tylko porządek naturalny i doczesny, ale również nadprzyrodzony
i wieczny”. „Poprzez rodziców, którzy kochają swe dziecko, w którym żyje
Chrystus, przelewa się miłość Boga Ojca do Swego umiłowanego Syna” –
mówił do małżonków Paweł VI (4 V 1970).
Tak oto najbardziej autentyczny humanizm nie tylko zostaje ocalony, ale
odnajduje swoją nobilitację najwyższą.
„Homo cum in honore esset, non intellexit” – mówi Pismo. „Gdy człowiek dostąpił zaszczytu, nie zrozumiał tego”. Sprawy człowieczej nobilitacji
są do pojęcia niełatwe. Trudniej jeszcze przyjąć je jako program życia. Bóg
porozrzucał hojnie rodzicielskie dary. Tak hojnie jak samo człowieczeństwo.
Powołanie rodzicielskie bywa więc obniżane: bywa przecież dewaluowane
samo człowieczeństwo. Tendencja stała.
Odkrywać więc godność rodzicielstwa, to dźwigać człowieczeństwo.
Wkłada to stałe obowiązki na Kościół, zgodnie z jego posłannictwem.
Wkłada także obowiązki związane ze „znakami czasów” – z problemami
i pytaniami nowymi lub stawianymi na nowo:
Jeżeli w każdej epoce pełnienie tego obowiązku [przekazywania życia ludzkiego] stawiało przed sumieniem małżonków trudne problemy, to współczesny rozwój społeczeństwa ludzkiego spowodował takie przemiany,
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że powstały nowe zagadnienia, których Kościołowi nie wolno pomijać milczeniem, ponieważ odnoszą się do spraw tak bardzo związanych z życiem
i szczęściem ludzi4.
4. „Znaki czasów”, wywołane zachodzącymi współcześnie przemianami,
są w dziedzinie zadań rodzicielskich różnorodne: chodzi o problemy demograficzne, rozwój kultury i cywilizacji, a w związku z tym wzrost wymagań i aspiracji współczesnego człowieka (także w dziedzinie wychowania
i wykształcenia), promocję wartości osobowych (zwłaszcza osobowej godności kobiety), nowe widzenie roli i wymagań miłości małżeńskiej, tendencje do zracjonalizowania procesu przekazywania życia. Encyklika lojalnie
wylicza te wszystkie „nowe zagadnienia”5.
Są to sprawy „związane z życiem i szczęściem ludzi” także w wymiarach całej ludzkości. I mogą być rozwiązywane tylko jako w pełni ludzkie:
od wartości osobowych każdego człowieka (dającego i otrzymującego życie)
do problemów związanych z przyrostem naturalnym, interesującym bardzo
bezpośrednio całą rodzinę ludzką, pytającą, „czy pozwalają na to stojące
do dyspozycji zasoby”6, ale spowodowanym takim właśnie przede wszystkim zjawiskiem, że na miejsce dawnej losowej (powodowanej zwłaszcza przez
wysoką śmiertelność niemowląt) regulacji przyrostu naturalnego stało się
postulatem rodzicielstwo odpowiedzialne, mocniej angażujące rozum i wolę,
a więc pełniej ludzkie.
Odpowiedzi w pełni proporcjonalne do godności człowieka muszą być
w pełni ludzkie – w sposób integralny („cały człowiek i całe jego powołanie”); nie mogą to być odpowiedzi „cząstkowe, należące do porządku biologicznego, psychologicznego, demograficznego czy socjologicznego”7. Tak
również w zakresie dwóch głównych problemów, wysuwanych współcześnie, jakby reasumujących inne i wzajemnie z sobą powiązanych: problem
relacji rodzicielstwa do miłości małżeńskiej oraz problem rodzicielstwa
odpowiedzialnego8.

4
5
6
7
8

HV 1.
HV 2–3
HV 2.
Por. HV 7.
Por. HV 8–10.
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Miłość małżeńska – w pełni ludzka – ma za źródło Boga i za normę –
Jego „plan miłości”9. Jak uczy Sobór, ta „głęboka wspólnota życia i miłości
małżeńskiej [została] ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami”10. Wśród ochrzczonych małżeństwo jest sakramentalnym stanem życia,
a więc stanowi życie przekształcone w nową, nadprzyrodzoną rzeczywistość.
Miłość małżeńska nie przestaje przez to być prawdziwie ludzka, przeciwnie – encyklika podkreśla to na pierwszym miejscu – „jest to przede
wszystkim miłość na wskroś ludzka”. Właśnie dlatego chodzi w niej przede
wszystkim o zaangażowanie wolnej woli11. Realizując Boży plan miłości,
jest to miłość pełna, wierna, wyłączna i – wreszcie – rodzicielska, a więc
owocna i twórcza, jak każda autentyczna miłość i jak jej źródło: miłość Boga –
Stwórcy i Ojca. Bo miłość prawdziwa i prawdziwie ludzka jest miłością, którą
podzielił się z człowiekiem Bóg-Miłość. Bo rodzicielstwo jest mocą, którą
z człowiekiem się podzielił Bóg – Ojciec i Stwórca.
Taki jest Boży plan miłości. Ze swej natury, na mocy odwiecznego
porządku ustalonego przez Boga, miłość małżeńska skierowana jest ku rodzicielstwu. Ze swej natury, a więc w najściślejszym, wzajemnym związku.
Miłość – to życie. Miłość małżeńska to rodzicielstwo. (Niezawiniony i bardzo przykry dla rodziców, na próżno tęskniących za potomstwem, brak rzeczywistego rodzicielstwa nie czyni jednak małżeństwa nieowocnym: są ci
małżonkowie wezwani – jak mówił Paweł VI do pielgrzymki małżeństw
w dniu 4 maja 1970 roku – „by współdziałali we wzroście Ludu Bożego,
na różny sposób”).
Odpowiedzialne rodzicielstwo („na które dziś słusznie kładzie się taki
wielki nacisk”12) znajduje także właściwą ocenę w relacji do miłości, która
jest ludzka i urzeczywistnia Boży plan miłości: odkrywane prawa biologiczne, związane z odpowiedzialnym rodzicielstwem, „są częścią osoby ludzkiej”, konieczność opanowania ich jest możliwa dzięki rozumowi i wolnej
woli, a prawe sumienie rodziców jest „tłumaczem obiektywnego porządku
moralnego ustanowionego przez Boga”, „dostosowując swoje postępowanie do planu Boga-Stwórcy, wyrażonego z jednej strony w samej naturze

9
10
11
12

HV 8.
KDK 48.
HV 9.
HV 10.

6. Encyklika o godności rodzicielstwa

111

małżeństwa oraz w jego aktach, z drugiej zaś – określonego w stałym
nauczaniu Kościoła”13.
Prawo moralne, którego Kościół ma obowiązek strzec i nauczać – „zabezpiecza godność małżonków” (nr 18). To, co jest sprzeczne z tym prawem,
„z natury swej stoi zawsze w sprzeczności z prawdziwym dobrem człowieka” (nr 18). Toteż „Kościół jest w pełni świadom, że broniąc nienaruszalności prawa moralnego w odniesieniu do małżeństwa przyczynia się
do umocnienia wśród ludzi prawdziwej kultury” (tamże).
To właśnie dlatego, że sprzeczne z prawem moralnym, a więc z godnością małżonków i z prawdziwym dobrem człowieka, są praktyki przeciwne „intymnym i czystym” aktom małżeńskim, „przez które przekazuje
się życie ludzkie”. Prawo naturalne wymaga, jak uczy Kościół niezmiennie, „aby każdy akt małżeński zachował swoje wewnętrzne przeznaczenie
do przekazywania życia ludzkiego” (nr 11), zbliżenie małżeńskie bowiem
oznacza zarówno jedność, jak i rodzicielstwo (nr 12), akt więc wzajemnej
miłości nie może być dokonany z uszczerbkiem dla zdolności przekazywania życia (nr 13). Taki jest plan Boga-Stwórcy, a człowiek „nie jest panem
źródeł życia, ale raczej sługą planu ustalonego przez Stwórcę”, który jest
„Pierwszym Twórcą ludzkiego życia” (nr 13), przy czym ludzie naszej epoki
są szczególnie przygotowani do zrozumienia, jak bardzo ta nauka zgodna
jest z ludzkim rozumem (nr 12).
Akcent bardzo ludzki: ład moralny każe liczyć się ze stanem i uzasadnionymi życzeniami współmałżonka (nr 13). To właśnie w oparciu o „podstawowe zasady ludzkiej i chrześcijańskiej nauki o małżeństwie” Kościół
uczy stale, iż niedopuszczalnym sposobem ograniczenia liczby potomstwa
jest „bezpośrednie naruszenie rozpoczętego już procesu życia, a zwłaszcza
bezpośrednie przerywanie ciąży, choćby dokonywane ze względów leczniczych” oraz „bezpośrednie ubezpłodnienie, czy to stałe, czy czasowe”, jak
i „wszelkie działanie, które bądź to w przewidywaniu zbliżenia małżeńskiego,
bądź podczas jego spełnienia czy w rozwoju naturalnych skutków – miałoby
za cel uniemożliwienie poczęcia lub prowadziłoby do tego” (nr 14). Szukanie
usprawiedliwienia w dopuszczalności mniejszego zła jest nie do przyjęcia:
„Nie wolno brać za przedmiot aktu woli tego, co ze swej istoty narusza ład
moralny, a co tym samym należy uznać za niegodne człowieka” (tamże).
13 Por. HV 10.
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Niegodne człowieka. Antyhumanistyczne i niszczycielskie (nr 17). Choć
jednocześnie także zwrócone przeciw Bogu – Stwórcy, który jest Ojcem
i Miłością, i Zbawcą.
Natomiast „Kościół nie da się nikomu prześcignąć w chwaleniu i zalecaniu korzystania z rozumu w działaniu, co człowieka jako rozumne stworzenie tak ściśle zespala z jego Stwórcą” (nr 16). Toteż gdy istnieją słuszne
powody, „wolno małżonkom uwzględniać naturalną cykliczność właściwą
funkcjom rozrodczym […], regulując w ten sposób liczbę poczęć”. Korzystają małżonkowie z tego, co daje natura, a przy tym „umieją zrezygnować ze współżycia w okresach płodności – ilekroć ze słusznych powodów
przekazywanie życia nie jest pożądane – podejmują zaś współżycie małżeńskie w okresach niepłodności po to, aby świadczyć sobie wzajemną miłość
i dochować przyrzeczonej wzajemnej wierności (nr 16).
Wysiłki nawet wielkie, niekiedy heroiczne (por. nry 3 i 25), są tu konieczne.
Ale są to wysiłki, które „podnoszą godność człowieka i przysparzają dobra
całej ludzkości” (nr 20). Chodzi bowiem o prawo „ludzkiego życia przywróconego do pierwotnej prawdy i poddanego działaniu Ducha Bożego” (nr 19).
Chrześcijański humanizm.
Asceza, opanowanie, czystość – to wyposażenie miłości małżeńskiej
„w nowe, ludzkie wartości”. Przy czym te „prawdziwie ludzkie wartości”
mają głęboki sens wychowawczy (nr 21).
5. Encyklika wielkich wymagań związanych z godnością człowieka powołanego do rodzicielstwa stała się, powiedzieliśmy wyżej, znakiem sprzeciwu.
Przewidywał to papież na podstawie głośnej propagandy, która wyprzedziła
ukazanie się encykliki. Wahania i rozdźwięki spowodowała także różnorodność opinii teologów przed ukazaniem się encykliki (jeśli ich opinie nie
były zgodne przed ukazaniem się encykliki, to nie mogły być zgodne bez
„szczerego posłuszeństwa, jakie zewnętrznie i wewnętrznie należy okazywać Nauczycielskiemu Urzędowi Kościoła”, nr 28). Nade wszystko jednak
sprzeciwy wiązały się i wiążą z misją ewangelizacyjną Kościoła, która go upodabnia do Chrystusa – „Znaku, któremu sprzeciwiać się będą” (Łk 2, 34;
por. nr 18). Jest więc i obecnie „znak sprzeciwu” jakby uwierzytelnieniem
autentyczności tej misji.
Tak więc encyklika spotkała się ze strony wielu nie z oczekiwaniem
na przyjęcie jej światła, ale z przygotowanymi w okresie oczekiwania
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własnymi koncepcjami. Choć papież ostrzegał, że Kościół nie jest „in dubio”,
ale „in studio” (nie w stanie wątpienia, lecz w stanie studium).
Wolno zresztą przeprowadzić choćby krótką refleksję nad tym, na jakim
tle współczesności odczytywana była jej treść.
Pokusa dla współczesnej epoki ogromnego rozwoju i postępu techniki
typowa – to coraz większe stechnicyzowanie życia zamiast jego coraz większej humanizacji. Kościół – stróż prawa moralnego przestrzega i broni człowieka, aby nie rezygnował, „zdając się na środki techniczne” (nr 18). Ale
pokusa jest tym większa, że dla człowieka współczesnego trudności „nie
są bodźcami, ażeby wznieść się wyżej, ale odbierane są jako przeszkoda,
która wydaje się nie do przebycia”14.
Osłabia też bardzo współczesnego człowieka fala „siejącego spustoszenie
erotyzmu”15.
Czy potrafimy – pyta papież – wyciągnąć taką cywilizację z grzęzawiska zmysłowości? Umiejmy przynajmniej wobec jej zalewu […] chronić
młodzież. Chodzi tu o popieranie takiego wychowania, które by, bez wywoływania zahamowań czy stłumień, pomagało dzieciom i młodzieży
do stopniowego uświadamiania sobie siły budzących się w nich impulsów,
włączania ich w budowanie swej osobowości oraz opanowywania wzbierających w nich sił w tym celu, aby urzeczywistnić pełną dojrzałość, zarówno afektywną, jak i seksualną, i przez to przygotować się do daru z siebie w miłości, który jej zapewni prawdziwy wymiar w sposób w
 yłączny
16
i ostateczny .
Ale niezależnie od uwarunkowań współczesnych, wymagania, jakie Boży
ład moralny stawia człowiekowi w zakresie życia małżeńskiego, są ze swej
natury trudne. Usłyszał to Prawodawca Nowego Zakonu w dialogu, w którym przypomniał, jak było „od początku”, od chwili stworzenia człowieka
„jako mężczyzny i niewiasty” (Rdz 1, 27; 2, 24), choć ludzie wobec planu
Bożego okazali „twardość serc” (Mt 19, 4–8). Reasumując wyjątkowo liczne

14 Paweł VI, cyt. za J. Guitton, Paweł VI i Rok Święty. W stronę pojednania, dz. cyt., s. 85.
15 Paweł VI, Przemówienie z 4 I 1970.
16 Tamże.
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echa po ukazaniu się encykliki, wśród nich wielką ilość głosów wdzięczności
i zrozumienia, mówił Paweł VI:
Wiemy, że jest także wielu, którzy nie ocenili korzystnie naszego nauczania, więcej – wielu mu się sprzeciwia. W pewien sposób możemy pojąć
to niezrozumienie, a nawet opozycję. Słowo nasze nie jest łatwe, nie jest
przystosowane do praktyk, które dziś, niestety, rozprzestrzeniają się jako
wygodne i pozornie sprzyjające miłości i równowadze rodzinnej […].
Chodzi o normę moralną wymagającą i surową, zawsze ważną; zabrania ona środków, które w sposób zamierzony sprzeciwiają się prokreacji
i które w ten sposób degradują czystość miłości i powołanie małżeńskie17.
Problem jest najzupełniej istotny i rozstrzygający:
Gromadzenie broni atomowej i rozpasanie erotyzmu nie mogą trwać zbyt
długo. Ludzkość będzie musiała zrezygnować z rozwiązań kompromisowych i iluzorycznych, w pogoni za wygodą, posiadaniem i przyjemnością. –
Nie pomoże się jednak słabemu rodzajowi ludzkiemu przekroczyć wielkiego progu, do którego się zbliża, jeśli będziemy mu głosili wygodę, używanie
i swobodę seksualną. Do tego potrzeba – wyrzeczenia, pracy i wiary18.
Cywilizacja konsumpcyjna zamienia ideał wysiłku, opanowania, ofiarności i prostoty na ideał egoistycznej i hedonistycznej wygody. W ostatnich
tygodniach swego pontyfikatu mówił Paweł VI o najbardziej dramatycznym ryzyku współczesności: o ryzyku „zniweczenia Krzyża Chrystusowego” (1 Kor 1, 17)19.
6. Nie udręka człowieka jest skojarzona z Bożym prawem moralnym.
„Myśli moje są myślami pokoju, a nie udręczenia” – mówi Bóg przez proroka (Jr 29, 11). Ład Boży nosi w sobie cenę wysiłku człowieka, niekiedy
wysiłku heroicznego – to prawda. „Ciasna brama” jest także prawem życia
małżeńskiego (por. nr 25). Ale nosi w sobie to prawo cenę szacunku Boga
17 4 VIII 1968 r.
18 J. Guitton, Paweł VI i Rok Święty. W stronę pojednania, dz. cyt., s. 90.
19 Paweł VI, Przemówienie z 23 VI 1978.
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dla godności człowieka – swojego obrazu, i cenę przyjaźni Boga dla człowieka, aż do wymiarów rzeczywistości objawionej w Jego Synu, Zbawicielu:
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał”, i aż
do perspektyw wieczności: „Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale
miał życie wieczne” (J 3, 1620.
Bóg – Ojciec ludzi „wspiera i umacnia ich dobrą wolę” (nr 20). Gdy zaś
chodzi o małżonków chrześcijańskich, to „sakrament daje im moc i niejako ich konsekruje, by wiernie wypełniali swe obowiązki, by swe powołanie doprowadzili do właściwej mu doskonałości oraz by dawali, jak na nich
przystało, chrześcijańskie świadectwo wobec świata” (nr 25). Modlitwa,
Eucharystia i sakrament pokuty są dla osiągnięcia tego celu środkami najbardziej sposobnymi (tamże).
Dwukrotnie mówi przy tym papież o doskonałości: o „doskonałości
powołania” małżonków oraz o „doskonałości małżeńskiego życia”. Otwiera
to przed małżonkami perspektywy jakby dotąd nieznane. Zresztą także
i w teologii życia małżeńskiego raczej dopiero odkrywane.
Doskonałość powołania małżeńskiego zakłada oczywiście także sięgnięcie, konsekwentne i zdecydowane, po środki przyrodzone, w wymiarach
indywidualnych i społecznych. Chodzi więc o umiejętność „nauczenia się
doskonałego panowania nad sobą i nad swoimi popędami”, o ascezę wyposażającą miłość małżeńską w „nowe ludzkie wartości” (nr 21), o „klimat
sprzyjający czystości tak, by dzięki pełnemu przestrzeganiu zasad porządku
moralnego prawdziwa wolność zapanowała nad swawolą” (nr 22), o apostolską współpracę rodzin („apostolat obecnie najpotrzebniejszy” – nr 26),
o pełnienie własnych zadań przez władze publiczne („Nie dopuśćcie nigdy
do upadku dobrych obyczajów wśród waszych narodów!” – woła papież
do rządców narodów – nr 23).
Zadania własne mają ludzie nauki, zwłaszcza w dziedzinie nauk medycznych. Zdanie soborowe cytowane przez Pawła VI: „Nie może być rzeczywistej sprzeczności między Boskimi prawami dotyczącymi z jednej strony
przekazywania życia, a z drugiej – pielęgnowania prawdziwej miłości małżeńskiej” (KDK 51), znajduje jak najlepszy odbiór u świetnych lekarzy i u ich
pacjentów21.
20 Por. KDK 51.
21 Por. K. Majdański, Pokłosie podróży, „Ateneum Kapłańskie” (1972) z. 378, s. 127–130.
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Zadania własne mają biskupi („Zadanie to uważajcie za najważniejsze
dzieło i obowiązek nałożony na was w obecnych czasach” – nr 30) i ich
współpracownicy, kapłani (nawoływani, by „mówili jednym językiem” –
nr 28, oraz by nie pomniejszając w niczym zbawczej nauki Chrystusa, nie
pomniejszali Jego postawy wyrozumiałości i miłości – nr 29).
Jak klamra, spina całą encyklikę najgłębsza troska o autentyczne szczęście
człowieka. Troska, która wprowadza na samym początku w treść encykliki,
w końcowym zaś fragmencie wypowiada się takimi słowami: „Człowiek nie
zdoła osiągnąć prawdziwego szczęścia, do którego tęskni całą swą istotą,
inaczej, jak zachowując prawa, wszczepione w jego naturę przez Najwyższego Boga” (nr 31). Cały człowiek w pełni swego powołania (por. nr 7 oraz
nry 22–23).
7. Tuż przed uroczystościami pogrzebowymi papieża Pawła VI wywiązała
się na placu św. Piotra rozmowa, w czasie której kilku biskupów wypowiadało zdecydowanie pozytywne opinie o – jak mówili – „krakowskiej szkole
teologicznomoralnej”, przy czym arcybiskup Oggioni z Bergamo, świetny
teolog, wyraził pragnienie, by książka kard. Karola Wojtyły Miłość i odpowiedzialność22 została quam primum przetłumaczona na język włoski. Rozmowa nie stanowiła zaskoczenia. Krakowska szkoła teologiczna stała się
szeroko znana już szereg lat temu dzięki komentarzowi do Humanae vitae,
bowiem papież Paweł VI przyznał temu komentarzowi rangę wyjątkową
i polecił wydać tłumaczenie tekstu w Poliglotta Vaticana, by mogła służyć
w zasięgu jak najszerszym.
W roku dziesięciolecia encykliki Humanae vitae główny autor komentarza został Najwyższym Pasterzem. Przedziwne drogi Bożej Opatrzności
już dziś pozwalają mieć wgląd w losy dalszej i nieustannej troski Kościoła
o Boży porządek moralny: Boży – to znaczy zarazem najbardziej ludzki.
Kardynał Wojtyła pisał kilka lat temu: „Encyklika Pawła VI jako dokument
najwyższego Magisterium Kościoła stanowi kluczową pozycję nauczania
moralności ludzkiej i jednocześnie chrześcijańskiej”23.
Tyle fragmentarycznych refleksji, bardzo ułamkowo charakteryzujących
encyklikę. Humanae vitae wymaga bardzo uważnej lektury i wnikliwych
22 „Znak” 1962.
23 „L’ Osservatore Romano” z 5 I 1969.
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komentarzy, znacznie przekraczających możliwości szkicowej wypowiedzi.
Niech wspomnienie o polskim komentarzu będzie zachętą do wejścia z nim
w bliski kontakt.
PS Tuż po zakończeniu artykułu, zbiegiem okoliczności i dziwnym i miłym,
otrzymałem list od abp. Giuglia Oggioni, którego fragmentów nie sposób
nie przytoczyć:
Ileż to i jakich zdarzeń nastąpiło od czasu spotkania na placu św. Piotra
przed pogrzebem Jego Świątobliwości Papieża Pawła VI! Wybór kardynała Wojtyły został we Włoszech przyjęty przez wszystkich, a zwłaszcza
przez lud, z wielkim entuzjazmem, a jego pierwsze gesty wywołują zdumienie i podziw. Znam niektóre z Jego pism, a obecnie czytam właśnie
z wielką uwagą niektóre inne, by poznać Go lepiej. To, co najbardziej mnie
uderza, to szerokość i finezyjność, z jaką podejmuje i zgłębia problemy,
najwyższe zainteresowanie, z jakim traktuje osobę „człowieka”.

7. Polska – rodziną rodzin
w nauczaniu Jana Pawła II*

„Wśród wszystkich narodów ziemi” –
do narodu na naszej ziemi
1. Gdy w roku 1980 miał się odbyć synod biskupów poświęcony rodzinie, synod – rzecz znamienna – zwoływany kolejno przez trzech papieży:
Pawła VI, Jana Pawła I i Jana Pawła II, w dniu 15 sierpnia tegoż roku ojciec
Święty skierował do całego Kościoła list apostolski o synodzie, dołączając
swoją Modlitwę za rodziny. Papież modlił się tak:
„Boże…, spraw – błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny
z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie
spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny”1.
Wypowiadając więc słowo „rodzina”, wchodzimy w bezpośrednie relacje z tą społecznością, która się nazywa „naród”. Ale i na odwrót: Mówiąc
„naród”, wchodzimy w relacje z tą społecznością, która się nazywa „rodzina”.
Obie te społeczności są współzależne, są „na siebie skazane”, najszczęśliwiej skazane: nie ma narodu bez rodziny, rodzina zaś ma pełne prawo
do tego, by pamiętano, „że natura i posłannictwo rodziny stanowi najbardziej
* Referat z okazji X-lecia pontyfikatu ojca świętego Jana Pawła II, wygłoszony na KUL 11 X 1988,
spisany z maszynopisu; pierwodruk: K. Majdański, Polska – rodziną rodzin w nauczaniu Jana
Pawła II, „Ethos” (1988) nr 4 (4), s. 55–62.
1 Jan Paweł II, List apost. Appropinquat iam, 15 VIII 1980.
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odpowiedzialną służbę społeczną” i że „nie ma skuteczniejszej drogi odrodzenia społeczeństw, jak ich odrodzenie przez zdrowe rodziny”2.
2. Tak mówił w czasie III pielgrzymki do Ojczyzny na Jasnych Błoniach w Szczecinie, w dniu 11 VI 1987 roku. Ojciec święty wybrał tę kresową stanicę nad Odrą
i Bałtykiem, by stamtąd mówić do wszystkich rodzin na naszej ziemi o „posłannictwie Kościoła w rodzinach i poprzez rodziny”, o posłannictwie spełnianym wśród naszego narodu, i by spotkać się tam „z każdym małżeństwem
i rodziną […] na całym szlaku Kongresu Eucharystycznego w Polsce” (nr 1).
Mówił też Jan Paweł II:
„Pragnę zaprosić wszystkie zgromadzone tutaj małżeństwa – a pośrednio
stąd, ze Szczecina, wszystkie małżeństwa na ziemi polskiej – do odnowienia
ślubów małżeńskich wobec Matki Bożej w Jej fatimskim wizerunku!” (nr 11).
3. Co należy uważać za zadanie niniejszej wypowiedzi? Odpowiedź na to pytanie jest i dość śmiała, i skromna zarazem. Dość śmiała, bo chodzi o pewną
jakby klasyfikację tematyczną, a zarazem o skromny komentarz, a więc raczej
o jakby dość własne odniesienie się do treści tekstów papieskich; skromna zaś,
bo inicjatywa autora nie wychodzi poza wierne odniesienie się do treści nauczania ojca świętego, i to właśnie w orędziu skierowanym do rodzin polskich
w Roku Maryjnym, w czasie III pielgrzymki do Ojczyzny w dniu 11 VI 1987.

„Arka przymierza z Bogiem w Chrystusie”
1. Owocem i wspaniałym, i nadobfitym dziesięciolecia pontyfikatu Jana
Pawła II jest jego nauczanie o małżeństwie i rodzinie:
– nauczanie o życiu i życiodajnej miłości, o odpowiedzialnym rodzicielstwie i duchowości małżeńskiej, o teologii ciała i czystości, o programie życia
człowieka młodego i o wieku dojrzałym, o tym, co to znaczy: „Mężczyzną
i niewiastą stworzył ich” (Rdz 1, 27) – w odwiecznym planie Boga-Stwórcy
i w nauczaniu oraz odkupieńczym dziele Syna Bożego;
– nauczanie o małżeństwie i rodzinie w czasie kilkuletnich katechez
i podczas 39 podróży apostolskich (nie mówiąc już o samej Italii i Rzymie,
2 Jan Paweł II, Homilia w Szczecinie, 11 VI 1987, nry 10 i 7.
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gdzie wizyty apostolskie zaczęły się w parafii św. Franciszka Ksawerego
w dniu 3 XII 1978 roku od homilii nt. „Kościoła domowego”); w przemówieniach do utworzonej przez siebie Papieskiej Rady Rodziny i do różnych
urzędów rzymskich; w czasie spotkań międzynarodowych z Organizacją
Narodów Zjednoczonych i UNESCO włącznie i podczas ogromnej liczby
spotkań o charakterze naukowym i apostolskim.
2. Co uważa ojciec święty za prawdy najważniejsze, gdy mówi do polskich
rodzin? Co im przynosi? I jak to czyni?
Optyka wiary każe jego naukę przyjmować jako program: mówi Piotr.
Zainteresowania naukowe, nie oddalając się od tej podstawowej optyki,
mogłyby podejmować interesujące studia porównawcze. Pierwsze z takich
studiów mogłoby dotyczyć analizy wszystkich odnoszących się do rodziny
tekstów papieskich z trzech podróży apostolskich do Ojczyzny. Jest tych
tekstów-pereł całe mnóstwo. Oby ukazały się w całości.
My zaś tutaj, z założenia i z konieczności ograniczając się do jednego,
wymienionego wyżej, magistralnego przemówienia, za cenę niełatwej rezygnacji z przytaczania innych, wyrażamy przekonanie, że chodzi o całościowy
zbiór prawd o rodzinie, i to o polskiej rodzinie.
Otóż wydaje się, że syntezę teologiczną o małżeństwie i rodzinie, jaką papież
pragnie przekazać w swojej Ojczyźnie, ująć wolno w śmiałą i nową, zarazem
zaś pełną głębi teologicznej definicją, jaką Jan Paweł II przekazał, mówiąc:
„Małżeństwo-rodzina […] staje się […] Arką przymierza z Bogiem
w Chrystusie” (nr 5).
Jak się wydaje, właśnie ta definicja obejmuje podstawowe rzeczywistości
teologiczne zawarte w nauczaniu skierowanym do polskich rodzin.
3. To, że małżeństwo-rodzina staje się „Arką przymierza z Bogiem
w Chrystusie”, sprawia sakrament:
„Sakrament zawiera w sobie wyraźne zobowiązania: wierność, miłość,
uczciwość. Są to zobowiązania natury moralnej. Małżeństwo-rodzina buduje
na ich gruncie. W ten sposób staje się wspólnotą godną ludzi, prawdziwą
wspólnotą życia i miłości. Arką przymierza z Bogiem w Chrystusie” (nr 5).
Tak rodzina staje się „Bogiem silna”:
„Rodzina Bogiem silna – to jest zarazem rodzina jako siła człowieka:
rodzina szlachetnych ludzi. Rodzina ludzi wzajemnie obdarzających
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się miłością i zaufaniem. Rodzina «szczęśliwa» i uszczęśliwiająca. Arka
Przymierza” (nr 8).
4. „Przymierze z Bogiem w Chrystusie” jest zarazem jakby przymierzem przymierzy: „Rodzina – według zamysłu Bożego miejsce święte i uświęcające”
(por. nr 5). Przymierze.
Przymierze z Eucharystią:
„Sakrament małżeństwa wyrasta w eucharystycznego korzenia. Wyrasta
z Eucharystii i do niej prowadzi” (nr 2).
Jest tutaj jednocześnie przejście do innego podstawowego przymierza, do:
Przymierza miłości:
„Ludzka miłość «aż do śmierci» musi się głęboko zapatrzeć w tę miłość,
jaką Chrystus do końca umiłował. Musi tę Chrystusową miłość – poniekąd – uczynić swoją, ażeby sprostać treściom małżeńskiej przysięgi: «ślubuję ci miłość, wierność, i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę
aż do śmierci»” (nr 2).
Te ostatnie słowa uczynił Jan Paweł II jakby kluczem do całej homilii:
„że cię nie opuszczę aż do śmierci”.
To jest miłość. Jest ona „więzią” (por. Kol 3, 14), wytrwale „obudowywaną” i rozwijaną w orszaku cnót, których wyliczenie wieńczą słowa: „Jak
Pan wybaczył wam, tak i wy” (Kol 3, 13). Tak się buduje wspólnotę m
 ałżeńską
i rodzinną „w wymiarze całego życia, a zarazem na co dzień” (nr 4).
Przymierze miłości z życiem:
„Z tej przysięgi buduje się szczególna jedność: wspólnota osób […] zjednoczenie serc i ciał […] zjednoczenie na służbie życiodajnej miłości […]
i zarazem zjednoczenie z Bogiem, który jest Stwórcą i Ojcem. Zjednoczenie
obojga w Chrystusie…” (nr 3).
Przymierze rodziny ze Słowem Bożym:
„Trzeba mieć upodobanie w Słowie Bożym. Jeśli jest upodobanie w Słowie
Bożym, to za nim idzie działanie w duchu tego Słowa. I o to bardzo chodzi
Kościołowi w Polsce” (nr 10).
Przymierze rodzinnego domu:
„[…] wspólnota życia. To dom. To praca. To troska o dzieci. To także
wspólna radość i rozrywka […] gdy [domownicy] «śpiewają Bogu w swych
sercach»” (por. Kol 3, 16; nr 4).
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Przymierze rodziców i dzieci:
„[Odczytując słowa] apostolskiego dziedzictwa Kościoła […] trzeba
je stale tłumaczyć na język naszych czasów […] Także i to […]: rodzice –
dzieci. Apostoł pisze: «Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim»
(Kol 3, 20). ale pisze również: «Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci,
aby nie traciły ducha» (Kol 3, 21)” (nr 5).
Przymierze rodzicielstwa z tą odpowiedzialnością, która jest „godna
osoby ludzkiej”:
W punkcie wyjścia rodziny znajduje się rodzicielstwo. Kościół uczy: odpowiedzialne rodzicielstwo. I sprawie tej poświęca wiele uwagi – i wiele wysiłku. Odpowiedzialne – to znaczy: godne osoby ludzkiej, stworzonej «na obraz i podobieństwo Boga» (por. Rdz 1, 26). Odpowiedzialne
za miłość. Tak: miłość, Drodzy Małżonkowie, mierzy się właśnie tą rodzicielską odpowiedzialnością. A więc – rodziny odpowiedzialne za życie, za wychowanie. Czyż nie o tym właśnie mówią słowa przysięgi małżeńskiej? (nr 8).
Przymierze człowieka z pracą:
„Praca ludzka: czyż nie jest ona stałym punktem odniesienia całego
społeczeństwa, a w tym społeczeństwie – każdej rodziny?” (nr 9).
I wreszcie:
Przymierze na wzór przymierza. Przymierze rodziny ze Świętą Rodziną:
„Dzisiaj także do tego was zapraszam, abyście razem ze mną rozważyli
wszystkie czytania liturgii z uroczystości Najświętszej Rodziny, którą tu,
w Szczecinie, wspólnie sprawujemy” (nr 4).
Przychodzą na myśl słowa kończące Adhortację apostolską Familiaris
consortio: słowa uwielbienia wszystkich Osób Świętej Rodziny, Rodziny
przewidzianej przez Ojca niebieskiego dla swojego Syna, Rodziny – wzorca
dla każdej rodziny 3.

3 Jan Paweł II, Adhort. apost. Familiaris consortio, nr 86.
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Kościół w służbie rodzinie polskiej
1. Rozważanie papieskie o małżeństwie-rodzinie, stanowiącej „Przymierze z Bogiem w Chrystusie”, jest wezwaniem skierowanym przez Najwyższego Pasterza do wszystkich rodzin w Ojczyźnie, a zarazem programem
dla Kościoła pełniącego posługę wobec tych rodzin.
Jednocześnie zaś słowo ojca świętego daje świadectwo tej posłudze:
posłudze, która się stała i wciąż się staje na polskiej ziemi.
2. Jest to posługa „zadana”:
„Podstawą trwałości rodziny jest pogłębiana i odnawiana w Kościele
i jego programie, w jego sakramentach, świadomość […], której owocem
jest trwanie aż do śmierci” (nr 7).
Skoro zaś Chrystus jest „światłością ludzkiego zbawienia” i „chwałą”
ludu Bożego (por. Łk 2, 30. 32), to „wszyscy stoimy wobec wielkiego zadania. W czasie Wielkiej Nowenny […] Episkopat ujął to zadanie w zwięzłym
zdaniu: «Rodzina Bogiem silna»” (nr 8).
Gdy kończymy ten cytat, myślimy o tym, jak się to sprawdza dwadzieścia
dwa lata po zakończeniu Wielkiej Nowenny i dwadzieścia lat po ukazaniu się
encykliki Pawła VI Humanae vitae. I myślimy, że sympozjum poświęcone
tej sprawie (można spokojnie myśleć, mówiąc: „tej sprawie”, i o programie
„Rodziny Bogiem silnej”, i o programie Humanae vitae, jest to bowiem ten
sam program), zakończone nieco wcześniej w Szczecinie, a tutaj, na KUL,
zaledwie przed kilku dniami, jest i zbawiennym rachunkiem sumienia,
i światłem, które trzeba dalej niecić. Wytrwale i skutecznie. Jest to bowiem
posługa nam zadana.
3. I jest to posługa wypełniana:
Posługa Kościoła Chrystusowego wobec rodziny wytworzyła, poczynając
od zarania naszej historii i poprzez wieki, znakomity model rodziny […].
A posługa ta wciąż trwa w nowych przejawach odpowiadających nowym
potrzebom. Kościół w Polsce ma swoje poważne zasługi w obronie praw
rodziny […]. I Kościół na naszej ziemi stoi wiernie po stronie rodziny,
po stronie jej prawdziwego dobra, nawet gdy czasem u niej samej nie
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znajduje należytego zrozumienia. Nie tylko głosi z miłością, ale i stanowczością objawioną naukę dotyczącą małżeństwa i rodziny, nie tylko przypomina jej obowiązki i prawa, ale również obowiązki innych, zwłaszcza
obowiązki społeczeństwa i państwa wobec rodziny, stara się ciągle rozwijać potrzebne struktury duszpasterstwa, których celem jest niesienie
moralnej pomocy rodzinie chrześcijańskiej […].
Co więcej, rośnie wciąż liczba osób, które w różnych dziedzinach pragną
nieść pomoc rodzinie w realizacji jej powołania. I rosną też ciągle szeregi
młodych małżeństw i rodzin, które niezwykle żywotnie urzeczywistniają
w pełni w swoim życiu całość chrześcijańskiej nauki o małżeństwie i rodzinie, i to często w formie apostolatu łączących się z sobą grup rodzinnych, związanych ściśle z duszpasterstwem rodzin prowadzonych przez
Kościół w Polsce (nr 5).
Podstawą trwałości rodziny jest pogłębiana i odnawiana w Kościele i w jego
programie, w jego sakramentach świadomość znaczenia chrześcijańskiego
małżeństwa, świadomość, której owocem jest trwanie aż do śmierci (nr 7).
4. Posługa Kościoła Chrystusowego wobec rodziny „wytworzyła obyczajowość naznaczoną wielkim szacunkiem dla godności kobiety” (nr 5,
podkr. K. M.).
Polska rycerskość.
Gdy o niej mowa, Kościół w Polsce biegnie myślą, sercem i posługą
do „Błogosławionej między niewiastami”. To Ona sama, „Bogurodzica
Dziewica, Bogiem sławiena Maryja”, uczyła od zarania dziejów narodu czci
należnej kobiecie w obu „wymiarach kobiecego powołania – dziewictwa
i macierzyństwa”4.
Ona sama jest „Arką Przymierza”.
oddajcie całe wasze życie rodzinne, wasze dzieci, wasze troski rodzicielskie w macierzyńskie dłonie Maryi. Złóżcie je pod sercem tej Matki, która idzie przed nami „w pielgrzymce wiary”. W duchu tego właśnie zawierzenia rodzin polskich, prosimy, aby przyjęła od nas „papieskie korony”
na swój fatimski wizerunek jako znak czci i miłości wszystkich rodzin
całego Ludu Bożego na tej ziemi (nr 11).
4 Por. Jan Paweł II, List apost. Mulieris dignitatem, nr 17.
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Papież z Polski tak wołający. Papież z Polski powtarzający: Totus Tuus,
Maryjny, bo wykarmiony na ojczystej kulturze.
I tego tematu: – rodzina i kultura – pominąć tu nie sposób, choć trzeba
w tym miejscu sięgnąć do innego niż założone źródła.

Rodzina i ojczysta kultura narodu
1. W znacznej odległości czasowej i geograficznej od III pielgrzymki do Ojczyzny przekazał Jan Paweł II światu i ojczyźnie swoje rozważania o kulturze,
gdy przemawiał w paryskiej siedzibie UNESCO5.
Mówił tam ojciec święty o relacjach religii i kultury, przypominając,
że istnieje „organiczny i konstytutywny związek religii, w szczególności
chrześcijaństwa, z kulturą […] w dziejach poszczególnych narodów i wspólnot” (nr 9).
Mówił także o tym przymierzu, które istnieje między humanizmem, kulturą i narodem, powołując się przy tym na historię własnego narodu, dając
zatem własne świadectwo.
Przypomnijmy kolejno: wykład na temat: Człowiek – Kultura – Naród,
oraz własne świadectwo papieża.
a) Wykład o relacjach: Człowiek – Kultura – Naród:
Jeśli w imię przyszłości kultury trzeba wołać o prawo człowieka do tego, aby
bardziej „być” – jeżeli w imię tego samego celu trzeba domagać się zdrowego prymatu rodziny w całym dziele wychowania człowieka do prawdziwego człowieczeństwa – to na tej samej linii trzeba umieścić z kolei prawo narodu. Trzeba je umieścić również u podstaw kultury i wychowania.
Naród bowiem jest tą wielką wspólnotą ludzi, których łączą różne spoiwa,
ale nade wszystko właśnie kultura. Naród istnieje „z kultury” i „dla kultury”. I dlatego właśnie jest ona tym wielkim wychowawcą ludzi do tego,
aby „bardziej być” we wspólnocie, która ma dłuższą historię niż każdy
człowiek i własna rodzina – zarazem zaś we wspólnocie, w której każda
5 Giovanni Paolo II, L’integrale umanita dell’uomo si esprime nella cultura, w: Insegnamento
di Giovanni Paolo II, III, 1, 1980, s. 1636–1655. Tłum. za: „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, (1980) nr 6, s. 1, 4–6.
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rodzina wychowuje, poczynając od tego, co najprostsze: od języka, którym mały człowiek uczy się mówić, aby stawać się członkiem tej wspólnoty, którą jest jego rodzina i jego naród (nr 14).
b) Świadectwo:
W tym, co w tej chwili mówię i dalej pragnę powiedzieć, dochodzi do głosu szczególne doświadczenie i szczególne także świadectwo. Jestem synem
narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego
wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć, a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów
i okupacji własną suwerenność jako naród – nie opierając się na jakichkolwiek innych środkach fizycznej potęgi, ale tylko na własnej kulturze,
która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg. I dlatego też to, co tutaj mówię na temat praw narodu u podstaw kultury i jej
przyszłości, nie jest echem żadnego „nacjonalizmu”, ale pozostaje trwałym elementem ludzkiego doświadczenia i humanistycznych perspektyw
człowieka. Istnieje podstawowa suwerenność społeczeństwa, która wyraża się w kulturze Narodu. Jest to ta zarazem suwerenność, przez którą
równocześnie najbardziej suwerenny jest człowiek (nr 14).
[…] strzeżcie wszystkimi dostępnymi wam środkami tej podstawowej suwerenności, którą każdy naród posiada dzięki swej kulturze […]. Nie dopuszczajcie, aby ta podstawowa suwerenność stawała się łupem jakichkolwiek interesów politycznych czy ekonomicznych […] totalitaryzmów
[…] imperializmów czy hegemonii (nr 15).
2. Wśród utraconych wartości i dóbr ojczystych jest do uratowania nasza
kultura. Nie mogłaby zostać uratowana, gdyby nie istniał „zdrowy prymat
rodziny w całym dziele wychowania człowieka do prawdziwego człowieczeństwa”. Nie mogłaby zostać uratowana, gdyby nie została uratowana polska
rodzina, bardzo zagrożona (por. nr 7).
Ileż od niej – rodziny – zależy. Jakżeż więc bardzo na niej winno zależeć wszystkim. Polska jest po prostu rodziną rodzin. W takim stopniu jest
sobą. W takim stopniu jest!
To przypomniawszy, wracamy do rozważań papieskich z 11 VI 1987 roku,
na ten właśnie temat: Naród i rodzina.
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Naród i rodzina
1. Odrodzenie społeczne rzeczywiste – nie słowa, slogany i hasła – ale taka
właśnie prawda jest nieodzownie konieczna Narodowi:
„Nie ma skuteczniejszej drogi odrodzenia społeczeństw – mówi Papież
do rodzin polskich i o rodzinach polskich – jak ich odrodzenie przez zdrowe
rodziny” (nr 7).
Wypada pamiętać, że natura i posłannictwo rodziny stanowi najbardziej
odpowiedzialną służbę społeczną, a zatem rodziny mają prawo do takich warunków bytowych, które by im gwarantowały odpowiadający ich
godności poziom życia i właściwy rozwój. Chodzi tutaj o słuszne wynagrodzenie za pracę. Chodzi o dach nad głową, o mieszkanie, poczynając
od m
 łodych małżeństw i rodzin dopiero się zawiązujących (nr 10).

2. I szybkie przejście do zagrożeń.
Jest o nich mowa w tekście papieskim, w czasie rozważania proroctwa
Symeona: „Chrystus – znak, któremu się sprzeciwiają[…], ten sprzeciw […]
idzie również, a może nawet przede wszystkim, poprzez tę wielką i podstawową zarazem dziedzinę życia ludzkiego, życia społecznego, życia narodowego, jaką jest właśnie małżeństwo i rodzina” (nr 6).
A potem:
„A rodzina, która «jest pierwszą szkoła cnót społecznych, potrzebnych
wszelkim społeczeństwom» (DWCH 3), jest dziś bardzo zagrożona. […] Jest
zagrożona od zewnątrz i wewnątrz” (nr 7).
Jak ocaleje naród bardzo zagrożony, jeżeli nie dostrzega z całą ostrością,
a zwłaszcza jeżeli nie dostrzegają ci, którzy narodem kierują, tych zagrożeń
i jeżeli nie wyciągają z tego wszystkich wniosków? Jak ocaleje naród, jeżeli
nie usłyszy prawdy, którą słyszeć koniecznie trzeba:
I trzeba, by o tym zagrożeniu, o własnym losie mówili, pisali, wypowiadali
się przez filmy czy środki przekazu społecznego nie tylko ci, którzy – jak
twierdzą – „mają prawo do życia, do szczęścia i samorealizacji”, ale także
ofiary tego obwarowanego prawami egoizmu. Trzeba, by mówiły o tym
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zdradzone, opuszczone i porzucone żony, by mówili porzuceni mężowie.
By mówiły o tym pozbawionej prawdziwej miłości, ranione u początku
życia w swej osobowości i skazane na duchowe kalectwo dzieci, dzieci
oddawane ustawowo instytucjom zastępczym – ale… jaki dom dziecka
może zastąpić prawdziwą rodzinę? – Trzeba upowszechnić głos ofiar –
ofiar egoizmu i „mody”; permisywizmu i relatywizmu moralnego; ofiar
trudności materialnych, bytowych i mieszkaniowych (nr 7).
Jak ocaleje naród, gdy zostanie wydany na łup „niedopuszczalnych uzurpacji ze strony społeczeństwa i instytucji państwowych (por. FC 46)” (nr 7).
3. Trudne problemy pracy. Trudne w społeczeństwie oduczonym pracy
i s zacunku dla pracy.
„Praca ludzka: czyż nie jest ona stałym punktem odniesienia całego
społeczeństwa, a w tym społeczeństwie – każdej rodziny? […] Stale więc
pozostaje naszym polskim zadaniem «praca nad pracą» w odniesieniu
do podstawowych praw i wymagań życia rodzinnego” (nr 9).
„Rodzina jest wspólnotą, która może istnieć dzięki pracy, i jest zarazem pierwszą wewnętrzną szkołą pracy dla każdego człowieka” (nr 10, por.
Laborem exercens, nr 10).
„czy nie został zagubiony właściwy sens pracy? I czy u podstaw tego
«zagubienia» nie znajduje się zapomnienie o tej podstawowej zasadzie, która
kierowała pracowitością i gospodarnością Polaków tam, gdzie ona się okazywała, a w zachodniej Polsce w szczególny sposób się okazywała. Ta zasada
prosta, benedyktyńska: «módl się i pracuj»” (nr 10).
4. W sumie chodzi o to, „by rodzina była silna Bogiem, a kraj był silny
rodziną, zdrową fizycznie i moralnie” (nr 7).
Takie jest spojrzenie w przyszłość. Mimo wszystko ufne, przy jasnym
programie: rodzina silna Bogiem, kraj – silny rodziną.
Przytoczona na początku modlitwa Jana Pawła II zawiera też takie słowa:
„Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie
dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby
miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze
rodziny”.
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Przechodzą przez „słabości i kryzysy” polskie rodziny.
Kto chce ratować Polskę – mądrze i prawdziwie – niech spieszy na ratunek
polskiej rodzinie. „By rodzina była silna Bogiem, a kraj był silny rodziną”.
Bo Polska jest rodziną rodzin. Nigdy inaczej nie było i nie będzie.
„Przyszłość Kościoła i ludzkości – a więc i Polski – idzie przez rodzinę”6.

6 Por. FC 86.

8. Rodzina – miejsce Przymierza*

Przymierze, które ocala

1. Wydarzenie biblijne

Rodzina – miejsce Przymierza, które ocala. Czy powiemy za wiele, mówiąc,
że jest to Przymierze, które ocala współczesny świat?
By na to odpowiedzieć, sięgamy najpierw do dawnych źródeł – do pierwszej księgi Mojżeszowego Pentateuchu, w której zawarta jest biblijna wizja
ocalenia świata, nawiedzonego przez Potop:
„A kiedy w miesiącu drugim, w dniu dwudziestym siódmym ziemia
wyschła, Bóg przemówił do Noego tymi słowami: «Wyjdź z arki wraz z żoną,
synami i żonami twoich synów»”.
„Po czym Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. Wszelkie zaś zwierzę
na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne […] i wszystkie ryby morskie zostały
oddane wam we władanie»”.

* Referat wygłoszony podczas XVIII Międzynarodowego Kongresu Rodziny, który odbył się
w Warszawie w Roku Rodziny, 14–17 IV 1994. Pierwodruk: K. Majdański, Rodzina – miejsce
Przymierza, w: XVIII Międzynarodowy Kongres Rodziny, Warszawa 1994, s. 33–47.
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„Potem zaś Bóg tak rzekł do Noego i jego synów:
«A to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i z każdą istotą
żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był
znakiem przymierza między Mną a ziemią” (Rdz 8, 14 – 9, 17 passim).
Po wielu wiekach autor Listu do Hebrajczyków powie, że Noe zbudował arkę,
„aby ocalić swoją rodzinę” (por. Hbr 11, 7). Ale to ocalenie stało się po to,
aby ocalić – poprzez ocaloną własną rodzinę – całą ludzką rodzinę. Po to
Noe „wyszedł z arki wraz z synami, z żoną i żonami swych synów” (por.
Rdz 8, 18) i otrzymał Boże błogosławieństwo.
Tak została ocalona ludzkość z potopu spowodowanego, jak mówi Biblia,
„wielką niegodziwością ludzi na ziemi” (por. Rdz 6, 5). Tak zostało zawarte
Przymierze. Jego znakiem stał się „łuk położony przez Boga na obłokach” –
tęcza tak barwna, że do dziś mówimy z podziwem o „wszystkich barwach
tęczy”. Ocalenie, godność i piękno! To jakby Trój-Przymierze życiodajnej
więzi małżeńskiej, pobłogosławionej przez Boga.

2. Współczesny potop

Pan Bóg przyrzekł: „Nigdy już nie zostanie zgładzona żadna istota żywa
wodami potopu” (Rdz 9, 11). Tak Bóg. A człowiek? Czy i teraz powiemy
za wiele, mówiąc, że u schyłku tego wieku i tego tysiąclecia potop „wielkiej niegodziwości ludzi na ziemi” grozi zagładą? Potop – pomysł człowieka, zazdrosnego o własną autonomię skierowaną przeciw Bogu i przeciw
sobie samemu; człowieka zapatrzonego w swoje egoistyczne, pozorne dobro:
„Après nous le déluge”. „A po nas – choćby potop”.
Pragniemy wieścić ocalenie, a nie zagładę. Ale to właśnie dlatego trzeba
dokładnie widzieć rozmiary klęski: dla ocalenia. „Widzieć”, jak uczył znakomity kardynał Cardijn, przed działaniem; „voir” przed „juger” i przed
„agir”. Mówi się zresztą i u nas: „Spojrzeć prawdzie w oczy”.
Spójrzmy więc „prawdzie w oczy” – uczciwie i bez lęku pytając: Co to
za „wielka niegodziwość” sprowadza na współczesny świat potop zagłady?
Odpowiadamy: Łamane i zagrożone jest Przymierze zawarte z Bogiem
błogosławiącym życiodajną więź rodzinną.
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3. Rozmiary zagrożenia

Znaczy to, że nasz świat jest opanowywany, jak nigdy dotąd, przez cywilizację śmierci zagrażającą cywilizacji miłości i życia. Chodzi przy tym o zagrożenie radykalne: do natury cywilizacji śmierci należy dążenie do zagłady
totalnej. To właśnie tak.
Jest ta cywilizacja zwrócona przeciw ludzkości i przeciw rodzinie. Ludzkość o tyle żyje, o ile miłuje. Żyje zaś, bo istnieje środowisko życia: rodzina.
Z kolei rodzina jest środowiskiem życia, jeżeli miłuje życie. Powiedziano
o niej: „Wspólnota życia i miłości”2 . Znaczy to: wspólnota miłości, która
daje życie.
Jeżeli więc nad przepaścią staje rodzina, staje nad przepaścią cały świat.
I odwrotnie, gdy cywilizacja śmierci grozi światu, tylko rodzina może
zaradzić żywiołowej zagładzie.

Program cywilizacji śmierci – jeden, o podwójnym obliczu
Tak więc program cywilizacji śmierci jest skierowany zarówno przeciw ludzkości, jak i przeciw rodzinie. Jednakże jest to program tego samego zniszczenia, choć cywilizacja śmierci posługuje się taktyką rozróżniania między
zagrożeniem ludzkości a zagrożeniem rodziny. Taktyka ta idzie nawet tak
daleko, że zapewnia, iż to właśnie radykalne ograniczenie praw rodziny
ocali ludzkość.
A więc pierwszy kierunek programu:

1. Przeciw ludzkości

Te refleksje mogą dziwić, a nawet szokować. Szokować tym bardziej, że fale
współczesnego potopu chciałyby zagarnąć rozłogi świata cicho, w powabnej
2 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes, nr 48.
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dekoracji, posługując się znaną od początku taktyką sprawcy śmierci i kłamcy:
„Na pewno nie pomrzecie” (Rdz 3, 4). Nadto zaś cywilizacja śmierci posługuje się chętnie techniką współczesnych mediów. Posługuje się też autorytetem tzw. „nauki” oraz majestatem tzw. stanowionego „prawa”. Znaliśmy
w naszym wieku tylko jedną formację szwadronu śmierci, która jawnie się
legitymowała jej symbolami: były to hitlerowskie kompanie SS, które tratowały całą nieomal Europę, a wyróżniały okrucieństwem ziemię położoną
nad Wisłą. Ale już na przykład wschodni ciemiężca kłamliwie się wypierał
dokonanej podstępnie 55 lat temu zbrodni na wielotysięcznej rzeszy oficerów polskich.
Nie omijajmy rocznic: ani tej, ani przyszłorocznej, którą będzie pięćdziesięciolecie zakończenia ponurych dziejów hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Niesłychane żniwo śmierci i olbrzymi stos ofiarny. Takie są korzenie,
z których wyrosła współczesna Europa, a po części także i świat. Czy Europa,
nasz kontynent, o tym pamięta? Czy wyciąga z tego wnioski? Jakie? Czy nie
najważniejsze jest… „partnerstwo dla biznesu”? Chłodne i lekceważące wiedzę historyczną.
Zresztą, czy jest świadomy tego współczesny świat, że cały nasz kończący się wiek XX, wiek dwóch wojen światowych naznaczony został piętnem cywilizacji śmierci tak potężnie, że analogii w innych epokach dziejów
ludzkości dopatrzeć się niełatwo? A przecież ten nasz wiek został określony
jako wiek „postępu”, a także jako spadkobierca haseł: „Wolność, równość
i braterstwo”.
Tamte hasła także się jakoś sprzymierzyły – jak to się mogło stać? –
z okrucieństwem cywilizacji śmierci. A jednak to przecież nie krwawe żniwo
wielkiej rewolucji zrodziło bardzo niedawny pomysł stworzenia ogromnej ilości lagrów i łagrów, na zachód od miejsca, na którym stoimy, i na
wschód, z tym apogeum okrucieństwa i kłamstwa, które na Wschodzie
wiązało się z bezmiarem męki na bezkresnych przestrzeniach Sybiru, z całą
potworną symboliką „archipelagu Gułag” (o czym pamiętać łatwiej dzięki
literackiemu geniuszowi Aleksandra Sołżenicyna), na Zachodzie zaś głosiło
z całym zuchwalstwem: „Arbeit macht frei”.
Czy mógłbym w tym miejscu wycofać się z obowiązku dania osobistego
świadectwa i przynajmniej nie wspomnieć o tym, że mówię z autopsji?
Ale idziemy dalej. Na lagrach i łagrach żniwo cywilizacji śmierci
w naszym wieku się nie kończy. Wystawiła sobie ta cywilizacja ponury
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pomnik za dni drugiej wojny światowej nie tylko w tej stolicy, która nas
gości, a którą najpierw przeraziły losy getta warszawskiego, a potem własne doszczętne zniszczenie zamienionej w gruzy spokojnej Warszawy nad
spokojną Wisłą. Tak skrzywdzono stolicę i tak skrzywdzono kraj, w którym zbudowano Oświęcim – Auschwitz, apogeum zła. Tak skrzywdzono
Europę i świat.
Skrzywdzono Europę i świat, bo echo tego programu cywilizacji śmierci
rozeszło się bardzo szeroko i trwa dotąd. Trwa niedaleko, w krajach byłej
Jugosławii, i trwa daleko, na rozłogach Azji, i w Zatoce Perskiej, i na Półwyspie Koreańskim, i na Czarnym Lądzie Afryki, i aż po kontynent australijski,
a także po obie części kontynentu amerykańskiego. Obok działań wojennych bowiem trzeba także koniecznie wymienić – korzystające z zawrotnego postępu technicznego – zbrojenia, nie pomijając zresztą potężnej fali
narkomanii i terroryzmu.
„Patrząc prawdzie w oczy”, należy wspomnieć i o tym, że tuż obok nas,
za wschodnią granicą, ziemia jest usłana bronią nuklearną. I, oczywiście,
nie jest to wyjątek.
Tak wygląda nasza planeta, „Ziemia – ojczyzna ludzi”. Nagromadzono
na niej bez porównania więcej środków niszczenia, niż by trzeba było,
by zniszczyć wszelkie życie.
Gdy po raz pierwszy stanął przed areopagiem ONZ-u, papież wołał:
„Nigdy więcej wojny!”. Papieża wysłuchano, ale po tym apelu Pawła VI i po
tylu orędziach pokojowych głoszonych ze Stolicy Piotrowej i z Asyżu,
i z miejsc modlitwy wszystkich religii świata o pokój, wojny toczą się
dalej.
Czy wolno nie powiedzieć tutaj o najbardziej uwłaczającym naszej
kulturze zjawisku: o tym, że przemysł wojenny, bardzo kosztowny, jest
jeszcze bardziej intratny, o ile, oczywiście, masowej produkcji towarzyszy masowy popyt. Jakże by „interesująco” wyglądał ten popyt przy tzw.
„wojnach gwiezdnych”, więc już słyszeliśmy ponurą legendę o takich
wojnach.
Za co giną ludzie? I kto zabija: nieprzyjaciel czy brudny, bardzo brudny
zysk?
A obok wojen i zbrojeń, przeciw życiodajnej cywilizacji miłości –
potworny ładunek nienawiści. Gdzie go nie ma?

136



W służbie prawdzie o rodzinie

A teraz drugi kierunek tego samego programu:

2. Przeciw rodzinie

Kto mógłby z tego potopu ocalić?
– Tak jak za czasów biblijnego potopu: rodzina. To z nią zawarł Pan Bóg
Przymierze miłości i życia.
Więc i rodzina, najsilniejszy bastion życia, jest zagrożona przez podstępne
mechanizmy cywilizacji śmierci. Oto niektóre z nich:
– demagogia hedonizmu, nazywająca „miłością” grę najniższych instynktów. Pornografia jako system rozkładu i tzw. „wychowanie seksualne” jako
nauka rozwiązłości. Nawet plaga AIDS jest okazją, by uczyć nie o
 panowania,
lecz rozpasania.
– demagogia konsumpcjonizmu i fascynacja dobrami materialnymi.
Bogactwa łatwo łudzą. Choć bowiem dobra materialne potrzebne są człowiekowi do tego, by wieść życie godne, na odpowiednim poziomie moralnym,
jak tego uczył już Arystoteles3 i jak to głoszą encykliki społeczne Kościoła,
od Rerum novarum Leona XIII aż do dziś, są to jednak zawsze tylko środki
do celu4. Jednakże łudzą swoją jakby powszechną użytecznością, zamykając horyzont ludzkich aspiracji, przeciw wolności i zdolności miłowania:
człowiek zamyka się na wymagające prawo „daru z siebie” (co właśnie jest
miłością), gromadząc dobra „dla siebie” (są to dobra materialne).
– działają mechanizmy cywilizacji przeciwnej miłości i życiu, bardzo szeroko nagłaśniając mity o „katastrofalnym przeludnieniu świata”, „biedzie
jako wyniku wzrostu ludności”, „ograniczonej nośności Ziemi” i potrzebie
„globalnej” regulacji przyrostu naturalnego. Także w Polsce głoszona jest już
teza, przyniesiona ze światowej konferencji „Szczyt Ziemi”5, o konieczności szybkiego wprowadzenia jako reguły posiadania przez rodzinę najwyżej

3 EN I, 9, 1099 a 31 b 2.
4 Por. K. Majdański, Le rôle des biens extérieurs dans la vie morale, Fribourg–Vanves 1951,
s. 25: analiza nauki św. Tomasza z Akwinu, który twierdzi, że dobra materialne mają zawsze tylko rolę instrumentalną: są pożyteczne dla osiągnięcia celu, który znajduje się zawsze poza nimi. Por. K. Majdański, Le rôle des biens…, dz. cyt., s. 22.
5 Konferencja odbyła się w czerwcu 1993 r. w Rio de Janeiro.
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dwojga dzieci6. Co zaś miałoby się stać z resztą dzieci? Na razie wiadomo,
co się dzieje w Chinach. Dla Europy zaś – już przecież wymierającej – zjawia się oto imperatyw dwojga dzieci. Dla Polski w jej obecnym, groźnym
niżu demograficznym, też.
Zamiast „radości z tego, że się człowiek na świat narodził” (J 16, 21) – smutek i wrogość. Martwimy się ginącymi gatunkami flory i fauny, a jednocześnie… martwimy się przyrostem naturalnym ludzi, i to przyrostem, którego
nie ma. Mniej ludzi – więcej broni i więcej bogactw! Moda i nakaz!
Za jaką to cenę? Czym ten program zniszczenia rodziny jest i dokąd
prowadzi?
„Spoglądamy prawdzie w oczy”: Czym jest aborcja i czym antykoncepcja, nie przeciwstawne sobie, lecz właśnie z sobą skojarzone, i to nie tylko
w przyczynach, ale coraz częściej także i w skutkach – przeciw człowiekowi,
który już jest? Czym jest sterylizacja: czy tylko kalectwem ciała, niszczącą
„amputacją” fizyczną, czy także kalectwem duchowym, skazą na człowieczeństwie człowieka? Czym jest propagowanie wziętej z obyczajów III Rzeszy
eutanazji? Czym jest potężna fala propagandy na rzecz hedonizmu i czym
pochwała seksualnych dewiacji? Czy koniecznie trzeba powtórzyć dzieje
upadku imperium rzymskiego?
Pytamy dalej: Czy jest różnica między tym działaniem cywilizacji śmierci,
której programem było niedawno wyniszczenie narodów, najpierw żydowskiego, a potem polskiego, wraz z innymi, i upodlenie ludzi przemienionych
w obozach na numery i króliki stacji doświadczalnych, a tym programem
przeciw godnemu życiu człowieka – od poczęcia do naturalnej śmierci –
w swojej własnej rodzinie?
I kto powie, że trudniej jest umierać w walce wręcz lub w łagrach i komorach gazowych, niż ginąć dziecku pod sercem własnej matki, o którym,
po filmie Bernarda Nathansona Niemy krzyk, wiadomo już z całą pewnością,
że się to przerażone ludzkie maleństwo broni przed zadawaną śmiercią? A co
z matką maleństwa? A co z ojcem i z tymi wszystkimi, którzy wołali głośno
lub podstępnie szeptali: „Zniszczyć!”? I kto dziś powie w świetle nauki, że to
nie znaczy: „Zadać śmierć”? Taki wyrok, jakim prawem?
6 Por. Stefan Kozłowski, przewodniczący Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP, Partnerstwo
dla rozwoju, „Życie Warszawy. – Środowisko”, 18 II 1994, s. 15.
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Jedno jedyne „prawo” dochodzi tu do głosu: „prawo” dorosłego przeciw najmniejszemu; więc prawo silnego przeciwko słabemu; „prawo” pięści
i „prawo” dżungli. Oto „równość” i „demokracja” dla wszystkich! Czy taka
„demokracja” mogłaby zakończyć dzieje wieku XX? Czy takie miałyby być
utrwalone znamiona jego klęski?
Cywilizacja śmierci zadaje więc śmierć rodzinie nie tylko wtedy, gdy
obraca w gruzy domy i szczęście rodzinne, wypełniając krajobraz wojny
przerażonymi oczyma dzieci, zrozpaczonym głosem matek i bezradnością
ojców. Cywilizacja śmierci chce zamienić w gruzy rodzinę i tam, gdzie wojna,
i tam, gdzie pozorny pokój.
Czy po takim śmiertelnym żniwie zostałoby na tej Ziemi coś z tego,
co ludzkie?
Co z godnością człowieka, o którym powiedziano: „Stworzył więc Bóg
człowieka na swój obraz”; „stworzył mężczyznę i niewiastę”?
Co z powołaniem rodzicielskim, o którym powiedziano: „Po czym Bóg
im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście
zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (por. Rdz 1, 27–28)?
I co z wyrokiem Boga: „Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze
potomstwo, miłując Boga swego” (por. Pwt 30, 19–20)?
„Prawda was wyzwoli” (J 8, 32). Trzeba więc mówić całą prawdę także
wtedy, gdy brzmi ona tak ostro, jak tytuł dzieła Williama Brennana: The
Abortion Holocaust. Today’s Final Solution7 (‘aborcyjny Holocaust’). Końcowe rozwiązanie dziś, i jak końcowa teza tego dzieła: „Nienarodzeni są najbardziej bezwzględnie prześladowaną mniejszością w historii”8 . Autor
zestawia przy tym dwa postanowienia najwyższych trybunałów: niemieckiego i Stanów Zjednoczonych. Pierwszy z nich w roku 1936 „odmówił uznania Żydów żyjących w Niemczech za «osoby» w znaczeniu prawnym”; drugi
zaś w roku 1973 zadeklarował, że słowo «osoba», użyte w 14. Poprawce, nie
odnosi się do nienarodzonych”9.
Holocaust zaczął się w połowie tego wieku – niech się szybko kończy!

7 W. Brennan, The Abortion Holocaust. Today’s Final Solution, St. Louis 1983; por. J. Powell,
Abortion: The silent Holocaust, Allen 1981.
8 W. Brennan, The Abortion Holocaust…, dz. cyt., s. 198.
9 W. Brennan, The Abortion Holocaust…, dz. cyt., s. 95.
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Inspiracje
Gdzie szukać inspiracji tego niesłychanie upartego działania cywilizacji
śmierci przeciw cywilizacji miłości i życia? Przeciw ludzkości i przeciw
rodzinie?

1. „Znak sprzeciwu”

Zmagania zaczęły się u zarania dziejów ludzkości: „Śmierć weszła na świat
przez zawiść szatana” (Mdr 2, 24). I to trwa.
„Nie możemy nie dostrzegać, że Chrystus i Jego Ewangelia jest wciąż
«znakiem, któremu sprzeciwiać się będą» (por. Łk 2, 34). Nie możemy nie
odczuwać, że w parze z cywilizacją miłości, która jest cywilizacją prawdy
i życia, rozprzestrzenia się też inna cywilizacja”10.

2. Ta „inna cywilizacja” nazywa się także: niewola bogactwa

Różne kształty cywilizacji śmierci – w czasie wojny i w czasie pokoju – łączy,
o czym jest już głośno, wielki biznes. Stoi za zbrojeniami wojennymi i za
walką z życiem w czasie pokoju.
Ma ta sprawa jeszcze inne odrażające oblicze: oblicze imperializmu tych
bogatych, którzy chcieliby wydać wyrok zniszczenia na biednych.
Podstawowym zakłóceniem porządku społecznego i moralnego jest
posiadanie przez niewielu ludzi ogromnych bogactw. Pisał trzy lata po wojnie przedstawiciel jednego z najbogatszych krajów: „Posiadamy około 50%
bogactw świata, a tylko 6,4% jego ludności”11. W roku 1988 kraj ten liczył
już tylko 5% ludności świata.

10 Jan Paweł II, Homilia z 31 XII 1993 na zakończenie roku w kościele św. Ignacego w Rzymie.
11 Policy Planning Study, G. Kennan head of planning staff, U.S. Department of State,
February 1948.
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Ale bardziej przerażający jest wysuwany z tego wniosek bogatych: niech
biedni zostaną pozbawieni prawa do życia rodzinnego12. Przerażający wniosek, zwłaszcza wtedy, gdy o latyfundia i przepych ociera się nędza, a ulice
metropolii zaludniają bezdomne dzieci.
Co się stało z Przymierzem ludzi, do których powiedział Stwórca: „Czyńcie sobie ziemię poddaną” (Rdz 1, 28)? Nie wykluczył nikogo. Chrystus zaś
ogłosił: „Błogosławieni ubodzy w duchu” (Mt 5, 3).
Czy starczy tym bogatym, którzy są zapatrzeni w program skrajnego globalizmu i skrajnego egoizmu, rezerw duchowych potrzebnych do tego, by ich
własne rodziny istniały, to znaczy, by były wspólnotami miłości i życia? Już
samo pytanie obraża i miłość, i życie, zawiera w sobie absurd: cywilizacja
śmierci może zrodzić tylko zagładę i śmierć.
Solidarność i przymierze bogatych z ubogimi jest konieczne, by ocaleli
biedni i by – o co jest znacznie trudniej – ocaleli bogaci. I jedni, i drudzy –
jako równi godnością: człowiek człowiekowi bratem.
A dla chrześcijan – słowa z Dziejów Apostolskich: „Jeden duch i jedno
serce ożywiały wszystkich wierzących” (Dz 4, 32).

3. Cios w serce Kościoła?

Są też podobno inspiracje jeszcze inne – już dawniejsze, ale głośne dziś, więc
ostatnio przypominane:
Katolicyzm nie obawia się ostrego miecza tak jak monarchia. Obydwie
te podstawy porządku społecznego mogą jednak upaść poprzez demoralizację, poprzez zepsucie. Nie ustawajmy w demoralizowaniu. Tertulian
słusznie mówił, że to krew męczenników rodziła chrześcijan. […] Nie
czyńmy przeto męczenników, ale rozpowszechniajmy szeroko nałogi i korupcję. Niech ludzie oddychają tym wszystkim swymi pięcioma zmysłami, niechaj to piją, niechaj się tym sycą. […] Poddajcie masy deprawacji,
a nie będziecie mieć katolików.

12 M. Schooyans, Rodzina w kontekście problemów demograficznych, „Tak–życiu, tak–prawdzie”,
nr 8, 1994, s. 21–22.
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[…] Aby zniszczyć Kościół, trzeba byłoby zniszczyć kobiety […], ale ponieważ nie możemy zniszczyć kobiet, demoralizujmy je wraz z Kościołem.
[…] Najskuteczniejszy cios w serce Kościoła – to zepsucie13.
Co o tym należałoby powiedzieć? Pomyłka. Do Kościoła odnoszą się
słowa nieprzemijające: „Non praevalabunt” – „A bramy piekielne go nie
zwyciężą” (Mt 16, 18).
To nie jest więc „cios w serce Kościoła”. To jest cios „w serce człowieka”.
I to nie tylko człowieka niszczonego, ale także człowieka – niszczyciela.
Cios w godność człowieka stworzonego do zachowania ładu moralnego
i do miłowania w małżeństwie, które rozwija się w rodzicielstwo.
Co pozostanie z człowieka pozbawionego zdolności tego miłowania,
które jest i najwyższym przykazaniem chrześcijańskim, i ostoją samego
człowieczeństwa?

4. Przeciw godności kobiety

Mówiąc najzwięźlej:
– Zaprogramowana rozwiązłość i sponiewieranie ciała kobiety
w widowiskach – na rzecz biznesu,
– Uczynienie z niej przedmiotu użycia,
– Odrzucenie godności macierzyństwa: i fizycznego, i duchowego.
Wydarzenie z Apokalipsy jest najwymowniejszym symbolem: „Stanął
Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć Jej
Dziecię” (Ap 12, 4). To przeciw Kobiecie i przeciw jej Macierzyństwu. Rozpoznajemy ślady tych zmagań w zmaganiach dnia dzisiejszego o obraz kobiety
i matki, a raczej o zniszczenie tego obrazu.
Sprawa jest szczególnie doniosła i szczególnie aktualna: pozbawienie
kobiety godności i odebranie właściwego jej powołania niszczy ją, wywołując w niej agresję i cierpienie, ponieważ intuicyjnie odczuwa ona, że nie jest
tym, kim być powinna.

13 Vindice, 1838 r., cyt. za: J. Marlewski, Bez niedomówień, „Słowo – Dziennik katolicki”, 21 III
1994, s. 3.
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Przy takim jej zniszczeniu nie umie już ocalać życia słabych, bezbronnych
i niewinnych.

Przymierze z rodziną

1. Ocalić źródło

Wracamy do rodziny: do miejsca Przymierza miłości i życia. To miejsce
Przymierza woła także o przymierze: woła o nie jako opoka, o którą się
rozbija cywilizacja śmierci.
Rodzina to Przymierze miłości, Przymierze życia i Przymierze pokoju.
Trzeba więc, by ludzkość zazdrośnie i pilnie strzegła tej podstawowej
wspólnoty, by żyć jedynie życiodajną cywilizacją miłości, z której rodzina
czerpie i której jest źródłem – dla świata.
By więc rodzina była miejscem ocalenia, trzeba ją samą ocalić.
Każdy czas jest czasem wyboru. Nasz czas także. Nasz czas – pogrążony
w dramatycznej walce najpierw o godność człowieka, o której rozstrzyga
zdolność miłowania, a zaraz potem o jego życie, o „Być albo nie być”.

2. Nie – dla eksperymentów!

Czym to grozi – zniszczyć rodzinę?
Czym to grozi – eksperymentować: „A może odtąd urządzimy świat bez
rodziny?”
Oto eksperyment najbardziej szalony, wszak „przyszłość ludzkości idzie
przez rodzinę”14. Jaki to potop: zniszczyć przyszłość ludzkości?
Wiemy: nasz czas jest czasem potwornych eksperymentów. Wiemy: jeden
pyszny człowiek naszego czasu – tuż za naszymi granicami – powiedział:
„Stworzę tysiącletnią Rzeszę”; drugi pyszny człowiek naszego czasu – tuż
za naszymi granicami – podjął hasło: „Stworzyć raj na ziemi”.

14 Jan Paweł II, Familiaris consortio, 86.
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My to wiemy, doświadczywszy na żywym organizmie naszego narodu
tych eksperymentów. Poznaliśmy nieogarnione wymiary zła, jakie
te eksperymenty sprowadziły. Świadczymy o tym przed całym światem.

3. Nie – dla zwątpienia!

Chciano by, byśmy się stali ludźmi „małej wiary”. Chciano by narzucić nam
zwątpienie. Na rzecz zwątpienia w realność drogi dobra
zdają się usilnie pracować różne programy przy pomocy potężnych środków, jakie pozostają do ich dyspozycji. Niejednokrotnie trudno oprzeć
się przeświadczeniu, iż czyni się wszystko, aby to, co jest «sytuacją nieprawidłową», co sprzeciwia się «prawdzie i miłości» we wzajemnym
odniesieniu mężczyzn i kobiet, co rozbija jedność rodzin bez względu
na konsekwencje, zwłaszcza gdy chodzi o dzieci – ukazać jako «prawidłowe» i atrakcyjne, nadając temu zewnętrzne pozory fascynacji. W ten
sposób zagłusza się ludzkie sumienie, zniekształca się to, co prawdziwie jest dobre i piękne, a ludzką wolność wydaje się na łup f aktycznego
zniewolenia15.
Rodzino, jesteś nadzieją świata. Rodzino, jesteś „nadzieją jutra”! To
właśnie zwiastuje ci obecny Kongres.
Nie – dla zwątpienia, tak – dla nadziei!

4. Zadania wszystkich

Rodzina, „najmniejsza, a zarazem fundamentalna ludzka społeczność”16,
domaga się tego, by społeczeństwo, dla swojego ocalenia, uznało te prawa
rodziny, które są jej prawami.

15 Jan Paweł II, List do rodzin, 2.02.1994, nr 5 [dalej: LR].
16 LR 7.
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Tak żyje każde społeczeństwo i tak żyje naród: „Naród prawdziwie
suwerenny i duchowo mocny jest zawsze złożony z mocnych rodzin”17. Nie
słyszymy o tym z trybun politycznych albo słyszymy niewiele.
Przymierze pokoleń – wychowanie. Taka musi być edukacja narodowa,
świadoma tego, że zadania mogą tu sięgać wymiarów heroicznych.
Bo o czym to mówiła błogosławiona Edyta Stein, gdy zawołała do swojej siostry w chwili aresztowania przez Gestapo w holenderskim klasztorze: „Chodź,
idziemy za nasz naród!”? Potrzebna jest heroiczna miłość, by naród żył.
To heroiczna miłość położnej Stanisławy Leszczyńskiej, ratującej
w Oświęcimiu rodzące się tam dzieci. Za jaką cenę?
Na co dzień zaś przymierze z rodziną nazywa się – w języku współczesnym i w nawiązaniu do pełnych chwały niedawnych wydarzeń – solidarnością z rodziną. Nasza rodzima „Solidarność” ma tu już swoje zasługi,
niech więc pisze dalej przed całym światem historię osiągnięć jeszcze
szczytniejszych: solidarności z rodziną. To „za naród” i za całą ludzkość.

5. Posługa Kościoła

„Rodzina jest drogą Kościoła”; „jest drogą (Kościoła) pierwszą i z wielu
względów najważniejszą”18.
Zanim, na progu obecnego Roku Rodziny, padły te słowa z katedry Piotrowej, były już prawdą w całych dziejach Kościoła. Tak dotrwały do naszego
czasu i tak będą trwać.
Pierwszy święty drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce o. Maksymilian Maria Kolbe, kapłan i zakonnik z Niepokalanowa, oddał w Oświęcimiu życie za ojca rodziny. Rodzina stała się jego drogą do największej
ofiary i najwyższej chwały.
„Rodzina jest drogą Kościoła”.
W Kościele naszego czasu to profetyczna encyklika Humanae vitae
papieża Pawła VI, o godności rodzicielstwa; to stworzone dla rodzin –
po latach, a nawet wiekach – dykasterium rzymskie, Papieska Rada Rodziny;
to podstawowy dokument teologiczny i pastoralny, adhortacja apostolska
17 LR 17.
18 LR 2.
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Familiaris consortio; to, w ostatnim czasie, list papieża Jana Pawła II do
każdej rodziny; to dokument Stolicy Apostolskiej, Karta Praw Rodziny,
omówiona we wszystkich regionach naszego kraju.
Przejdźmy więc już do naszego środowiska.
To w całej Polsce sieć poradni rodzinnych, w których małżonkowie znajdują pełną formację i informację w zakresie, tak bardzo w ich życiu doniosłego, odpowiedzialnego rodzicielstwa; to działalność charytatywna; to Domy
Samotnej Matki; to grupy „Miłosiernych wobec najmniejszych”; to cały szereg zrzeszeń na rzecz rodziny; to kursy przedmałżeńskie; to parafialne, diecezjalne i krajowe duszpasterstwo rodzin; to liczne sympozja i konferencje…
I niech te przykłady wystarczą.

6. Przymierze z nauką

Jest w wiekowej posłudze pełnionej przez Kościół dziedzina szczególna:
uprawianie nauki.
Z wdzięcznością wobec Boga i ludzi powiedzieć nam wolno, że w miejscu obecnego Kongresu Rodziny, w Warszawie, istnieje i działa Akademicki
Instytut Studiów nad Rodziną w ramach Akademii Teologii Katolickiej.
Instytut za dni niewiele wejdzie w dwudziesty rok swej działalności, został
bowiem powołany do istnienia 29 IV 1975 roku, to znaczy dokładnie w trzydziestą rocznicę wyzwolenia obozu Dachau. Poprzez całe trzydziestolecie
pionierska idea Instytutu stopniowo dojrzewała do realizacji w przekonaniu,
że rodzina, która w społeczeństwie, narodzie i Kościele zajmuje kluczową
pozycję, winna mieć zapewnioną posługę badań naukowych, zorganizowanych w interdyscyplinarnym zespole nauk ukazującym pełną wizję powołania rodzinnego i współczesnej problematyki rodzinnej. Zbyt już długo, jak
się wydaje, rodzina na taką posługę oczekiwała.
Nasz eksperyment znalazł w międzyczasie potwierdzenie na Zachodzie,
a powinien służyć, zgodnie z naszym zamiarem, także za naszą wschodnią
granicą.
Wolno nam powiedzieć z głęboką satysfakcją, że wysiłki i rezultaty
naukowe Instytutu potwierdzają konieczność podjętej przed laty inicjatywy.
Z satysfakcją także odczytujemy w programie obecnego Kongresu
słowa, które z innego tytułu potwierdzają w sposób wysoce kompetentny
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nasz wysiłek. W programie tym bowiem czytamy: „Światowa Organizacja na Rzecz Rodziny oświadcza, że jej celem jest dostarczanie rodzinom na całym świecie rzetelnej wiedzy, umożliwiającej im stawianie czoła
w yzwaniom współczesnego świata”19.
Owocem szczególnie radosnym działalności Instytutu są setki naszych
absolwentów rozsianych po całym kraju, rzetelnie przygotowanych do pracy
nad odrodzeniem rodziny.
Liczba studentów rośnie z każdym rokiem, przysparzając problemów
lokalowych. Kłopoty to niemałe, ale przecież bardzo radosne.

„Arka przymierza z Bogiem w Chrystusie”
Rodzino!
Jesteś miejscem Przymierza miłości między mężczyzną a kobietą: Przymierza trwałego, tak jak pomyślał Stwórca „od początku”, choć „ludziom twardych serc” (por. Mt 19, 8) od dawna to ciążyło; Przymierza jedynego: „jedno
ciało” (Rdz 2, 24; Mt 19, 5). To „już nie dwoje, lecz jedno” (por. Mt 19, 6). Boży
zamiar i Boża moc – w was dwojgu. „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie
rozdziela”. O tym mówi Chrystus, wasz najlepszy Przyjaciel (por. Mt 19, 4-6).
Rodzino!
To Bóg uczynił z ciebie miejsce Przymierza na progu Stworzenia –
na wieki. To On to Przymierze ubogacił mocami sakramentu – na progu
Nowego Przymierza. To On chciał, byś, Rodzino, była miejscem Przymierza
z miłością i życiem. To On pobłogosławił prawa człowieka, który w rodzinie
znajduje swoje pierwsze i jedyne na świecie miejsce. To On dał ci, Rodzino,
klucz do całych dziejów ludzkości, także tych dziejów, które przyjdą.
Rodzino, „nie lękaj się!” (Łk 12, 32). To Pan ci mówi: „Nie lękaj się!”
Nie lękaj się złowrogich mocy i własnej niemocy.
Nie lękaj się niepewnej przyszłości.
„Nie lękaj się!”
Rodzino! Nie jesteś pomysłem człowieka, który chce cię zniszczyć. Jesteś
pomysłem Boga: On ocala.
19 Program XVIII Międzynarodowego Kongresu Rodziny, Warszawa, 14‒17 IV 1994 r., s. 4.
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Nawet same zagrożenia mówią o twojej wielkości. Mówią bowiem
o tym, jak ściągasz na siebie, jakby jakiś piorunochron świata, wszystko to,
co chciałoby pozrywać prawa miłości i życia.
Nieprzyjaciel potężny? Ale nie najpotężniejszy.
Fale współczesnego potopu potężne? Tak, ale z potopu ocaliła ludzkość
jedna rodzina. Bóg zawarł z nią Przymierze i roztoczył tęczę.
A skoro masz, Rodzino, takie w sobie moce, to niech się sprzymierzą
z sobą wszystkie rodziny wierne miłości i życiu. Niech się sprzymierzą –
w imię Boga miłości i życia.
Niegdyś młody Dawid wołał do potężnego Goliata:
„Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i oszczepem, ja zaś idę na ciebie
w imię Pana Zastępów […] Tak to Dawid odniósł zwycięstwo nad F
 ilistynem
procą i kamieniem” (1 Sm 17, 45. 50).
Jesteś, Rodzino, tylko pozornie bezbronna.
Jesteś „arką przymierza z Bogiem w Chrystusie”20. Wierna temu Przymierzu ostoisz się nawet wśród tak straszliwych ataków, jakie wywołuje
przeciw tobie obecny Rok Rodziny, odkrywając bez reszty zamiary twoich
przeciwników, a zarazem i piękno twojego oblicza: jest to oblicze twojego
Przymierza z Bogiem i z ludźmi.
Rodzino, Bóg ma w tobie upodobanie. Nie znalazł dla swojego Syna Jedynego
godniejszego miejsca niż Rodzina – Nazaretańska Rodzina. I tę Rodzinę daje
ci Bóg. Jest twoja: „Ikona i wzór każdej ludzkiej rodziny”21.
Rodzino! Twoja jest Rodzina Syna Bożego i Zbawiciela świata: Twoja
„Ikona” i twój „Wzór”. Zaufaj Jej na wieki!
To jest Przymierze twojego ocalenia i ocalenia świata!

20 Jan Paweł II, Homilia do rodzin polskich wygłoszona w Szczecinie w dniu 11 VI 1987, nr 5.
21 LR 23.

9. Duchowe wymiary służby życiu*

„Na początku było Słowo […].
Wszystko przez Nie się stało […]
w Nim było życie” (J 1, 1–4, passim).
„Ten, kto kocha swoje życie, traci je,
a kto nienawidzi swego życia na tym świecie,
zachowa je na życie wieczne”.
[J 12, 25]

1. Czym jest służba życiu?
Jest tym, czemu służy: swoje własne wymiary bierze z wymiarów życia.
Są to wymiary nieskończone, bowiem posługa oddawana życiu jest
posługą oddawaną Bogu: Bogu-Stwórcy człowieka i Bogu Odkupicielowi
człowieka; Bogu, który stworzył człowieka z miłości i który człowieka
z miłości odkupił.
Stworzył człowieka dla życia. Ten, który powiedział o sobie: „Jestem,
który Jestem” (Wj 3, 14), powiedział także: „Uczyńmy człowieka na Nasz
obraz, podobnego Nam” (Rdz 1, 28).
I odkupił człowieka dla życia: „To bowiem jest wolą Ojca Mego, aby
każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne” (J 6, 40); Syn
* Referat „Duchowe wymiary posługi wobec życia” został wygłoszony w Montecatini-Terme,
w języku włoskim, w dniu 6.11.1994 r., w czasie Krajowego Kongresu Włoskich Obrońców
Życia. Pierwodruk w języku polskim: K. Majdański, Rodzina u progu Trzeciego Tysiąclecia,
Warszawa 1995, s. 106–119.
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Boży przyszedł na świat, aby „dać życie wieczne tym, których Mu Ojciec
dał” (por. J 17, 2).
Za czasu niewiele upłynie już dwa tysiące lat od tej chwili, gdy przyszedł
na świat Odkupiciel człowieka – Redemptor hominis. Przyszedł, by człowiek
miał życie i aby miał je „w obfitości” (por. J 10, 10).
Ile lat upłynęło od stworzenia przez Boga pierwszego człowieka? Nie
wiadomo, czy uczeni-badacze kiedykolwiek co do tego się zgodzą. Nie wiadomo też, ilu z nich zrozumie coś z tych relacji: Bóg-Stwórca – i człowiek,
Bóg stwarzający z miłości – i człowiek, Bóg stwarzający człowieka jako
jedynego wśród wszystkich stworzeń tej ziemi zamierzonego i stworzonego
„dla niego samego”, jak to powtarza z radosnym uporem w obecnym Roku
Rodziny papież Jan Paweł II w swoim Liście do rodzin1, przypominając
naukę Vaticanum II2.
Po to więc, by dowiedzieć się prawdy o życiu człowieka i o tym, jak było
„od początku”, idziemy wprost do Objawienia.
Wolno przy tym zauważyć, że Chrystus Pan posługuje się tym zwrotem:
„od początku”, dwukrotnie:
1° gdy chodzi o odwieczną prawdę o małżeństwie: „Przez wzgląd
na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony;
lecz od początku tak nie było” (Mt 19, 8);
2° gdy chodzi o walkę przeciw życiu: „Wy macie diabła za ojca i chcecie
spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą […] kłamca
i ojciec kłamstwa” (J 8, 44).

2. Osoby dramatu zmagań o życie – „od początku”
W przestrzeni relacji Bóg – człowiek zjawia się „od początku” Kusiciel,
zabójca, kłamca i sprawca grzechu.
Życie stanowiło osnowę tego dramatu, w jaki uwikłany został człowiek
„od początku”. Życie które było ceną posłuszeństwa, tak jak posłuszeństwo
było rękojmią życia. Człowiek wiedział i wypowiedział to głośno: „o owocach

1 Na przykład LR 9, 11, 19.
2 Sobór Watykański II, Konst. Gaudium et spes, nr 24 [dalej: KDK].
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z drzewa, które jest pośrodku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść
z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli” (Rdz 3, 3).
Taki był plan Boga, o którym człowiek dokładnie wiedział: „Abyście nie
pomarli”. Stworzony przez Boga człowiek jest „od początku” objęty troską
Pana Boga, „aby nie umarł”. Jest to troska Boga, który stwarzając człowieka,
„tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek
istotą żywą” (Rdz 2, 7). Inaczej żywą niż zwierzęta: „Bóg tchnął w niego
tchnienie życia”.
Bez Boga nie ma życia człowieka: ani jego początku, ani trwania. Bóg
stwarza życie (tylko On) i Bóg życie w istnieniu podtrzymuje (tylko On):
„Sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko” (Dz 17, 25). „[Człowiek]
istnieje tylko dlatego, że Bóg stworzył go z miłości i z miłości zachowuje”3.
Tak było i tak jest.
Posługa życiu wchodzi więc w krąg Bożego działania, którego jedynym
motywem jest Boża miłość. Takie są najgłębsze podstawy duchowe posługi
życiu. I takie duchowe wymiary tej posługi.
Takie są też podstawy i wymiary posługi Kościoła wobec życia:
Przeciw pesymizmowi i egoizmowi, zaciemniającym świat, Kościół opowiada się dziś za życiem: w każdym życiu ludzkim umie odkryć wspaniałość owego „Tak”, owego „Amen”, którym jest sam Chrystus (por.
2 Kor 1, 19; Ap 3, 14). Owemu „Nie”, które zalewa i gnębi świat, przeciwstawia to żyjące „Tak”, broniąc w ten sposób człowieka i świat przed tymi,
którzy czyhają na życie i zadają mu śmierć4.
Posługiwanie życiu jest więc posługiwaniem Bogu, zarazem zaś jest
uczestniczeniem w posłannictwie Kościoła Bożego.
Na początku było Słowo […].
Wszystko przez Nie się stało […].
w Nim było życie (J 1, 1–4, passim)

3 KDK 19.
4 FC 30.
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Czy służba Bogu życia oznacza służenie Mu poprzez służbę wszelkiemu
życiu? Tak. A więc również ekologia ma swoje uzasadnienie teologiczne.
Szkoda, że na ogół ruchy ekologiczne przebiegają poza refleksją o Bożym
planie stworzenia, choć przecież cały świat stworzony mówi o Bogu: „Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego
potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak
że nie mogą się wymówić od winy” (Rz 1, 20).
Ruchy ekologiczne najczęściej nie troszczą się o Boga. W konsekwencji
przeciwstawiają człowieka przyrodzie: człowiek bywa przedstawiany jako
nieprzyjaciel przyrody. To wbrew Objawieniu, Bóg bowiem mówi do człowieka, do mężczyzny i niewiasty: „abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie
poddaną” (Rdz 1, 28).
Przyroda jest dla człowieka, on jest jej panem. Jednakże człowiek – stworzony na „obraz Boży” – to znaczy ktoś wolny i rozumny, nie zaś samowolny i lekkomyślny (np. w zarządzaniu zasobami naturalnymi) i dewastujący świat stworzony, w niegodnej człowieka – „obrazu Boga” – pogoni
za „mieć”.
Toteż służba życiu człowieka różni się w sposób istotny od posługi wszelkiemu życiu. Jest czymś bez porównania wyższym: człowiek bowiem jest
„jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego”5.

3. Tło dramatu
Człowiek – „obraz Boży”, troska Boga o jego życie „od początku” i posługa
Kościoła Bożego wobec życia człowieka to już dostateczne argumenty dla
oceny rangi ruchów na rzecz życia. Ranga tych ruchów jest tym większa, że o tę niezwykłą wartość, jaką jest życie człowieka, toczy się niesłychany spór: na przestrzeni relacji przyjaźni między Bogiem a człowiekiem
od początku zjawia się „kłamca i zabójca od początku”. Ale spór trwa dalej.
I tylko w przestrzeni relacji Bóg – człowiek można zrozumieć rozmiary
walki z życiem. Jest to walka zaciekła i straszna. Zwłaszcza dziś staje się
to oczywiste.

5 Por. LR 9, 11, 19.
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Są opinie, według których to zjawisko tłumaczą ogromne finanse, przeznaczone na walkę z życiem człowieka: finanse wielkiego światowego przemysłu i wielkich międzynarodowych instytucji. Być może. Być może, że trzydzieści srebrników – cena zdrady godzącej w Dawcę życia – jest tu symbolem
dostatecznie wymownym. Jaki ból w słowach Jezusa, jeszcze przed męką:
„Jeden z was mnie zdradzi” (J 13, 21). Już zdradził. A za zdradę otrzymał
zapłatę: „Przyrzekli dać mu pieniądze” (Mk 14, 11).
Giovanni Papini był zdania, że „moneta jest hostią szatana”. Może właśnie
dlatego jako jedyny skutek „srebrniki” niosły rozpacz.
Warto byłoby przy okazji zapytać, jakimi to zjawiskami degradującymi
ludzkie „być” kończą się życiowe aspiracje „mieć”? Inaczej mówiąc: jakie
skutki może mieć antynomia „być” i „mieć”?
Kto mógłby się podjąć badań w tej dziedzinie i w jakiej mierze mogłyby
wyniki tych badań dojść do głosu? Występuje tu bowiem rola współczesnej propagandy. Jest to problem obszarów kłamstwa w życiu współczesnym
(„zabójca i kłamca”).
Doszło bowiem do tego, że przez współczesny świat idzie głośne wołanie:
„Za wielu ludzi – za mało bogactw!”
Już więc w tym miejscu trzeba wprowadzić nowy istotny element
w zakresie duchowych wymiarów służby życiu: są to zmagania z cywilizacją konsumpcyjną oraz z propagandą kłamstwa, które występują
przeciw cywilizacji „być” i przeciw „blaskowi Prawdy” („Veritatis
splendor!”).
W obu dziedzinach, zwróconych wprost przeciw Ewangelii, potrzebna jest
ewangeliczna postawa świętego Biedaczyny z Asyżu. Po wiekach ta postawa
się nie przedawnia, tak jak się nie przedawnia Ewangelia. Pan Bóg wzbudził w naszych czasach wielką misjonarkę prostoty i ubóstwa Matkę Teresę
z Kalkuty. Jej ubóstwo przyciąga oczy zdumionego świata. Popularność
Matki Teresy jest w naszym świecie, hołdującym cywilizacji konsumpcyjnej, zjawiskiem niepojętym. Zarazem zaś jest zjawiskiem napawającym
optymizmem: nasz świat jest sposobnym terenem dla nowej ewangelizacji.
Wbrew zachłannej pożądliwości i wbrew manipulacjom kłamstwa, które
dysponuje niebywałymi środkami propagandy, rzeczywistością pozostaje
prawda: „Anima [est] naturaliter christiana”.
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4. Tło dramatu ostateczne
Jednakże ani problem nieopanowanej chęci posiadania, ani problem oszukańczej propagandy nie stanowią ostatecznej motywacji zmagań z życiem,
choć będąc jakby instancją pośrednią, stanowią w walce z życiem ogromną
potęgę.
Wracamy do Objawienia. Właśnie ono mówi, już na samym początku
dziejów człowieka, o ostatecznych przyczynach walki o jego życie (zarazem więc mówi o ostatecznych wymiarach służby życiu): o życie człowieka
bowiem zaczęła się walka z namowy szatana, „kłamcy i zabójcy od początku”.
Jako kłamca zapewniał: „Na pewno nie umrzecie!” (Rdz 3, 2). I był w tym
samym czasie sprawcą śmierci: „A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła” (Mdr 2, 24). Był bowiem zły duch inspiratorem buntu i pychy: „Ale wie
Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak
Bóg będziecie znali dobro i zło” (Rdz 3, 5).
Alians śmierci i grzechu.
Powie więc Apostoł: „grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć”
(Rz 5, 12).
Walka trwa. Świat naszych dni jest areną niesłychanego jej nasilenia.
Gdy na początku dziejów miłość Boga została przez człowieka zdradzona,
a pierwotna przyjaźń zniweczona, człowiek zaś „skrył się przed Bogiem
wśród drzew ogrodu” (Rdz 3, 8), Bóg zapowiedział „kłamcy i zabójcy” walkę:
„Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo
twoje a potomstwo jej” (Rdz 3, 15). Będzie to walka zwycięska: „Ona zmiażdży ci głowę”. Ale będzie trudna: „A ty zmiażdżysz mu piętę” (Rdz 3, 16).
Jakie więc są wymiary posługi życiu, niszczonemu przez ducha buntu?
Jest to posługa „na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć” (Mt 20, 28). Styl posługi – to Jego styl i Jego przykład.
I Jemu samemu wolno wyznaczać granice tej posługi, aż do wymiarów
heroizmu: „aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (tamże). Jego
życie jest okupem za nasze życie. Jego życie, oddane Ojcu na krzyżu: „To
właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy
do krzyża” (Kol 2, 14). „Przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy
razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak
Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca” (Rz 6, 4).
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Taki Najświętszy Paradoks: śmierć zwyciężona przez Śmierć! Śmierć,
którą wprowadził na świat szatan, zwyciężona przez Śmierć Syna Bożego
na krzyżu.
Czy można więc, służąc życiu, nie przyjąć za własną dewizę dewizy Pawłowej: „Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża” (Ga 2, 19).
Byłaby to prawda przerażająca, gdybyśmy jej nie przeżywali „razem
z Chrystusem” i dla Niego, to znaczy dla Tego, który „umiłował mnie
i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2, 20). „Razem z Chrystusem” to zawsze
ku zmartwychwstaniu: „Ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia” (J 5, 29). To Jego słowa, Tego, który „jest Zmartwychwstaniem
i Życiem” (J 11, 25).
Paradoks, który ma źródło bardzo święte:
Ten, kto kocha swoje życie, traci je,
a kto nienawidzi swego życia na tym świecie,
zachowa je na życie wieczne (J 12, 25).

5. Obszary dramatu dziś
Odwieczne zmagania między życiem i śmiercią, rozpoczęte w raju, zmagania, o których trzeba powiedzieć w całej prawdzie: „Nie toczymy bowiem
walki przeciw krwi i ciału, lecz […] przeciw pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich” (Ef 6, 12), nasiliły się w naszych czasach niepomiernie.
Ojciec święty powie o tym w swoim Liście do rodzin: „Stajemy tu wobec
olbrzymiego zagrożenia nie tylko poszczególnego jednostkowego życia ludzkiego, ale całej naszej cywilizacji. Twierdzenie, że cywilizacja ta stała się
pod pewnymi względami «cywilizacją śmierci», w tym punkcie zyskuje swe
szczególne potwierdzenie”6.
Powie papież także w swej niezwykłej publikacji Przekroczyć próg nadziei:
„Czyż nie jest [dziś] smutną prawdą to, co zawiera się w mocnym w
 yrażeniu:
7
cywilizacja śmierci?” .

6 LR 21.
7 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 154.
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Nasz wiek przejdzie do historii jako wiek broni atomowej, użytej po raz
pierwszy w czasie II wojny światowej, a obecnie magazynowanej w różnych
częściach świata w ogromnych ilościach.
Nasz wiek jest też wiekiem katastrofy Czarnobyla (inne, podobne,
są zawsze możliwe).
Nasz wiek wejdzie do historii jako wiek obozów koncentracyjnych,
to znaczy obozów śmierci, w całej Europie i poza nią.
Nasz wiek to nazwiska: Hitler, Stalin, Pol Pot…
Nasz wiek był niedawno świadkiem niesłychanych zbrodni w Ruandzie i bezsensownej wojny na Bałkanach. A była to przecież tylko jedna
z bezsensownych wojen, które nawiedzają nasz oszalały świat.
Nasz wiek jest wiekiem narkomanii. Giną od tej plagi całe rzesze młodych ludzi, dla których zresztą wymyślono bardzo szeroko propagowany
program: „Sex, narkotyki, rock and roll” (wyrażenie, którym się posługuje
znany amerykański świecki apostoł młodzieży Paul Lauer), by jak najszybciej
strącić młodego człowieka do przepaści, która ma zakończyć „bezsensowne
życie”. Tak mówi program, którego kresem i celem jest „cliff”.
Nasz wiek jest wiekiem straszliwej akcji ONZ przeciw życiu, rozwijanej
na całym świecie stale, aż do wskazania „Gułagu demograficznego Chin jako
modelu”8, ale zwłaszcza z takich okazji, jak Konferencja Rozwoju i Ludności w Kairze czy też Konferencja o Kobiecie w Pekinie. „Smok stanął przed
mającą rodzić Niewiastą, ażeby […] pożreć jej dziecię” (Ap 12, 5).
Takie oto symbole niszczącego „postępu”, z którego tak dumny jest
człowiek: „Otworzą wam się oczy i będziecie jak Bóg…” (Rdz 3, 5).

6. „Non praevalebunt”
Walka z Niewiastą – na samym początku Objawienia („zmiażdży głowę
twoją”), a potem w Apokalipsie, która Objawienie kończy („Stanął Smok
przed Niewiastą”), walką toczoną z niewiastą o to, by nie przeżywała „radości z tego, że człowiek urodził się na świat” (J 16, 21), a także radości z tego,
że ona sama „zbawiona będzie przez rodzenie dzieci” (1 Tm 2, 15).

8 „Europe today”, 28 września 1994, s. 2.
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„Maria – vita, dulcedo et spes nostra”. Matka życia. Najświętszy wzór
wszystkich matek.
A oto przykład matki z naszych dni, której wiara pozwalała widzieć całą
wartość życia jej dziecka i wiedzieć, że śmierć otwiera bramy życia: to błogosławiona Joanna Beretta Molla. Niech rodziny Italii, tak bardzo dotknięte
w ostatnich czasach zanikiem życia, odrodzą się przez takie matki. Uratują
one Kościół, ratując „Kościół domowy”, tak jak w dawnych wiekach, choć
na swój własny sposób, ratowała Kościół św. Katarzyna ze Sieny.
I niech „zło zostanie zwyciężone dobrem” (por. Rz 12, 21).
Choć więc to, co powiedzieliśmy o rozmiarach klęski, jest prawdą, to jednak trzeba „przekroczyć próg nadziei”. Żyjemy w czasie, gdy zwycięstwo
już zostało odniesione przez Zbawiciela świata: „Gdzie jednak wzmógł się
grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje
królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość, wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego”
(Rdz 5, 20–21).
Liturgia paschalna Wielkiej Soboty głosi światu optymizm zwycięstwa,
które sięga aż do pierwotnej klęski grzechu i śmierci: „Felix culpa!” Szatan
odniósł tylko pozorne zwycięstwo. Tak jest zawsze.
Wszelkie ataki dzisiejszego świata (wyliczone wyżej i niewyliczone) godzą
w rodzinę. Ale jest ona „sanktuarium życia”9. Powiedział o niej Jan Paweł II,
„papież rodzin”, na spotkaniu z rodzinami świata 8 października br.:
„Familia, quid dicis de te ipsa?” Słowa podobne do tych usłyszałem
po raz pierwszy w auli soborowej, na początku Soboru Watykańskiego II.
Kardynał, który wtedy przemawiał, nie powiedział jednak familia, lecz
„Ecclesia, quid dicis de te ipsa?” Mamy tu zatem pewien paralelizm…
Chciałbym powrócić na koniec do tego, co powiedziałem na początku:
„Familia, quid dicis de te ipsa?” Tutaj, podczas naszego spotkania na placu św. Piotra rodzina spróbowała odpowiedzieć na to pytanie: „Quid dicis de te ipsa?” Jej odpowiedź brzmi: „Jestem”. „Dlaczego jesteś?” Jestem
dlatego, że Ten, który powiedział o sobie: „Tylko Ja jestem Ten, który Jest”,
dał mi prawo i moc, aby być. Jestem, jestem rodziną, jestem środowiskiem

9 Jan Paweł II, Enc. Centesimus annus, nr 39.
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miłości; jestem środowiskiem życia; jestem. Co mówisz o sobie? Jestem
„gaudium et spes!”10.
„Niech się nie trwoży serce wasze, ani się lęka” (J 14, 27).
To dlatego, że walka o życie ma takie horyzonty, które otwierają człowieka na inne życie: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic
więcej uczynić nie mogą” (Łk 12, 14).
Posługa życiu, umieszczająca człowieka po stronie Boga, każe ufać Jego
Mocy. Męstwo jest darem Ducha Świętego, Ducha życia. Męstwo jest zbroją
tych, którzy wiedzą, że tak idą do życia wiecznego „przez Jezusa Chrystusa,
Pana naszego”.
Odwróćmy więc kartę dziejów naszego wieku. Gdy dzieje tego wieku
zaczęły się już nachylać ku jego zakończeniu, powołał Duch Święty dwóch
papieży – obrońców życia. To papież Paweł VI, z profetyczną encykliką
o godności życia ludzkiego, i papież Jan Paweł II, obrońca rodziny za cenę
największych ofiar, z atakiem na jego życie w rocznicę fatimskich objawień
i z całą furią propagandy mówiącej, że papież – obrońca życia – jest jego
obrońcą „obsesyjnym”.
Mówi Jan Paweł II:
Ale w czym tkwi prawdziwa siła Kościoła? Oczywiście siłą Kościoła
na Wschodzie i na Zachodzie poprzez wszystkie epoki są i pozostają zawsze święci, to znaczy ci, którzy uczynili prawdę Chrystusa swoją własną
prawdą, którzy poszli tą drogą, którą jest On sam, którzy żyli życiem, jakie z Niego płynie w Duchu Świętym. A tych świętych Kościołowi wciąż
nie brak na Wschodzie i na Zachodzie. W naszym stuleciu są to w szczególnej mierze święci męczennicy… Jest to olbrzymia rzesza tych, którzy,
jak w Apokalipsie, „idą za Barankiem” (por. Ap 14, 4), dopełniają w swoim męczeństwie odkupieńczego świadectwa Chrystusa (Kol 1, 24), a zarazem znajdują się u podwalin nowego świata, nowej Europy i nowej
cywilizacji11.

10 Jan Paweł II, Czym jesteś, rodzino chrześcijańska? Przemówienie wygłoszone do rodzin świata, 8 X 1994, nr 2, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. (1994) nr 12 (168), s. 23, 25.
11 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, dz. cyt., s. 135.
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Tak została zwyciężona śmierć w najbardziej znanym obozie hitlerowskim Auschwitz. Zwyciężył tam śmierć, idąc na dobrowolną śmierć za ojca
rodziny, św. Maksymilian Maria Kolbe. Tak, w tym samym obozie była heroicznie gotowa na śmierć Stanisława Leszczyńska, położna ratująca wbrew
surowym zakazom obozowym życie urodzonych w obozie oświęcimskim
niemowląt.
Prawdziwe rozmiary duchowe posługi wobec życia – to nasza świętość.
Jesteśmy słabi? „Moc w słabości się doskonali” (2 Kor 12, 9). A Pan nasz
radzi: „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” (Mt 26, 41); „Zawsze modlić
się trzeba i nie ustawać” (Łk 18, 1).
Jesteśmy słabi? Może trzeba na nowo uwierzyć w moc sakramentu
pokuty i pojednania.
I tego sakramentu, o którym Pan Jezus mówi: „Kto spożywa moje Ciało
i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu o
 statecznym”
(J 6, 54).
Trzeba na nowo uwierzyć w moc tej Najświętszej Ofiary, która jest
codziennie składana „za życie świata” (J 6, 51).
„Non praevalebunt!” Wrogość wobec życia nie przemoże Opoki
Kościoła. Nie przemoże opieki Matki Kościoła – Matki miłości i życia. Nie
przemoże mocy Ducha Świętego, do którego wołamy: „Emitte Spiritum tuum
et creabuntur”. Nie przemoże Baranka, który mówi: „Jam jest Alfa i Omega,
Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. Błogosławieni, którzy p
 łuczą swe szaty,
aby władza życia do nich należała” (Ap 22, 13–14).

II Budowanie „cywilizacji miłości”

10. Kwestia demograficzna
między cywilizacją życia
a cywilizacją śmierci*

Jak powstał temat obecnego rozważania?
Na początku – w odpowiedzi na postawione pytanie – dwie refleksje
wprowadzające.
Refleksja pierwsza. Spośród dwóch możliwych sformułowań: „kultura
życia” i „kultura śmierci”, albo też „cywilizacja życia” i „cywilizacja śmierci”,
wybieramy sformułowanie drugie, idąc za wyjaśnieniem papieża Jana
Pawła II, zamieszczonym w jego tegorocznym Liście do rodzin:
„rodzina leży u podstaw tego, co Paweł VI nazwał «cywilizacją miłości»
(25 XII 1975). Pojęcie to przyjęło się w nauczaniu Kościoła, zadomowiło się
w nim i utrwaliło […]. Można by więc powiedzieć; «kultura miłości». Przyjęła
się jednak «cywilizacja» i przy tym wypada pozostać”1.
Ojciec święty posługuje się w tym samym dokumencie wyrażeniem:
„cywilizacja śmierci”. Określenie to jest jakby logicznym przeciwieństwem
* Referat pt. Kwestia demograficzna między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci został wygłoszony przez autora w Turynie 26 XI 1994 r., w języku włoskim. W języku polskim został opublikowany w książce pt. Rodzina u progu Trzeciego Tysiąclecia, Warszawa 1995,
s. 136–157.
1 Jan Paweł II, List do rodzin (2 II 1994), nr 13 [dalej: LR].
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do „cywilizacji życia”2, stanowi jednakże pewną nowość w nauczaniu
papieskim. Odnośny tekst (użyty raz jeden w Liście do rodzin) brzmi tak:
„Stajemy tu wobec olbrzymiego zagrożenia nie tylko poszczególnego
jednostkowego życia ludzkiego, ale całej naszej cywilizacji. Twierdzenie,
że cywilizacja ta stała się, pod pewnymi względami, «cywilizacją śmierci»,
w tym punkcie zyskuje swe szczególne potwierdzenie”3.
W porównaniu z adhortacją apostolską Familiaris consortio z roku 1981,
w której papież mówił o mentalności przeciwnej życiu (anti-life mentality)4,
użyte tu określenie brzmi znacznie ostrzej. Jest to, być może, doświadczenie
dalszych trzynastu lat obecnego pontyfikatu, a więc okresu, który rozpoczął się od zamachu na życie papieża, właśnie w tym dniu 13 maja 1981 roku,
w którym papież miał zamiar ogłosić oczekiwaną przez Kościół od dawna
decyzję o utworzeniu Papieskiej Rady Rodziny.
Zwróćmy także już teraz uwagę na to, co będzie nas interesować w ciągu
późniejszych rozważań: List papieża do rodzin posługuje się także wyrażeniem „«antycywilizacja» destrukcyjna”. Ta „antycywilizacja” sprzeciwia się

2 Określeniem tym posłużyłem się w wykładzie publicznym wygłoszonym na Katolickim
Uniwersytecie w Lublinie w dniu 16 października 1987. Tytuł wykładu brzmiał: Cywilizacja
życia. Por. bp K. Majdański, Cywilizacja życia, Lublin 1988.
3 LR 21.
4 Por. Adhort. apost. Familiaris consortio, nr 30. Charakterystyczny i jakby coraz bardziej aktualny fragment adhortacji brzmi tak:
„Jak wynika z wielu aktualnych kwestii, rodzi się w ten sposób jakaś mentalność przeciwna życiu (anti-life mentality): wystarczy na przykład pomyśleć o pewnego rodzaju panicznym strachu, wywodzącym się ze studiów ekologów i futurologów nad demografią; niekiedy wyolbrzymiają oni niebezpieczeństwo przyrostu demograficznego dla jakości życia.
Kościół jednakże mocno wierzy, że życie ludzkie, nawet gdy słabe i cierpiące, jest zawsze
wspaniałym darem Bożej dobroci. Przeciw pesymizmowi i egoizmowi, zaciemniającym
świat, Kościół opowiada się za życiem: w każdym ludzkim życiu umie odkryć wspaniałość
owego «Tak», owego «Amen», którym jest sam Chrystus. Owemu «Nie», które zalewa i gnębi świat, przeciwstawia to żyjące «Tak», broniąc w ten sposób człowieka i świat przed tymi,
którzy czyhają na życie i zadają mu śmierć.
[…] Dlatego Kościół potępia jako ciężką obrazę godności ludzkiej i sprawiedliwości wszystkie te poczynania rządów czy innych organów władzy, które zmierzają do ograniczania
w jakikolwiek sposób wolności małżonków w podejmowaniu decyzji co do potomstwa.
Stąd też wszelki nacisk wywierany przez te władze na rzecz stosowania środków antykoncepcyjnych, a nawet sterylizacji i spędzania płodu, winien być bezwzględnie potępiony
i zdecydowanie odrzucony”.
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„cywilizacji miłości”, ale występuje, jak pisze Papież, w kontekście g łębokiego
„kryzysu prawdy”5.
Jednakże, gdy znajdujemy się w obliczu takich przeciwieństw, natchnieniem życia pozostaje cywilizacja miłości: „Nowa ludzka istota jest […] powołana do istnienia osobowego, jest powołana do życia «w prawdzie i miłości»”6. „Sanktuarium życia”, rodzina7 „jest centrum i sercem cywilizacji
miłości”8. To jest źródłem jej siły: Miłość, która jest z Boga, a nawet, „którą
jest Bóg” (por. 1 J 4, 16).
Tak oto już same rozważania terminologiczne wprowadziły nas w centrum tego niesłychanego antagonizmu, jaki przeciwstawia w świecie naszego
czasu cywilizacji życia – cywilizację śmierci. To właśnie wypowiadają cytowane wyżej słowa papieża: „Stajemy tu wobec olbrzymiego zagrożenia
nie tylko poszczególnego jednostkowego życia ludzkiego, ale całej naszej
cywilizacji”.
Refleksja druga. Pytamy jednak, jak wobec tych rozległych i brzemiennych
w następstwa zjawisk należy rozumieć współczesne zagadnienia demograficzne? Najpierw wyjaśnienie: nie jestem demografem. Jeżeli jednak odważyłem się odnieść pozytywnie do propozycji mecenasa Osvalda Mussano,
przewodniczącego Movimento per la Vita (Ruchu dla Życia) w Turynie,
by wypowiedzieć się na temat współczesnych zagadnień demograficznych,
to uczyniłem to dlatego, że od wielu lat zajmuję się współczesną problematyką rodzinną zarówno na polu naukowym (jestem założycielem istniejącego już dwudziesty rok Akademickiego Instytutu Studiów nad Rodziną
w Warszawie-Łomiankach)9, jak i pastoralnym (w tym zwłaszcza charakterze byłem powołany przez papieża Jana Pawła II do prac podejmowanych
w Watykanie w okresie przygotowań do Synodu Biskupów 1980 roku, jak
i w okresie posynodalnym). Ktokolwiek zaś zajmuje się rodziną, wie, że to
właśnie rodzina, która z woli Boga posiada klucz do zagadnień demograficznych – tym bowiem, którzy ją tworzą, zostało powiedziane: „Bądźcie
5
6
7
8
9

LR 13.
LR 9.
Por. Jan Paweł II, Enc. Centessimus annus, nr 39.
LR 13.
Problematykę demograficzną poruszyłem m.in. w artykule pt. Wzrost demograficzny –
problem rodziny ludzkiej, „Ateneum Kapłańskie” 84 (1975), s. 201–239,a także w książce
pt. Wspólnota życia i miłości, Poznań–Warszawa 1983.
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płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1, 28) – jest atakowana w sposób dotąd niebywały przez cywilizację śmierci posługującą się jako najpotężniejszym narzędziem – demografią.
Jak to się dzieje?
Kwestia demograficzna nie jest zagadnieniem nowym, ale jest – w świecie współczesnym – zagadnieniem tak głośnym jak nigdy dotąd i tak niebezpiecznie zwróconym przeciw ludzkiemu życiu jak nigdy dotąd. Skąd
to pochodzi? Rozważmy to, przechodząc poprzez kolejne etapy naszej refleksji.

Kwestia demograficzna nie jest problemem nowym,
lecz odnowionym
Wystarczy powtórzyć tutaj opinię znakomitego demografa współczesnego
prof. Gérarda François Dumonta, który mówił na XVIII Międzynarodowym Kongresie Rodziny w Warszawie (14–17 IV 1994) w referacie pt. Mit
przeludnienia:
Lęk demograficzny sięga już starożytności. Oczywiście, święte księgi wielkich religii świata, jak Biblia, Talmud, Avesta lub Koran, wysławiają płodność i uważają ją zarówno za błogosławieństwo, jak i za obowiązek […].
Tymczasem filozofowie greccy głoszą doktrynę przeciwstawiającą się przyrostowi ludności. Demograficznym ideałem Platona jest ściśle stała l iczba
ludności.
Przy tym – zdaniem Platona – rodzinę należy zlikwidować, a liczbę
urodzeń – autorytarnie ograniczyć. Poglądy te przejął Arystoteles.
Lecz – zwraca uwagę prof. Dumont – Platon i Arystoteles nie potrzebowali
uczniów, którzy by zastosowali ich politykę demograficzną, opartą na micie o przeludnieniu. W rzeczywistości Grecja przeżywała sytuację wręcz
odwrotną, cierpiała z powodu wyludnienia. Pociągnęło to za sobą jej zgubę. Mit ten umarł i został pogrzebany na prawie dwadzieścia wieków10.
10 G. F. Dumont, Mit przeludnienia, w: XVIII Międzynarodowy Kongres Rodziny, Warszawa 1994,
s. 112–113.
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Ale mit odżył. Jego nośnikiem była Europa, głównie zaś Anglia:
w wieku XVI Tomasz Morus i Tomasz Hobbes, w wieku XVIII zaś – Malthus. Wyraźny sprzeciw powstał wtedy we Francji. Są tu wymieniane dwa
główne nazwiska: Fénelon i Auxiron11.
Mit ożył w naszym wieku i jest głoszony z wielką siłą, także w Europie,
która – podobnie jak niegdyś Grecja – głosząc obawę przed przeludnieniem, wymiera. Oto dane odnoszące się do dwóch wielkich krajów katolickich, do niedawna znanych z wysokiej kultury życia rodzinnego i miłości do dzieci: na końcu listy 17 krajów europejskich dwie ostatnie pozycje
zajmują: Hiszpania z 1,24 przyrostu naturalnego w roku 1993, oraz Italia,
z 1,21 przyrostu naturalnego; przy czym dla zapewnienia zastępowalności
pokoleń potrzebne jest 2,112.

Skąd bierze się upór mitu przeludnienia?
Sądzimy, że jego głównym źródłem jest – zwłaszcza gdy idzie o naszą epokę –
tak wielka nieprzychylność wobec życia, że przeradza się ona w lęk, a nawet
nienawiść wobec rodzącego się życia. Jest to opozycja wobec tej radości,
o której mówił Pan Jezus: „Niewiasta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu
radości, że się człowiek narodził na świat” (J 16, 21).
Demografia jest takiej orientacji – przeciwnej życiu – narzędziem
znakomitym:
1. Problemy demograficzne mogą budzić rzeczywistą troskę świata
współczesnego.
2. Są to zagadnienia trudne, łatwo dostępne dla tendencyjnych założeń
antyhumanitarnych ideologii.
3. Demografia dotyczy wprost życia ludzkiego, a więc historii każdego człowieka stworzonego „na obraz Boży”. Ostatecznym więc źródłem
współczesnych tendencji w zakresie demografii są, jak się wydaje, zmagania
o prawa Boga życia.
11 Por. G. F. Dumont, Mit przeludnienia, dz. cyt., s. 114.
12 La population européenne prise le taux de croissance zéro (Il n’y a plus que l’immigration pour
sauver l’Europe), „Europe Today”, 20 juillet 1994, s. 1–2.
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Przypatrzmy się, przynajmniej szkicowo, niektórym szczegółom.
1. Problemy demograficzne są rzeczywistymi problemami współczesnego
świata, stanowiąc przedmiot troski Kościoła, zgodnie ze słowami, jakimi
posłużyło się Vaticanum II:
„W pewnych częściach świata nie bez troski dostrzega się problemy
powstałe na skutek wyżu demograficznego”13.
Toteż społeczne encykliki papieskie ostatniego czasu dają świadectwo
pełnego zrozumienia tych problemów14.
2. Zagadnienia demograficzne, ze swej natury bardzo istotne dla egzystencji i rozwoju poszczególnych narodów (a w nich poszczególnych rodzin)
i całej ludzkości, są skomplikowane i trudne, łatwo tutaj więc – zwłaszcza
w zakresie prognoz demograficznych – o pomyłki, zarówno niezawinione,
jak i sterowane. Dziś już wiadomo, że te ostatnie są najczęstsze. Skoro zaś
ich metodą nie jest rzetelność, posługują się bardzo szeroko współczesnymi
środkami masowego przekazu.
Przykładem zręcznej manipulacji mogłoby być sprawozdanie ze Szczytu
Ziemi w Rio de Janeiro (czerwiec 1992)15. Czterdzieści rozdziałów sprawozdania, zawartych w czterech jego częściach, odpowiada, na pierwszy rzut oka,
rzetelnej trosce o współczesny stan demografii świata16. I choć zawarte tezy
dotyczące troski o „zrównoważony rozwój” pozwalają na dość dowolną interpretację (na przykład teza: „Poszczególne kraje powinny oceniać, jaka jest
«pojemność» demograficzna ich środowiska”), to jednak najbardziej dziwi
nie to, co relacja zawiera, lecz to, czego nie zawiera: mówiąc więc na przykład
o roli kobiet, dzieci i młodzieży w trosce o „zrównoważony rozwój”, pomija
mężczyznę (skrajny feminizm?), wspominając o nim zaledwie na marginesie problematyki kobiecej; pomija także rodzinę, w
 ypowiadając to słowo
13 Vaticanum II, Gaudium et spes, nr 47.
14 Por. np.: Jan XXIII, Enc. Mater et Magistra, III. Nowe aspekty kwestii społecznej, 3. Problem
demograficzny a rozwój gospodarczy; Paweł VI, Enc. Populorum progresio, nr 37; Jan Paweł II,
Enc. Centesimus annus, nr 39, w relacji do: Jan Paweł II, Enc. Solicitudo rei socialis, nr 78.
15 M. Keating, Globalny program działań, Warszawa 1994 (pol. wersja publikacji The Centre for
Our Common Future).
16 Oto tytuły poszczególnych części: 1. Wymiar społeczny i ekonomiczny, 2. Ochrona zasobów i gospodarowanie nimi, 3. Wzmacnianie roli ważnych grup społecznych, 4. Środki
wdrażania.
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zaledwie jeden raz, gdy mówi o „propagowaniu planowania rodziny”. Brakuje
też we współczesnej problematyce kobiecej przedstawienia konsekwencji,
jakie ponosi kobieta wskutek działań podejmowanych przeciw życiu (antykoncepcja, sterylizacja, aborcja). Wśród publikacji poruszających tę tematykę
w sposób jasny i kompetentny chętnie wskazuję na cykl wykładów przewodniczącej Światowej Organizacji Rodzin (World Organization for the Family)
Christine Vollmer, wygłoszonych w naszym Instytucie17.
Przykładem, jaki wszyscy mamy świeżo w pamięci, jest Światowa Konferencja nt. Ludności i Rozwoju w Kairze, znakomicie przygotowana przez
ONZ w duchu przyjętych z góry założeń. Gdy to zapowiadał w czasie swoich
wykładów w naszym Instytucie Studiów nad Rodziną w Warszawie-Łomiankach w grudniu ubiegłego roku (1993) ks. prof. Michel Schooyans18, reakcją
było zaskoczenie: zarówno ze względu na totalny i ekstremalnie neomaltuzjański sposób widzenia problemów demograficznych i ich rozwiązania,
jak i ze względu na wyłaniające się totalitarne oblicze ONZ, która chciałaby objąć rządy świata już nie tylko w dziedzinie gospodarczej i militarnej
(co się chyba w jakimś stopniu dzieje), ale także w dziedzinie problemów
demograficznych (które także mają wpływ na sprawy gospodarcze i militarne), sięgając po ingerencję w prawa człowieka, zwłaszcza w jego życiu
małżeńskim i rodzinnym.
Założenia, jak wiadomo, były głównie dwa: groźba przeludnienia
i zezwolenie na wszelkie narzędzia radykalnej redukcji urodzeń. Światem
więc miałaby rządzić antymoralność i to w imię antywiedzy: mit bowiem
o przeludnieniu jest po prostu mitem. Posłuchajmy na ten temat raz jeszcze
opinii prof. Dumonta (pozostającego oczywiście w zgodzie z opiniami tych
demografów, którzy zachowali uczciwość):
Historia zawsze prowadzi nas do tego samego wniosku: zagrożenia absolutnego przeludnienia bywały zawsze przezwyciężane, gdyż w gruncie
rzeczy stanowią one pojęcie abstrakcyjne, płynne, wyrażające pradawny
lęk, echo klęsk głodowych, którym nie można było zapobiec z powodu

17 Wykłady te zostały opublikowane w: „Tak – życiu, tak – prawdzie”, z. 9: Ch. de Vollmer,
Prawda o aborcji w życiu kobiety, Łomianki 1994.
18 M. Schooyans, Rodzina w kontekście problemów demograficznych, „Tak – życiu, tak – prawdzie”,
z. 8, Łomianki 1994.
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braku środków transportu. Tymczasem historia świata ustawicznie
zaprzecza temu lękowi (podkr. – K. M.)19.
A jednak światowe mass media bardzo dbają o sianie lęku. W ostatnim
dniu konferencji w Kairze nasza telewizja (ciągle nie nasza: nadal w dawnym
stylu) przedstawiła w głównym dzienniku telewizyjnym przykłady tragicznych obszarów nędzy w świecie. Czy obrazy były prawdziwe? Oczywiście
tak. Ukryto jednak podwójną prawdę: skąd się ta nędza bierze i to, że jako
rozwiązanie sugeruje się zabijanie niewinnych, dziś nienarodzonych, jutro
zaś – pokolenia starych, uciążliwego dla wciąż zmniejszającej się liczby ludzi
młodych. Do tego bowiem prowadzi polityka skierowana przeciw życiu,
o czym ostatnio poinformował „The Economist”, pytając: „Czy osoby starsze trzeba będzie poddać eutanazji, czy też pozwolić, by umierały z głodu
na ulicy… Można jednakże, na szczęście, próbować znaleźć inne a lternatywy,
mniej okrutne”20.
Oto wizja świata w pogoni za swoim ocaleniem wbrew Bogu życia, który
sam tylko stwarza, ocala i zbawia.
3. Gdy bowiem wypowiadamy słowo „demografia”, wypowiadamy prawdy
dotyczące życia ludzkiego, a więc życia człowieka – każdego człowieka –
stworzonego „na obraz Boży” (Rdz 1, 27).
Nad jego życiem i śmiercią suwerenną władzę ma tylko Bóg. Gdy człowiek sięga po tę władzę dla siebie, wikła się w niesłychane dramaty: niszczy samego siebie i chyba przestaje rozumieć samego siebie. Jest pacyfistą,
a jednocześnie jest zwolennikiem okrucieństwa większego niż to, które
przynosi wojna; jest przeciwny karze śmierci, a jednocześnie głosuje za jej
stosowaniem wobec najbardziej niewinnych; jest zwolennikiem „postępu”,
a jednocześnie współdziała „z ogromnym zagrożeniem całej cywilizacji”.
Wikła się więc człowiek w nieopisane dramaty, gdy przypisuje sobie
władzę Boga, którego istnieniu łatwo zaprzecza.

19 G. F. Dumont, Mit przeludnienia, dz. cyt., s. 116.
20 Za: „Europe Today”, 23 sierpnia 1994: „Le contribuable de demain ne pourra subvenir aux
besois des retraités” (s. 1–2). „The Economist” pisze, że modelem idealnym „avait de laisser
les personnes agées mourir de faim dans les rues pour encourager tous autres à epargner
pour leur propre compte, parce que l’Etat ne le fera plus à leur place”.
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Czy mógłbym tu nie powołać się na świadectwo oparte na osobistym
doświadczeniu? Proszę więc pozwolić mi zaprezentować fragmenty książki
noszącej tytuł Będziecie Moimi świadkami. Fragmenty te zostały wzięte
z dwóch rozdziałów: „Świadectwo” i „W imię obłąkanej ideologii”.
Zadanie jest doniosłe, chodzi bowiem o świadectwo o świadkach, których
w każdym czasie chce mieć sam Chrystus Pan: „Będziecie Moimi świadkami […] aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8). Zarazem zaś chodzi o świadków, na których w każdym czasie spełniają się i te Jego słowa nobilitacji n
 iezwykłej: „Wydadzą was na udręki i będą was zabijać” (Mt 24, 9).
[…] Jaki obraz o wieku XX zatrzyma w swej pamięci ludzkość? Jaki
o Europie tego czasu? Pełnił ten kontynent przez wieki rolę przewodnią,
w tym zaś kończącym się wieku nie został, mimo wszystkich przemian,
pozbawiony odpowiedzialności za wielką spuściznę dziejów.
W centrum przemian i aspiracji naszego czasu stanął człowiek. Przywołany
też został z niezwykłą ambicją jego atrybut: postęp.
Człowiek, to znaczy kto – absolut?
Tak właśnie pomyślało w tym wieku wielu. I tak pomyślał o sobie samym
człowiek, który uwierzył, że jest „nadczłowiekiem” i wodzem „nadludzi”.
Powiedziano o nim: szalony. Ale „szalony” zniewolił ogromne rzesze ludzi i odbierał ubóstwiające pokłony.
Wiek XX dobiegał wtedy swego 40-lecia, a był już doświadczony pierwszą
wojną światową, rozpętaną w Europie, zanim się zakończyło jego pierwsze
20-lecie. Widocznie człowiek uwierzył w wojnę. „Postępowy” człowiek.
Postęp, to znaczy co? Rewolucja techniczna? Jaka i na czyich usługach?
[…] W czasie Soboru nawiązywał kontakty z episkopatami krajowymi
prof. G. Marois z paryskiej Sorbony. Prowadził rozmowy jako przewodniczący światowego Instytutu Życia (Institut de Vie) z siedzibą w Paryżu.
Tłumaczył ojcom soborowym – przedstawicielom poszczególnych episkopatów, jak bardzo światu nauki potrzebne jest, jak mówił, uznanie
Autorytetu Transcendentnego. Bez uznania tego Autorytetu, bez posłuszeństwa wobec ustalonego porządku etycznego i bez poczucia odpowiedzialności ludzkość musiałaby przy obecnych osiągnięciach naukowych
zginąć. Ludzkość i życie na ziemi.
[…] Szalony człowiek, który chciał stworzyć „Tysiącletnią Rzeszę”, zaskoczył świat techniką wojenną, potężnie zaś ugodził w człowieka.
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Wspominamy często olbrzymią liczbę ludzi, którzy zginęli w czasie tej
wojny, jaką rozpętał, ale ilu dotknęło żądło zniszczenia? Dotknęło nie tylko ofiary, ale także katów. Wszyscy stali się ofiarami. Kto ich zliczy? Kto
zmierzy zasięg działania tej straszliwej śmiercionośnej chmury?
Mówią: trzeba zapomnieć. Czy wolno? Czy wolno nie leczyć? Czy wolno
przestać czuwać? Kto zaręczy, że panowanie „obłąkanej ideologii” (Jan
Paweł II, Oświęcim, 7 czerwca 1979) minęło bezpowrotnie i że jej śladów
brak?
[…] Ważna jest wierność wobec historii. Wobec historii Europy i świata. Ale także wobec historii Kościoła. Jest to historia Ciała Mistycznego
Chrystusa, zapisana bardzo gęsto dziejami męczeństwa, wpisywanego
w dzieje Chrystusowego Krzyża; zapisana dziejami nawróceń i dziejami świętych – dla chwały Boga i dla pożytku człowieka. I tak wychowuje
Kościół pokolenia ludzi; Kościół – bogaty doświadczeniem wieków, doświadczeniem, które powtarza bezustannie: „exempla trahunt”; Kościół –
bogaty rzeszą świętych, więc jak zapomnieć tę rzeszę: od Apostołów aż po
Maksymiliana Marię, Edytę Stein i Biskupa Michała. I jak ich wszystkich
ukazywać w prawdzie, kryjąc sylwetki oprawców?
Kościół zna też dzieje tego niewiarygodnego optymizmu, który się objawił właśnie w chwili, gdy dokonywała się największa krzywda, jaką zna
historia. „Dziś jeszcze będziesz ze Mną w raju” (Łk 23, 43), powiedział
Syn Boży właśnie z drzewa swego krzyża.
Ważna jest więc wierność wobec historii.
Jakże ważna jest wierność wobec samej prawdy. Prawdy, także gdy jest
bardzo trudna, trzeba się uczyć, nie zaś starać się ją zapomnieć. „Prawda
wyzwala” (por. J 8, 32). Mistrz, który tego uczył, powiedział także: „Każdy,
kto jest z prawdy, słucha Mojego głosu” (J 18, 37).
Takie są wymagania cywilizacji miłości. A przy tym nie da się pominąć
podstawowych wymagań sprawiedliwości. Także sprawiedliwości międzynarodowej.
Lęk przed prawdą – dlaczego? Wołanie o całkowitą niepamięć – dlaczego? Z jakich motywów? Na pewno nie z motywów kultury ani z motywów wiary.
[…] W tym fragmencie naszych dziejów, o jakim mowa, inwazja zła, jego
niezwykła akumulacja nie zdołała zabić sumień ani zniwelować świętości. Ilustracja do Pawłowych słów: „Zło dobrem zwyciężaj“ (Rz 12, 21).
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Po Polsce niesie się teraz także to natchnione słowo. Zabrzmiało ono najdonioślej w Maksymilianowym Niepokalanowie. Właśnie tam powtórzył
to wezwanie papież Jan Paweł II: w grodzie zbudowanym przez człowieka
pozornej klęski wobec pozornie wszechpotężnego zła. Ten człowiek jest
patronem danym nam przez Boga u progu II Tysiąclecia Narodu.
Jaki był ogrom zła, które zwyciężył!
„Zło – dobrem”. Takie są prawdziwe zmagania. To one piszą dzieje Europy
i świata. Zmagania, które – wbrew całej potędze zła – znają tylko jeden
kres: zwycięstwo cywilizacji miłości.
Zmaga się ta cywilizacja w swój najzupełniej własny sposób z każdą cywilizacją, która przebiega poza jej prawami, najbardziej zaś z tą, która pozostaje w najskrajniejszej opozycji do polecenia Chrystusowego: „Miłujcie
nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści”
(Łk 6, 27).
„W nienawiści […] z powodu Mojego imienia” (Mk 13, 13). Czy tak było
naprawdę? Będzie okazja to prześledzić poprzez wspomnienia. Najlepiej
bowiem, gdy mówią fakty: współczesne „acta martyrum”.
[…] Sam zaś kardynał G. B. Montini, późniejszy papież Paweł VI, napisał
w przedmowie do książki o kapłanach polskich w obozie koncentracyjnym: „E’ un martirologio allora questo libro; e deve essere letto con la pacatezza e con la riverenza, con cui leggiamo la pagine sacre” (Mons. F. Korszyński, „Un vescovo polacco a Dachau”, Brescia 1963, prefazione, p. X)21.
W 55. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 1 września tego roku, udałem
się do Dachau, aby modlić się za wstawiennictwem męczenników Dachau
o coś większego niż pokój: o zwycięstwo cywilizacji życia nad cywilizacją śmierci. Obóz Dachau nie był terenem działań wojennych. Ten obóz
koncentracyjny był, jak wszystkie obozy, dziełem cywilizacji śmierci.
Co więc stałoby się z ludzkością, gdyby światem zawładnął Stalin, Hitler?
A obecnie pytamy: co by się stało, gdyby totalitarną władzę nad człowiekiem
objęły ujawnione niedawno zamiary… ONZ? Jaki holocaust groziłby światu,
który już zbiera swe ogromne żniwo?22
21 Bp K. Majdański, „Będziecie Moimi świadkami…”, Szczecin 1990, s. 8, 13–15, 17–20, 24–25.
22 Por. J. Powell, Abortion: the silent holocaust, Texas 1980; W. Brennan, The Abortion Holocaust,
Today’s Final Solution, St. Luis 1983.
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Bóg jest Panem życia i śmierci – jedynym: Bóg – Stwórca człowieka. Dlatego też człowiek nie ma nigdy absolutnej władzy nad innym człowiekiem,
który zawsze jest „obrazem Boga”.
Człowiek nie może zesłać kary potopu, ani zburzyć Sodomy i Gomory.
Człowiek nie umiał zapobiec katastrofie Czarnobyla i nie umie zapobiec
innym, podobnym katastrofom.
Człowiek nie może przewidywać losów człowieka: nie wie, jak zniknęły
ludy Ameryki Południowej czy ludy europejskie, na przykład Etruskowie;
nie wie też, jakie będą następstwa AIDS, zwłaszcza w Afryce, skoro ostatni
raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) mówi o tym, że z ponad
17 milionów ludzi zarażonych wirusem HIV blisko 10 milionów mieszka
w krajach Czarnej Afryki; i nie wie, jakie będą następstwa AIDS na całym
świecie, skoro ciągle jest mowa o mało skutecznym zapobieganiu, nie zaś
o jedynie skutecznym opanowaniu i odrodzeniu moralnym.
Człowiek nie może zadecydować: bogata Północ będzie żyć, a biedne
Południe nie ma prawa do życia. Kto bowiem zapewni bogatej Północy wolę
życia, skoro właśnie bogacze bywają tej woli tak często pozbawieni?
Człowiek egoistycznie zatroskany o swoje dobro nie może paradoksalnie
powiedzieć: będziemy poddani naszej Matce – Ziemi, bo Stwórca ustalił porządek odwrotny: „Abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1, 28).
Zdaje się, że ostateczna analiza tych zjawisk prowadzi do zjawisk jeszcze dalszych i do przyczyn tych zjawisk, które ukazują jeszcze dalsze horyzonty niż same, choćby nawet znakomite badania demograficzne: chodzi
o refleksje teologiczne.

„Na pewno nie pomrzecie” (Rdz 3, 4)
Prowadzą nas te refleksje do samych początków podstępnych ataków cywilizacji śmierci na cywilizację życia, a raczej do ataków Kusiciela: śmierć
i grzech weszły bowiem na świat jako dzieło szatana.
„Bóg śmierci nie uczynił… Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła”
(Mdr 1, 13; 2, 24). Śmierć skojarzona z grzechem, jak to wyjaśnił św. Paweł:
„przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć,
i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy
zgrzeszyli…” (Rz 5, 12).
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Bóg – Stwórca świata i Stwórca człowieka, będącego „jedynym na świecie
stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego”23, powołał go do rodzicielstwa i to rodzicielstwo pobłogosławił. Powtórzmy słowa Objawienia,
choć są tak dobrze znane:
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,
[…] stworzył mężczyznę i niewiastę.
Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich:
„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się,
abyście zaludnili ziemię
i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1, 27–28).
Bóg – Stwórca człowieka, dał mu nakaz, od którego zależało jego życie:
„Pan Bóg dał człowiekowi taki nakaz: «z drzewa poznania dobra i zła nie
wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz»” (Rdz 2, 16-17).
Pokusa odnosi się i do życia, i do śmierci: „Rzekł wąż do niewiasty: «Na
pewno nie pomrzecie!»” (Rdz 3, 5).
Pokusa posługuje się straszliwym kłamstwem: szatan wprowadza śmierć,
mówiąc „nie” o śmierci. Na drodze kłamstwa prowadzi szatan człowieka
do buntu przeciw Bogu: „Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa,
otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło” (Rdz 3, 6).
Śmierć i kłamstwo – posiew Szatana. Pan Jezus to potwierdzał: „Wy macie
diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był
on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma […] bo jest
kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8, 44).
Rozstrzygnęło nieposłuszeństwo skoncentrowane na „drzewie życia”
(Rdz 3, 22. 24). Bóg zapowiada następstwa grzechu, ale już Adam objawia
w sobie jego następstwa, chcąc przerzucić swą winę na Ewę, a może nawet
na samego Boga. Mówi bowiem: „Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie,
dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem” (Rdz 3, 12).

23 Vaticanum II, Gaudium et spes, nr 24.
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Bóg – Stwórca zapowiada wielkie zmagania:
Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę,
między potomstwo twoje a potomstwo jej:
ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę (Rdz 3, 15).
Ostatnia księga Objawienia pozwala dosłyszeć jakby echo tej walki, zapowiadanej od dawna: chodzi o życie; tym razem o życie dziecka, które się
ma narodzić:
Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce
i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest
brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał
na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć
rogów – a na głowie jego siedem diademów – i ogon jego zmiata trzecią
część gwiazd niebieskich: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby, skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna – mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało jej Dziecię porwane do Boga i do Jego tronu (Ap 12, 1–5).
Ataki na kobietę i pokusy, które ją ogarniają jak Ewę, „matkę wszystkich
żyjących” (Rdz 3, 20); to kobieta dziś bardzo kuszona: kobieta czy feministka?
Pomysły demograficzne będące w służbie cywilizacji śmierci są skierowane
najpierw przeciw kobiecie: tzw. „aborcja”, to znaczy zabijanie niewinnych,
ma się przecież dokonywać nie tylko za jej zgodą, ale w niej. Antykoncepcja albo będąca aborcją, albo bardzo ściśle z nią powiązana, dotyczy przede
wszystkim kobiety. Sterylizacja – to atak na jej powołanie macierzyńskie
fizyczne i duchowe.
Czy wśród tych ataków na nią Adam mężczyzna nie jest biernym świadkiem, a zarazem konsumentem, spożywającym śmiercionośny owoc drzewa
zakazanego? Czy nie jest gotów obarczać jej winą i odpowiedzialnością?
I inna Niewiasta: „Niewiasta obleczona w słońce”. „I stanął Smok przed
mającą rodzić Niewiastą” (Ap 12, 4). To walka, która jest echem tamtych słów
Boga, wypowiedzianych w raju: „Ona zmiażdży głowę twoją” (por. Rdz 3, 15).
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„Niewiasta obleczona w słońce – która jest brzemienna”
Każda kobieta matka, przybrana jakby w słoneczny blask swojego macierzyństwa, daje życie i wie, jak błogosławiona Joanna Beretta Molla, że dać
życie to tak wielki dar Boga, że warto w zamian dać, jeżeli trzeba, nawet
własne życie. Pan Jezus mówi, że „większej miłości nie ma” (J 15, 13). Oto
miłość godna życia. Oto życie godne miłości. Oto cywilizacja miłości i cywilizacja życia! Błogosławiona Joanna – radosne światło Roku Rodziny. Ukazana całemu światu – niech wędruje poprzez Italię, by ocalić macierzyństwo; by ocalić najlepsze tradycje rodzinne tego kraju. Niech wędruje wraz
z „Niewiastą obleczoną w słońce”!
„I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed
Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu s wojego
świadectwa»” (Ap 12, 10–11).
Tak się ostatecznie zakończą zmagania o życie.
Toczą się zaś tak, jak się zaczęły: niesione fałszem i kłamstwem. Dziś
służą temu potężne mass media. Toczą się, wspierane olbrzymimi sumami
pieniędzy. Mogłyby zaradzić wszystkim obszarom nędzy ludzkiej. Najbiedniejsza kobieta świata i opiekunka najbiedniejszych, Matka Teresa z Kalkuty,
napisała do Kairu, że przyjmie każde niechciane dziecko. Nie powiedzieli
tego i nie powiedzą bogacze – słudzy cywilizacji śmierci. Miał rację Giovanni Papini, gdy pisał w swoim Życiu Jezusa: „Moneta jest hostią szatana”.
Zbawiciel świata mówi: „Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, ponieważ
do was należy królestwo niebieskie” (Łk 6, 20). To jest pierwsze Jego błogosławieństwo. Powiedział Pan Jezus także: „Nie możecie służyć Bogu i Mamonie”
(Mt 6, 24).
Nie rozumieją tego ludzie zapatrzeni w konsumpcyjny „raj” na ziemi:
„«Błogosławiony owoc Twojego łona» (Łk 1, 42) staje się dla cywilizacji u
 życia
24
poniekąd «owocem przeklętym»” .
Bogactwo jako cel i bogactwo w dążeniu do celu. Bogactwo – a nie
człowiek. Bogactwo – nie zaś radość.
24 LR 21.
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„Duch Pański […] posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę”
(Łk 4, 18).
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo
niebieskie” (Mt 5, 3).
Oto pole zmagań o życie: śmierci towarzyszy kłamstwo i wiara człowieka
w swoją własną potęgę: „Będziecie jako bogowie” (por. Rdz 3, 4).
Takie jest prawdziwe pole zmagań. Apostoł scharakteryzował je tak:
„W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję
Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy
bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw
Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom
duchowym zła na wyżynach niebieskich” (Ef 6, 10–12).

Ku Trzeciemu Tysiącleciu
Kończy się już z wolna adwent przed III Tysiącleciem, które rozpocznie
wielka rocznica przyjścia na świat Zbawiciela świata. Zmagania, rozpoczęte
na progu historii ludzkości, trwają, a nawet stają się coraz bardziej zdecydowane. Ciągle potrzebne jest słowo Apostoła: „Bądźcie mocni w Panu –
siłą Jego potęgi” (Ef 6, 10). Ciągle potrzebne jest słowo Zbawiciela: „A oto
Ja jestem z wami aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). I to Jego słowo: „Nie
lękajcie się!” (por. Mk 6, 50; J 6, 20).
Tak często to słowo powtarza Namiestnik Chrystusowy, choć cywilizacja śmierci zagraża właśnie jemu jakby nieustannie. Swój pontyfikat zaczął
wołaniem: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” Tuż zaś przed rokiem 2000
woła tak szczególnie do rodzin, z których każda jest „sanktuarium życia”,
z których każda jest „drogą Kościoła”25 i z których każda „jest centrum i sercem cywilizacji miłości”26. To poprzez rodzinę idzie przyszłość Kościoła,
ludzkości i każdego narodu27.
Kościołem steruje Duch Święty.

25 LR 2, 14.
26 LR, 13.
27 Por. FC 86.
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Wielki papież profetycznej encykliki Humanae vitae, Paweł VI, powiedział do tego biskupa, który ma dziś zaszczyt do was przemawiać: „Wiele
wycierpiałem z powodu tej encykliki. A przecież gdybym miał ją pisać
na nowo, nie mógłbym zmienić ani jednego słowa, bo to przecież nauka
stamtąd!” Wypowiadając te słowa, wzniósł papież swą rękę ku górze.
„Cierpiałem wiele…” Czyż nie jest to najwyższe świadectwo prawdy? Tak
zawsze: poprzez tajemnicę Krzyża – tryumf życia. Jan Paweł II mówi o tym,
że ponieważ rodzina – „sanktuarium życia” – jest atakowana, także papież
powinien być atakowany. Jego cierpienie staje się argumentem w dyskusjach
z wielkimi tego świata. Tak prowadzi on Kościół ku Trzeciemu Tysiącleciu
chrześcijaństwa.
Czy mógłbym powiedzieć wiele o tym papieżu? Myślę, że tak, ponieważ
mam zaszczyt znać go od jego kapłańskiej młodości. Jednakże powiem tylko
to, co powiedziałem na Jasnej Górze podczas Krajowego Kongresu Rodzin
25 września obecnego Roku Rodziny:
„Nie przestaje głosić prawdy (Veritatis splendor) całemu światu ojciec
święty, największy na ziemi Przyjaciel Rodziny.
Płaci za tę przyjaźń. Przecież to walka. Walka we współczesnym świecie o rodzinę – najsroższa. Miał więc już papież zginąć wtedy, gdy zakończył szczęśliwie Synod o rodzinie i wydał historyczne decyzje dla dobra
rodziny. […] W obecnym Roku Rodziny znowuż papież płaci. Chodzi
przecież o ocalenie świata”.
Tak zawsze, poprzez tajemnicę Krzyża, triumfuje życie.

11. Evangelium vitae wzywa
do ewangelizacji na rzecz życia*

Skąd się bierze określenie: „Ewangelia życia”?
W rozważaniach na temat: „Evangelium vitae a ewangelizacja” wystarczyłoby przytoczyć ten fragment encykliki, w którym papież Jan Paweł II rozważa tekst Janowy: „Oznajmiamy wam, cośmy widzieli i usłyszeli”
(1 J 1, 3).
Właśnie rozważając ten tekst, uczy papież: „Jezus jest jedyną Ewangelią
[…] głoszenie Jezusa jest głoszeniem życia”1.
Jest to niezwykłe uzasadnienie konieczności głoszenia Ewangelii życia:
chodzi po prostu o głoszenie Dobrej Nowiny o Chrystusie Panu. To, że nie
można nie głosić Jego i – odwrotnie – że trzeba świadczyć o Nim, jest
pierwszą prawdą ewangelizacyjną. Nakazowi ewangelizacyjnemu: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mt 16, 15),
towarzyszy wskazanie na treść ewangelizacji: „Gdy Duch Święty zstąpi
na was, otrzymacie Jego moc i będziecie Moimi świadkami… aż po krańce
ziemi” (Dz 1, 8).

* Pierwodruk: K. Majdański, „Evangelium vitae” wzywa do ewangelizacji na rzecz życia,
„Szczecińskie Studia Kościelne” 6 (1995), s. 13–16.
1 Jan Paweł II, Enc. Evangelium vitae, nr 80 [dalej: EV].
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Istnieje więc takie przymierze ewangelizacyjne: Jezus – Życie – świadectwo. Jezus jest Życiem: „w Nim było życie” (J 1, 4). Istnieje obowiązek
świadczenia o tym, istnieje obowiązek bycia świadkiem tej Prawdy wszędzie, „aż po krańce ziemi”, i za najwyższą cenę: świadek to męczennik. Nie
ma więc głoszenia Ewangelii bez uiszczania tej zaszczytnej ceny świadectwa: udziału w męczeństwie. To jest podstawowe prawo ewangelizacyjne.
Jego źródło zaś znajduje się w tej mocy, której Dawcą jest Duch Święty:
„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi
świadkami”.
Ukazane nam zostają ewangelizacyjne rejony niezwykłe: najszersze i najgłębsze. Biorąc udział w dziele ewangelizacyjnym (na przykład w domu
rodzinnym, który jest pierwszym środowiskiem ewangelizacyjnym, czy
też w sali katechetycznej, albo przez czynny udział w apostolskich ruchach
młodzieżowych), znajdujemy się w takich właśnie rejonach: w rejonach
przymierza zawartego (i ciągle na nowo zawieranego) z „mocą z wysoka”.
Żadne dzieło ewangelizacyjne nie może się z tą prawdą rozminąć, każde
bowiem dzieło ewangelizacyjne jest szczęśliwie „skazane” na czerpanie z tego
niewyczerpanego Źródła.

Zawsze i dziś
Ewangelię zapowiada Protoewangelia. To właśnie w zmaganiach kuszonego
człowieka i w jego klęsce rodzi się „szczęśliwa wina”: ukazuje się wizja Niewiasty i jej Potomstwa; zarazem zaś ukazuje się wizja walki („Wprowadzam
nieprzyjaźń między ciebie a Niewiastę” – Rdz 3, 15) i zwycięstwa („Ona
zmiażdży ci głowę”, tamże).
Tak więc życie to treść Ewangelii zapowiedziana przez Protoewangelię,
potwierdzoną w ostatniej księdze Objawienia, gdy znowuż zjawia się Niewiasta-Matka, „brzemienna”, to znaczy napełniona życiem i dająca życie.
A przeciw niej wymierzona jest nienawiść tego, przez którego „śmierć
weszła na świat” (Mdr 2, 24). To są ciągłe, uporczywe i radykalne zmagania
o tę wartość najwyższą, która została udzielona człowiekowi przez Dawcę
Najwyższego: „Ześlij Ducha swego, a powstanie życie” (por. Ps 104, 30);
„w Nim było życie” (J 1, 4). Zarazem zaś udzielaną jako wartość nieskończona: „Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11, 26).
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To właśnie do tego tekstu odnosi się encyklika, rozważając „dar życia
wiecznego”2.
Zmagania o życie idą więc poprzez całe dzieje człowieka. Zaczęły się
od początku tych dziejów i idą „aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). Tak jak
trwa obecność Jezusa wśród ludzi: obecność najwierniejsza: „A oto Ja jestem
z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). I tak
jak rozległe są perspektywy ewangelizacyjne: „na cały świat”, „wszelkiemu
stworzeniu” (Mk 16, 15). I tak jak jawią się przed człowiekiem nieskończone
horyzonty życia – w Chrystusie: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna
swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale
miał życie wieczne” (J 3, 16). Chrystus przyszedł, „aby służyć i dać swoje
życie na okup za wielu” (Mt 20, 28).

Świadkowie
Mówimy dziś: „cywilizacja życia” i „cywilizacja śmierci”. Te współczesne
określenia oznaczają jednak, jak widać, zjawisko odwieczne. Walka jest
niesłychanie ostra, właśnie „na śmierć i życie”. Tak się zaczęło od tej chwili,
gdy „śmierć weszła na tę ziemię” (por. Mdr 2, 24). Tak się zaczęło w dziejach pierwszych rodziców, którzy usłyszeli: „Prochem jesteś i w proch się
obrócisz” (Rdz 3, 19). Tak się zaczęło posłannictwo Ewy, „matki wszystkich
żyjących” (Rdz 3, 20), która dając życie pierwszemu urodzonemu z niej człowiekowi, dała świadectwo najwznioślejszej prawdzie o swoim posłannictwie:
„Urodziłam mężczyznę z pomocą Boga” (Rdz 4, 1). A jednak śmierć zatriumfowała w ponurej zbrodni tego pierworodnego syna pierwszych rodziców,
wobec swojego młodszego brata, Abla: „A gdy byli na polu, Kain rzucił się
na swego brata Abla i zabił go” (Rdz 4, 8).
Mówiąc o aktualnych zagrożeniach życia ludzkiego, encyklika Evangelium vitae wraca do tamtego pierwszego wydarzenia, które było jakby
pierwszym owocem cywilizacji śmierci. Bóg życia „upomina się u człowieka
o życie człowieka” (Rdz 9, 5). Mówi więc do Kaina: „Cóżeś uczynił? Krew
brata twego głośno woła ku Mnie z ziemi” (Rdz 4, 10).

2 EV 37–38.
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Wydarzenia w dziejach ludzkości najodleglejsze, a jednak charakteryzujące „aktualne zagrożenia życia ludzkiego” (rozdział I). Te „aktualne zagrożenia” są szczególnie nasilone i szczególnie groźne: „lęk budzą coraz liczniejsze i poważniejsze zagrożenia życia ludzi i narodów, zwłaszcza życia
słabego i bezbronnego”3.
Czym więc jest encyklika? – Jest „stanowczym i jednoznacznym potwierdzeniem wartości ludzkiego życia i jego nienaruszalności”4.
Papież wypowiada słowa, które wyrażają niezmienną prawdę, ogłoszoną
przez Najwyższy Autorytet:
Dlatego mocą Chrystusowej władzy udzielonej Piotrowi i jego Następcom, w komunii z Biskupami Kościoła Katolickiego, potwierdzam, że bezpośrednie i umyślne zabójstwo niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze
aktem głęboko niemoralnym. Doktryna ta, oparta na owym niepisanym prawie, które każdy człowiek dzięki światłu rozumu znajduje we własnym sercu (por. Rz 2, 14–15), jest potwierdzona w Piśmie Świętym, przekazana przez Tradycję Kościoła oraz nauczana przez Magisterium zwyczajne
i powszechne”5.
Nie ma tu miejsca na żadne wahania i wątpliwości. Nie ma miejsca
na żadne wyjątki. Taka jest po prostu nienaruszalna, Boża prawda. Taki
jest jej blask, którego żadne wymyślne interpretacje nie są zdolne zmienić:
Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być
dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. Jest to bowiem akt
poważnego nieposłuszeństwa wobec prawa moralnego, co więcej, wobec
samego Boga, jego twórcy i gwaranta6.
Czym ponadto jest encyklika?
Jest „żarliwym apelem skierowanym w imię Boże do wszystkich i do
każdego: szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu życiu ludzkiemu!
Tylko na tej drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność,
pokój i szczęście!”7.
Zatrzymajmy się przez chwilę na tym „żarliwym apelu” papieża.
3
4
5
6
7

EV 3.
EV 5.
EV 57.
Tamże.
EV 5.
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„Fanatyczna obsesja”?
Cywilizacja śmierci dysponuje potężnymi środkami8. Posługuje się współczesną techniką i współczesną, potężną propagandą. Posługuje się tą atmosferą, która przenika świat kończącego się XX wielu: jest to, w wyjątkowych
rozmiarach, wiek niekończących się wojen i masowego ludobójstwa w lagrach
i łagrach, i w walkach plemiennych (Ruanda), i w wyniszczaniu całych narodów (Kambodża), i w zbrodniach systemów totalitarnych. „Nie sposób sporządzić pełnej listy różnorakich zagrożeń życia ludzkiego, tak wiele jawnych
i ukrytych form przybierają one w naszych czasach!”9
Wspomnijmy jednak o jednym ze sposobów zagrożenia życia ludzkiego:
jest to propagandowe oskarżanie obrońców praw Boga życia o „fanatyczną
obsesję”. W konfrontacji z tym zarzutem znalazł się także ojciec święty. Nie
mogło być inaczej, skoro wszystkie współczesne ataki przeciw życiu koncentrują się na jego osobie. Został też ojciec święty zapytany o tę niezwykłą
sprawę w dialogu o nadziei i odpowiedział:
Dlatego muszę powtórzyć, że kategorycznie odrzucam wszelkie oskarżenia lub podejrzenia dotyczące rzekomej „obsesji” papieża w tej dziedzinie. Tutaj chodzi o sprawę olbrzymiej wagi, w której wszyscy musimy wykazać największą odpowiedzialność i czujność. Nie możemy sobie
pozwalać w tej dziedzinie na permisywizm, który staje się prosta drogą
do deptania praw człowieka, a także do niszczenia wartości, które są podstawowe, nie tylko dla poszczególnych osób, rodzin, ale także dla całych
społeczeństw. Czyż nie jest smutną prawdą to, co zawiera się w mocnym
wyrażeniu: cywilizacja śmierci?10.
Mówi ojciec święty przy tej okazji o dwóch instytucjach: poradni i uczelni.

8 W tej dziedzinie za jakby uprzedzający komentarz do encykliki uważać można zeszyty
8 i 9 biuletynu Instytutu Studiów nad Rodziną „Tak–życiu, tak–prawdzie” oraz prace bpa
K. Majdańskiego, Cywilizacja życia, Lublin 1988, a zwłaszcza: Rodzina u progu Trzeciego
Tysiąclecia, Warszawa 1995.
9 EV 10.
10 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, dz. cyt., s. 154.
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O pierwszej uczy: „Zasadnicza działalność tych ośrodków, ich praca
była i jest zaadresowana do ludzkiej miłości: przeżywało się w nich i przeżywa odpowiedzialność za ludzką miłość. Oby tej odpowiedzialności
nigdy i nikomu nie zabrakło. oby jej nie brakło ani prawodawcom, ani
w ychowawcom, ani duszpasterzom!”11.
Natomiast do słów ojca świętego wypowiedzianych w cytowanym dziele
o uczelni wolno z radością dołączyć treść listu, przekazanego na dwudziestolecie Instytutu Studiów nad Rodziną w Warszawie-Łomiankach, podpisanego tego samego dnia, w którym podpisana została encyklika Evangelium
vitae (25 III 1995 r.).
Brzmi ten list tak:
Drogi Księże Arcybiskupie!
W tym roku Instytut Studiów nad Rodziną w Łomiankach obchodzi
dwudziestolecie swego istnienia. Na ręce Księdza Arcybiskupa jako
Założyciela Instytutu przesyłam wszystkim uczestnikom tego Jubileuszu
moje s erdeczne gratulacje i wyrazy duchowej łączności.
Dzięki składam Bogu za dwadzieścia lat działalności Instytutu, które nazwałbym czasem wielkiej refleksji nad ludzką rodziną oraz nieustannym
zgłębianiem i poznawaniem niewyczerpanej tajemnicy małżeństwa i rodziny. Dziękuję Stwórcy za ten wielki skarb, jakim jest Instytut dla Kościoła
w Polsce i dla całej naszej Ojczyzny. Jest on bowiem konkretną odpowiedzią na troskę Kościoła Powszechnego o rodzinę ludzką, jest niejako kontynuatorem tej wielkiej tradycji, która sięga początków chrześcijaństwa.
Poprzez rzetelną informację intelektualną oraz formację duchową przygotowuje szeregi ludzi oddanych sprawie rodziny i gotowych bronić jej
świętości i wartości. Świadczy o tym wyczerpujący interdyscyplinarny program studiów Instytutu, obejmujący teologię małżeństwa i rodziny oraz
nauki pozateologiczne, których przedmiotem jest problematyka rodzinna.
Rola Instytutu nabiera szczególnego znaczenia w dzisiejszych czasach,
kiedy rodzina, poddana wpływom głębokich i szybkich przemian społecznych i kulturowych, narażona jest na rozliczne niebezpieczeństwa,
ulega niepewnościom, boryka się z trudnościami niejednokrotnie dramatycznymi i musi pokonywać wielorakie przeszkody w realizacji swego
11 Tamże, s. 155.
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ideału, jaki Stwórca wyznaczył jej od „początku“. Potrzebuje więc pomocy, aby mogła rozwijać się i wzrastać, stając się autentyczną wspólnotą
życia i miłości. Temu celowi służą konkretne działania duszpasterskie,
takie jak Instytut Świętej Rodziny i ostatnio otwarty Ośrodek Rodzin
w Wisełce, na wyspie Wolin.
Polecam opiece Świętej Rodziny całą dalszą działalność Instytutu. Niech
go strzeże i opiekuje się nim na drodze wielkiej służby rodzinie i życiu,
która jest służbą prawdzie, wolności i godności człowieka. Niech pomaga wielkodusznie otwierać się na wszelkie współczesne problemy rodziny w duchu chrześcijańskiej solidarności i miłości.
Księdzu Arcybiskupowi, Pracownikom naukowym, Studentom,
Absolwentom oraz wszystkim zaangażowanym w działalność Instytutu
Studiów nad Rodziną z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego.
Watykan, dnia 25 marca 1995 r.
Jan Paweł II
Przekazuję treść tego listu wszystkim czytelnikom obecnej wypowiedzi,
wdzięczny Bogu życia za tę posługę, o której raczył się wypowiedzieć Najwyższy Pasterz Kościoła. Posługa rodzinie jest posługą spełnianą wobec „sanktuarium życia”12. Odbywa się ta posługa na linii Warszawa (Łomianki) –
Szczecin. Niech będzie wiernym głoszeniem Ewangelii życia przez wiernych
świadków Boga życia.

12 Jan Paweł II, Enc. Centesimus annus, nr 39.

12. Cywilizacja życia*

Katolicki Uniwersytet Lubelski, a w tej sławnej uczelni Instytut Jana
Pawła II stają się realizatorami inicjatywy zupełnie wyjątkowej. Chodzi
wszak o bliską perspektywę rocznic, o których doniosłości mówi samo ich
wyliczenie, począwszy od dziesięciolecia pontyfikatu pierwszego papieża-Polaka, niegdyś wykładowcy w tej uczelni, poprzez dwudziestolecie profetycznej
encykliki Pawła VI Humanae vitae, do siedemdziesięciolecia odzyskania niepodległości Polski, niepodległość zaś umożliwiła także narodziny tej uczelni.
Zaproponowano syntezę tematyki rocznic w słowach: „W stronę Polski:
Rodziny rodzin”. Synteza wydaje się znakomita. „Rodzina rodzin” jest nazwą,
jaką Prymas Tysiąclecia nadał zainicjowanej przez siebie grupie warszawskich rodzin. Ale niechby była i cała stolica, i cała ojczyzna rodziną rodzin:
synteza wydaje się znakomita.

Zmagania odwieczne
1. Odkąd na ziemi zjawiła się śmierć, stanęła nie tylko w opozycji do życia;
zjawiła się jako tragicznie „nowe”, w opozycji do planów Boga: „Bo śmierci
Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących” (Mdr 1, 13).
* Wykład wygłoszony w dniu 16 października 1987 r. w Wielkiej Auli KUL dla uczczenia rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, inaugurujący roczny cykl tematyczny:
„W stronę Polski – rodziny rodzin” (K. Majdański, Cywilizacja życia, Lublin 1988; tekst opublikowany także w: „Arena bitwy o życie”, red. K. Majdański, Fundacja „Pomoc Rodzinie”,
Łomianki 2000, s. 131–146).
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Śmierć – owoc nieufności wobec Boga, owoc grzechu i buntu, owoc
ambicji posuniętej do przyzwolenia na pokusę: „Będziecie jako bogowie”
(Rdz 3, 5). Śmierć – poprzez dzieje ludzkości, od Kaina aż do Oświęcimia,
i aż do dnia dzisiejszego – niestworzona przez Boga, „stworzona” przez człowieka. Zjawisko – dramat. Zjawisko – otchłań nieszczęść. Zjawisko budzące
lęk. A jednocześnie zjawisko uznawane, hołubione, obwarowywane prawami
wojny i pokoju – przez samego człowieka, zatroskanego o to, by w czasie
wojny i pokoju losami ludzi mogła sterować śmierć.
2. Paradoks zjawiska jest niepojęty: nie zrezygnował człowiek nigdy z przywoływania tego nieszczęścia, które sprowadził na siebie od początku; nie
zrezygnował i nie rezygnuje, choć to przecież chodzi o jego życie. Tak więc
życie człowieka zagrożone jest stale przez samego człowieka. Nade wszystko
przez niego. Nie rezygnuje też Nieprzyjaciel – strateg pierwszej pokusy:
„A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy
do niego należą” (Mdr 2, 24).
Nie rezygnuje wszakże Pan Bóg – Dawca życia. Dawca wszelkiego życia,
we wszystkich postaciach i wymiarach, a życia człowieka – w wymiarach
nieskończoności. „Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił
go obrazem swej własnej wieczności” (Mdr 2, 23). „Zedrze On na tej górze
zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, i całun, który okrywał
wszystkie narody: raz na zawsze zniszczy śmierć” (Iz 25, 7n). „I otrze z ich
oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie […]. Ja pragnącemu dam
darmo pić ze źródła wody życia” (Ap 21, 4. 6).
3. Śmierć, dzieło upartego człowieka, nie osiągnie więc ostatecznego triumfu.
Tak jak nie odniesie go Kusiciel, choć dramat trwa.
Dawny hymn największego święta chrześcijaństwa, sekwencja wielkanocna, opowiada zwięźle o tych zmaganiach, których epilogiem jest Życie:
„Mors et vita duello conflixere mirando; Dux vitae mortuus regnat vivus”.
To w Nim, w Chrystusie Zmartwychwstałym, śmierć poniosła ostateczną
klęskę. W Nowym Jeruzalem zaś znajdą się „tylko zapisani w księdze życia
Baranka” (Ap 21, 27). Nie jest więc tak, jakoby odkąd przyszła na ziemię
śmierć, miała ona być kresem życia. (Jakże wielu w to wierzy! Może dlatego
są jakby zahipnotyzowani pozornym i posępnym panowaniem śmierci?).
Życie nie jest skazane na rezygnację wobec śmierci. Życie nie jest skazane
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na śmierć. Jest odwrotnie. A jest tak dlatego, że Bóg nie jest skazany na rezygnację ze swoich planów. Bóg Stwórca nie może przestać być sobą: nie może
przestać być i Miłością, i Życiem: „Bóg jest miłością” (1 J 4, 16) i Bóg jest
Dawcą życia: „Stwarzasz […], gdy ślesz swego Ducha i odnawiasz oblicze
ziemi”, woła Psalmista (Ps 103, 30); Bóg, który ocala życie: „Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne” (J 3, 16); Syna dał, a „w Nim było życie” (J 1, 4); Syna, który mówi:
„Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki,
lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu” (J 4, 14). Przyszedł po to, „by (ludzie) życie mieli
i obficie mieli” (por. J 10, 10).
4. Zmagania trwają poprzez dzieje ludzkości i poprzez dzieje każdego
człowieka. Paschalne Misterium śmierci i chwały staje się wciąż.
Zmagania trwają w wymiarach zamkniętych czasem, dotykalnych, biologicznych. Jednak w historii każdego człowieka, stworzonego „na obraz
Boży”, wymiary zdeterminowane czasem warunkują jego dzieje wpisane
w wieczność. Więc pyta Ten, w którym „było życie”, uzdrawiając: „Życie
ocalić czy zniszczyć?” (Łk 6, 9). A pyta w relacji do świętości szabatu. Przyszedł, by potwierdzić przykazanie najwyższe. Ale miłość i życie idą razem.
Nie ma tu ani cezury, ani izolacji: miłość i życie są jednym. Cywilizacja
miłości oznacza cywilizację życia. Bóg bowiem jest Bogiem życia, gdyż jest
Bogiem-Miłością. Z miłości stworzył i bezustannie stwarza. Bezustannie
stwarza człowieka, stworzywszy go „mężczyzną i niewiastą”. Bezustannie
stwarza człowieka w tej wspólnocie, która jest „głęboką wspólnotą życia
i miłości małżeńskiej”1. Oto rodzina!

Zmagania dziś
1. Pytamy o wymiary odwiecznych zmagań między życiem i śmiercią
dziś. I pytamy: Czy zmagania te miały kiedykolwiek takie wymiary, jakie
im nadała współczesność? Czy kiedykolwiek w dziejach człowieka był taki
1 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes, nr 51.
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system zniszczenia i śmierci, który byłby zdolny stworzyć obóz oświęcimski z milionami ofiar, i wiele obozowych filii rozsianych po całej Europie?
To jeden z przykładów. Nie był sukcesem systemu zagłady największym.
Nawet liczbowo – nie.
Nie chodźmy w tej chwili po wszystkich obszarach horroru, choć trzeba
by go było widzieć. Pytamy raczej o „korzeń zła” (1 Tm 6, 10).
2. Na pomoście, jaki łączy przyczyny i objawy sytuacji współczesnego
człowieka, znajduje się charakterystyka dokonana przez Jana Pawła II na
początku pontyfikatu:
Człowiek coraz bardziej bytuje w lęku. Żyje w lęku, że jego wytwory […]
mogą zostać obrócone w sposób radykalny przeciwko człowiekowi. Mogą
stać się środkami i narzędziami wręcz niewyobrażalnego samozniszczenia, wobec którego wszystkie znane nam z dziejów kataklizmy i katastrofy zdają się blednąć. Musi przeto zrodzić się pytanie, na jakiej drodze owa
dana człowiekowi od początku władza, mocą której miał czynić ziemię
sobie poddaną, obraca się przeciwko człowiekowi. […] Pytanie jednak,
które uporczywie powraca, dotyczy tego, co najistotniejsze: czy człowiek
jako człowiek w kontekście tego postępu staje się lepszy, duchowo dojrzalszy, bardziej świadomy godności swego człowieczeństwa, bardziej odpowiedzialny, bardziej otwarty dla drugich, zwłaszcza dla potrzebujących,
dla słabszych, bardziej gotowy świadczyć i nieść pomoc wszystkim? […]
Podmiotem, który z jednej strony stara się wydobyć maksimum korzyści – z drugiej strony zaś tym, który płaci haracz krzywd, poniżeń – jest
zawsze człowiek2.
Paradoks bije w oczy: to z kolei rozwój świata techniki zda się mówić:
„Non serviam”. Ale mówi tak oczywiście poprzez człowieka, który też
pierwszy wypowiedział ten podstawowy sprzeciw.
Człowiek doby zadziwiająco rozwiniętej techniki – niszczy. Niszczy siebie i niszczy swoje środowisko naturalne. Zresztą niszcząc swoje środowisko naturalne, niszczy właśnie siebie. Ciągle przeciw Bogu, który mówi

2 Jan Paweł II, Enc. Redemptor hominis, nr 15, 16.
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do człowieka o „ziemi jemu poddanej”, o „panowaniu” nad całym światem
niższych stworzeń i o „pokarmie” człowieka (por. Rdz 1, 28n).
3. Niszczy człowiek siebie i niszczy swoją godność. Z jakimś złośliwym grymasem wypacza ład, który Stwórca ustanowił dla samych początków życia
człowieka – swojego „obrazu”. Do technik oddanych na służbę bezładu
moralnego, do wypaczeń, dewiacji i wszelkich odchyleń od porządku ukierunkowanego na posługę życiu (już przed wojną głosił u nas znany pisarz,
że w tej dziedzinie „należy oddzielić od siebie to, co złączyła natura”), doszedł
„sukces” techniki, która atakuje i godność rodzicielstwa, i godność samych
początków człowieka.
Mówił o tej godności Paweł VI, ucząc o „bardzo doniosłym obowiązku
przekazywania życia ludzkiego, dzięki któremu małżonkowie stają się wolnymi i odpowiedzialnymi współpracownikami Boga Stwórcy”3, i przypomina o tym po latach Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary O szacunku dla
rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania (22 II 1987),
mówiąc:
Dar życia, który Bóg Stwórca i Ojciec powierzył człowiekowi, domaga się
od człowieka, aby miał świadomość jego nieocenionej wartości i przyjmował go z odpowiedzialnością. Ta fundamentalna zasada winna znaleźć się w centrum refleksji wyjaśniającej i rozwiązującej problemy moralne stawiane przez sztuczne interwencje w rodzące się życie i w procesy
jego przekazywania; „[…] wiedza i technika powinny służyć osobie ludzkiej, jej niezbywalnym prawom i jej prawdziwemu dobru, zgodnie z zamysłem i wolą Bożą […]. Wiedza bez sumienia do niczego innego nie
może doprowadzić, jak tylko do zniszczenia człowieka”4.
Wolno mi chyba powiedzieć: wiem, co znaczą doświadczenia dokonywane na człowieku dorosłym. Wolno mi więc także zapytać: dlaczego zostały
przeniesione na początki jego życia? Dlaczego zostały już przeniesione do nas
ze straszliwych obozów hitlerowskich? Tam wszystkie doświadczenia były
3 Paweł VI, Enc. Humanae vitae, nr 1.
4 Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary „O szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego
iog
 odności jego przekazywania”, nr 20, 21.
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dozwolone, zwłaszcza na Polakach. I wolno zapytać: Ślady, jakie zostawiły
tamte eksperymenty, są znane. Jakie będą ślady tych nowych? Kto to wie?
Kto na to odpowie?
4. Ale nie postęp techniki jest nieszczęściem. Klęską jest proklamowanie
przez człowieka postępu techniki jako procesu własnego rozwoju. To przeświadczenie jest bliskie zawołaniu: „«Non serviam» – nie będę służył Bogu”.
Skutek jest zawsze ten sam: zagłada niesiona człowiekowi, który nie chce
służyć ładowi, który go ocala i który został stworzony przez Miłość dla
jego dobra. Służy niższym, pozornym zdobyczom, które stają między
nim a Bogiem; które stają się jego bóstwem. Służy niższym zdobyczom,
przeznaczonym na jego służbę.
Współczesne echo pierwszego załamania: „Non serviam” i „Będziecie
jako bogowie”, w sposób fatalny niesie z sobą orientację ku zagładzie przeciw życiu. Zmagania o nieznanym chyba dotąd nasileniu. I o nieznanych
skutkach.
5. Jest wśród nich podstawowa mentalność, skierowana przeciw życiu.
Adhortacja Familiaris consortio określa ją, nie bez racji, w terminologii
angielskiej „anti-life-mentality”, ale… szybko wymiera Europa. Także jej
bardzo bogate i wysoko uprzemysłowione rejony. To w dalekich Chinach
panuje ostatnio okrutne prawo, które nakłada okrutny przymus. Szwajcaria
zaś, tradycyjna oaza wolności i przystań dla ogromnych kapitałów Europy,
wymiera najzupełniej dobrowolnie. I wiele innych krajów.
Na początku dzieła stworzenia Stwórca okazuje nie tylko swoją szczególną „radość” z wszystkiego, co ożywia planetę Ziemię, jej lądy i morza,
ale błogosławi tej sile życia, którą obdarzył żywe stworzenia, zupełnie zaś
odrębnie i zupełnie szczególnie – człowieka, stworzonego „na swój obraz”,
stworzonego „mężczyzną i niewiastą” (por. Rdz 1, 27): „Bóg im błogosławił,
mówiąc do nich: Bądźcie płodni” (Rdz, 1, 28). Mentalność zorientowana
przeciw życiu – przeciw życiu człowieka, „obrazu Bożego”, który zachowuje
wszystkie prerogatywy tego „obrazu” jako „mężczyzna i niewiasta”, i jako
człowiek przekazujący dalej życie: życie człowieka! – jest mentalnością skierowaną przeciw zamiarowi Stwórcy i Jego szczególnemu błogosławieństwu.
Myśl Boża o rodzicielstwie, wobec której stajemy zdumieni, ma wymiary
niepojęte. Ma wymiary nadające ludzkiej parze rodzicielskiej godność,
którą określa godność rodzącego się z nich na świat człowieka. „Czym jest
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człowiek, że o nim pamiętasz […]. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów” (Ps 8, 5. 6); Czym jest człowiek, dla którego życia – życia we wszystkich
wymiarach – Bóg „swojego Syna dał” (J 3, 16); czym jest człowiek, który „jest
pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego
posłannictwa, (człowiek) który jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła,
drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa, drogą, która nieodmiennie
prowadzi przez Tajemnicę Wcielenia i Odkupienia”5.
Stajemy zdumieni wielkością rodzicielstwa: sam Bóg stwarzając swój
„obraz”, obdarza ludzi mocą współstwarzania „obrazu”. Wszystkie postulaty dotyczące przygotowania do małżeństwa i rodziny, i wszystkie postulaty w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa, to znaczy rodzicielstwa
godnego zadań człowieka wobec rodzącego się do życia nowego człowieka,
tutaj mają swoje źródło. I nigdy nie będzie inaczej.
Wielkość człowieka – każdego! Czy nie zapomniał o niej człowiek, którego stać na arsenały broni zagłady, którego też stać na spacery po Księżycu
i przestworzach kosmosu, a nie stać go na to, by zatroszczyć się o tłumy głodujących dzieci na planecie Ziemi, „ojczyźnie ludzi”. To nie wina techniki.
Jakże bardzo by pomogła! To brak podstawowej solidarności ludzkiej.
6. Mentalność przeciw życiu została wsparta bardzo modnym i bardzo skrzywionym obrazem „miłości”, a także skrzywionym obrazem „wolności” oraz
zintensyfikowanym ponownie (współczesna technika wypowiada tu bardzo
liczące się słowo) rozwiązłym hedonizmem. (To taki oficjalny ideał „przysposobienia do życia rodzinnego”). I pewnie to są jej główne nośniki. Nośniki
mentalności przeciw życiu, scharakteryzowane w Familiaris consortio.
Powiedzieli bowiem ludzie: „My te sprawy widzimy w kategoriach miłości i w kategoriach wolności.” Jakiej miłości? I jakiej wolności? Czy miłości – najwyższego przykazania i syntezy doskonałości? Czy wolności – daru
Ducha Świętego: „Gdzie Duch Boży, tam wolność” (2 Kor 3, 17). „Do wolności
wyzwolił nas Chrystus” (por. Ga 5, 1).
„Mentalność przeciw życiu” sprzymierzyła się z fascynacją miłością,
która nią nie jest, i z fascynacją wolnością, która nią nie jest, i z fascynacją szczęściem, które nim nie jest. Ta potrójna fascynacja łudzi współczesnego człowieka skutecznie. Współczesnego człowieka bardzo ceniącego
5 Jan Paweł II, Redemptor hominis, nr 14.
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i wolność, i miłość. Słusznie. Ceniącego szczęście. Słusznie. Ułuda przyjmuje cudze kształty: kształty pozornie bardzo piękne. Miarą jej sukcesu
jest obraz świata – daleko i blisko. To nasz czas. A jednocześnie echo prapokusy: „otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło”
(Rdz 3, 5). „Znali” to jeszcze za mało. Będziecie ustanawiali, co jest
dobre, a co złe.
7. Prawodawstwo kodyfikowane przez plebiscyty i uchwały parlamentów
nie jest problemem samej kodyfikacji prawnej. Jest podejmowaniem debat
i uchwał odpowiadających na pytanie: Kto ma rację: Bóg czy człowiek? –
„Będziecie jako bogowie!” Uchwalmy, co jest dobre, a co złe. Taki jest pogląd
szeroko rozpowszechniony. Więc pochód do urn w wielkim referendum
(było tych pochodów niemało w ostatnich latach, także w krajach katolickich): wolno przekreślić V przykazanie, czy nie? I na ogół przekreślano. Czy
to tak bardzo dziwne, że panuje terroryzm? Dlaczego V przykazanie miałoby być przekreślone tylko w stosunku do najsłabszego i bezbronnego człowieka? Jest w tym jakaś logika niszczenia ludzkiego życia (logika zabijania).
Więc i encyklika Humanae vitae: „Dlaczego wbrew opinii większości?”. Dwa
lata po jej ogłoszeniu mówił Paweł VI do polskiego biskupa: „Wiele zadano
papieżowi bólu przez ostatnie dwa lata. A przecież nie mógłbym zmienić nic,
bo to nauka (wskazując w górę) stamtąd”. Wypowiedział też papież przy tej
okazji tęsknotę za zrozumieniem ze strony teologów, za lojalnym dialogiem
z ich strony. Trzeba by dodać: nie jest ich zadaniem zastępować Magisterium
lub je oceniać, ale je wyjaśniać i mu służyć.
8. Na początku dzieła Stworzenia okazuje Stwórca swoją „radość” z wszystkiego, co ożywia planetę Ziemię, jej lądy i bezmiary wód, i błogosławi tej
sile życia, którą obdarzył wszystkie żywe stworzenia. A oto współczesny
człowiek z tragicznym zapałem i z tragiczną bezmyślnością niszczy życie
wokół siebie i niszczy siebie.
9. „Mieć” – takie pragnienie ogarnęło świat. Przestrzega przed tym degradującym pragnieniem obecny papież. I jednocześnie jest głosicielem odpowiedzialnego rodzicielstwa. Jest bowiem takie „mieć”, które w niezwykłym stopniu jest sprawdzane przez „być”: być ojcem i być matką. Znaczy
to jednocześnie być rodzicami odpowiedzialnymi.
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Mądrość Grecji i męstwo Rzymu ustąpiły miejsca ludom barbarzyńskim obdarzonym wolą życia. Wymierająca Europa pozostawiłaby miejsce
puste po dwutysiącletnich dziejach chrześcijaństwa. Europa chrześcijańska.
10. Przebiega proces zagłady życia w atmosferze fałszu. Fałszu, który największe wykroczenia przeciw życiu nazywa „postępem”. Nazywa też „ochroną
życia”, jak to czyni motywacja przeciwpoczęciowa, choć powszechnie dziś
wiadomo, że radykalnym środkiem „przeciwpoczęciowym” jest zniszczenie poczętego człowieka. To nie tylko tak zwany „zabieg”, to także przebiegające poza świadomością matki stosowane przez nią środki nowoczesnej
techniki. Atmosfera fałszu, który jest przeciw Bogu Prawdy: „Ja […] na to
przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 18, 37).
11. Przebiega ten proces także w atmosferze pozornej czy też pozorowanej
niewiedzy, w atmosferze niemocy czy zobojętnienia, która ogarnęła świat.
Ale czy bylibyśmy uczciwi, pomijając pytanie o naszą rodzimą, mającą niemały rozgłos, religijność? Czyż nie jesteśmy ludem Bożym raczej chętniej
wołającym: „Panie, Panie”, niż „czyniącym wolę Ojca, który jest w niebie”
(por. Mt 7, 21)?
To jest nie tylko problem naszej słabej odporności moralnej. To jest nie
tylko nasza niewrażliwość na trzeźwą statystykę: jesteśmy raczej krajem
artystów niż ekonomistów. (Ma to swoje bardzo dobre strony). To pewnie
także niemały udział wpływów zewnętrznych, duża wrażliwość na podsuwane z wielu stron wzorce negatywne, wrażliwość na opinię: „wszyscy tak
robią”, „wszyscy tak mówią”; myślenie i mówienie przeciwne bywa określane jako „fanatyzm” i jest „śmieszne”, a my jesteśmy ludźmi żyjącymi
w lęku: mniejsza o rzeczywistość i o prawdę – słowa się liczą. Brak więc
samodzielności myślenia, a także – przy dużym patriotyzmie – brak znajomości historii. Któż dziś o tym wie, że: „Kołyski – to potęga”, jak pisał jeszcze nie tak dawno współczesny autor6, i że to właśnie ta potęga przyniosła
nam wolność po strasznie długiej niewoli. Kto o tym wie, że ziemiom nad
Odrą i Bałtykiem najbardziej zagraża większa gęstość zaludnienia naszych
sąsiadów?

6 Walenty Majdański.
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12. Wszyscy jesteśmy ludem Bożym. Także pasterze, na których spoczywa ciężar niezwykłej odpowiedzialności. Ostro to formułuje św. Grzegorz Wielki,
mówiąc w swej Regula pastoralis za Prorokiem o milczeniu tych, którzy mają
obowiązek mówić: „Canes muti non valentes latrare”7. Kto milczy, zdaje
się wyrażać zgodę. Mam obowiązek mówić. Taki jest obowiązek pasterza.
A apostolstwo świeckich – ochrzczonych i bierzmowanych? Soborowy
dekret mówi o tym apostolstwie: „apostolstwo małżonków i rodzin posiada
szczególną doniosłość tak dla Kościoła, jak i dla społeczeństwa świeckiego”8. Apostolstwo rodzin – „wspólnot życia i miłości”! Ma obowiązek tutaj
„mówić” całokształt duszpasterskich działań. Ileż one mają dziedzin i ile
aspektów! Oczywiście. Zdaje się jednak, że sprawdzają się ostatecznie tutaj:
w zmaganiach o cywilizację życia. To o tyle trudne, co konkretne. Nie można
wtedy wskazywać z politowaniem na inne narody: „Jacyż oni mało religijni!”; nie potrzeba też przewidywać kataklizmu zagrażającego z kosmosu:
on jest na ziemi.
13. Dziękuję temu studentowi KUL-u, który odwiedził mnie w czasie wakacji w Szczecinie i zostawił mi memoriał, w którym napisał: „coraz częściej
widok ciężarnej kobiety z dwójką lub więcej dzieci wywołuje w tramwaju
i sklepie uśmiech nie sympatii, lecz politowania; jest osamotniona w swym
macierzyństwie”. I kto pomyśli, dodajmy, że to takie matki utrzymują Polskę przy życiu, i to z ogromnym wysiłkiem? A w ciągu tysiąca lat słynęliśmy
z patriotyzmu. Co się stało?
Miłosierdzie wobec najmniejszych, którego wymaga Jezus i według którego będzie sądził, gdzie jest? A jeżeli jest, święci takie triumfy, jak działalność Matki Teresy z Kalkuty. Fenomen niezwykły i… wyjątkowy – pod
koniec drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa. Były podobne – w ciągu obu
tysiącleci, ale chyba nigdy tak potrzebne i tak, jak dotąd, jakby bezradne
wobec ogromu zadań, które niesie z sobą kończący się wiek XX.

7 PL 77, 30.
8 DA 11.
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„Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie!”
1. Jest dziś rocznica dnia, którego wymiary trudno określić. Po wiekach –
pierwszy cudzoziemiec na stolicy Piotrowej, w historii Kościoła – pierwszy Słowianin i pierwszy Polak. Łatwo było o następstwach tego dnia już
przed dziewięciu łaty zapowiedzieć to, co niosła z sobą jakaś znajomość
sylwetki nowego papieża, więc dawny redaktor „Ateneum Kapłańskiego”
mógł napisać już wtedy:
będzie to pontyfikat o własnym, nowym i współczesnym stylu. Jak ten
styl określić? Jest to styl kontaktów bezpośrednich, prostych i serdecznych. Styl, który mógł wnieść papież młody (najmłodszy od stu lat).
To prawda. Nie należy jednak spłycać zjawiska: nowy styl jest nowym
powiewem ewangelicznym, jest powiewem Ducha Świętego w Kościele
naszych dni, poprzedzających nadejście roku dwutysięcznego po narodzeniu Chrystusa. Jest nowym przypomnieniem Ewangelii. Ale te niezwykłe treści wypowiadają się w człowieku i zakładają walory ludzkie.
Trudno się oprzeć wrażeniu, że nastrój audiencji rzymskich przypomina
nastrój spotkań z młodzieżą czy z rodzinami w Krakowie. I trudno nie
kojarzyć żywiołowości spotkań Papieża z wszystkimi ludźmi – od kardynałów składających mu homagium, do małych dzieci tulonych do serca –
z tą śmiałą żywiołowością, z jaką pędzi narciarz z Kasprowego do Kuźnic.
Żywiołowość, młodość, wolność, a jednocześnie – dyscyplina i zwartość.
Jak przy zjazdach narciarskich. To oczywiście przenośnia. Znaczy ona: jak
przy wędrówce po ścieżkach wolności synów Bożych. Teraz – owianych
łaską jedynego na świecie powołania Sługi Sług Bożych9.
Pontyfikat Jana Pawła II wszedł w samo centrum nieomal apokaliptycznych zmagań naszego czasu, czasu adwentu przed III Tysiącleciem chrześcijaństwa, czasu zmagań o ocalenie i zwycięstwo cywilizacji życia. Zmagania trwają, ogarnąwszy całą ludzkość. Trwają, stanowiąc wyzwanie dla
misji Kościoła. Pełni ją Jan Paweł II, najwyższy pasterz Kościoła. Jest
papieżem życia.
9 K. Majdański, Papież z Polski, „Ateneum Kapłańskie” (1979) z. 420, s. 7.
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Sam miał się ofiarą ponurej cywilizacji śmierci, jest zaś nadal nieustraszonym głosicielem cywilizacji życia. Papież, który dał własny komentarz
do Humanae vitae, o tym zaś, że Bóg „mężczyzną i niewiastą stworzył ich”,
głosił katechezy w ciągu pięciu lat, chyba ku zdumieniu świata, a może
i współpracowników. Głosiciel cywilizacji życia tak odważny, że sprawić
to może tylko ten wiatr, o którym mówił niedawno: „tutaj wiatr od Bałtyku,
od tego morza, które nazywamy naszym, od naszego morza. Ten wiatr jest
też ewangelicznym znakiem Ducha Świętego”10.
Papież z Polski. Pewnie wezwanie Opatrzności wobec Polski.
2. Głosem ocalającej ludzkość misji Kościoła stała się w naszej epoce profetyczna encyklika Pawła VI Humanae vitae – o przekazywaniu życia
ludzkiego, o wielkości tego powołania w jego bezpośredniej relacji do Boga
i o nierozerwalnym związku między miłością małżeńską a przekazywaniem
życia: „Kto […] korzysta z daru miłości małżeńskiej z poszanowaniem praw
przekazywania życia, ten uznaje, że nie jest panem źródeł życia, ale raczej
sługą planu ustalonego przez Stwórcę”11.
Miłość i życie. Taki związek nierozdzielny, ustanowiony przez Boga – „Co
więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (por. Mt 19, 6).
Wielkość rodzicielstwa! Mówi Paweł VI, przytaczając słowa Jana XXIII:
„Życie ludzkie winni wszyscy uważać za rzecz świętą, ponieważ od samego
początku zakłada ono działanie Boga-Stwórcy”12 .
3. Jest możliwy podwójny obraz świata. Najpierw obraz świata ludzi błogosławionych przez Boga życia i świata radości z życia. Może pierwsze
zdanie Humanae vitae przeciwstawia się najśmielej mentalności przeciwnej życiu, choć mówi o sprawie najprostszej: „Bardzo doniosły obowiązek
przekazywania życia ludzkiego, dzięki któremu małżonkowie stają się wolnymi i odpowiedzialnymi współpracownikami Boga-Stwórcy, napełnia ich
zawsze wielką radością”13. Zbyt łatwo może kojarzą się nam z rodzicielstwem
„trudności i kłopoty”. Kto pochodzi z rodziny wielodzietnej, choćby nawet
był celibatariuszem, wie o nich niemało. Ale któż nie ma prawa wiedzieć,
10
11
12
13

Szczecin, 11 VI 1987.
HV 13.
Jan XXIII, Enc. Mater et Magistra, AAS 53 (1961) s. 447.
HV 1.
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że także rodzicielskie „trudności i kłopoty” nie są przeciw „wielkiej radości”, że przeciwnie, jak zawsze warunkują ją i wzmagają.
Obraz świata ludzi błogosławionych przez Boga życia.
I drugi obraz, obraz świata „obwarowanego prawami egoizmu”. Tak o tym
mówił Jan Paweł II w Szczecinie, na Jasnych Błoniach:
Nie ma skuteczniejszej drogi odrodzenia społeczeństw, jak ich odrodzenie przez zdrowe rodziny. A rodzina, która „jest pierwszą szkołą cnót społecznych, potrzebnych wszelkim społeczeństwom”14, jest dziś bardzo zagrożona. Wiemy to wszyscy. Jest zagrożona od zewnątrz i wewnątrz. I trzeba,
by o tym zagrożeniu, o własnym losie mówili, pisali, wypowiadali się przez
filmy czy środki przekazu społecznego nie tylko ci, którzy – jak twierdzą –
„mają prawo do życia, do szczęścia i samorealizacji”, ale także ofiary tego
obwarowanego prawami egoizmu. Trzeba, by mówiły o tym zdradzone,
opuszczone i porzucone żony, by mówili porzuceni mężowie. By mówiły
o tym pozbawione prawdziwej miłości, ranione u początku życia w swej osobowości i skazane na duchowe kalectwo dzieci, dzieci oddawane ustawowo
instytucjom zastępczym – ale… jaki dom dziecka może zastąpić prawdziwą
rodzinę? Trzeba upowszechnić głos ofiar – ofiar egoizmu i mody, permisywizmu i relatywizmu moralnego; ofiar trudności materialnych, bytowych
i mieszkaniowych”15.
Drugi obraz świata.

„Życie i nadzieja”
Inicjator dzisiejszego spotkania na czele jubileuszowych tytułów roku przyszłego zamieścił słowa: „Rok Maryjny”. Nie można o ocaleniu życia mówić,
ją pomijając. Chciał Bóg, by była Matką życia. By będąc Matką Jego Syna,
była prawdziwie „Matką wszystkich żyjących”. Adwent przed nadchodzącym III Tysiącleciem od narodzin Chrystusa oznacza dwutysięczną rocznicę
jej narodzin.
Redemptoris Mater! Zapowiedziana jako wielka nadzieja człowieka, którego dotknęło żądło pokusy i śmierci: „Wtedy Jahwe Bóg rzekł do węża: […]
14 Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, nr 3.
15 Jan Paweł II, Przemówienie na Jasnych Błoniach w Szczecinie, 11 VI 1987, nr 7.
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wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a Niewiastę, pomiędzy potomstwo
twoje a potomstwo jej: Ona zmiażdży ci głowę” (Rdz 3, 14n).
Redemptoris Mater – bierze sama najbardziej czynny udział w zwycięskich zmaganiach, zapowiedziana od początku; „gdy (zaś) nadeszła pełnia
czasu” (Ga 4, 4), Matka Dawcy życia.
W zmaganiach ostatecznych ukazuje ją Duch Święty pełną chwały: „Niewiasta obleczona w słońce”, ale jednocześnie „jest brzemienna”. I właśnie
taka ściąga na siebie gniew: „I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą”
(Ap 12, 1nn).
Smok, bardzo groźny i potężny, nie ziścił swego programu: „I porodziła
(Niewiasta) Syna mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną” (Ap 12, 5). „W Nim (w Słowie, Synu Ojca i Jej Synu) było życie, a życie
było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie
ogarnęła” (J 1, 4n).
Takie są dzieje Kościoła, które trwają. „I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą Jej potomstwa, z tymi, co strzegą
przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa” (Ap 12, 17).
Zmagania o niepojętych wymiarach. I takie też zwycięstwo: „A oni
zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie
umiłowali dusz swych – aż do śmierci” (Ap 12, 11).

13. Wychować człowieka*

Alternatywna antropologia
Człowiek został stworzony przez Boga „na Jego obraz i podobieństwo” (por.
Rdz 1, 27). Został zaś stworzony jako „mężczyzna i kobieta” dla spełnienia
przez ich dwoje niesłychanego w swej godności posłannictwa rodzicielskiego.
„Bądźcie płodni” (Rdz 1, 28) znaczy bowiem: Bądźcie współpracownikami
Boga Stwórcy.
Takie są podstawowe relacje człowieka z Bogiem: Stwórcą, Prawodawcą
i Zbawicielem, relacje człowieka-osoby z Osobami Boga Trójjedynego. Relacje te ogarniają także ciało człowieka. Uczy więc Apostoł: „ciało wasze jest
świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i już
nie należycie do samych siebie” (1 Kor 6, 19). Tak więc zachowanie godności człowieka jest zharmonizowane z opanowaniem przez człowieka jego
silnego popędu seksualnego, by nadać mu właściwy kierunek i znaczenie.
Jest bowiem ten popęd dany i zadany człowiekowi, by nim kierował, nie
zaś, by nim był zniewolony1.
Tymczasem wzajemna spójność zachodząca między człowiekiem-osobą
i jego płcią jest współcześnie radykalnie zagrożona na rzecz wyizolowanej
i autonomicznej płciowości pozbawionej wartości ludzkich i osobowych.
* Posłowie do książki: J. A. Reisman, E. W. Eichel, Kinsey – seks i oszustwo, tłum. J. Boguszewska,
Warszawa 2002, s. 441–456.
1 Por. abp K. Majdański, Wspólnota życia i miłości. Zamysł Boży o małżeństwie i rodzinie,
Łomianki, 2001, s. 346-347.
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Płciowość staje się „polem” zabawy. Zostaje pozbawiona swojej godności
i celowości.
Jak wskazuje papież Jan Paweł II:
sprzeciw zsekularyzowanej mentalności wobec prawdy o człowieku,
o małżeństwie i o rodzinie… nie polega [dziś] już tylko na podważaniu
poszczególnych zasad etyki seksualnej i małżeńskiej. Wizerunkowi mężczyzny i kobiety, wypracowanemu przez rozum naturalny, a zwłaszcza
przez chrześcijaństwo, przeciwstawia się alternatywną antropologię. Nie
przyjmuje ona do wiadomości faktu, wpisanego w cielesność człowieka,
że odmienność płciowa jest cechą kształtującą tożsamość osoby2.
Zjawił się ten sprzeciw nagle i ma cechy rewolucyjne: wszystko w tej dziedzinie ma być – zdaniem nowatorów – rozumiane i przeżywane inaczej.
Inaczej także, niż tego uczy prawo Boże. Ma być więc radykalnie zmieniony
istniejący ład moralny.
Za jaką cenę? Odpowiadają na to, obok dojrzałych rozważań, także
poczynione doświadczenia: najpierw w czasie dwóch rewolucji – we Francji, a potem w Rosji, obecnie zaś w krajach, w których radykalnie zmienione
znaczenie płciowości człowieka jest (lub było) systematycznie wdrażane
poprzez szkołę i media.
Chodzi tu o bunt totalny: skierowany i przeciw Bogu, i przeciw
człowiekowi3.

Wychowanie czy deprawacja?
Od krajów skandynawskich, a także innych krajów europejskich, po Amerykę, rozlegał się i nadal się rozlega głośny postulat mówiący o konieczności „wychowania seksualnego”. Sformułowanie tego hasła bywa różne,
zawsze jednak chodzi o to, by szkoła przejęła od rodziców odpowiedzialność
2 Jan Paweł II, Ojcostwo i macierzyństwo w zamyśle Bożym. Przemówienie Papieża do uczestników Tygodnia Studiów nad Małżeństwem i Rodziną [27 VIII 1999], „L’Osservatore Romano”
wyd. pol. (1999) nr 11 (217), s. 12.
3 Por. abp K. Majdański, Zmagania przełomu Tysiącleci, w: Człowiek. Osoba. Płeć, red. M. Wójcik,
Łomianki 1998, s. 9–20.
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za wdrażanie młodego człowieka w tak zwaną „wiedzę o ludzkiej seksualności”.
Postulat ten jest uporczywie powtarzany, także u nas.
Atak na ład moralny ustanowiony przez Boga bywa prowadzony administracyjnie. Chodzi o eksperyment przeprowadzany na młodym pokoleniu
Polaków nie tylko pomimo znanych negatywnych doświadczeń w szerokiej
skali międzynarodowej, ale także wbrew pozytywnym osiągnięciom naszej
ojczystej kultury, która ma korzenie chrześcijańskie.
Nie są słuchani w tej dziedzinie przedstawiciele tej pedagogiki, która legitymuje się ocaleniem ładu moralnego i podstawowych wartości moralnych
w społeczeństwie polskim.
Tymczasem „prawdziwe wychowanie zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie do dobra społeczności, których człowiek jest członkiem i w których obowiązkach, gdy dorośnie,
będzie brał udział”. Tak uczy ostatni sobór4.
Wybitny pedagog polski zauważa:
Zadaniem wychowania nie jest wyrobić wzrok i słuch lub wzbogacić wyobraźnię i pamięć, ale nauczyć panować nad nimi i związanymi z nimi
podnietami, tak iżby nie one nami rządziły i popychały nas, gdzie zechcą, ale abyśmy je mieli całkowicie w ręku i mogli się nimi posługiwać
do celów, wskazanych przez rozum5.
Czy więc „wychowanie seksualne” jest wychowaniem czy deprawacją?6 Warto to rozważyć nieco bliżej, analizując założenia „wychowania
seksualnego”, następnie zaś rozważając ważne w tej sprawie opinie.

Nieład mylących założeń
Postulat tworzenia i realizowania „wychowania seksualnego” opiera się
na mylnych i mylących założeniach. Zasygnalizujmy je, choćby najzwięźlej.
4 Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis,
nr 1 [dalej:GE].
5 J. Woroniecki OP, Katolicka etyka wychowawcza, t. I, Lublin 1986, s. 345.
6 Por. rozważanie na ten temat: List pasterski Wychowanie czy deprawacja? (19 X 1987),
w: abp K. Majdański, Listy pasterskie 1979–1992, Szczecin 1997, s. 347–354.
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Założenie pierwsze to sugestia mówiąca o tym, że „wiedza o życiu seksualnym człowieka” ukazuje pełną prawdę o człowieku. Tymczasem zaś ukazuje tylko fragment tej prawdy, mylące „pars pro toto”, które prawdą być
nie może, skoro przesłania całościową wizję człowieka. Przesłania zaś tym
łatwiej, że spotyka się z wrodzoną słabością człowieka, która w Objawieniu
nazywa się „pożądliwością ciała” (1 J 2, 16).
I takie jest codzienne doświadczenie każdego człowieka, oddziaływanie
bowiem „pożądliwości ciała” jest zjawiskiem powszechnym. W tej dziedzinie prawda o człowieku mówi o tendencji znacznie poniżej zrównania człowieka ze światem zwierząt, w którym panuje właściwy mu ład, utrzymuje
ten ład instynkt seksualny, tutaj – co? Czy rozum i wola, czy też wulgarnie
wypowiadany slogan: „Róbcie, co chcecie”?
Wiedza, jaką dysponuje „wychowanie seksualne” – odizolowana i uprawiana samotnie – staje się więc demagogią, wspartą zniewoleniem człowieka
przez namiętność.
Inne założenie, łudzące i groźne, to teza, że rodzice nigdy nie mogą być
dobrymi wychowawcami, nauczyciele zaś – są i będą. Jest to także z ałożenie
niweczące Boży ład. Przypomnijmy:
Ponieważ rodzice dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu są zobowiązani 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 dałby się zastąpić. Do rodziców bowiem należy stworzyć taką atmosferę rodzinną, przepojoną
szacunkiem i miłością do Boga i ludzi, aby sprzyjała całemu osobistemu
wychowaniu dzieci.
To właśnie dlatego rodzina jest „pierwszą szkołą cnót społecznych,
potrzebnych wszelkim społecznościom”7.
Rodziców należy w ich zadaniach wspierać, nie zaś zastępować. Celowa
jest współpraca wychowawców z rodzicami, nie zaś anulowanie r odzicielskich
praw i obowiązków.

7 GE 3.
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Rodzice powinni cieszyć się także u swych dzieci pierwszym po Bogu
autorytetem.
Następne z wysuwanych mylnych założeń to twierdzenie, że w gruncie rzeczy wszystko zależy od poziomu podręczników, jakie się w tej dziedzinie
ukazują czy też mają się ukazać. Jak ma wyglądać dobry podręcznik służący
„wychowaniu seksualnemu”, skoro takie „wychowanie” jest oparte na istotnie
błędnych założeniach?8
I wreszcie: Czy podstawowemu zagrożeniu, płynącemu z tzw. „wychowania
seksualnego”, mogą zapobiec wysiłki samych tylko nauczycieli?
Przede wszystkim nie powinni przejmować tego prawa do wychowania, jakie posiadają rodzice. Nie mogą oczywiście przemienić ładu moralnego, tworząc program „katolickiego wychowania seksualnego” i „katolickiej wiedzy o życiu seksualnym człowieka”, podobnie jak nie mogą mówić
o „katolickiej aborcji” czy o „katolickiej eutanazji”.
Można natomiast mieć nadzieję, że nauczyciele w ścisłym porozumieniu
z rodzicami będą tworzyć program nauczania integrujący wiedzę o płciowości ludzkiej z całością podstawowej wiedzy o człowieku, jego godności
i jego zdolności rozróżniania dobra od zła oraz o konieczności kształtowania
właściwych człowiekowi postaw.
Czy jednak w praktyce wprowadzenie „wychowania seksualnego” do
szkół nie oddaje całej sprawy niekiedy, a chyba nawet bardzo często, w ręce
ludzi, którzy nie respektują prawa Bożego?

Znamienne wypowiedzi
W sposób znamiennie stanowczy o „wychowaniu seksualnym” uczył papież
Pius XI:

8 Kompetentne świadectwa mówią o tym, że na niektóre z tych podręczników płyną skądś
obfite fundusze. Skąd i po co? Sprawa nie jest nowa, a zdrowy dorobek pedagogiczny w tej
dziedzinie jest imponujący. Czy więc warto zamawiać nowe podręczniki wątpliwej wartości
zamiast pomyśleć o wartościowych wznowieniach?

208



W służbie prawdzie o rodzinie

Najbardziej jednak niebezpiecznym jest ów naturalizm, który opanował
w naszych czasach niezwykle subtelną dziedzinę, jaką jest czystość obyczajów. Wielu też naiwnych propaguje niezwykle niebezpieczną metodę
wychowawczą, określaną nieraz odrażającym wyrazem „wychowania seksualnego”. Zdaje im się, i bardzo się w tym mylą, że potrafią ustrzec młodzież przed niebezpieczeństwem rozpasania zmysłowego za pomocą li tylko środków naturalnych z pominięciem motywów religijnych. Do takich
środków zaliczają oni: uświadomienie płciowe młodzieży przez pouczenie niejednokrotnie publiczne i wspólne, co gorsza przez nastręczanie jej
okazji, żeby się, jak mówią, młodzież z tymi rzeczami oswoiła i tym sposobem uodporniła na niebezpieczeństwa okresu dojrzewania płciowego.
[…] Ośmielają się przeto zaprzeczyć codziennemu doświadczeniu, że właśnie młodzież popada w grzechy nieczyste nie tyle dla braku uświadomienia, co wskutek słabości woli, wystawionej na pokusy, a pozbawionej
pomocy Bożej.
Jeżeli zaś, zważywszy wszystkie okoliczności, jakieś pouczenie indywidualne w tej tak bardzo delikatnej materii okaże się wskazane, należy
ono do tych, którym Bóg powierzył wychowanie i udzielił im odpowiedniej łaski stanu. I oni też mają wybrać na to odpowiedni czas z zachowaniem wszelkiej ostrożności i użyć metod nieobcych wychowawcom
chrześcijańskim9.
Papież Jan Paweł II w okresie swych badań teologicznych pisał:
Trzeba […] podkreślić, że w tej dziedzinie, gdzie zasadniczo chodzi o jeden z najtrudniejszych problemów ludzkiej moralności, wiedza sama niczego nie rozwiązuje, jeśli nie jest zespolona z odpowiednią sprawnością
działania, czyli cnotą. Owszem, wiedza bez cnoty może być tutaj tym bardziej źródłem zła moralnego. Pełna świadomość praw życia seksualnego bez odpowiedniej dojrzałości moralnej jest na swój sposób niemniej
groźna niż nie-uświadomienie10.

9 Encyklika o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży Divini illius Magistri, rozdz. II, nr 3.
Tłumaczył ks. bp M. Klepacz.
10 Bp K. Wojtyła, Problem „uświadomienia” z punktu widzenia teologii, „Ateneum Kapłańskie”
R. 54, t. 64 (1962) z. 318, s. 2.
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Trzeba więc powtórzyć: ludzka płciowość jest po prostu ludzka, a więc
wbudowana w całość osoby człowieka i jego ludzkich przeznaczeń. Nie
pozwala to nigdy widzieć człowieka jako wyłącznie istoty płciowej. Traktowanie go w odizolowanym od jego człowieczeństwa fragmencie ludzkiej
natury, dowolnie interpretowanym i dowolnie manipulowanym, nie może
być rozumiane jako wychowanie człowieka proporcjonalne do prawdy o jego
godności11.

W obronie cywilizacji życia i rodziny
przeciw „cywilizacji śmierci”
Paradoks „wychowania seksualnego” jest wprost sprzężony z programem
„cywilizacji śmierci”. Zostaje tu bowiem całkowicie zniweczona posługa
miłości i życiu na rzecz egoistycznych doznań12.
Mówią o tym doświadczenia poczynione w krajach, w których jest
praktykowane „wychowanie seksualne”13.
Życie zaś jest podstawowym i nienaruszalnym prawem człowieka.
To prawo wyróżnia go w sposób istotny od wszystkich innych stworzeń
na ziemi. Tylko człowiek bowiem jest osobą od poczęcia i nic nie jest w stanie ani zredukować, ani pomniejszyć tego wyposażenia człowieka. Dziecko
poczęte „nawet jeśli pojawiło się nieoczekiwanie, […] nigdy nie jest intruzem
ani agresorem. Jest ludzką osobą”14.
W ostatnich czasach sprzeciwiały się temu różne rasistowskie teorie. Czy
przeminęły bezpowrotnie? Czy nie odżywają w propagowanych fałszywych
11 Por. abp K. Majdański, Zmagania przełomu Tysiącleci, art. cyt., s. 11; M. Wójcik, Specyfika ludzkiej płciowości, w: Człowiek. Osoba. Płeć, Łomianki 1998, s. 113–141; por. także ks. J. Bajda,
Płeć a powołanie, „Studia nad Rodziną” R. I (1997) nr 1, s. 17–23.
12 Por. abp K. Majdański, Wychować człowieka. Myśli o tzw. „wychowaniu seksualnym”, Łomianki
1998, 8s.; V. Riches, Następstwa edukacji seksualnej, Gdańsk 1994, s. 23; R. Engel, Edukacja
seksualna – plaga ostateczna, Komorów 1998, s. 287; M. Czachorowski, Nowy imperializm,
czyli o tzw. rewolucji seksualnej, Warszawa 1995, s. 211; M. Czachorowski, Wiek rewolucji
seksualnej, Warszawa 1999, s. 162.
13 Por. V. Riches, Następstwa edukacji seksualnej, dz. cyt., s. 20.
14 Homilia Jana Pawła II podczas Mszy Świętej na lotnisku w Masłowie, w: Naucz nas być
wolnymi. Czwarta pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, 1–9 czerwca i 13–16 sierpnia 1991.
Przemówienia i homilie, Warszawa 1995, s. 97. Por. Medycyna i prawo: za czy przeciw życiu?,
red. bp E. Sgreccia, ks. T. Styczeń SDS, J. Gula, C. Ritter, Lublin 1999, 283 s.
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tendencjach eugenicznych i ekonomicznych? Zamykają aspiracje człowieka
w kategoriach sprawności fizycznej i ukazują pozory szczęścia człowieka,
który czerpie bez żadnych ograniczeń z dóbr i miraży cywilizacji konsumpcyjnej, ukazując jednocześnie katastroficzny obraz niemożności wyżywienia ludzi na globie ziemskim. Rośnie – to prawda – obszar nędzy, ale jeszcze
szybciej i groźniej rosną obszary egoizmu posiadaczy olbrzymich fortun.
Czy ma się tak dziać za cenę tworzenia nowych „klas społecznych”, tak jak
ongiś – ludzi wolnych i niewolników?
Papież Jan Paweł II nie waha się tak właśnie charakteryzować obecnej sytuacji: „Dzisiaj świat stał się areną bitwy o życie. Trwa walka między
cywilizacją życia a cywilizacją śmierci”15.
Wymiary i skutki tej walki są nieobliczalne. Daje o tym świadectwo jeden
z najbardziej doświadczonych w tej dziedzinie ludzi naszej epoki:
Żyjemy w epoce ohydnie wybujałego nihilizmu, w epoce śmierci, w której – jak stwierdził Walker Percy […] – „współczucie wiedzie do komory gazowej”, do kliniki aborcyjnej lub do gabinetu lekarza dokonującego eutanazji. Żyjemy w epoce, w której definicja osoby jest tak zawężana,
że coraz mniej z nas spełnia jej wygórowane warunki; w epoce, w której
praktycznie zniesiono wartości moralne, co pozwala nam traktować ludzi jak przedmioty – i tu należy przyznać, że aborcja bardzo nam w tym
pomogła; w epoce kruszenia filarów pewności – Kościołów, szkół, instytucji politycznych – tak że wszystko, mój przyjacielu, nie wyłączając twojego własnego życia, podlega dyskusji… Jak zachwycające i pozbawione ograniczeń są nasze wybory! Możemy zabijać innych i siebie, używać
aż do zupełnego zużycia, a wszystko to bez obawy bycia osądzonym, nawet przez swoje własne „ja” (swoje co?). Sytuacja wygląda tak, jak ją zgrabnie przedstawił Alisdair MacIntyre: barbarzyńcy już nie stoją u naszych
granic; od jakiegoś czasu nami rządzą16.

15 Jan Paweł II, Rodzina wspólnotą życia i miłości. Homilia podczas Mszy Świętej przed
Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, nr 3, „L’Osservatore Romano”, wyd. pol. R. XVIII
(1997) nr 7, s. 35.
16 B. N. Nathanson, Ręka Boga. Od śmierci do życia – podróż zwolennika aborcji, który zmienił
zdanie, Warszawa–Ząbki 1997, s. 10.
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Jeżeli więc Oświęcim-Auschwitz stał się symbolem tego, co jest w stanie
uczynić „człowiek człowiekowi”, to dziś, po latach zaledwie kilkudziesięciu,
oświęcimskie „człowiek człowiekowi” rozlega się echem po całym świecie,
nie wyłączając naszego kraju. Nie chodzi tu o najgroźniejsze nawet kataklizmy przyrody. Były one zawsze nieszczęściem człowieka, ale nie niosły
z sobą jego powszechnej zagłady.
Zagrożone jest dziś wszelkie życie na Ziemi, ale to dlatego, że zagrożony
jest przez człowieka najpierw sam człowiek.
Zagrożony jest człowiek przez możliwe skutki wojny lub katastrofy nuklearnej. Jest to możliwe zagrożenie naszego czasu. Lecz jest zagrożenie inne, nie
tylko możliwe, ale rzeczywiste: życie człowieka jest programowo n
 iszczone,
także w czasie pokoju.
Zagrożenie to pochodzi – tragicznie paradoksalnie – ze strony instytucji powołanych do ratowania życia człowieka: w tym i ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych, która uchwaliła Powszechną Deklarację Praw
Człowieka z prawem nienaruszalności życia każdego człowieka, ostatnio zaś
(co okazało się szczególnie wyraźnie z okazji ogłoszonego przez ONZ Roku
Rodziny 1994) planuje radykalne, w skali światowej, zmniejszenie liczby
ludności przez stosowanie metod niszczenia życia ludzkiego.
Towarzyszą tej działalności potężne organizacje o zasięgu światowym,
na czele z Międzynarodową Organizacją Planowanego Rodzicielstwa (International Planned Parenthood Federation – IPPF), oraz światowe środowiska
medyczne.
Wyniki tych wysiłków są już wyraźnie dostrzegalne: w przodujących cywilizacyjnie krajach świata brak jest prostej zastępowalności pokoleń. W Polsce także. Jeżeli bowiem prosta zastępowalność pokoleń wymaga w Europie wskaźnika dzietności na poziomie co najmniej 2,1 dziecka na kobietę17,
to u nas przypadało w 1995 roku na kobietę 1,6 dziecka, n
 atomiast w roku
2000 współczynnik wynosił 1,3418.
Proces ten zaczął się w naszej ojczyźnie (to charakterystyczne!) w roku
1989, a obecnie, po latach przecież niewielu, należy stwierdzić: Polska
wymiera.
17 W Afryce i Azji ten wskaźnik musi być wyższy z powodu innych współczynników życia (np.
długość życia) w tamtych regionach.
18 Główny Urząd Statystyczny, Rocznik demograficzny, Warszawa 2001, s. 247. Por. Pełnomocnik
Rządu do spraw Rodziny, Raport o sytuacji polskich rodzin, Warszawa 1998, s. 29.
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Papież woła: „Bądźcie solidarni z życiem. Wołanie to kieruję do wszystkich moich rodaków bez względu na przekonania religijne. Do wszystkich
ludzi, nie wyłączając nikogo. […] Potrzebna jest więc powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką
strategię obrony życia”19.
Jeżeli papież Jan Paweł II stwierdza, że „rodzina jest dziś szczególnie zagrożona”20, to wyraźną ilustrację tych słów stanowi już sama refleksja na temat
zagrożeń godzących w suwerenne prawa osoby: zaplanowana degradacja
człowieka-osoby, dla której celem życia nie może być nic mniej wartościowego niż miłość (której służy także jego płciowość), godzi w rodzinę, która
jest „wspólnotą życia i miłości”21.
Chodzi tu o najbardziej podstawowe zagrożenie dla ładu moralnego, jaki
ocala człowieka i świat.
Ocala człowieka, bo tak został on stworzony, i nikt i nic nie zmieni tej
jego natury, jaką otrzymał od Boga. Nigdy nie istniał człowiek inaczej, więc
albo tak będzie nadal istniał, albo go nie będzie.
Człowiek ma bowiem możność buntować się, wraz z kusicielem-duchem
buntu, przeciw Stwórcy (por. Rdz 3, 1–7). Dokąd jednak zajdzie, skoro droga
buntu jest straszliwym bezdrożem, przebiegającym poza wszelkim ładem,
jaki rządzi człowiekiem i światem, i jaki ustalił sam Bóg?
Droga ocalenia człowieka idzie poprzez rodzinę. Uczy ojciec święty:
Na negatywne tendencje, jakie występują w świecie, Kościół odpowiada głosząc z jeszcze większym zaangażowaniem Chrystusa, nadzieję
człowieka i nadzieję świata!
Pierwszorzędną rolę w tej misji nadziei odgrywają rodziny. Rodzina bowiem głosi Ewangelię samym swym istnieniem, gdyż opiera się na wzajemnym zaufaniu i na wierze w Opatrzność. Rodzina głosi nadzieję,
ponieważ jest miejscem, w którym rodzi się i rozwija życie, dzięki wielkodusznemu i odpowiedzialnemu ojcostwu i macierzyństwu. Prawdziwa

19 Jan Paweł II, Rodzina wspólnotą życia i miłości, homilia cyt., s. 35.
20 Por. na przykład: Homilia podczas Mszy św. na Jasnych Błoniach w Szczecinie, 11 VI 1987, nr 7.
21 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes, nr 48.
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rodzina, opierająca się na małżeństwie, sama w sobie jest „dobrą nowiną”
dla świata22.

Wychować człowieka
Całościowe wychowanie człowieka służy zarówno opanowaniu silnej
„pożądliwości ciała” (1 J 2, 16), jak i obronie godności człowieka, ubogaceniu jego osobowości, zachowaniu Prawa Bożego, przygotowaniu do zadań
małżeńskich i do życia rodzinnego oraz do miłości odpowiedzialnej23.
Założeniem koniecznym dla zrozumienia płciowości ludzkiej i sterowania nią jest zrozumienie sensu i celu powołania człowieka do prawdziwej
miłości, która w powołaniu małżeńskim rodzi życie24.
Powołanie do miłości jest powołaniem powszechnym i wzniosłym. Stary
Testament uczy: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem,
całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a bliźniego swego
jak siebie samego” (Pwt 6, 5; Kpł 19, 18). I tak też uczy Ewangelia (Łk 10, 27–28,
por. Mt 22, 35–40, Mk 12, 28–34).
Powołanie do miłości – to powołanie do odpowiedzialności za drugiego
człowieka, wobec którego miłość przyjmuje postać ofiarnej służby, będąc
„całkowitym darem z siebie”25.
Prawdziwa miłość jest wymagająca. Papież Jan Paweł II zwraca się
do młodych w słowach: „Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania. Te wymagania […] właśnie są zdolne uczynić waszą
miłość – prawdziwą miłością”26.
Zagadnienie wychowania do miłości odnosi się do dziedziny Kościołowi
zawsze drogiej, w naszej epoce zaś w sposób szczególny zadanej. Wydaje się
22 Jan Paweł II, Rodzina w służbie ewangelizacji. Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”
(21 X 2001), „L’Osservatore Romano” wyd. pol. (2002) nr 1 (239), s. 52–53.
23 Por. klasyczne w tej dziedzinie dzieło kardynała K. Wojtyły, Miłość i odpowiedzialność (Lublin
1960, ss. 246, wyd. 2 Kraków 1962).
24 Por. M. Wójcik, Wychowanie do rodzicielstwa, w: „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”.
Sakrament. O Jana Pawła II teologii ciała, Lublin 1998, s. 373–381; M. Wójcik, Odpowiedzialne
rodzicielstwo, „Tak – życiu, tak – prawdzie” (1991) z. 2, s. 10–15; M. Wójcik, Rodzicielstwo,
w: Pukam do drzwi waszych domów i pragnę się z wami spotkać. Rozważania na temat Listu
do rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, Warszawa 1994, s. 77–86.
25 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes, nr 24.
26 Jan Paweł II, List do młodych Parati semper, nr 10.
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bowiem, że okoliczności naszego czasu stawiają przed wychowaniem do miłości bariery nieznane chyba od czasów schyłku pogańskiego Rzymu. Są to
bariery myślenia i obyczajów, pomnażane przez środki przekazu, a także
przez potężny przemysł oraz nie mniej potężne mechanizmy polityczne27.
„Przygotowanie do przyszłego życia małżeńskiego jest przede wszystkim zadaniem rodziny. Z pewnością tylko rodziny zdrowe duchowo mogą
należycie spełnić to zadanie”28.
Ucząc o tym, Jan Paweł II porusza subtelny problem tzw. „wychowania
seksualnego”, określanego przez Piusa XI jako „odrażające”. Jak to zjawisko,
narzucone naszej epoce, rozwiązać?
Nie należy się od niego uwalniać, ale należy je wpisać w kontekst wychowania człowieka, zwłaszcza dziecka i młodego człowieka, do czystości i do
miłości:
Wychowanie do miłości pojętej jako dar z siebie stanowi – jak uczy Jan
Paweł II – nieodzowną przesłankę dla rodziców wezwanych do przekazania dzieciom jasnego i subtelnego wychowania seksualnego. W obliczu kultury, która na ogół „banalizuje” płciowość ludzką, interpretując
ją i przeżywając w sposób ograniczony i zubożony, odnosząc ją jedynie
do ciała i egoistycznej przyjemności, posługa wychowawcza rodziców
musi skupić się zdecydowanie na kulturze życia płciowego, aby była ona
prawdziwie i w pełni osobowa: płciowość jest w istocie bogactwem całej osoby – ciała, uczuć i duszy – ujawniającym swe głębokie znaczenie
w doprowadzeniu osoby do złożenia daru z siebie w miłości. […] W tym
kontekście bezwzględnie nieodzowne jest wychowanie do czystości jako
cnoty, która doprowadza osobę do prawdziwej dojrzałości i uzdalnia ją do
szanowania i rozwijania „oblubieńczego sensu” ciała29.
Wypracowane zostały w literaturze światowej zasady wychowania człowieka do pełni jego człowieczeństwa, także w rozumieniu właściwej roli
tego potężnego popędu, który strzeże istnienia całej ludzkości. Mamy prawo
27 Por. bp K. Majdański, Wprowadzenie w tematykę Kursu, w: Wychowanie do miłości, dz. cyt.,
s. 16–17.
28 List do rodzin Gratissimam sane, nr 16. Por. „Pukam do drzwi waszych domów i pragnę się
z wami spotkać”, dz. cyt.
29 Jan Paweł II, Adhort. apost. Familiaris consortio, nr 37.
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oczekiwać od naszych pedagogów przypomnienia tego niezwykłego dorobku
pedagogiki światowej, z niezwykłym pedagogiem, jakim był wśród świętych św. Jan Bosko, i z tak wybitnymi myślicielami, jak F. W. Foester, a u nas
na przykład o. Jacek Woroniecki, Stefan Kunowski, Natalia Han-Ilgiewicz
czy ks. Bogusław Inlender30.
Dojrzałe rozeznanie jest tu tym bardziej konieczne, że nad obiektywną
debatą przeważa często tendencyjna informacja. Jest ona w stanie udowodnić wszystko, na przykład także to, że zabijanie nienarodzonych dzieci jest
dobrodziejstwem i postępem. Jest zaś ono i będzie na pewno następstwem
„wychowania seksualnego”.
„Miłość jest zadana”. Jest zadana każdemu człowiekowi, w każdej epoce.
W naszej – tym bardziej jest zadana, że jest tak bardzo wulgaryzowana. Musi
ocaleć, by został ocalony człowiek.

Wnioski
Jakie więc byłyby wnioski z tych rozważań?31
– Trzeba służyć Prawdzie: „Prawda was wyzwoli” (J 8, 32). Znaczy to,
że trzeba służyć także tej prawdzie, która uczy młode pokolenie odróżniać
dobro od zła i dokonywać właściwych wyborów.
Należy też znać dokładnie prawdę o tych szkodach moralnych, które
są skutkiem „wychowania seksualnego”.
30 W literaturze rodzimej dawny redaktor „Ateneum Kapłańskiego” chciałby zwrócić uwagę na zeszyty tego czasopisma poświęcone tematowi wychowania do miłości – por.
Wychowanie do miłości I–II, „Ateneum Kapłańskie” (1959) z. 304–305. Treść zeszytów jest
owocem pracowitych narad i przemyśleń wielu znakomitych autorów. Ten bogaty materiał mógłby służyć dobrze także w obecnym czasie: w czasie wołania, które jest przestrogą, a zarazem mówi o pilnym zapotrzebowaniu na chrześcijański program wychowania.
W innych zeszytach „Ateneum”, poświęconych zagadnieniom zbliżonym, znajdują się
poważne przyczynki z zakresu problematyki wychowania do miłości. Por. zwłaszcza:
Uświadomienie – problem teologiczny, „Ateneum Kapłańskie” R. 54, t. 64 (1962) z. 318;
Wychowanie, „Ateneum Kapłańskie” R. 50, t. 57 (1958) z. 297; Dar życia, „Ateneum Kapłańskie”
R. 49, t. 55 (1957) z. 292; Przygotowanie do małżeństwa, „Ateneum Kapłańskie” R. 50, t. 56
(1958) z. 294; Małżeństwo, „Ateneum Kapłańskie” R. 50, t. 56 (1958) z. 295; Rodzina, „Ateneum
Kapłańskie” R. 50, t. 56 (1958) z. 296; Boże drogi życia ludzkiego, „Ateneum Kapłańskie” R. 52,
t. 61 (1960) z. 309; Rodzina, „Ateneum Kapłańskie” R. 62, t. 75 (1970) z. 369; Kultura, „Ateneum
Kapłańskie” R. 62, t. 75 (1970) z. 370; Duszpasterstwo rodzin I–III, „Ateneum Kapłańskie”
R. 66–67, t. 83–84 (1974–1975) z. 395–397.
31 Por. abp K. Majdański, Wychować człowieka, Łomianki 1998, s. 7–8.
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– Postulatem chwili jest promowanie praw rodziny i niezbywalnych
wychowawczych praw rodziców – pomagając im, nie zaś zastępując. W tej
dziedzinie na Kościele spoczywają wciąż jeszcze poważne obowiązki
do spełnienia.
– Należałoby usprawnić programy katechetyczne w zakresie wychowania do miłości.
– Trzeba szerzyć dorobek autentycznych pedagogów polskich i obcych;
problem „wychowania seksualnego” nie jest nowy: należy pytać o pozytywny
dorobek pedagogiczny w dziedzinie integralnego wychowania do miłości,
zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, i trzeba ten dorobek promować32.
Przeprowadzone rozważania dotyczą zagadnień takiej miary, że trzeba
je zakończyć przestrogą, wypowiedzianą przez Zbawiciela świata:
Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy
wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej uwiesić kamień młyński u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie
przyjść zgorszenia, lecz biada temu człowiekowi, przez którego d
 okonuje
się zgorszenie (Mt 18, 6–7).
32 Na pierwszym miejscu wskazać należy na nauczanie Magisterium Kościoła – por. Jan Paweł II,
List do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży Gratissimam
sane (31 III 1985); Jana Pawła II rozmowy z młodymi, Łomianki 1991 (Stworzeni do miłości, 1);
Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis
(28 X 1965); Papieska Rada Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania dla
wychowania w rodzinie, Łomianki 1996, ss. 64; Kongregacja ds. Nauczania Katolickiego,
Wskazówki wychowawcze na temat miłości ludzkiej. Zarys wychowania seksualnego, tekst
polski w: Wychowanie do miłości, red. bp K. Majdański, Warszawa 1987, s. 249–270.
Ponadto, obok publikacji wymienionych w przypisach 12 i 32, podać można tytułem przykładu: Atak na wartości, „Tak – życiu, tak – prawdzie” cz. I (1993) z. 6, 70 s., cz. II (1994), z. 7,
65 s.; Człowiek. Osoba. Płeć, red. M. Wójcik, Łomianki 1998, 319 s.; Gogacz, Podstawy wychowania, Niepokalanów 1993, 128 s.; M. Kwiek, Wychowanie do miłości. Poradnik dla rodziców,
Wrocław 1994; abp K. Majdański, Wspólnota życia i miłości. Zamysł Boży o małżeństwie i rodzinie, Łomianki 2001, 506 s.; J. McDowell, Mity edukacji seksualnej, Warszawa [1998], 384 s.;
W. E. Papis, Busola życia. Ćwiczenia dla młodzieży starszej i rodziców. Przewodnik do wychowania do życia w rodzinie, Warszawa 1998; Przygotowanie do życia w rodzinie. „Przyszłość ludzkości
idzie przez rodzinę”, red. ks. W. Szewczyk, Warszawa 1997; J. Pulikowski, G. i A. Urbaniakowie,
Młodzi i miłość, Wrocław 1997; J. Woroniecki OP, Katolicka etyka wychowawcza, Lublin 1995,
t. 1. Etyka ogólna 418 s., t. 2. Etyka szczegółowa: cz. 1 – 473 s., cz. 2 – 446 s.; M. Wójcik,
Szczęśliwa rodzina, Warszawa 1994, 230 s.; Wychowanie do miłości, red. bp K. Majdański,
Warszawa 1987, 270 s.; J. Zamoyska, O wychowaniu, Lublin 2002, 360 s.; ks. A. Zienkiewicz,
Miłości trzeba się uczyć. Rady dla młodych, [Wrocław 1994], 167 s. Zagadnienia te poruszane są również w półroczniku „Studia nad Rodziną”, wydawanym przez Instytut Studiów
nad Rodziną UKSW.

14. Słuchać Boga, by żyć

Wprowadzenie: Słuchać Boga
Katolicka Polska znalazła się w czołówce krajów wymierających. Co to
znaczy?
Jest to niespotykane dotąd w naszych dziejach zagrożenie bytu narodu.
Rodzi się z negacji ładu ustalonego na zawsze przez Boga-Stwórcę. Jak to się
dzieje?
1. Następuje dziś na szeroką skalę wyludnianie ziemi, także naszej polskiej
ziemi – w opozycji do Bożego błogosławieństwa: „abyście zaludnili ziemię
i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1, 28). A więc wymieranie dokonuje się
za cenę grzechu, bo za cenę sprzeciwu wobec zamysłu Boga.
2. Zniszczenia dokonuje cywilizacja śmierci. Uczy lęku przed dzieckiem.
Czyni się więc wszystko, by nie mogło się ono urodzić, a także by się w ogóle
nie poczęło. To jest przeciw tej radości, o której mówił Zbawiciel świata:
„radość z tego, że się człowiek narodził na świat” (J 16, 21).
Lękowi rodziców przed dzieckiem wtóruje lęk przed wrogą dziecku
opinią społeczną, przeciwną rodzinie bogatej w dzieci.
3. Byliśmy przez wieki godni nazwy: „Polonia semper Fidelis”. Tak
od Mieszka I i Dąbrówki. Czy jednak dziś nie staliśmy się społeczeństwem
neomaltuzjańskim?
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Cieszymy się nadal szczególnie licznymi zastępami kapłanów oraz tym,
że u nas częściej niż gdzie indziej ludzie się spowiadają. Powstaje jednak pytanie: Czy grzech antyrodzicielstwa jest przez nas uważany jeszcze za grzech?
Czy słuchamy głosu Kościoła o prawie Bożym, zwłaszcza zaś profetycznej
encykliki papieża Pawła VI Humanae vitae? Jest to stałe nauczanie Kościoła
o Bożym ładzie w przekazywaniu życia ludzkiego, powtórzone ostatnio
ze szczególną mocą, bo takie jest pilne zapotrzebowanie naszego czasu.
4. Istnieją tu niezwykle poważne obowiązki zarówno duszpasterzy, jak
i ludzi świeckich. Potrzebny jest jasny wykład nauki Bożej w różnych
formach katechizacji, z przygotowaniem do małżeństwa jako „wielkiego
sakramentu” włącznie. Potrzebna jest szczególna wierność w zakresie
sakramentu pokuty i pojednania, który wymaga wyraźnego rozeznania
grzechu i zmiany życia: „Idź i więcej nie grzesz” (por. J 8, 11).
Słuchajmy więc Boga – by żyć.
Obecne opracowanie chce służyć przypomnieniu prawdy Bożej dotyczącej wewnętrznej więzi małżeństwa i rodzicielstwa, nauczanej przez
Magisterium Kościoła.

I. Nierozerwalne przymierze małżeństwa i rodzicielstwa
1. Stwarzając człowieka, Pan Bóg przekazał małżeństwu mężczyzny i niewiasty powołanie rodzicielskie, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1, 28).
Obdarzony został człowiek niezwykłym zaszczytem współpracy ze Stwórcą
w powoływaniu na świat nowych ludzi, z których każdy jest radością i chwałą
samego Boga: „Gloria Dei vivens homo”. Chwałą Boga jest żyjący człowiek1.
Zdarzały się zawsze małżeństwa bezdzietne. Jeżeli tak było i jest bez ich
winy, są po prostu wyjątkiem od reguły. Bywa ta sytuacja trudnym doświadczeniem, ale także Bożym zaproszeniem do otwarcia serc na dzieci pozbawione miłości rodzicielskiej, zagubioną młodzież czy też ludzi samotnych
i opuszczonych2.
1 Św. Ireneusz, Adversus haereses.
2 Por. Jan Paweł II, Adhort. apost. Familiaris consortio, nr 14, 41 [dalej: FC].
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Jednakże podstawowym prawem pozostaje nierozerwalna więź między
małżeństwem i rodzicielstwem.
2. Gdy Syn Boży objawił się jako człowiek, nie przyszedł zmienić w niczym
ustanowionego od początku ładu Bożego: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść
Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić” (Mt 5, 17).
Przyszedłszy na tę ziemię, Zbawiciel świata odrodził i potwierdził prawo
Boże dotyczące małżeństwa: „Czy nie czytaliście, że Stwórca «od początku
stworzył ich jako mężczyznę i kobietę»? I rzekł: «Dlatego opuści człowiek
ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem». A tak
już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie
rozdziela” (Mt 19, 4–6). Niech nie rozdziela rodzicielstwa od małżeństwa.
Pan Jezus nie tylko przywrócił pierwotny porządek, uzdalniając odkupionego przez siebie człowieka do życia zgodnego z Bożym zamysłem, ale
uczynił więcej: podniósł małżeństwo do godności sakramentu, pozostając
z małżonkami, by miłowali się wzajemnie tak, jak On umiłował Kościół3.
Wypowiedział Zbawiciel urocze słowa o radości z narodzonego na świat
człowieka: „Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina.
Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się
człowiek narodził na świat” (J 16, 21). Raduje się, bo Bóg Stwórca ukształtował jej matczyne serce i pomyślał o środowisku domowym, gościnnym dla
rodzącego się życia. (I opiekuńczym dla każdego potrzebującego pomocy,
także dla człowieka chorego i sędziwego).
Tak oto „Ewangelia życia znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa
Chrystusa”4.
Wzruszająca jest postawa Zbawiciela wobec dzieci:
Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: „Pozwólcie
dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem
należy Królestwo Boże”. Dodał przy tym: „Zaprawdę powiadam wam: Kto
nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego».
I biorąc dzieci w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je” (Mk 10, 13–16).
3 Por. KDK 48.
4 Jan Paweł II, Enc. Evangelium vitae, nr 1.
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A oto nauka Chrystusa Pana o tej postawie dziecięcej, którą należy
naśladować:
W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: „Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?” On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: „Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się
nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie
przyjmuje” (Mt 18, 1–5).
Św. Teresa z Lisieux, najmłodszy doktor Kościoła, dostrzegła w dziecięctwie duchowym drogę do zjednoczenia z Bogiem.
Tak więc brak radosnego rodzicielstwa oznacza brak wzorców dla naszego
życia. Czy tak się nie dzieje? Czy zamiast prostoty dziecięcej nie zaczyna
panować wśród ludzi wszystkich stanów wyrachowanie i egoizm?
3. Nie przestając uczyć i wychowywać małżonków do rodzicielstwa, Magisterium Kościoła przekazuje prawdę Bożą – objawioną przez Boga i wpisaną
w naturę człowieka:
Jako Nauczyciel niestrudzenie głosi normę moralną, która winna kierować odpowiedzialnym przekazywaniem życia. Kościół nie jest bynajmniej
autorem tej normy ani jej sędzią. Kościół, posłuszny prawdzie, którą jest
Chrystus i którego obraz odbija się w naturze i godności osoby ludzkiej,
tłumaczy normę moralną i przedkłada ją wszystkim ludziom dobrej woli,
nie ukrywając, że wymaga ona radykalizmu i doskonałości5.
Trzeba to nauczanie Kościoła dobrze poznać, przemodlić i wprowadzać
w życie.
Jest ono bardzo bogate, szczególnie w ostatnich czasach, charakteryzujących się z jednej strony niebywałym atakiem na małżeństwo i rodzinę, z drugiej zaś poszukiwaniem najgłębszej prawdy i piękna tego Bożego powołania
jako drogi do świętości.
5 FC 33.
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A oto niektóre fragmenty nauczania Magisterium Kościoła o rodzicielstwie.
Sobór Watykański II uczy, mówiąc o małżeństwie jako „wspólnocie życia
i miłości”:
Sam Bóg jest twórcą małżeństwa obdarzonego różnymi dobrami i celami. […] Z samej zaś natury swojej instytucja małżeńska oraz miłość małżeńska nastawione są na rodzenie i wychowanie potomstwa, co stanowi
jej jakby szczytowe uwieńczenie”.
[…] Dzieci też są najcenniejszym darem małżeństwa i rodzicom p
 rzynoszą
najwięcej dobra.
[…] „prawdziwy szacunek dla miłości małżeńskiej i cały sens życia rodzinnego zmierzają do tego, żeby małżonkowie, nie zapoznając pozostałych
celów małżeństwa, skłonni byli mężnie współdziałać z miłością Stwórcy
i Zbawiciela, który przez nich wciąż powiększa i wzbogaca swoją rodzinę6.
Podstawowym dokumentem, mówiącym o więzi powołania małżeńskiego i rodzicielstwa, jest za naszych dni profetyczna encyklika papieża
Pawła VI Humanae vitae. Chodzi w niej o wykład prawa naturalnego. Jest
to prawo odczytywane przez każdego człowieka, kierującego się zdrowym
rozsądkiem i prawym sumieniem.
Papież uczy o „bardzo doniosłym obowiązku przekazywania życia ludzkiego, dzięki któremu małżonkowie stają się wolnymi i odpowiedzialnymi
współpracownikami Boga-Stwórcy”7.
Uczy też, że: „Małżeństwo […] nie jest wynikiem jakiegoś przypadku
lub owocem ewolucji ślepych sił przyrody: Bóg-Stwórca ustanowił je mądrze
i opatrznościowo w tym celu, aby urzeczywistniać w ludziach swój plan
miłości”8.
Mówi Paweł VI wręcz o „nierozerwalnym związku – którego człowiekowi nie wolno samowolnie zrywać – między dwojakim znaczeniem tkwiącym w stosunku małżeńskim: między oznaczaniem jedności i oznaczaniem
rodzicielstwa”9.

6
7
8
9

KDK 48, 50.
HV 1.
HV 8.
HV 12.
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Niezwykle bogate jest w tej dziedzinie nauczanie papieża Jana Pawła II.
Całe przebiega jakby na przedłużeniu Humanae vitae.
Uczy papież:
podstawowym zadaniem rodziny jest służba życiu, urzeczywistnianie
w ciągu dziejów pierwotnego błogosławieństwa Stwórcy: przekazywania – poprzez rodzenie – obrazu Bożego z człowieka na człowieka (por.
Rdz 5, 1–3). Płodność jest owocem i znakiem miłości małżeńskiej, żywym świadectwem pełnego wzajemnego oddawania się małżonków10.
Przy tym ukazuje ojciec święty niezwykłą godność rodzicielstwa:
Jeśli mówimy, że małżonkowie jako rodzice są współpracownikami BogaStwórcy w poczęciu i zrodzeniu nowego człowieka, to sformułowaniem
tym nie wskazujemy tylko na prawa biologii, ale na to, że w ludzkim rodzicielstwie Bóg sam jest obecny – obecny w inny jeszcze sposób niż to ma
miejsce w każdym innym rodzeniu w świecie widzialnym11.
A oto papież Benedykt XVI:
Rodzice winni przyjmować przychodzące na świat dziecko nie tylko jako
własne, ale także jako dziecko Boga, który kocha je dla niego samego i powołuje do synostwa Bożego. Więcej: wszelkie przekazywanie życia, wszelkie ojcostwo i macierzyństwo, każda rodzina bierze początek z Boga –
Ojca, Syna i Ducha Świętego.
[…] Pochodzimy oczywiście od naszych rodziców i jesteśmy ich dziećmi,
ale pochodzimy także od Boga, który stworzył nas na swój obraz i powołał, abyśmy byli Jego dziećmi. Dlatego początek każdego ludzkiego istnienia nie jest dziełem ślepego przypadku, ale Bożego zamysłu miłości.
To właśnie objawił nam Jezus Chrystus, prawdziwy Syn Boży i doskonały człowiek. On wiedział, skąd pochodzi i skąd pochodzimy my wszyscy:
z miłości Jego Ojca i Ojca naszego12.
10 FC 28.
11 Jan Paweł II, List do rodzin, nr 9.
12 Benedykt XVI, Walencja, 9 VII 2006.
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II. Antyrodzicielski bunt przeciw Bogu życia
1. Jakie są źródła buntu przeciw Bogu? Skąd bierze się lęk przed nowym
człowiekiem, którego On pragnie stworzyć, by obdarzyć go swoją miłością,
powołać do miłości i uczynić z niego niezastąpiony dar dla innych? W każdym dziecku jest obraz Boży. Kto dziecka nie chce? Kto inspiruje przeciw
niemu lęk?
Bożemu zamysłowi sprzeciwia się od początku szatan. To on rzuca człowiekowi jako pokusę najpotworniejsze kłamstwo: „Na pewno nie pomrzecie” (Rdz 3, 4). Tymczasem człowieka nikt i nic nie zastąpi ani w istnieniu,
ani w oddawaniu chwały Bogu Najwyższemu.
Szatan skłamał, a człowiek mu uwierzył. Wtedy to Pan Bóg powiedział
do kusiciela: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę” (Rdz 3, 15).
To wyrok Boga nieodwołalny.
Skąd więc wzięła się śmierć?
„Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. […] Bo dla
nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej
wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają
jej ci, którzy do niego należą” (Mdr 1, 13; 2, 23–24). To szatan jest twórcą
cywilizacji śmierci i zagarnia w jej sieci kuszonego przez siebie człowieka.
Nie może dosięgnąć Boga, ale uderza w człowieka, który jest Jego obrazem. Kusi do grzechu, w tym także do zamachu na życie drugiego człowieka.
Pan Bóg zaś przypomina zagubionemu człowiekowi to prawo, które wpisał
w jego serce – daje swoje przykazania. Bezwarunkowo chroni ludzkie życie,
powtarzając od początku i na wieki: „Nie zabijaj!” (Wj 20, 13).
2. Współczesny bunt przeciw Bogu i Jego przykazaniom w odniesieniu
do małżeństwa i rodziny, jest najpotężniejszy i najbardziej groźny w dotychczasowych dziejach ludzkości. Kwestionuje zarówno nierozerwalność małżeństwa, jak i jego ukierunkowanie na rodzicielstwo. A nawet zaprzecza,
że małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety. Wprowadza także
manipulacje genetyczne i próby „wyprodukowania” człowieka.
Można by nawet zapytać: Co z prawdy Bożej o rodzinie nie zostało j eszcze
zanegowane?
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Człowiek, powołany do miłości, sprowadzany jest na bezdroża egoizmu.
Pokusa podsuwa mu wizję nieograniczonej swobody myślenia i działania,
nazywając to wolnością. Zwodzi mężczyznę pragnieniem, by egoistycznie
mieć, nie dzieląc się z innymi. Kobietę zwodzi tak zwaną „wolnością” od jej
największego przywileju, jakim jest macierzyństwo i radość zbudowania
wraz z mężem ogniska domowego. Podobnie jak w raju, pokusa chętnie
roztacza przed niewiastą fałszywą wizję promocji, zwanej „samorealizacją” – daleko od domu i macierzyństwa. I tak oboje – i mężczyzna, i niewiasta – stają się ofiarami tego egoizmu, który odczują boleśnie, kiedy nadejdzie
starość i samotność.
Podobnie egoistyczne i konsumpcyjne perspektywy roztacza się dziś
dość powszechnie przed młodzieżą. Nie widząc sensu życia, sięga ona
chętnie po alkohol, narkotyki i rozwiązłość. Kończy zaś niekiedy życie
samobójstwem.
Sygnalizowaliśmy na wstępie ten skutek buntu wobec Boga życia, jakim
jest wyludnianie Ziemi. Nie jest to zjawisko zupełnie nowe, choć jak się
wydaje, nigdy nie występowało na tak szeroką skalę. Ale tak zginął starożytny potężny Rzym i tak zginęła starożytna dumna ze swej kultury Grecja.
Trwa obecnie w Polsce dyskusja nad przykazaniem: „Nie zabijaj!” Podobnie dzieje się w wielu innych krajach, Głosuje się więc nad tym, czy Boże
przykazanie obowiązuje, a jeżeli tak, to w jakim zakresie. Skąd się to bierze? Skąd się biorą zastrzeżenia, niejasności i tworzenie wyjątków w zakresie
Prawa Bożego? Dzieje się tak, bo człowiek własny autorytet postawił ponad
autorytetem Boga. I tak mając usta pełne słów o „demokracji” i wyznając
hasła rewolucji francuskiej: „Wolność, równość i braterstwo”, dzieli ludzi
na tych, którzy mają prawo do życia, i na tych, którzy tego prawa nie mają.
Odnosi się to zwłaszcza do człowieka słabego na początku jego prenatalnego
życia i do człowieka słabego, bo wyczerpanego już trudami życia, s tarego
i schorowanego.
Kto tak ludzkość sklasyfikował? Człowiek, zabezpieczony swoją sprawnością fizyczną oraz swoimi wpływami społecznymi i politycznymi, a także
swoją majętnością.
3. Bunt człowieka, nie mniej powszechny niż w dziedzinie zabijania, odnosi
się do antyrodzicielskiej zasadzki rodziców, obmyślających na różne sposoby,
jak człowieka w ogóle nie dopuścić do życia. Zabiera tu głos współczesny
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hedonizm i konsumpcjonizm, bardzo dla człowieka niegościnny. Ten bunt
antyrodzicielski osiągnął w naszych czasach także swoje apogeum. To właśnie
dlatego zaludniona dotąd Ziemia wyludnia się.
Wolno więc pytać: Czy współcześnie kobieta wierzy w swoje powołanie
do macierzyństwa? Czy współczesny ojciec ceni rzeczywiście swoje ojcostwo?
Czy opiekuje się matką? A może podsyca jawiącą się w niej wrogość wobec
ich własnego dziecka? Czy środowisko domowe i społeczne jest gościnne
dla rodzącego się człowieka?
Posłuchajmy Jana Pawła II: „Ostateczna racja takiej mentalności, to brak
Boga w sercach ludzi, Boga, którego miłość jedynie jest silniejsza od wszelkich możliwych obaw świata, i tylko ona może je przezwyciężyć” (Familiaris consortio, nr 30).
Cywilizacja śmierci zwycięża dziś przede wszystkim na dwa sposoby:
– zabijając człowieka słabego, gdy się ma urodzić i gdy ma odejść z tego
świata (grzech aborcji i eutanazji),
– czyniąc wszystko, by człowiek nie mógł zacząć żyć (grzech antykoncepcji).
O tym drugim obliczu buntu przeciw Bogu życia panuje chyba dość
powszechne milczenie. Niech zostanie przerwane, bo jest niezwykle groźne.
4. Czym jest antykoncepcja? Jest zamknięciem się na miłość i życie, zaprzeczeniem powołania małżeńskiego. Jest grzechem i wymaga głębokiego
nawrócenia.
Uczył Papież Pius XI w encyklice Casti connubii: „Ktokolwiek użyje
małżeństwa w ten sposób, że akt małżeński przez zastosowanie sztucznych
sposobów ludzkich pozbawia jego naturalnej siły rozrodczej, łamie prawo
Boskie i prawo natury oraz obciąża sumienie swoje grzechem ciężkim”13.
Czy o tym pamiętamy?
Utrata poczucia grzechu jest zjawiskiem groźnym. Papież Pius XII zwracał uwagę na to, że „grzechem tego wieku jest utrata poczucia grzechu”. Jan
Paweł II zaś uczył: „Utrata poczucia grzechu jest jakąś formą lub owocem
negacji Boga” (Reconciliatio et paenitentia, nr 18).
Przed czynieniem zła łatwiej powstrzymać dziś człowieka ostrzeżeniem:
„To zaszkodzi twojemu zdrowiu czy szczęściu” niż ostrzeżeniem: „To jest
13 AAS 22 (1930) 559nn.
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grzech”. A przecież właśnie grzech wyrządza człowiekowi największe szkody,
zarówno w perspektywie doczesności, jak i wieczności.
Małżeństwo zaś stosujące antykoncepcję, staje się wspólnotą egoizmu
i zakłamania, nie zaś miłości, która jest całkowitym darem z siebie:
Kiedy małżonkowie, uciekając się do środków antykoncepcyjnych, oddzielają od siebie dwa znaczenia, które Bóg Stwórca wpisał w naturę mężczyzny i kobiety i w dynamizm ich zjednoczenia płciowego, zajmują postawę
„sędziów” zamysłu Bożego i „manipulują” oraz poniżają płciowość ludzką,
a wraz z nią osobę własną i współmałżonka, fałszując 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; stąd pochodzi nie tylko czynne odrzucenie otwarcia się na życie, ale
również sfałszowanie wewnętrznej prawdy miłości m
 ałżeńskiej, powołanej do całkowitego osobowego daru14.
Antykoncepcja nie buduje więc małżeńskich więzi, ale osłabia miłość.
Niweczy szacunek mężczyzny dla kobiety, przed czym przestrzegał papież
Paweł VI:
Należy również obawiać się i tego, że mężczyźni, przyzwyczaiwszy się
do stosowania praktyk antykoncepcyjnych, zatracą szacunek dla kobiet
i lekceważąc ich psychofizyczną równowagę, sprowadzą je do roli narzędzia, służącego zaspokajaniu swojej egoistycznej żądzy, a w konsekwencji przestaną je uważać za godne szacunku i miłości towarzyszki życia15.
Trzeba też postawić pytanie: Czy postawa oparta na egoizmie pozwala
dobrze wychowywać te dzieci, którym mimo wszystko dane było się począć
i przyjść na świat?
Wspomnieć przy tym należy o poważnych zdrowotnych konsekwencjach stosowania niektórych środków antykoncepcyjnych, o czym mówi
uczciwa medycyna. Jednakże istnieje poważniejsza argumentacja.
14 FC 32.
15 HV 17.
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Antykoncepcja bywa przedstawiana jako alternatywa dla aborcji. Tymczasem oba te wykroczenia przeciw Bogu życia i przeciw człowiekowi znajdują się na tej samej linii. Antykoncepcja bywa wprost abortywna (środki
wczesnoporonne) i prowadzi do aborcji:
Twierdzi się często, że antykoncepcja, jeśli jest bezpieczna i dostępna dla
wszystkich, stanowi najskuteczniejszy środek przeciw aborcji. Zarzuca się
też Kościołowi katolickiemu, że w rzeczywistości sprzyja rozpowszechnieniu się przerywania ciąży, ponieważ uparcie obstaje przy swojej nauce o moralnej niegodziwości antykoncepcji. Taka argumentacja okazuje
się w rzeczywistości zwodnicza. Być może wielu ludzi rzeczywiście stosuje środki antykoncepcyjne po to, aby nie narażać się później na pokusę aborcji. Jednakże antywartości wszczepione w «mentalność antykoncepcyjną», która jest czymś zupełnie odmiennym od odpowiedzialnego
ojcostwa i macierzyństwa, przeżywanego w poszanowaniu pełnej prawdy
aktu małżeńskiego – sprawiają, że ta właśnie pokusa staje się jeszcze silniejsza, jeżeli dojdzie do poczęcia „nie chcianego” życia. W istocie, kultura proaborcyjna jest najbardziej rozpowszechniona właśnie w środowiskach, które odrzucają nauczanie Kościoła o antykoncepcji. Z pewnością
antykoncepcja i przerywanie ciąży, z moralnego punktu widzenia, to dwa
zasadniczo różne rodzaje zła: jedno jest sprzeczne z pełną prawdą aktu
płciowego jako właściwego wyrazu miłości małżeńskiej, drugie niszczy
życie ludzkiej istoty; pierwsze sprzeciwia się cnocie czystości małżeńskiej,
drugie zaś jest sprzeczne z cnotą sprawiedliwości i bezpośrednio łamie
Boże przykazanie „nie zabijaj”.
Mimo tej odmiennej natury i ciężaru moralnego pozostają one bardzo
często w ścisłym związku, niczym owoce jednej rośliny. […] W bardzo
wielu przypadkach korzenie tych praktyk tkwią w hedonistycznej i nieodpowiedzialnej postawie wobec życia płciowego i oparte są na egoistycznej
koncepcji wolności, która widzi w prokreacji przeszkodę dla pełnego rozwoju osobowości człowieka. Życie, które może się począć ze współżycia
mężczyzny i kobiety, staje się zatem wrogiem, którego trzeba bezwzględnie unikać, zaś przerwanie ciąży jest jedyną możliwością w przypadku
niepowodzenia antykoncepcji16.
16 EV 13.
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5. A co się dzieje w naszej ojczyźnie?
Ogłoszenie w 1968 roku encykliki Humanae vitae zostało przyjęte przez
Kościół w Polsce z wdzięcznością – jako opatrznościowa pomoc. Od razu
przystąpiono do promulgowania treści tej encykliki w pracy duszpasterstwa
służby zdrowia, duszpasterstwa rodzin i w szerszych kręgach.
Czy prawda Humanae vitae pozostała obecna w naszym duszpasterstwie?
Czy nie jest praktycznie kontestowana?
Zapytajmy ponownie: Co to znaczy, że katolicka Polska znalazła się
obecnie w czołówce wymierających krajów?
Umieliśmy żyć i rozwijać się w okresie niewoli, natomiast w czasie wolności giniemy. Składamy to chętnie na istniejące ciągle braki ekonomiczne. Ale
przecież ubóstwo dokuczało nam i dawniej, a mieliśmy rodziny „kwitnące
dziećmi”, wiedząc o tym, że „kołyski to potęga”. To prawda, że panuje dziś
dość powszechny niedostatek ekonomiczny rodzin. Ale czy rodziny żyjące
dostatnio kochają dzieci i wydają je na świat? Tu nie sprawy gospodarcze
mają ostatnie słowo, ale Pan Bóg – Stwórca i Odkupiciel świata. Rodzice zaś
będą tylko wtedy szczęśliwi, gdy zrozumieją, że są współpracownikami Boga
w obdarowywaniu człowieka życiem.
Wszystko wskazuje na to, że ma u nas miejsce negacja encykliki Humanae
vitae, a więc odwracanie się od przykazań Bożych i Magisterium Kościoła,
które ich naucza. I tak, może nawet dumni z naszej pobożności, schodzimy
na ścieżki neomaltuzjanizmu szybciej jeszcze niż inni.
To jakiś bolesny paradoks, że ledwie odszedł z tego świata sługa Boży
Jan Paweł II, którym się chlubimy, a który mówił o sobie: „Jestem papieżem
życia i odpowiedzialnego rodzicielstwa”, już teraz w jego ojczyźnie rodzi się
najmniej dzieci.
Przybywając do ojczyzny jako papież całował ziemię, składając, jak mówił,
pocałunek czci i wdzięczności na ręce matki. Czy ojczyzna jest jeszcze matką?
Czy uczy nią być? Czy uczy mężczyznę być ojcem?
Idziemy ku zniweczeniu naszych obyczajów, a zarazem naszej egzystencji.
Nikt nam życia nie zwróci. Gdy go nie ma, jest po prostu absolutna pustka.
Ocalić nas może Boża prawda o jedności powołania do małżeństwa i do
rodzicielstwa.
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III. Drogi ocalenia
1. Nawracajmy się przeto i wierzmy w Ewangelię (por. Mk 1, 15).
Pytał papież Jan Paweł II w Skoczowie: „Dokąd idziemy? W którą stronę
podążają sumienia?” (22 V 1995).
Pytał o to, przypominając stale aktualne słowa, wypowiedziane
na k rakowskich Błoniach w 1979 roku:
Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu: nie. Może powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale – pytanie
zasadnicze: czy wolno? I: w imię czego „wolno”? Jaki argument rozumu,
jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć „nie” temu, czym
wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat?! Temu, co stworzyło podstawę naszej
tożsamości i zawsze ją stanowiło (9 VI 1979).
I wołał ojciec Święty: „Czas próby polskich sumień trwa! Musicie być
mocni w wierze!” (22 V 1995).
Ostatnio zaś papież Benedykt XVI przypomniał nam:
Jezus ukazuje najściślejszy związek, jaki istnieje […] między wiarą i życiem
według przykazań Bożych. […] Kościół nie może dopuścić, by zamilkł
Duch Prawdy. […] Każdy chrześcijanin winien konfrontować własne poglądy ze wskazaniami Ewangelii i Tradycji Kościoła, aby dochować wierności słowu Chrystusa, nawet gdy jest ono wymagające i po ludzku trudne
do zrozumienia. Nie możemy ulec pokusie relatywizmu […]. Tylko cała
prawda pozwoli przylgnąć do Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał
dla naszego zbawienia” (Warszawa, 26 V 2006).
Wezwanie nas dziś do nawrócenia, to wezwanie do wierności prawdzie.
W omawianej przez nas dziedzinie praktycznie oznacza to wierność dla
nauki encykliki Humanae vitae.
Uczył papież Jan Paweł II: „sprawą pedagogii Kościoła jest, by małżonkowie przede wszystkim jasno uznali naukę zawartą w Encyklice Humanae
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vitae jako normatywną dla ich życia płciowego i szczerze usiłowali stworzyć
warunki konieczne dla zachowania tych zasad”17.
2. Skoro „przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę”18, to tylko rodzina
ocali świat od zagrożeń cywilizacji śmierci.
Od jakiej jednak rodziny zależy szczęśliwa przyszłość Kościoła, świata
i Polski? Decyduje o tym odpowiedzialne rodzicielstwo!
Tak mówił o tym sługa Boży Jan Paweł II do polskich rodzin:
W punkcie wyjścia rodziny znajduje się rodzicielstwo. Kościół uczy: odpowiedzialne rodzicielstwo. I sprawie tej poświęca wiele uwagi – i wiele
wysiłku. Odpowiedzialne – to znaczy: godne osoby ludzkiej, stworzonej
„na obraz i podobieństwo Boga”. Odpowiedzialne za miłość. Tak: miłość
mierzy się właśnie tą rodzicielską odpowiedzialnością. A więc – rodziny
odpowiedzialne za życie, za wychowanie. Czyż nie o tym właśnie mówią
słowa przysięgi małżeńskiej? (Szczecin, 11 VI 1987).
W Liście do rodzin zaś uczył:
Otóż mężczyzna i kobieta w momencie małżeńskiego zjednoczenia
są równocześnie odpowiedzialni za dar, jakim dla siebie wzajemnie się
stali przez sakramentalne przymierze. Logika całkowitego daru z siebie
dla drugiego człowieka otwiera ich potencjalnie na rodzicielstwo. W ten
sposób małżeństwo ma urzeczywistnić się jeszcze pełniej jako rodzina19.
Odpowiedź na pytanie o to, ile powinno być dzieci w rodzinie, należy
właśnie do zadań odpowiedzialnego rodzicielstwa pełnionego przez małżonków jako współpracowników Boga-Stwórcy. Czytamy o tym w soborowej
konstytucji Gaudium et spes:
zgodną radą i wspólnym wysiłkiem wyrobią sobie [małżonkowie] słuszny pogląd w tej sprawie, uwzględniając zarówno swoje własne dobro, jak
17 FC 34.
18 FC 86.
19 List do rodzin, nr 12.
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i dobro dzieci, czy to już urodzonych, czy przewidywanych, i rozeznając
też warunki czasu oraz sytuacji życiowej, tak materialnej, jak i duchowej;
a w końcu, licząc się z dobrem wspólnoty rodzinnej, społeczeństwa i samego Kościoła. Pogląd ten winni małżonkowie ustalać ostatecznie wobec Boga. Niech chrześcijańscy małżonkowie będą świadomi, że w swoim sposobie działania nie mogą postępować wedle własnego kaprysu, lecz
że zawsze kierować się mają sumieniem, dostosowanym do prawa Bożego,
posłuszni Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła.” Nadto zaś: „Spośród
małżonków, co w ten sposób czynią zadość powierzonemu im przez Boga
zadaniu, szczególnie trzeba wspomnieć o tych, którzy wedle roztropnego wspólnego zamysłu podejmują się wielkodusznie wychować n
 ależycie
20
także liczniejsze potomstwo .
Uczy papież Benedykt XVI:
Ojciec i matka wypowiedzieli przed Bogiem całkowite „tak”, stanowiące
podstawę łączącego ich sakramentu. Dlatego też, aby wewnętrzna więź
rodziny była pełna, jest konieczne, by wypowiedzieli również „tak” wyrażające akceptację dzieci poczętych albo adoptowanych, obdarzonych
własną osobowością i charakterem (Walencja, 8 VII 2006).

3. Są to szczególne wyzwania dla posługi duszpasterskiej.
Należy głosić całą Ewangelię, o czym uczy papież Paweł VI w Humanae
vitae: „Wybitną formą miłości dla dusz jest nie pomniejszać w niczym zbawczej nauki Chrystusa”. Zarazem zaś głoszenie prawdy winno dokonywać się
w miłości: „Niechże małżonkowie nękani trudnościami odnajdą w słowie
i sercu kapłana jakby odzwierciedlenie głosu i miłości naszego Zbawiciela”21.
Zwraca się też papież w encyklice do kapłanów:
Wiecie również dobrze, jak wielkie znaczenie dla zachowania pokoju
sumień i jedności ludu chrześcijańskiego posiada to, by tak w dziedzinie moralności, jak i w sprawach dogmatycznych wszyscy byli posłuszni
20 KDK 50.
21 HV 29.
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Nauczycielskiemu Urzędowi Kościoła i mówili jednym językiem. Dlatego
z całego serca ponownie was wzywamy, przytaczając pełne troski słowa
wielkiego Apostoła Pawła: „Zaklinam was, Bracia, na imię Pana, naszego Jezusa Chrystusa, odzywajcie się wszyscy w tym samym Duchu! Niech
nie będzie wśród was rozdwojenia! Żyjcie w jednym duchu i w jednej
myśli” (1 Kor 1, 10)22.
Jan Paweł II ostrzega:
zamęt wywołany w sumieniach wielu wiernych w wyniku rozbieżności
poglądów czy nauczania teologii, w kaznodziejstwie, w katechezie, w kierownictwie duchowym – w odniesieniu do trudnych i delikatnych problemów moralności chrześcijańskiej, doprowadza do obniżenia czy
niemal do zaniku prawdziwego poczucia grzechu23.
Tłumaczy też ojciec święty:
Ten, kto uważa, że Sobór i encyklika [Humanae vitae] nie poświęcają dostatecznej uwagi trudnościom konkretnego życia, nie rozumie troski pasterskiej, która podyktowała te dokumenty. Pasterska troska oznacza poszukiwanie prawdziwego dobra człowieka, rozwijanie wartości złożonych
przez Boga w jego osobie, czyli oznacza urzeczywistnianie tej «reguły wyrozumiałości», która zmierza do coraz jaśniejszego odczytywania zamysłu Bożego w odniesieniu do ludzkiej miłości, w głębokim przekonaniu,
że jedyne i prawdziwe dobro osoby ludzkiej polega na zrealizowaniu tego
Bożego planu24.
Trzeba więc nieść wszędzie, także na ambonę, na katechizację, na kursy
przedmałżeńskie Bożą prawdę. Tymczasem podobno zaniedbywany bywa
ten obowiązek w niektórych, niemałych, przestrzeniach naszego duszpasterstwa. Nawet na rekolekcjach wielkopostnych nie wspomina się o grzechach

22 HV 28.
23 Jan Paweł II, Adhort. apost. Reconciliatio et paenitentia, nr 18.
24 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Watykan 1986, s. 466.
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antykoncepcji. Trzeba tu wielkiego nawrócenia i wielkiej modlitwy
o posłuszeństwo nauce Bożej.
Warto też przeglądać nasze księgi parafialne, pytając o to, co mówią
o przyszłości parafii, diecezji i kraju.
Trzeba nieść prawdę do wszystkich miejsc posługiwania, przede wszystkim jednak do konfesjonału, gdzie się rozstrzygają w tajemnicy przed ludźmi,
ale w obliczu Bożym, sprawy ludzkich grzechów.
Sakrament pokuty i pojednania to spotkanie z miłosierdziem Bożym,
które wymaga skruchy i odmiany życia: „Idź, a od tej chwili już nie grzesz”
(J 8, 11).
Sakrament ten ma służyć prawdzie Bożej o małżeństwie i rodzinie. Tylko
tak ocaleje Kościół i naród.
Nakłada to ścisłe obowiązki zarówno na spowiedników, jak i penitentów. Małżonkowie i rodzice są zobowiązani spowiadać się z tego, jak spełniają obowiązki swojego stanu. Czy więc penitenci tak się spowiadają? Czy
spowiednicy ich o to pytają? Taki jest ich obowiązek.
W encyklice Piusa XI Casti connubii czytamy:
Spowiedników i duszpasterzy z tytułu Naszej najwyższej władzy i troski
o zbawienie dusz napominamy, by nie pozwolili powierzonym sobie wiernym błądzić w zakresie tego wielkiego przykazania Bożego oraz – tym daleko bardziej – by własne swoje poglądy zachowali nieskażone fałszywymi opiniami i by tych ostatnich w żaden sposób nie tolerowali. Jeżeliby
zaś, co nie daj Boże, jakiś spowiednik lub duszpasterz powierzonych sobie wiernych w te błędy wprowadzał, albo choćby – czy to przez aprobatę,
czy też przez podstępne milczenie – w nich utwierdzał, niech wie, że zda
przed Najwyższym Sądem Boga surowy rachunek za zdradę swego urzędu i że do niego odnoszą się słowa Chrystusa: „Ślepi są i przewodnicy ślepych. A jeśliby ślepy ślepego wiódł, obydwaj w dół wpadają” (Mt 15, 4)25.
A oto słowa nauczania Jana Pawła II:
Sprawowanie tego sakramentu nabiera szczególnego znaczenia dla życia
rodzinnego: odkrycie w duchu wiary tego, jak grzech sprzeciwia się nie
25 AAS 22 (1930) 559nn.
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tylko przymierzu z Bogiem, ale i przymierzu małżeńskiemu oraz komunii
rodzinnej, prowadzi małżonków i wszystkich członków rodziny do spotkania Boga, «bogatego w miłosierdzie», który rozszerzając swą miłość
potężniejszą niż grzech, odbudowuje i udoskonala przymierze małżeńskie
i komunię rodzinną26.
W Liście do rodzin pisze papież:
Miłość małżeńska i rodzicielska posiada wszakże również zdolność
leczenia […] ran, o ile poszczególne zagrożenia nie odbierają jej własnej zdolności regeneracyjnej, tak dobroczynnej dla ludzkich wspólnot.
Zdolność ta związana jest z Bożą łaską: z łaską przebaczenia i pojednania, która daje duchową moc rozpoczynania wciąż na nowo. Dlatego
też rodzina musi spotkać Chrystusa w Kościele poprzez ów przedziwny
sakrament, jakim jest Sakrament Pokuty i Pojednania27.
Bł. Matka Teresa z Kalkuty, zabierając głos na synodzie w roku 1980
wołała o świętych kapłanów. Synod był o rodzinie. Czy ta święta zakonnica
się nie pomyliła?
Pewnie nie. Uczył bowiem Jan Paweł II:
Jakież skarby łaski, prawdziwego życia i promieniowania duchowego spływałyby na Kościół, gdyby każdy kapłan okazywał się gorliwy, gdyby każdy dołożył wszelkich starań, by nigdy wskutek niedbałości lub pod innymi pozorami nie zabrakło go na spotkaniu z wiernymi w konfesjonale,
a zwłaszcza gdyby żaden nie szedł tam nigdy nieprzygotowany czy pozbawiony niezbędnych przymiotów ludzkich oraz dyspozycji duchowych
i duszpasterskich!28

26 FC 62.
27 List do rodzin, 14.
28 Jan Paweł II, Reconciliatio et paenitentia, nr 29.
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IV. Świadectwo
1. Świadectwo dwóch papieży

Chodzi o świadectwo ze spotkań z dwoma papieżami, do jakiego autor
obecnej relacji czuje się w sumieniu zobowiązany.
Dwa lata po ukazaniu się encykliki Humanae vitae mówił z bólem papież
Paweł VI do skromnego biskupa polskiego: „Wiele w tym czasie z powodu
encykliki wycierpiałem. A przecież nie mógłbym zmienić w niej ani jednego
słowa, bo to nauka stamtąd!” I papież uniósł dłoń w górę.
Skarżył się przy tym na postawę niektórych teologów.
Znane są też jego słowa o tym, że „swąd szatana daje o sobie znać
w Kościele” (29 VI 1972).
Po latach, zobowiązany przez sługę Bożego Jana Pawła II do współpracy w Watykanie, w czasie przygotowania Synodu Biskupów w roku 1980
„o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym”, byłem
świadkiem tego, jak rodziła się najpoważniejsza – jak się potem okazało –
decyzja personalna papieża. Został mu przedstawiony kandydat do podjęcia
ważnych zadań synodalnych. Ojciec święty odpowiedział życzliwie: „Kandydatura jest bardzo dobra, ale muszę kandydata zaprosić i zapytać go o to,
co myśli o Humanae vitae”.
Widocznie dialog wypadł znakomicie i stało się to błogosławieństwem
dla dalszych dziejów Kościoła.

2. Świadectwo rodzin

Niezastąpiony wkład w synod wniosły rodziny – audytorzy świeccy zaproszeni z różnych części świata. Dali świadectwo o tym, że życie zgodne
z Bożym zamysłem o małżeństwie i rodzinie jest jedyną drogą, na której odnajduje się pokój i radość, ocala miłość i szczęście. Dotąd można
odczytywać te świadectwa29.
29 Świadectwa te zostały w języku polskim opublikowane w „Ateneum Kapłańskim” (1981)
z. 434, oraz w wydawnictwie pt. Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym.
Synod Biskupów 1980 (Warszawa 1986, 268 s.).
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Zakończenie: Słuchać Boga, by żyć
Znaczy to:
1. znać prawdę Bożą o małżeństwie i rodzinie, choćby tylko w
 ypowiedzianą
w encyklice Humanae vitae;
2. uczynić z tego program formacji duszpasterzy i świeckich;
3. szczególne wysiłki skoncentrować na wiernym sprawowaniu sakramentu pokuty i pojednania, który jest sakramentem skruchy i odmiany życia;
4. trzeba, by prawdzie o więzi małżeństwa z rodzicielstwem służyły także
choćby najskromniejsze, ale uczciwe media, bo przecież: „Na wszystkich
spoczywa wielka odpowiedzialność za głoszenie pełnej prawdy o rodzinie,
opartej na małżeństwie jako domowym Kościele i sanktuarium życia”30;
5. w trosce o dobro Kościoła i narodu należy jak najprzychylniej odnosić się do rodziców miłujących dzieci zarówno w relacjach osobistych, jak
i działaniach społecznych i politycznych.
***

Wzywał Jan Paweł II podczas Jubileuszu rodzin: „Nie lękajcie się życia!”
(14 X 2000).
Dziś woła ojciec święty Benedykt XVI: „Rodzino, żyj i przekazuj
wiarę!”31.
Nie ma innej drogi ocalenia ojczyzny, jak ochrona każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, jak gościnność dla dziecka mającego począć się i narodzić, jak przyjaźń dla człowieka odchodzącego
do wieczności, bo przecież:
życie ludzkie, nawet gdy słabe i cierpiące, jest zawsze wspaniałym darem Bożej dobroci. Przeciw pesymizmowi i egoizmowi, zaciemniającym
świat, Kościół opowiada się za życiem: w każdym życiu ludzkim umie odkryć wspaniałość owego „Tak”, owego „Amen”, którym jest sam Chrystus.
Owemu „Nie”, które zalewa i gnębi świat, przeciwstawia to żyjące „Tak”,

30 Benedykt XVI, 8 VII 2006.
31 Benedykt XVI, Rozważanie przed modlitwą na Anioł Pański, 2 VII 2006.
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broniąc w ten sposób człowieka i świat przed tymi, którzy czyhają na życie
i zadają mu śmierć32.
***

Prosimy Cię, nasz Zbawicielu: Niech przyjdzie Królestwo Twoje, które jest
Królestwem życia!
Bogurodzico, Matko życia i miłości! Wcześnie weszłaś w zwycięskie dzieje
naszego narodu. Nie opuszczaj nas. Matko, nie opuszczaj nas!
I wy, święci i błogosławieni patronowie nasi, nie opuszczajcie nas!

32 FC 30.

15. Życie w blasku prawdy.
Cywilizacja życia i prawdy w zwarciu
z cywilizacją śmierci i kłamstwa*

Powiedziano o Chrystusie Panu:
„W Nim było życie, a życie było światłością ludzi”
(J 1, 4).
Powiedział On sam o sobie:
„Przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie”
(J 18, 37).

Nowy powiew ewangeliczny
Po elekcji kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową napisał ówczesny
redaktor naczelny „Ateneum Kapłańskiego”1:
Będzie to pontyfikat o własnym, nowym i współczesnym stylu. Jak ten
styl określić? (Jako) styl kontaktów bezpośrednich, prostych i serdecznych. (Jako) styl, który mógł wnieść papież młody – najmłodszy od stu
* Pierwodruk: K. Majdański, „Evangelium vitae” – encyklika ocalenia współczesnej rodziny i świata.
„Evangelium vitae” – the Encyclical of Salvation for the Family and the World Today, Warszawa
1997, s. 126–136.
1 Najstarsze czasopismo teologiczne w Polsce, założone w 1909 roku przez późniejszego założyciela KUL, ks. Idziego Radziszewskiego. Kardynał Karol Wojtyła należał do grona bliskich
współpracowników czasopisma.
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lat… Nowy styl to nowy powiew ewangeliczny; to powiew Ducha Świętego
w Kościele naszych dni, poprzedzających nadejście roku dwutysięcznego
od narodzenia Chrystusa; to nowe przypomnienie Ewangelii. Ale te niezwykłe treści wypowiadają się w człowieku i zakładają walory ludzkie…
Żywiołowość, młodość, wolność, a jednocześnie – dyscyplina i zwartość.
Jak przy zjazdach narciarskich. To oczywiście przenośnia. Znaczy ona: jak
przy wędrówce po ścieżkach wolności synów Bożych. Teraz – owianych
łaską jedynego na świecie powołania Sługi Sług Bożych2.
Po latach dziewięciu zostały te słowa powtórzone na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w wykładzie pt. „Cywilizacja życia”3.
Gdy zaś minęło dalszych lat dziewięć obecnego błogosławionego pontyfikatu, wolno mi – z niemałą satysfakcją – refleksje zamieszczone w „Ateneum Kapłańskim” przed laty osiemnastu powtórzyć. Odsyłamy do annałów
historii słowa o najmłodszym papieżu od stu lat i odsuwamy do wspomnień
słowa o „zjazdach narciarskich”. Zabrała z sobą te zjawiska niesłychanie
ofiarna posługa najwyższego pasterza Kościoła i straszny zamach cywilizacji śmierci na największego obrońcę cywilizacji życia. Ale słowa o „nowym
powiewie ewangelicznym”, wypowiedziane osiemnaście lat temu, sprawdzają
się w sposób coraz bardziej wyrazisty:
Pontyfikat Jana Pawła II wszedł w samo centrum nieomal apokaliptycznych zmagań naszego czasu, czasu adwentu przed III Tysiącleciem
chrześcijaństwa, czasu zmagań o ocalenie i zwycięstwo cywilizacji życia.
Zmagania trwają, ogarnąwszy całą ludzkość. Trwają stanowiąc wyzwanie dla misji Kościoła. Pełni ją Jan Paweł II, najwyższy pasterz Kościoła.
Jest papieżem życia4.
Te słowa, wypowiedziane w wykładzie sprzed lat dziewięciu, wciąż pogłębiają swoją aktualizację: trwają zmagania o cywilizację życia z antycywilizacją śmierci w skali europejskiej i światowej; są też – coraz wyraźniej –
zmaganiami cywilizacji prawdy z antycywilizacją kłamstwa.
2 Bp K. Majdański, Papież z Polski, „Ateneum Kapłańskie” (1979) z. 420, s. 7. Autor cytowanych słów wprowadził niektóre zmiany stylistyczne.
3 Wykład został wygłoszony 16 X 1987, dla uczczenia rocznicy wyboru Papieża.
4 Bp K. Majdański, Cywilizacja życia, Lublin 1988, s. 25–26.
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Gdy zaś trzeba głosić z całą mocą Ewangelię życia, „stanowiącą integralną
część Ewangelii, którą jest Chrystus”5, trzeba iść wiernie „Drogą”, którą jest
także On sam: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6), i trzeba głosić
Ewangelię prawdy. Życie bowiem chodzi w „blasku prawdy”.
Encyklika Evangelium vitae wyciąga stąd wszystkie wnioski, ucząc
o „blasku prawdy rozjaśniającej sumienia”6.
Obecna wypowiedź ma za zadanie zwrócić szczególną uwagę właśnie
na wnioski o blasku prawdy w pełni zharmonizowanej z życiem, ale także
o walce z tym, co sprowadziło śmierć i jest z nią sprzymierzone: z kłamstwem.
Mówi więc encyklika, że to, co przestępcze, „zyskuje stopniowo społeczną
aprobatę”7; uczy o zamachu na rodzinę jako „sanktuarium życia”8; o fałszywych poglądach w zakresie demografii9; o „wynaturzonym pojęciu
wolności”10; o „odrzuceniu prawdy o stworzeniu”11; o ciele człowieka, jego
płciowości i prokreacji12; o fałszywych poglądach na cierpienie i śmierć13;
o fatalnych w skutkach błędach prawodawców14 oraz o przeradzaniu się
demokracji w system totalitarny15.
Oto zjawiska mające znamiona buntu przeciw Bogu, a zarazem przeciw
człowiekowi16 , zrodzone z anty-cywilizacji kłamstwa. Życie zaś chodzi
w „blasku prawdy”. W „blasku prawdy” Ewangelii.

„Od początku”
Cywilizacja życia ma swoje źródło w Bogu Stwórcy. Stworzywszy cały świat,
Bóg miłości i prawdy „stworzył człowieka na swój obraz […], stworzył mężczyznę i niewiastę […], (polecając im), aby zaludnili ziemię” (por. Rdz 1, 27n).
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

EV 78.
EV 6.
Por. EV 4, 11, 58, 70.
EV 7n.
EV 7n, 16, 91.
EV 18, 19, 96.
EV 22.
EV 23.
EV 64.
EV 59.
EV 20.
EV 22, 36.
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Kłamstwo niosące śmierć, ma także odległe korzenie: nim posłużyła się
pierwsza pokusa, jaka zbliżyła się do człowieka. Wydarzenie jest dokładnie
zrelacjonowane w Księdze Rodzaju: bunt przeciw Bogu został spowodowany
kłamstwem (Rdz 3, 1–15). Jest też to wydarzenie dokładnie scharakteryzowane w Księdze Mądrości: „A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła
i doświadczają jej ci, którzy do niego należą” (Mdr 2, 24).
Powie więc św. Paweł: „Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat,
a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi,
ponieważ wszyscy zgrzeszyli” (Rz 5, 12).
Uczy zaś Pan Jezus o kusicielu, sprawcy tej klęski, że „od początku był
on zabójcą […], prawdy w nim nie ma […], bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8, 44).
„Od początku”. Często wracają te Chrystusowe słowa w nauczaniu Jana
Pawła II. „Od początku” ład małżeństwa ustanowiony przez Boga i zaburzony przez ludzi o „zatwardziałych sercach” (Mt 19, 8). Teraz „od początku” –
otrzymany przez człowieka dar życia i zamach na ten dar. Zamach poprzez
kłamstwo pochlebstwa wobec człowieka i buntu wobec Boga.
I jedno, i drugie zjawisko osiągnęło za naszych dni jakby swoje apogeum.
Zjawisko drugie wypowiada się rosnącą falą rozwodów. Mówimy o tym jednak jakby obiter, skoro zadaniem obecnej wypowiedzi jest skoncentrowanie
się na planie Boga życia i prawdy; na planie atakowanym zawsze w dziejach
ludzkości, obecnie jednak z jakby rosnącym sukcesem, przez a ntycywilizację
śmierci i kłamstwa:
stoimy wobec nadludzkiego, dramatycznego zmagania między złem i dobrem, między śmiercią i życiem, między „kulturą śmierci” i „kulturą życia”. Jesteśmy nie tylko świadkami, ale nieuchronnie zostajemy wciągnięci
w tę walkę: wszyscy w niej uczestniczymy i stąd nie możemy uchylić się
od obowiązku bezwarunkowego opowiedzenia się po stronie życia17.
Człowiek obecnego czasu usiłuje za wszelką cenę zniewolić prawdę,
by oddać we władanie śmierci życie człowieka, a więc własne życie. Nie ma zaś
zniszczenia życia bez zniewolenia prawdy. Tak – „od początku” do dziś.
Bez takiego współdziałania byłoby niemożliwe zamierzone przez człowieka
17 EV 28.
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żniwo śmierci, zagarniające dziś wyjątkowo duże obszary: „Wiek XX zapisze się jako epoka masowych ataków na życie, jako niekończąca się seria
wojen i nieustanna masakra niewinnych istot ludzkich. Fałszywi prorocy i fałszywi nauczyciele odnieśli w tym stuleciu największe sukcesy”18.

Prawo i prawda
Proces wytoczony Chrystusowi był procesem wytoczonym prawdzie. Mówi
więc Syn Boży wobec wszystkich ludzkich pokoleń: „Ja się na to narodziłem
i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest
z prawdy, słucha mojego głosu” (J 18, 37).
Ewangelia prawdy!
Człowiek odpowiada na nią pogańskim wzruszeniem ramion: „Cóż to jest
prawda?” (J 18, 38).
Piłat wypowiada tu relatywizm przekonań poganina. Ale ten poganin
jest Rzymianinem, a więc obywatelem i przedstawicielem klasycznego „państwa prawa”. Są w tym państwie znakomite kodeksy prawne, a jednak dokonuje się też w tym właśnie państwie największe bezprawie: śmierć Chrystusa
„sub Pontio Pilato”. Wprawdzie przedstawiciel państwa prawa oświadcza:
„Ja żadnej winy w Nim nie znajduję” (J 19, 4), ale jest zbyt słaby, by bronić
prawa. Lęk przed Cezarem i wołającym tłumem nakłania sędziego do kompromisu. Następuje kompromis prawny w kontekście relatywizmu prawdy.
Jest to zjawisko szeroko znane dziś: relatywizacja prawa idzie poprzez
relatywizację prawdy.
A jednak występuje też zjawisko inne: prawo stanowione otrzymuje rangę
prawdy absolutnej. Prawo stanowione staje się źródłem prawdy. Tworzy
i ustala prawdę.
Na tej drodze człowiek czyni się autorem i prawdy, i prawa. Na tej drodze
człowiek, łamiąc prawo Boże, oddaje życie innego człowieka we władanie
śmierci.
Tak właśnie często czynią ustawodawcy. Ostatnio również w katolickiej Polsce. Autorytet Boga ma ustąpić miejsca autorytetowi człowieka:
„Wyniesienie człowieka aż do wzgardy Bogiem”. Na miejsce nierozerwalnego
18 EV 17.
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przymierza Boga i prawdy zostaje przywołane inne przymierze: kłamstwa
i śmierci.
Skąd takie przymierze?
Bo śmierć żywi się kłamstwem. Jest to nierozdzielny alians przeciw Bogu
i przeciw człowiekowi. „Zabójca” i „ojciec kłamstwa” – „od początku”.
Uczy więc Jan Paweł II:
W ten sposób demokracja sprzeniewierzając się własnym zasadom, przeradza się w istocie w system totalitarny. Państwo nie jest już „wspólnym
domem”, gdzie wszyscy mogą żyć zgodnie z podstawowymi zasadami równości, ale przekształca się w państwo tyrańskie, uzurpujące sobie prawo
do dysponowania życiem słabszych i bezbronnych, dzieci jeszcze nie narodzonych i starców, w imię pożytku społecznego, który w rzeczywistości
oznacza jedynie interes jakiejś grupy19.

Współczesne dzieje ludzkości
Czy te dwa zjawiska – śmierć i kłamstwo – nie idą razem poprzez największe
wstrząsy społeczne współczesnego świata? Wolno pytać, w jaki sposób stały
się siła napędową rewolucji francuskiej hasła: Liberté – Egalité – Fraternité?
Liberté – wolność – dla kogo? Czy dla tych ludzi, którzy byli więzieni tylko
z motywu nienawiści „społecznej” (dziś powiedzielibyśmy: „klasowej”), czy
też z motywu nienawiści do Boga? Egalité – równość – kogo z kim? Czy ludzi
prowadzących na szafot z tymi, którzy na szafocie ginęli? I gdzie była wtedy
fraternité – gdzie było braterstwo? Nawet wodzowie rewolucji wzajemnie się
niszczyli, i to skutecznie. Pomyliło się znaczenie – szlachetnych skądinąd –
haseł. Zafałszowane zostały same fundamenty nowoczesnej „demokracji”.
A po latach rewolucja październikowa – znowuż za parawanem haseł
„społecznego wyzwolenia”, w imię okrutnej walki klas wywołała straszne
żniwo śmierci. Wciąż w imię „prawdy” o tym, że mają absolutną rację, stanowiący prawo w imię własnej prawdy, przywódcy rewolucji: i Lenin, i Stalin; a potem – już nie w ramach rewolucji, ale podobnej tyranii – prawda
i prawo Hitlera, prawda i prawo Pol Pota.
19 EV 20.
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Straszliwe obciążenie naszych czasów. Obciążenie niesłychanymi ludzkimi krzywdami, a wśród nich i tą wielką krzywdą, jaką jest znieczulica
wobec zbrodni. Może zresztą tę znieczulicę hołubią także media, oddające
prymat przemocy i gwałtowi.
W takim klimacie psychicznym głosuje w imię „demokratycznych”
uprawnień współczesny parlamentarzysta w świecie i w Polsce, decydując
o życiu i śmierci ludzi, swoich braci. W świetle obiektywnej prawdy są ci skazani równi we wszystkim z resztą ludzi i są najzupełniej niewinni, ale są też
bezbronni – przed narodzeniem czy w latach starości; w świetle zaś „demokratycznego” prawa są najzupełniej zależni od decyzji większości. O czym
te „demokratyczne” prawa większości zadecydują jutro? O czym zadecydują,
jeżeli będą pytać: „Cóż to jest prawda?”, albo gorzej – gdy będą twierdzić,
że stanowią o prawie i prawdzie. „W ten sposób demokracja przeradza się
w system totalitarny”20.

Zjawiska nieodwracalne
Nie tylko śmierć jest zjawiskiem nieodwracalnym. Także i kłamstwo
ma jakby podobną moc. Mówią o tym doświadczenia tego człowieka, który
się odwrócił od straszliwej posługi śmierci, a który przedtem – poprzez fałszerstwo – umożliwił w Stanach Zjednoczonych wprowadzenie „prawa”
aborcyjnego. Bernard Nathanson ujawnił fałszerstwa i sam zawrócił z drogi,
którą określa jako „drogę do doliny śmierci”. Nie miało jednak i nie ma dotąd
to odkrycie fałszerstwa żadnego wpływu na prawodawstwo amerykańskie.
Prawda nie ma prawa dochodzić swoich praw (także prawda naukowa o tym,
że od samego poczęcia człowiek jest człowiekiem, o czym mówił wczoraj
ks. arcybiskup Herranz).
Bo można uczyć myśleć i można uczyć nie-myśleć.
Jan Paweł II uczy myśleć. Uczy myśleć nasz naród, wołając: „Uchowaj,
Boże!”
W tym miejscu jest potrzebny ważny ekskurs:
W słowie pisanym i mówionym powtórzyłem niedawno wołanie z pierwszych dni września 1939 roku: „Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy”. Była
20 EV 20.
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do 20 listopada szansa, by już tego złowieszczego alarmu nie powtarzać.
Szansa przepadła: jednym podpisem została skazana wielka rzesza polskich dzieci na śmierć. Trzeba znowuż wołać: „Ogłaszam alarm dla miasta
Warszawy – stolicy Polski”, bo walka w Polsce o Polskę trwa.
We wrześniu 1939 roku wszystko było jasne.
Ale gdy – po alarmie wołającym o początku wojny – wywieziono nas
do obozu śmierci, śmierć witała nas szyderczym kłamstwem: „Arbeit macht
frei” – „Praca da ci wolność!” Nawet Hitler nie ośmielił się zabijać bez
pomocy kłamstwa.
Kilka dni temu podpisany został wyrok śmierci na rzeszę niewinnych
polskich dzieci i jednocześnie zostało wydane Oświadczenie. Oświadczenie mówi: o „złagodzeniu prawa zabijania”; o solidarności działań;
o „ustawodawstwie antyaborcyjnym”; o współpracy Kościoła z państwem.
Rozważmy.
„Złagodzeniem prawa do zabijania” nazwano zezwolenie mówiące o tym,
że prawie zawsze wolno zabijać.
„Solidarność działań” – mówi Oświadczenie. Byłem 16 lat temu świadkiem narodzin polskiej „Solidarności”. Była to solidarność z człowiekiem,
bo była to solidarność z Bogiem. Czy można się solidaryzować z tak zwanym „prawem”, gdy jest ono buntem przeciwko prawu Bożemu? Czy można
się temu, co jest buntem przeciwko Bogu, podporządkować? Nie wolno!
Obowiązuje solidarność z Bogiem, narodem i człowiekiem.
„Obowiązuje u nas ustawodawstwo antyaborcyjne” – tak Oświadczenie.
To pomyłka: obowiązuje u nas ustawodawstwo aborcyjne.
„Współpraca państwa, Kościoła i organizacji społecznych”. Jaka współpraca Kościoła? Z kim? Po co? Czy współpraca przeciw już szybko wymierającemu narodowi; czy współpraca przeciw narodowi wyniszczanemu w czasie wojny i po wojnie? Nieskąpo w czasie wojny i nieskąpo po wojnie. Czy
znane są już wszystkie powojenne groby? Współpraca – na jakich drogach?
Stalina, czy Hitlera? XX wiek zabijał nas poprzez nich. A oto teraz pytamy:
Jak się ten wiek, tak straszliwie dla Polski okrutny, kończy?
I taki epilog Oświadczenia: „Uczyńmy wszystko, aby dzieci w polskich
rodzinach zawsze były chciane i kochane”. Zapomniano dodać: „I zabijane”.
To nowy atak na Polskę. To nowa klęska narodu.
Ale kto tę klęskę spowodował?
To też musi być powiedziane w prawdzie: Kto głosował? Kto wybierał?
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Nie wierzmy więc już naiwnie propagandzie. Tego dnia, gdy został podpisany wyrok śmierci na dzieci polskie, telewizja przekazała niesłychanie
„doniosłą” (jej zdaniem), dokładnie opisaną wiadomość: oto w Bydgoszczy
został zabity, najpierw srodze pobity, pies. Zabrały głos osoby komentujące
wydarzenie. Kulturalna pani powiedziała: „Pies skonał (!) po bardzo ciężkich
torturach. Wykazała to sekcja!” Czy tę panią interesują tortury zabijanych
dzieci? Straszliwie rozdzieranego ciała i straszliwie miażdżonego mózgu
dziecka, skazanego z zimną krwią na śmierć? Interesuje panie o czułym
sercu – pies! Telewizję – też!
Audycja współczucia dla zdechłego psa była obelgą dla wszystkich
polskich, skazanych tego samego dnia na okrutną śmierć, dzieci.
Zbrodnia i kłamstwo – raz jeszcze razem.

Zobojętnienie
Jest też rzeczą znamienną zobojętnienie wobec okrutnego żniwa cywilizacji śmierci. Oto przyczynek, bliski wojennym doświadczeniom mówiącego te słowa: Donoszą nam w 50. rocznicę procesu norymberskiego o tym,
że sądząc 23 lekarzy za straszliwe zbrodnie dokonane w hitlerowskich Niemczech, proces nie wywołał szczególnego zainteresowania ani w kraju, w którym był przeprowadzony, ani w Ameryce, której przedstawiciele proces prowadzili: „Jay Katz, emerytowany profesor etyki lekarskiej na Uniwersytecie Yale,
oświadczył, że w czasie jego studiów na Uniwersytecie Harwardzkim nie słyszał o procesie norymberskim ani jednego słowa” 21. Ale oto zjawisko bardziej
jeszcze znaczące: „Żaden z 23 oskarżonych lekarzy nie objawił najmniejszego
objawu poczucia winy. Szokowało to bardziej jeszcze niż same zbrodnie”22.
Zjawisko znamienne, o szerokich rozmiarach społecznych. Wynika
na przykład z dyskusji parlamentarnych, że zwolennicy cywilizacji śmierci
są jakby niewrażliwi na argumentację – tak mocną i tak bijącą w oczy,
jak wystąpienie prof. Bernarda Nathansona – słyszaną właśnie tuż przed

głosowaniem polskich posłów w Sejmie.
21 R. Stein, Die Dokumentation der Verbrechen stieß auf Desinteresse, „Frankfurter Allgemeine
Zeitung”, 29 X 1996, s. 8.
22 Tamże.
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Nie należy oczywiście rezygnować z posługi prawdzie o życiu człowieka,
ale trzeba może liczyć się też z jakimś zniewoleniem umysłu przez cywilizację śmierci. Jest to może rodzaj fascynacji, z którą należałoby się liczyć jako
z czynnikiem irracjonalnym. Zresztą nie jedynym.

Ewangelia rodziny – „sanktuarium życia”
Jednocześnie zaś pogłębia się dziś niezrozumienie dla społecznej roli
rodziny: rodziny, która jest „sanktuarium życia”23. Dzieje się tak w katolickich krajach europejskich, dotąd bardzo wiernych rodzinie: na przykład
w Italii i Hiszpanii, a ostatnio, po roku 1989, w Polsce nazywanej historycznie „antemurale christianitatis”. Wygląda na to, że kraje najbardziej katolickie są przez cywilizację śmierci najbardziej atakowane, są więc najbardziej powołane do wierności wobec „Ewangelii życia”. Czy nie zbyt słabo
przepowiadanej lub przepowiadanej zbyt niewyraźnie („nazywać rzeczy
po imieniu”24) i wybiórczo? Być może boimy się określeń: „To ksiądz,
to biskup – zacofany, mało postępowy, nie Europejczyk”. Być może zbyt
łatwo męczymy się, przepowiadając Ewangelię życia. Być może zbyt łatwo
męczą się, słuchając tej Ewangelii niektórzy nasi słuchacze, choć inni spośród nich mówią jednocześnie: „Nie słyszymy prawdy o życiu z ambony;
kto więc powie nam całą prawdę o cywilizacji śmierci, której ataki n
 arastają
w świecie i wśród nas lawinowo?”
Być może zapomniane zostały słowa Chrystusa: „Coście uczynili jednemu z tych Moich braci najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).
Papież uczy:
Głosząc tę Ewangelię, nie powinniśmy się lękać sprzeciwów i niepopularności, ale odrzucać wszelkie kompromisy i dwuznaczności, które upodobniłyby nas do tego świata (por. Rz 12, 2). Mamy być w świecie, ale nie
ze świata (por. J 15, 19; 17, 16), czerpiąc moc z Chrystusa, który przez swoją
śmierć i zmartwychwstanie zwyciężył świat (por. J 16, 33)25.
23 CA 39.
24 EV 58.
25 EV 82.
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Czy nie właśnie poprzez zapomnienie o tych prawdach przyćmiony został
„blask prawdy rozjaśniający sumienia”26? Czy nie dlatego właśnie przyjąć
trzeba z najgłębszą wdzięcznością to, że „ponownie obwieszczona została
Ewangelia życia”27? I że świat ma szansę uratować się pod wpływem „nowego
powiewu ewangelicznego”?

„Nadziejo nasza – witaj!”
Słowo Pana Jezusa o radości matki z tego, „że się człowiek na świat narodził” (J 16, 21), ustępuje za naszych dni lękowi przed mającym narodzić się
człowiekiem. Dotyczy to obojga rodziców, ale w sposób jakby bardziej bezpośredni matki, obdarzonej szczególną zdolnością radowania się rodzącym
się z niej życiem.
To ją dotknęła najpierw pokusa „ojca kłamstwa” i „zabójcy”. A jednak
„stała się matką wszystkich żyjących” (Rdz 3, 20). Przeszła potem przez
dzieje ludzkości ogromna rzesza matek, podobnych do matki Machabejczyków: matek wiary w Boga, który obdarzył kobietę tajemniczymi mocami
macierzyństwa (por. 2 Mch 7, 1nn).
Ale zjawiła się także na kartach Ewangelii jako wielka przestroga Herodiada, kobieta-matka, która zabija i uczy zabijać swoją córkę: „(Salome) podmówiona przez swą matkę: «Daj mi – rzekła (do Heroda) – tu na misie głowę
Jana Chrzciciela»” (Mt 14, 8).
Przestroga! Przestroga, czy znak? Dziś chyba i jedno, i drugie.
Ale oto Znak życia i prawdy, zapowiedziany przez Boga tuż po pozornym
zwycięstwie „ojca kłamstwa” i „zabójcy”: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a Niewiastę” (Rdz 3, 15). Tak na początku Objawienia. I tak, jak
przypomina encyklika, na jego końcu: „Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna […]. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby, skoro tylko
porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna – mężczyznę, który w
 szystkie
narody będzie pasł rózgą żelazną” (Ap 12, 1–2. 4–5).
Matko Jezusa, jesteś „Nadzieją naszą”.
26 EV 6.
27 Por. tamże.
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Matko Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, On już rozstrzygnął wielki
spór życia ze śmiercią.
Powiedziano o Nim: „W Nim było życie, a życie było światłością ludzi”
(J 1, 4). I powiedział On sam o sobie: „Przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (Mk 18, 37). Z Nim, w każdym czasie, „przekraczamy próg
nadziei”. Mówił przez proroka: „Ja jestem Pan i nie ma innego” (Iz 45, 5).
Mówi do uczniów – wtedy właśnie, gdy wie, że oni się za chwilę rozproszą:
„Miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16, 33).
Czy może przyjść burza? Może przyjść tak właśnie, jak teraz znowuż
do nas przyszła. „A On – wśród burzy – rzekł im: «Czemu bojaźliwi j esteście,
małej wiary?»” (Mt 8, 26).
Nie lękajmy się! Prowadzi nas wiara, której łaską został nasz naród
obdarowany od samych początków swoich dziejów.
Czy widzimy wśród nas objawy „małej wiary”? Trzeba je widzieć.
Czy widzimy zdrowe owoce jakby odradzającej się wśród nas wiary
w Boga życia? Miliony listów w obronie życia, wielotysięczna rzesza czcicieli Boga życia na ulicach stolicy – to znaki nadziei. Jest ich – dzięki Bogu –
znacznie więcej: zastępy obrońców prawa Boga życia rosną.
Dziękujemy Ci, Matko życia!
Dziękujemy Ci, Matko narodu, który mimo wszystkich klęsk żyje.
„Nadziejo nasza – witaj!”

16. Duszpasterz w służbie
Humanae vitae*

Wstęp: miejsce posługi
1. „Zaprowadzili go na Areopag, i zapytali: «Czy moglibyśmy się dowiedzieć, jaką to nową naukę głosisz? Bo jakieś nowe rzeczy wkładasz nam
do głowy […]». Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali,
a inni powiedzieli: «Posłuchamy cię o tym innym razem […]». Niektórzy
jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli” (Dz 17,19.20.32).
Działo się to dwa tysiące lat temu w Atenach, gdzie „Paweł burzył się
wewnętrznie na widok miasta pełnego bożków” (Dz 17, 16). Paweł i tam
pozostał wierny Mistrzowi, który go posłał i który sam nauczał „jako w
 ładzę
mający” (por. Mt 7, 29).
Gdy została ogłoszona encyklika Pawła VI Humanae vitae, spotkała się
z reakcją podobną jak nauka Pawła Apostoła na Areopagu. Nauka głoszona
w imię „mającego władzę” odbierana była niekiedy jako „nauka głoszona
z uporem”: „papież się uparł; papieże się uparli”. Co uczynić, by wszyscy
* Referat wygłoszony w czasie sympozjum pt. „Dar ludzkiego życia” zorganizowanego
w 20. rocznicę encykliki Humanae vitae przez Instytut Studiów nad Rodziną w Łomiankach
oraz Instytut Jana Pawła II KUL (24–27 IX 1988 – Szczecin; 5–8 X 1988 – Lublin; 27–29 X 1988
–Warszawa). Pierwodruk: Duszpasterz w służbie „Humanae vitae”, broszura, b.m.r.w. (prawdopodobnie 1988), 44 s. Tekst opublikowany także w: Dar ludzkiego życia. „Humanae vitae donum”. W dwudziestą rocznicę ogłoszenia encykliki „Humanae vitae”, red. K. Majdański,
T. Styczeń, Lublin 1991, s. 177–208, oraz w: „Studia nad Rodziną” R. VI (2002) nr 2 (11), s. 33–67.
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„przyłączyli się i uwierzyli”, gdy mija dwa tysiące lat od przyjścia Zbawiciela
na świat i gdy minęło 1000 lat od naszego chrztu?
Nieporozumień jest wiele. Trzeba by najpierw z nimi się uporać, choćby
się to dziać miało skrótowo i jakby mimochodem.
I zapotrzebowań na cierpliwe wyjaśnienie jest wiele. Trzeba to zadanie wciąż na nowo podejmować i obecnie także należy je w jakiejś mierze
podjąć. Trzeba jednak przy tym podjąć charakterystykę całego programu
duszpasterskiego, który obowiązuje i jest nieodzowny, stanowiąc nie odizolowany „margines” i nie dowolne „hobby”, lecz kluczowe zadanie duszpasterskie. Sprawa ta ma podwójny aspekt: problematyka encykliki, zajmując
się zagadnieniem pozornie szczegółowym, charakteryzuje podstawowe
prawa, które kierując „wspólnotą życia i miłości”, stanowią centralne zadania duszpasterskie wobec rodziny.
Wyjaśnić więc trzeba od początku: zarówno sam przedmiot nauczania
encykliki, jak i wszystkie konsekwencje tego nauczania mają zasięg uniwersalny. Uczył o tym sobór, mówiąc o „uzgadnianiu miłości małżeńskiej
z poszanowaniem życia ludzkiego”1 i uczy o tym Jan Paweł II, komentując
encyklikę i koncentrując się na dwóch jej paragrafach, 11 i 12:
Rozważania zawarte w niniejszym tekście pragniemy związać z tym przede
wszystkim fragmentem encykliki Humanae vitae, który mówi o „podwójnej funkcji znaku w zbliżeniu małżeńskim” oraz o „nierozerwalności” tej
dwojakiej funkcji […]. Z punktu widzenia nauki moralności, zawartej
w dokumencie, fragment ten ma znaczenie centralne.

[…] Encyklika nie tylko znajduje się na przedłużeniu Konstytucji soborowej, ale stanowi także rozwinięcie i dopowiedzenie zawartych w niej problemów, zwłaszcza zaś najbardziej szczegółowego problemu „uzgadniania
miłości małżeńskiej z poszanowaniem życia ludzkiego”. W tym punkcie
czytamy w Gaudium et spes następujące słowa: „Kościół jednak przypomina, że nie może być rzeczywistej sprzeczności między Boskimi prawami dotyczącymi z jednej strony przekazywania życia, a z drugiej pielęgnowania prawdziwej miłości małżeńskiej” (KDK, 51). […] Autor Humanae
1 Por. KDK 51.
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vitae mówi jednak nie tyle o „niesprzeczności” w porządku normatywnym, ile o „nierozerwalności” przekazywania życia i prawdziwej miłości
małżeńskiej z punktu widzenia „podwójnej funkcji znaku”, jaka z achodzi
„w zbliżeniu małżeńskim”; […]
Encyklika Humanae vitae podkreśla, że etycznie poprawna regulacja poczęć domaga się od małżonków przede wszystkim określonego nastawienia rodzinnego i rodzicielskiego: „aby w pełni uznawali i doceniali
prawdziwe wartości życia i rodziny”2.
Jednocześnie zaś ojciec święty charakteryzuje własny dokument, adhortację apostolską Familiaris consortio jako dokument całościowej optyki tych
szczegółowych zagadnień moralności małżeńskiej, jakie stanowią przedmiot
nauczania encykliki Humanae vitae. Przy czym papież podkreśla: „Teologia
ciała, w szczególności zaś jako pedagogia ciała, wyrasta poniekąd z teologii
rodziny, a zarazem do niej prowadzi. Tylko w pełnym kontekście prawidłowego widzenia życia i rodziny tłumaczy się owa pedagogia ciała, do której
współczesny klucz stanowi encyklika Humanae vitae”3.
2. Encyklika o takim znaczeniu musi więc wchodzić wprost w program
posługi duszpasterskiej: w misję głoszenia prawdy, która zbawia, przenikając całe życie człowieka, zarazem zaś jest prawdą, która stoi u samych
początków życia ludzkiego i odnosi się i do tego człowieka, którego życie się
zaczyna, i do tych dwojga osób, których misją jest udział w tym szczytowym
dziele Boga-Stwórcy, jakim jest powołanie człowieka do życia: do rodziców,
ludzi obdarzonych niezwykłym powołaniem, choć pośrednio (ale w sposób
istotny) odnosi się do wielu osób, a nawet do całych społeczeństw.
Chodzi więc o problematykę, która z natury swojej budzi powszechne
zainteresowanie. Z natury swojej jest też problematyką i delikatną, i trudną:
wyłania się z niej wysoka godność człowieka, z którą idą w harmonii wysokie
wymagania. Toteż opinii tu niemało. Kontrowersji i nieporozumień – również.
3. Podejmując problematykę życia człowieka – jego początków i jego rozwoju – i wchodząc w istotną treść jego posłannictwa i posłannictwa Kościoła,
2 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Città del Vaticano 1986, s. 459, 464, 475.
3 Tamże, s. 475n.
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którego „drogą jest człowiek”4, staje duszpasterz w obliczu spraw o doniosłości niezwykłej: powołania człowieka do pełni ludzkiego życia i do tej chwały
Boga, dla której jest stwarzany człowiek – przybrany „syn i dziedzic” Boga
(por. Ga 3,18).
Nie ma tu więc nic z tego marginesu zainteresowań, który można podjąć lub nie, i w którym rządzi relatywizm. Nie. „Laus Dei et salus animarum” – chwała Boga i wieczne zbawienie człowieka nie jest nigdy dowolną
dziedziną posługi duszpasterskiej, którą można podjąć albo też „szczęśliwie” i „roztropnie” pominąć. Nie chodzi też o sprawy, w których ostrzy
się błyskotliwość tzw. nowoczesności czy postępowości. Nie ma tu miejsca
na tę „mądrość tego świata”, o której losach decyduje na przykład pogląd
wypowiadającej się większości, uwarunkowania cywilizacyjne i kulturowe,
subiektywne poglądy i upodobania.
Dlatego jest ta „nauka głoszona z mocą”. Choć nie jest – wbrew pozorom –
nauką „nową”. Podkreśla Paweł VI, że chodzi o naukę, która ma swoją podstawę w ustanowionym przez Boga nierozerwalnym związku, jaki istnieje
w podwójnej funkcji znaku w zbliżeniu małżeńskim: „między oznaczaniem
jedności i oznaczaniem rodzicielstwa”5.
Zadania duszpasterskie są wpisane w misję człowieka posłanego,
by zawsze służył prawdzie; tutaj – by służył prawdzie w dziedzinie „bardzo doniosłego obowiązku przekazywania życia ludzkiego, dzięki któremu
małżonkowie stają się wolnymi i odpowiedzialnymi współpracownikami
Boga-Stwórcy6.
4. Encyklika jest „profetyczna”7. Podaje nie tylko stałą naukę Kościoła
o miłości rodzicielskiej, wyjaśniając narosłe w naszej epoce wątpliwości, ale
ocala (współczesnego) człowieka i (współczesną) ludzkość, broniąc wręcz
przed niebezpieczeństwem zagłady. Zagłady i godności człowieka, i samego
jego istnienia.
Nie należy mówić: Są jeszcze rejony świata dotąd nietknięte tym zagrożeniem, z którego ratuje Humanae vitae. Niebezpieczeństwo zagrożenia
przenika bowiem szybko różne kultury i kontynenty; wszak jego głównym
4
5
6
7

Por. RH 14.
Por. HV 12.
Por. HV 1.
Por. FC 29.
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nośnikiem jest ludzka słabość, wspierana w naszym czasie podwójną
rewolucją: techniczną i obyczajową.
Duszpasterz bierze tę całą rzeczywistość pod uwagę, cała bowiem wchodzi w zakres jego służby. Nie jest on sługą opinii, ale jest sługą prawdy. Nie
jest statystykiem rejestrującym rzeczywistość, lecz jest – z łaską Bożą – jej
zbawczym reformatorem. Do niego przede wszystkim odnoszą się słowa:
„Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłością świata” (por. Mt 5,13–14).
Należy więc iść do samych korzeni powołania duszpasterza: jest on człowiekiem posłanym, a jest posłany jako sługa prawdy i sługa przemiany, jako
świadek Boga miłości i życia.
Nie można działalności duszpasterskiej, oddanej na posługę Humanae vitae, widzieć bez takich perspektyw posługi duszpasterskiej. Inaczej:
posługę wobec Humanae vitae charakteryzują podstawowe prawa całej
posługi duszpasterskiej.
Z rozważań o tym powinny wyniknąć także wnioski praktyczne. Rozważone zostaną w świetle słów Chrystusa: „Żal mi ludu” (por. Mt 15, 32).

Człowiek posłany
1. „Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię” (J 1, 6).
Tak się rozpoczyna nowy etap dziejów ludzkości, „gdy nadeszła pełnia
czasu” (Ga 4, 4) i gdy stało się zbawienie, które Bóg „przygotował wobec
wszystkich narodów” (por. Łk 2, 30–31). Przesłannik – Jan jest posłany, by być
przesłannikiem Posłanego. Wszak Zbawiciel mówi o sobie: „Jak Mnie posłał
Ojciec”, mówiąc jednocześnie „tak i Ja was posyłam” (J 20, 21). Wysłany przez
Posyłającego – posyła. Ta rzeczywistość została przez posłanego Zbawiciela
starannie przygotowana: Mówił: „Proście Pana żniwa, aby postał robotników
na żniwo swoje” (Mt 9, 38; por. Łk 10, 2). Wkrótce po tych słowach Ewangelista notuje: „Tych to Dwunastu wysłał Jezus” (Mt 10, 5). Mówi także Ewangelia: „Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch
i wysłał ich po dwóch” (Łk 10, 1).
Jakiekolwiek imię nosiłby kapłan-duszpasterz (specjalności duszpasterskich może być mnóstwo), zawsze jego własnym imieniem jest „posłany”.
Posłany przez Chrystusa. Posłany tak, jak Jego samego posłał Ojciec. Pełni
zaś swe posłannictwo, to znaczy jest rzeczywiście posłany, jeżeli trwa przy

256



W służbie prawdzie o rodzinie

Źródle i z niego czerpie: „Ja, co Mu się podoba, zawsze czynię” (J 8, 29);
„Moim pokarmem jest pełnić wolę, Tego, który Mnie posłał” (por. J 4, 34).
Nigdy kapłan-duszpasterz nie jest źródłem, ale zawsze czerpie ze Źródła. Źródłem jest Posyłający. Taki jest sens tego wezwania, które ogarnęło
posłanego. Taka jest jego konstytucja i taki warunek autentyzmu i owocności: „Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze
Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5); „abyście szli i owoc przynosili, i by
owoc wasz trwał” (J 15, 16).
Apostoł-posłany i tak, jako posłany, najautentyczniej sprawdzony, powie:
„Bracia, aż do dnia dzisiejszego służyłem Bogu z zupełnie spokojnym sumieniem” (Dz 23, 1); „wiary dochowałem” (2 Tm 4, 7); i wie, że jedno jest ważne:
„Znać tylko Chrystusa, i to ukrzyżowanego” (1 Kor 2, 2).
Nie można powiedzieć mniej o posłannictwie głoszenia prawdy nauczanej przez Humanae vitae. I nie można tej podstawowej zasady pominąć bez
ryzyka błądzenia po manowcach, które nie są drogą posłanego.
2. Jest niemało powodów, także wprost związanych z pełnieniem kapłańskiego i duszpasterskiego posłannictwa, by jego mandatariusz sam chciał się
stać źródłem. Pokusa autorytaryzmu pochodzi może właśnie stąd, że jest się
człowiekiem obdarzonym niezwykłym autorytetem: autorytetem sługi zbawienia także poprzez wchodzenie, w imię Boga, w tajemnice sumień. W imię
Boga. Autorytet kapłana nie jest nigdy jego autorytetem własnym, tak jak
nie jego własnymi słowami są słowa wielkiego pojednania: „Ja odpuszczam
tobie grzechy”. Własny autorytet, choćby wsparty niemałą wiedzą i dużym
doświadczeniem, nie wystarczy dla pełnienia posłannictwa człowieka posłanego: potrzebny jest suwerenny Autorytet Tego, Który posłał i stale posyła.
Człowiek posłany został po to wezwany swoim własnym imieniem, by był
przez Niego posłany: przez Jedynego Posyłającego: „Kto was słucha, Mnie
słucha, a kto wami gardzi; Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi; gardzi tym,
który Mnie posłał” (Łk 10, 16).
3. Nie może więc nikt z posłanych głosić prawdy we własnym imieniu.
Wewnętrzna sprzeczność takiej sytuacji jest oczywista. Staje się jednak
w opinii ludzkiej mniej oczywista w relacji do prawd, które nadają kształt
życiu. Gdy tutaj trudności się piętrzą, o nieporozumienia bywa szczególnie łatwo. Relatywizacja prawdy w konfrontacji z życiem – zjawisko bardzo
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rozprzestrzenione. Regułą jednak niezmienną pozostaje: „Sprawiedliwy
z wiary żyć będzie” (Rz 1, 17).
Chodzi o głoszenie Ewangelii, i to o Chrystusowe głoszenie Ewangelii.
Ewangelia jest tu wysoce pouczająca. Gdy sprawa dotyczy zmartwychwstania, podstępne pytania na temat małżeństwa stawiają saduceusze w relacji
do zmartwychwstania i otrzymują zdecydowaną odpowiedź w tej samej
relacji: „ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym
i w powstawaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić”
(Łk 20, 35). I po tym jasnym wykładzie następuje spokojna konkluzja: „Na
to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: «Nauczycielu, dobrześ powiedział»”
(Łk 20, 39). Gdy jednak chodzi o nierozerwalność małżeństwa, natychmiast jawi się protest, i to protest, który pochodzi od najbliższych: „Rzekli
Mu uczniowie «Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną; to nie warto się
żenić»” (Mt 19, 10).
Nie ma to wszakże żadnego wpływu na postawę Jezusa, którego „posłał
Ojciec”: Nie przyszedł On zmieniać Bożego ładu, przyszedł go na nowo
obwieścić i utrwalić: „Od początku tak nie było” (Mt 19, 8).
Nie ma wpływu na Jezusa, którego „posłał Ojciec”, także reakcja ludzi
najbliższych na wypowiadaną trudną prawdę, która w ciągu wieków poznała
dramat spotkania z ludźmi „o zatwardziałych sercach” (por. Mt 19, 8). Pan
Bóg się nie zniechęca. Posłany Zbawiciel świata także nie. Dzieje się więc tutaj
zupełnie podobnie jak przy zapowiedzi Eucharystii, gdy to „wielu uczniów
się wycofało i już z Nim nie chodziło”, a Jezus postawił wobec wielkiej próby
także samych apostołów: „Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czy i wy chcecie
odejść?»” (J 6, 66–67).
Nie ma tu nic – „sit venia verbo!” – z doktrynerstwa. Jest to wierność Tego,
który przyszedł człowieka zbawić i ocalić. Toteż „odpowiedział Mu Szymon Piotr [właśnie on!]: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia
wiecznego»” (J 6, 68).
4. Autorytet posługi duszpasterza jest wielki. Jest nadludzko wielki. Właśnie dlatego, że nie jest jego własnym autorytetem. Tak jak wypowiada słowa
nieprawdopodobne: „To jest Ciało moje” i „To jest kielich Krwi mojej”, tak
też wypowiada słowa, które gorszyły nawet w ustach Jezusa: „Odpuszczam
tobie grzechy”. Ale czyni to powagą wziętą wprost z Autorytetu Najwyższego:
przy sprawowaniu Najświętszej Ofiary na mocy słów: „To czyńcie na moją
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pamiątkę” (Łk 22, 19); sprawując sakrament pojednania rozgrzesza w „imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, bo powiedział Jezus: „Weźmijcie Ducha
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone” (J 20, 22–23).
Toteż człowiek tak posłany odpowiada śmiało również wobec ludzkiej
przemocy: „Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29).
5. A jednocześnie człowiek posłany umie też, jak Chrystus, pochylać się nad
słabością ludzką i dźwigać z niej człowieka mocami Boga.
Sprawie tej należy poświęcić całą duszpasterską uwagę. Mówi autor
encykliki papież Paweł VI właśnie do kapłanów:
A teraz z całą ufnością zwracamy się do Was, drodzy Nasi Synowie; którzy z uwagi na pełnione przez Was święte posłannictwo jesteście doradcami i przewodnikami duchowymi tak poszczególnych osób, jak i rodzin.
Waszym bowiem szczególnym obowiązkiem jest […] podawać w całości
i otwarcie naukę Kościoła o małżeństwie. Spełniając ten Wasz obowiązek, pierwsi dajecie przykład szczerego posłuszeństwa, jakie wewnętrznie i zewnętrznie należy okazywać Nauczycielskiemu Urzędowi Kościoła.
Rozumiecie przecież, że takie posłuszeństwo wiąże Was nie tyle ze względu na racje, któreśmy wyżej przytoczyli, ile raczej ze względu na światło
Ducha Świętego [podkr. K. M.], którym cieszą się szczególnie Pasterze
Kościoła w nauczaniu prawdy8.
Podstawy tak spełnionego – wiernie, w pełnej harmonii z nauką Bożą –
posłannictwa sięgają do modlitwy Chrystusa za Kościół w wieczerniku święceń kapłańskich: „aby wszyscy stanowili w nas jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie,
a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał
[…] i żeś Ty ich umiłował” (J 17, 21.23). Jedność jest uwierzytelnieniem posłannictwa Jezusa („aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie postał”) i uwierzytelnieniem,
że On posyła („żeś Ty ich umiłował”).
To jest prawo życia Kościoła: uczestnictwo w posłannictwie Jezusa, które
jest jedno na wieki. Tak spełniane jest posłannictwem zbawczym. Paweł VI
kończy więc wezwanie do kapłanów słowami:

8 HV 28.
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Wiecie również dobrze, jak wielkie znaczenie dla zachowania pokoju
sumień i jedności ludu chrześcijańskiego posiada to, by tak w dziedzinie moralności, jak i w sprawach dogmatycznych wszyscy byli posłuszni
Nauczycielskiemu Urzędowi Kościoła i mówili jednym językiem. Dlatego
z całego serca ponownie Was wzywamy, przytaczając pełne troski słowa
wielkiego Apostola Pawła: „Zaklinam was, Bracia, w imię Pana naszego
Jezusa Chrystusa, odzywajcie się wszyscy w tym samym Duchu! Niech
nie będzie wśród was rozdwojenia! Żyjcie w harmonii, w jednym duchu
i w jednej myśli”9.
6. „Znak, któremu sprzeciwiać się będą” (Łk 2, 34). Tak się tłumaczy kontestacja świata. Jezus mówi nawet o „nienawiści świata”: „Ja im przekazałem
Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie
jestem ze świata” (J 17, 14).
Atmosfera duchowa świata naszej epoki nie przestała być atmosferą
świata, charakteryzowaną przez św. Jana Apostoła: jest to świat potrójnej pożądliwości. A jednocześnie jest to świat „bez grzechu” (zaprzecza
grzechowi), „bez rodziny” (rozlega się pytanie: po co?), świat dowolnych
i wielce krzywdzących podziałów na „postęp” i „zacofanie”, świat zapatrzony
w doczesność i technikę, zdominowany przez kult ciała i relatywizm sloganów w życiu społecznym i w kręgu rodzinnym, i w życiu człowieka jakby
bezbronnego wobec sloganów i „mody”.
Losy Humanae vitae i losy człowieka posłanego z jej poselstwem do świata
tak się tłumaczą. Posłany został człowiek, by spełniając swe posłannictwo,
„głosił w porę i nie w porę” (2 Tm 4, 2). W naszej epoce bardzo „nie w porę”,
bo niezwykle głośny jest „znak sprzeciwu”. I w naszej epoce bardzo „w porę”,
o czym świadczy właśnie niezwykle głośny „znak sprzeciwu”.
Postawa posłanego ma jednak oparcie niezwykle mocne: jest strzeżona
przez samego Posyłającego: „Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś
ich ustrzegł od złego” (J 17, 15).
Postawa posłanego jest więc postawą wiernego sługi: „Niech więc uważają
nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy
już tutaj żąda się, aby każdy z nich był wierny” (1 Kor 4, 1–2).
Trzeba będzie tej sprawie przyjrzeć się jeszcze bliżej.
9 HV 28.
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Sługa prawdy
1. Posyłający mówi: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat,
aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”
(J 18, 37).
Jak się to odnosi do posługi wobec rodzicielskiej miłości małżeńskiej?
Paweł VI uczy:
Miłość małżeńska najlepiej objawia nam swą prawdziwą naturę i godność dopiero wtedy, gdy rozważamy, że początek swój czerpie ona – jakby
z najwyższego źródła – z Boga, który „jest Miłością” i Ojcem, „od którego
bierze swe imię wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi”. […] Bóg Stwórca
ustanowił je mądrze i opatrznościowo w tym celu, aby urzeczywistniać
w ludziach swój plan miłości10.
A przecież bywa, że w człowieku posłanym „czai się” wątpliwość. Zjawisko dla posługi duszpasterskiej wysoce niebezpieczne. Zjawisko, którego
w obecnych rozważaniach pominąć nie sposób.
Sługa Ewangelii „jest wybrany ze świata” (por. J 15, 19), ale jest do świata
posłany: do naszego świata. Prawda Humanae vitae zna we współczesnym
świecie takie obszary sprzeciwu, że powiedzieć trzeba: to właśnie tędy idą
przez świat nurty wielkiego podziału. Zawsze podział był i zawsze będzie
aż do sądu ostatecznego. Mówił o tym Zbawiciel. Ale obecnie ten podział
tworzy nieznana nigdy dotąd w takich rozmiarach współczesna cywilizacja konsumpcyjna. Jest to zaś cywilizacja, którą charakteryzuje wrogość
wobec życia, która więc zdecydowanie wypowiada się przeciw życiu (anti-life
mentality, FC 30). Jest to bowiem cywilizacja z istoty swej egoistyczna: nie
chce dopuścić do wspólnej biesiady, zastawionej przez Boga-Stwórcę i Boga
życia dla wszystkich swych dzieci. Nie chce dopuścić głodujących – dorosłych i małych. Nie chce dopuścić tych członków społeczności ludzkiej, którzy rwą się do życia i mają prawo się narodzić. Jest to cywilizacja, która nic
nie rozumie ze słów Jezusowych o „radości z tego, że się człowiek na świat
narodził” (por. J 16, 21) i nie tylko tej radości nie rozumie, ale gwałtownie,
10 HV 8.
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poprzez najnowocześniejsze środki, to prawo do radości odbiera: prawo
radości z życia, które ma człowiek od samego Boga. I jest ta cywilizacja tutaj
wręcz nienasycona. Nienasycona i w wynalazczości, i w podstawowym bezprawiu, i w popełnianej krzywdzie, i w bogaceniu się na niej. Czyni to zaś
pod osłoną słów, które odwracają rzeczywistość. Są to zwłaszcza słowa:
„postęp”, „szczęście” i „wolność”.
Idzie przez świat wielki podział i wielki spór o Boga-Stwórcę, a zarazem
o człowieka stworzonego na obraz Boży. Spór o Boga-Prawdę i o człowieka,
którego ocala Prawda: „Prawda was wyzwoli” (J 8, 32).
Ten wielki spór uderza potężną falą we wszystkich ludzi. Także w duszpasterza, który ma „nie być ze świata” (por. J 15, 19), ale jest do świata posłany –
do takiego świata, jakiego duch panoszy się właśnie dziś; odpowiedzialny
za świat, który nosi w sobie „znaki naszego czasu”, odpowiedzialny za ratunek, którego naglącą potrzebę widzi, widząc zadania Kościoła, a w nim
rodziny, „Kościoła domowego”.
2. Sługa Prawdy bezspornej bywa niekiedy jakby „nadłamany” prowadzonymi sporami teologicznymi. Niech się zbytnio im nie dziwi i niech się
nimi zbytnio nie gorszy, choć zjawisko jest niezwykle smutne. By mu przeciwdziałać, niech nade wszystko nie ponosi własnej szkody, wszak w żadnej
epoce Kościoła żaden błąd nie był pozbawiony takiego właśnie poparcia. Ale
nigdy też Kościół nie był pozbawiony zdrowej nauki, głoszonej nie tylko przez
Magisterium Kościoła, ale także – na własnej płaszczyźnie zadań – przez
teologów, sług Prawdy. Wiedzą oni zawsze, jaka jest ich rola – doniosła, ale
mająca swe granice – i wiedzą, czym jest Urząd Nauczycielski w Kościele
i że tylko on ma mandat do nauczania nieomylnej prawdy.
Chodzi tu więc o samą rzeczywistość Kościoła, który jest depozytariuszem prawdy i sługą szafowanej łaski. Trzeba zatem wejść w misterium
Kościoła. Uczy Paweł VI:
Ponieważ Kościół nie jest twórcą obydwu tych praw [naturalnego i ewangelicznego – K. M.], dlatego też nie może być ich sędzią, lecz jedynie
stróżem i tłumaczem. Nie wolno mu więc nigdy ogłaszać za dozwolone tego, co w rzeczywistości jest niedozwolone, gdyż z natury swej stoi
w sprzeczności z prawdziwym dobrem człowieka11.
11 HV 18.
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3. Prawdę, a w określonych warunkach nieomylną prawdę przekazuje najpierw Opoka Kościoła.
Vaticanum II uczy:
zbożną uległość woli i rozumu w sposób szczególny okazywać należy autentycznemu urzędowi nauczycielskiemu Biskupa Rzymskiego nawet wtedy, gdy nie przemawia on ex cathedra; trzeba mianowicie ze czcią uznawać
jego najwyższy urząd nauczycielski i do orzeczeń przez niego wypowiedzianych stosować się szczerze, zgodnie z jego myślą i wolą, która ujawnia się szczególnie przez charakter dokumentów bądź przez […] sam
sposób jej wyrażania [podkr. K. M.]12.
W komentarzu teologiczno-duszpasterskim do Humanae vitae pod
redakcją kardynała Karola Wojtyły, po wnikliwej analizie teologicznej
poświęconej charakterowi dokumentu i jego powadze, stwierdzono:
Nauka encykliki Humanae vitae o podstawowych zasadach etycznej regulacji poczęć posiada zatem wszystkie znamiona nieomylnego zwyczajnego nauczania Kościoła. Znaczy to, że jest to nauka głoszona w oparciu
o powagę Boga i w Jego imieniu, a ponieważ dotyczy istotnych elementów etyki małżeńskiej na tle integralnej wizji człowieka, przeto stanowi
jeden ze stałych przedmiotów uwagi i troski nauczania Kościoła w sprawach moralności. Dla tego też najwyższego autorytetu Boga przemawiającego za pośrednictwem Kościoła ma ona moc bezwzględnego wiązania wiernych w sumieniu zarówno do uznania ją za prawdziwą, jak i do
podporządkowania się jej w swoim moralnym działaniu13.
Taką to nieomylną naukę wypowiada Paweł VI w Humanae vitae, sam
mówiąc o tym tak:
po dokładnym przestudiowaniu przedłożonej Nam dokumentacji, po bardzo starannym przemyśleniu i rozważeniu zagadnienia, po gorących modlitwach zanoszonych do Boga, mocą powierzonego Nam przez Chrystusa
12 KK, 25.
13 Komentarz teologiczno-duszpasterski do „Humanae vitae”, Rzym 1969, s. 11–20n.
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mandatu, uważamy obecnie za stosowne dać odpowiedź na te ważne
pytania14;
Kościół, wzywając ludzi do przestrzegania nakazów prawa naturalnego,
które objaśnia swoją niezmienną doktryną, naucza, że konieczną jest rzeczą, aby każdy akt małżeński zachował swoje wewnętrzne przeznaczenie
do przekazywania życia ludzkiego15;
Nauka ta [o nierozerwalności podwójnej funkcji znaku w zbliżeniu
małżeńskim – K. M.], wielokrotnie przez Nauczycielski Urząd Kościoła podana wiernym, ma swoją podstawę w ustanowionym przez Boga
nierozerwalnym związku16.
Toteż papież Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio
uczy:
Tak więc, w łączności z nieprzerwaną w ciągu dziejów i żywą tradycją
wspólnoty kościelnej, ostatni Sobór Watykański II i nauczanie mojego
poprzednika, papieża Pawła VI, wyrażone przede wszystkim w Encyklice
Humanae vitae, przekazały naszym czasom prawdziwie profetyczne wypowiedzi, które potwierdzają i jasno przedkładają prastarą i wciąż nową
naukę i przepisy Kościoła dotyczące małżeństwa i przekazywania życia
ludzkiego17.
Podobnie w katechezach Mężczyzną i niewiastą stworzył ich:
Chociaż norma moralności w ten sposób sformułowana, jak to czytamy
w Encyklice Humanae vitae, nie zawiera się w Piśmie Świętym w sensie
dosłownym – to jednakże fakt, że jest ona zawarta w Tradycji oraz, jak
pisze papież, «wielokrotnie przez Nauczycielski Urząd Kościoła podana
wiernym» (HV, 12), wynika również i stad, że norma ta odpowiada całokształtowi nauki objawionej zawartej w źródłach biblijnych (por. HV, 4)18.

14
15
16
17
18

HV 6.
HV 11.
HV 12.
FC 29.
Mężczyzna i niewiastą stworzył ich, dz. cyt., s. 462-463.
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4. Nie ma więc miejsca na wahania. Posłany jest tutaj sługą nieomylnej
Prawdy. Nie może tego przekonania osłabiać w sobie samym i ma obowiązek
pielęgnować je w innych. Za taką cenę ocala. Za taką cenę jest a utentycznym
duszpasterzem. Jak mówi św. Augustyn:
Gdybyśmy bowiem głosili własną naukę, bylibyśmy pasterzami, którzy
pasą siebie samych, a nie owce. Jeśli natomiast głosimy Jego naukę, On jest
naszym pasterzem, kimkolwiek byłby pośrednik. Niech więc wszyscy
będą w jednym Pasterzu, niech przemawiają jednym głosem Pasterza.
Niech owce słuchają tego głosu i idą za swym Pasterzem. Nie za tym albo
za tamtym, ale za Jednym. Wszyscy zaś niech przemawiają w Nim jednym g łosem, a nie różnymi głosami19.

Sługa przemiany
Za taką cenę duszpasterz jest sługą przemiany. W dziedzinie, którą rozważamy, jest sługą trudnej przemiany. Trud zaś tej przemiany jest miarą jej
konieczności.
A oto szczegóły:
1. Antytezą przemiany jest statyzm. Ale statyzm nie jest ewangeliczny.
Mówił więc [Jezus]: „Do czego jest podobne królestwo Boże i z czym mam
je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził
w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak, że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach”. I mówił dalej: „Z czym porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło” (Łk 13,18–20).
Nic tu nie ma ze statyzmu i nic z formalizmu. Pragnieniem Jezusa jest
wzrost królestwa Bożego – spokojny, ale wytrwały: jak wzrost drzewa, jak
zaczyn chleba. Spokojny, ale zarazem znający prawo: „Królestwo niebieskie
doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je” (Mt 11, 12). Jakaś święta
19 Kazanie o pasterzach, w: Liturgia godzin, t. IV, s. 190, 234.
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reakcja przeciw statyzmowi. Zarazem zaś chodzi o wzrost ofiarny; wzrost,
którego prawem jest krzyż. Mówi więc Apostoł: „Nauka bowiem krzyża
głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy
dostępujemy zbawienia” (1 Kor 1, 18).
Autor encykliki jest pod wrażeniem trudu tej przemiany i tego wzrostu,
jaki głosi. Uczy więc:
Nie zamierzamy tu bynajmniej przemilczać trudności, niejednokrotnie poważnych, na które napotyka życie chrześcijańskich małżonków. Dla nich
bowiem, jak i dla każdego z nas, „ciasna jest brama i wąska jest droga; która
wiedzie do żywota” (por. Mt 7, 14). Jednakże niech nadzieja tego żywota,
niby najjaśniejsze światło, oświeca ich drogę, gdy mężnie decydują się na to,
by na tym świecie żyć „w trzeźwości, sprawiedliwości i pobożności” (por.
Tt 2, 12), świadomi w pełni, iż „przemija postać tego świata” (1 Kor 7, 31)20.
Wraz z autorem encykliki Humanae vitae jest pod wrażeniem trudu
koniecznej tu przemiany Jan Paweł II. Papież cytuje słowa encykliki mówiące
o tym, że głoszone i obowiązujące zasady moralne mogą być zachowane
„tylko za cenę wielkich, niekiedy heroicznych poświęceń”21 i dodaje:
W powyższym sformułowaniu widać, jak bardzo Autor Encykliki starał
się podjąć pytania współczesnych ludzi w całej ich radykalnej ostrości.
Waga odpowiedzi udzielonej musi być proporcjonalna do wymowy tych
pytań. Jeśli więc z jednej strony należało się spodziewać wnikliwego potraktowania normy samej w sobie, nie mniejsze jest znaczenie argumentów pastoralnych, zwróconych bardziej ku życiu konkretnych ludzi22.
Jan Paweł uczy także:
Ten, kto uważa, że Sobór i Encyklika nie poświęcają dostatecznej uwagi
trudnościom konkretnego życia, nie rozumie troski pasterskiej, która
podyktowała te dokumenty. Pasterska troska wyznacza poszukiwanie
20 HV 25.
21 HV 3.
22 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą…, dz. cyt., s. 465.
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prawdziwego dobra człowieka, rozwijanie wartości złożonych przez Boga
w jego osobie, czyli oznacza urzeczywistnienie tej „reguły wyrozumiałości”, która zmierza do coraz jaśniejszego odczytywania zamysłu Bożego
odnośnie do ludzkiej miłości, w głębokim przekonaniu, że jedyne i prawdziwe dobro osoby ludzkiej polega na zrealizowaniu tego Bożego planu23.
Chodzi o wielki trud na rzecz wielkiego dobra, chodzi wręcz o ocalenie
człowieka, widzianego w jego „integralnej wizji”24.
Nauka Kościoła o należytej regulacji poczęć, będąca promulgacją samego
prawa Bożego, wyda się niewątpliwe dla wielu trudna: więcej nawet – zupełnie niemożliwa do zachowania. Bo rzeczywiście, jak wszystkie rzeczy
szlachetne i pożyteczne, tak i to prawo wymaga mocnych decyzji i wielu wysiłków od poszczególnych ludzi, od rodzin i społeczności ludzkiej.
Co więcej, zachować je można tylko z pomocą łaski Bożej, która wspiera i umacnia dobrą wolę ludzi. Kto jednak uważniej się nad tym zastanowi, dostrzeże, że owe wysiłki naprawdę podnoszą godność człowieka
i przysparzają dobra całej ludzkości25.
Wchodzimy tu w samo centrum zadań pastoralnych. Jan Paweł II
komentuje ten fragment nauczania Humanae vitae tak:
W tym miejscu […] mówi się […] o „możliwości zachowania prawa
Bożego”, czyli o argumencie przynajmniej pośrednio pastoralnym. […]
„możliwość” jako „wykonalność” normy należy już do dziedziny praktycznej i pastoralnej. W przytoczonym tekście papież przemawia z tego
właśnie punktu widzenia26.
Uczy też ojciec święty:
Czyż wszystkie zasady i naczelne przesłanki „teologii ciała” nie zostały wydobyte z odpowiedzi udzielonych przez Chrystusa na pytania Jego
23
24
25
26

Tamże, s. 466.
Por. HV 7.
HV 20.
Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą…, dz. cyt., s. 465–466.
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konkretnych rozmówców? A teksty św. Pawła – jak choćby Pierwszy List
do Koryntian – czyż nie są jakby małym podręcznikiem pastoralnym
wobec zagadnień życia moralnego pierwszych wyznawców Chrystusa?
I znajdujemy w nich chyba także ową „regułę wyrozumiałości”, która tak
nieodzowną wydaje się wobec zagadnień poruszanych w Humanae vitae.
I która też w tej encyklice jest obecna27.
Chodzi więc o program i proces takiej przemiany, która warunkuje życie
autentycznie chrześcijańskie. Jedynie na tej drodze znajduje ona rozwiązanie napotykanych trudności: „zachować [to prawo] można tylko z pomocą
łaski Bożej”28.
Duszpasterz rozgląda się po uprawianej przez siebie winnicy i rozeznaje
łatwo, czy to jest rzeczywiście winnica Pana. Dostrzega też cały program
trudu własnych zadań, którym może podołać „tylko z pomogą łaski Bożej”.
Chodzi o niemały wysiłek. Metoda ułatwiania mija się z miłością człowieka i jego powołaniem, z rodzicielstwem, wiernym Bogu, i z samą rodziną
„Bogiem silną”.
Chodzi o wysiłek Krzyża – jego, duszpasterza, i powierzonej mu owczarni.
Krzyża, który zbawia i ocala. Innej drogi nie ma.
2. Pierwszy znak Jezusa był znakiem przemiany. Stała się – okoliczność doniosła! – za sprawą Matki Jezusowej. I tak „uwierzyli w Niego Jego uczniowie”
(J 2, 11). Przemienia Chrystus – za wstawiennictwem Matki. Przemienia
mocami Ducha, „pierwszego Daru dla wierzących”.
I tylko tak spełnia swoje posłannictwo Kościół wsłuchany w słowa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19). Posłannictwo przemiany
zostało zwierzone Kościołowi. Uczy sobór: „Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia
z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego”29; „A wierzących w Chrystusa
postanowił zgromadzić w Kościele świętym”30.

27
28
29
30

Tamże, s. 466.
HV 20.
KK 1.
KK 2.
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Być w Kościele, to „kształtować w sobie Chrystusa” (por. Ga 4, 19), w tej
„pełni czasu”, która jest nasza, odkąd „zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego
z Niewiasty” (Ga 4, 4).
Do tej przemiany w Chrystusie Apostoł wraca ze świętym uporem. Taki
to jest temat; apostolsko i duszpastersko istotnie ważny: „Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu
Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi” (Rz 8, 29); „Lecz
zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa
Chrystusa i przez Ducha Boga naszego” (1 Kor 6, 11); „Za wielką bowiem
cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!” (1 Kor 6, 20).
To właśnie zostało o Chrystusie zapowiedziane od początku: „On bowiem
zbawi lud swój od jego grzechów” (Mt 1, 21).
Otrzymać chrzest, to „upodobnić się do Chrystusa w jego śmierci i zmartwychwstaniu” (por. Rz 6, 4).
Uwierzyć w Chrystusa, to uwierzyć w moc dokonywania przez Niego
przemiany!
Program duszpasterski nie może nie być w pełni oddany na posługę
wezwania skierowanego do tych, którym służy. Kim oni są?
3. Relacja do Chrystusa, relacja najbliższa, relacja przemiany w Nim i przez
Niego ma znaczenie podstawowe dla chrześcijan powołanych do życia
małżeńskiego. Być małżeństwem w Kościele znaczy więc uczestniczyć
w „tajemnicy wielkiej w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” (por. Ef 5, 32).
Być żoną, to mieć prawo widzieć w swym mężu Chrystusa (por. Ef 5,
22–23). Być zaś mężem, to znaczy troszczyć się o to, by żona była jak
Kościół, „chwalebny, nie mający skazy […], lecz aby był święty i nieskalany”
(por. Ef 5, 22–27).
Tak więc – uczy Vaticanum II – Zbawca ludzi i Oblubieniec Kościoła wychodzi naprzeciw chrześcijańskich małżonków przez sakrament małżeństwa. I pozostaje z nimi nadal po to, aby tak, jak On „umiłował Kościół
i wydał zań Siebie samego” (por. Ef 5, 25); również małżonkowie przez
obopólne oddanie się sobie miłowali się wzajemnie w trwałej wierności31.

31 KDK 48.
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Są to wszystko prawdy znane i nawet jakby „osłuchane”. Chodzi jednak
o to, by nie zostały, broń Boże, uznane przez samych duszpasterzy za prawdy
zbyt wzniosłe dla człowieka, do którego zostaliśmy posłani. Chodzi o to,
by w posłudze duszpasterskiej były rzeczywistością koniecznej przemiany,
naznaczonej znamieniem niezachwianej prawdy.
4. Najgłębszym fundamentem przemiany jest więc chrzest umocniony
bierzmowaniem, razem z wszystkimi niewyczerpanymi źródłami łaski.
Boże moce płyną z samego sakramentu małżeństwa: „Ten bowiem
sakrament daje im (małżonkom) moc i niejako ich konsekruje, by wiernie
wypełniali swe obowiązki, by swe powołanie doprowadzili do właściwej
mu doskonałości”32.
Przemiana czerpie też moce Ducha Świętego, wypraszając je na modlitwie: „Niechże więc małżonkowie ochotnie podejmą wyznaczone im zadania, wspierani przez wiarę i nadzieję, która nie zawodzi «ponieważ miłość
Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został
nam dany» (Rz 5, 5). Wytrwałą zaś modlitwą niech wypraszają sobie pomoc
Bożą”33.
Przemiana idzie poprzez sakrament pojednania i pokuty: „Jeśli zaś są jeszcze uwikłani w grzechy, niech nie upadają na duchu, ale z pokorą i wytrwałością uciekają się do miłosierdzia Bożego, którego Sakrament Pokuty, o
 bficie
34
udziela” .
To do małżonków. A do kapłanów: „jeśli wybitną formą miłości dla
dusz jest nie pomniejszać w niczym zbawczej nauki Chrystusa, niechże
się ta postawa łączy z wyrozumiałością i miłością, których przykład dawał
sam Chrystus, rozmawiając i przestając z ludźmi. Przyszedłszy bowiem nie
po to, aby świat sądzić, lecz aby go zbawić (por. J 3,17), był On, wprawdzie
nieprzejednany wobec grzechu, ale cierpliwy i miłosierny dla grzeszników.
Niechże więc małżonkowie nękani trudnościami odnajdą w słowie i sercu
kapłana jakby odzwierciedlenie głosu i miłości naszego Zbawiciela” (HV, 29).
Eucharystia: „a przede wszystkim niech czerpią łaskę i miłość
z niewysychającego źródła, którym jest Eucharystia” (HV, 25).
32 HV 25.
33 HV 25.
34 HV 25.
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Przyjmowanie Ciała Pańskiego i uczestnictwo w Najświętszej Ofierze,
to święty związek z samym Sakramentem Małżeństwa, w którym „ich [małżonków] powołanie do życia chrześcijańskiego, zrodzone przez Chrzest,
rozwija się i umacnia” (HV, 25).
Jan Paweł II powie nam w sposób zdecydowanie mocny: „Sakrament
małżeństwa wyrasta z eucharystycznego korzenia. Wyrasta z Eucharystii
i do niej prowadzi”35.
Innym źródłem łaski jest Słowo Boże: „Żywe jest słowo Boże, skuteczne
i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny” (Hbr 4, 12). Muszę w to wierzyć. „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9, 16) – mówi ten apostoł, który jest najgłębszym teologiem małżeństwa, „tajemnicy wielkiej
w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła” (por. Ef 5, 32).
Katechizacja nie może więc izolować się od zadań posługi słowa wobec
wszystkich powołanych do małżeństwa i nie może być przez nikogo od tej
posługi izolowana.
Zadania wychowawcze rodziny chrześcijańskiej mają znaczenie fundamentalne i szerokie, wraz z tą posługą, dzięki której rodzice są „pierwszymi
głosicielami wiary wobec swych dzieci” – także słowem36.
Rodzice są wyposażeni w szczególny, a nawet jedyny i niezastąpiony
dar kształtowania duchowego swych dzieci, które są zarazem dziećmi
Bożymi. Jest to jakby wciąż żywy krąg Bożych łask: idą one od powołania
człowieka do małżeństwa – człowieka zrodzonego i wychowanego na łonie
rodziny po to, by nowe pokolenia mogły wejść w krąg Bożych zamiarów
i Bożej łaski.
Ewangelizacja rodziny, w rodzinie i poprzez rodzinę – wielkie pole, jakby
dotąd nie odkryte.
„Spraw – modli się Jan Paweł II – aby Twoja łaska kierowała myśli
i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin
na świecie”37.

35 Jan Paweł II, Rodzina Bogiem silna, kraj silny rodziną, w: „Do końca ich umiłował”. Trzecia wizyta duszpasterska w Polsce, 8-14 czerwca 1987 r., Città del Vaticano 1987, s. 114.
36 Por. DWCh 2.
37 Oratio Summi Pontificis pro Synodo Episcoporum anni 1980, w: Insegnamenti di Giovanni
Paolo II, t. III, 2, 1980, Libreria Editrice Vaticana 1980, s. 394–395 (tekst łaciński i włoski).
Tekst polski Modlitwy Ojca Świętego Jana Pawła II w intencji rodzin w: „Ateneum Kapłańskie”
R. 73, T. 96 (1981) z. 434, s. 336.
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Te Boże zamiary noszą w sobie znamię Bożego bogactwa: powołania
są zróżnicowane, a przecież zharmonizowane i dlatego stanowią przymierze powołań. Ogniskiem skupiającym jest rodzina. Oto wysoce znamienna
nauka Familiaris consortio:
Objawienie chrześcijańskie zna dwa właściwe sposoby urzeczywistnia powołania osoby ludzkiej – w jej jedności wewnętrznej – do miłości: małżeństwo i dziewictwo. Zarówno jedno, jak i drugie w formie im właściwej są konkretnym wypełnieniem najgłębszej prawdy o człowieku, o jego
istnieniu „na obraz Boży”38.
Dziewictwo i celibat dla królestwa Bożego nie tylko nie stoją w sprzeczności z godnością małżeństwa, ale ją zakładają i potwierdzają. Małżeństwo
i dziewictwo to dwa sposoby wyrażenia i przeżywania jedynej Tajemnicy
Przymierza Boga ze swym ludem. […]
Człowiek bezżenny, chociaż wyrzeka się płodności fizycznej, staje się
płodny duchowo, staje się ojcem i matką wielu, współpracując w dziele
kształtowania się rodziny wedle zamysłu Bożego39.
Przymierze powołań znajduje swój wyraz w powszechnej trosce wszystkich ochrzczonych o małżeństwo i rodzinę. Nie izolacjonizm, nie fobia
i nie neutralność, lecz troska – bliska i apostolska, wyraźnie zaangażowana.
Trzeba będzie do tej doniosłej sprawy jeszcze wrócić.
5. Wolno więc pytać o wiarę duszpasterza w skuteczność planu Bożego
i w skuteczność dającej się wszystkim powołanym do małżeństwa, Miłości
Miłosiernej naszego Boga.
I wolno pytać o konkretny program duszpasterski w relacji do narzeczonych i małżonków, do miłości ludzkiej i do problematyki ciała (wraz
z „teologią ciała”, a zarazem i z niebezpieczeństwem pogańskiego hedonizmu, który tak bardzo staje się zaborczy), do godności człowieka i jego
wiekuistego przeznaczenia.
Konkretny program duszpasterski czerpie natchnienie w wierze, która
mówi: „Prawdziwa miłość małżeńska włącza się w miłość Bożą […], doznaje
38 FC 11.
39 FC 16.
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wzbogacenia przez odkupieńczą moc Chrystusa i zbawczą działalność
Kościoła”40.
W tym zwięzłym pouczeniu soboru są obecne trzy podstawowe elementy:
miłość Boga – źródło miłości małżeńskiej, odkupieńcza moc Chrystusa
oraz zbawcza działalność Kościoła.
Co by się stało z naszymi małżeństwami i rodzinami, gdyby ten trzeci
element zharmonizował się z miłością Boga, objawioną w Odkupieniu Chrystusa? Jaka nastąpiłaby przemiana! I staje się w przypadkach przecież niewyjątkowych. Trzeba je widzieć. Są potrzebne i samemu duszpasterzowi, i jego
apostolskiej działalności. Budzą optymizm, będąc świadectwem. Są zaś świadectwem za niemałą cenę: świadectwo znaczy martyrium; każde świadectwo zna cenę męczeństwa. Już nam Apostoł powiedział o „nauce Krzyża” –
mocy Bożej dla tych, którzy dostępują zbawienia (por. 1 Kor 1, 23). Rozważmy
to bliżej.

Świadek Boga miłości i życia
1. O Janie Chrzcicielu, człowieku posłanym, powiedziano na początku
Ewangelii: „Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości,
by wszyscy uwierzyli” (J 1, 7).
Odchodząc z tego świata, Jezus mówi: „Będziecie Moimi świadkami”
(Dz 1, 8).
Kościół rozumiał od początku świadka jako męczennika. I jest to prawda,
od której nie wolno abstrahować w naszych rozważaniach. Prawda o Znaku,
„któremu sprzeciwiać się będą”, sprawdza się w przypadku Humanae vitae
w sposób wyraźny. Być „solą ziemi” i „światłem świata” w tej dziedzinie, to –
widzieliśmy – zapotrzebowanie świata dziś naglące. W ostatecznych wymiarach chodzi o odpowiedź na pytanie: za Bogiem miłości i życia, czy przeciw?
Synowie Izraela sprzeciwiali się Bogu i „wystawiali Pana na próbę,
mówiąc: «Czy też Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy nie?» (Wj 17, 7).
To właśnie ten fragment Księgi Wyjścia był jednym z motywów rozważań ojca świętego, prowadzonych z rodzinami świata w czasie Jubileuszu
rodzin. Papież mówił: „Epoka współczesna, życie społeczeństw (zwłaszcza
40 KDK 48.
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może w krajach bogatych i rozwiniętych) pełna jest faktów i wydarzeń, które
świadczą o sprzeciwianiu się Bogu, Jego planom miłości i świętości, Jego
przykazaniom, gdy chodzi o sferę małżeństwa i rodziny”41.
Jeżeli więc mówimy o naglącym zapotrzebowaniu współczesnego świata
na świadectwo dawane w omawianej dziedzinie, i to na świadectwo naznaczone jakimś nieomal stygmatem męczeństwa, to nie jest to ani patos, ani
płytki lament. Jesteśmy świadkami nowych wydarzeń o nieznanych dotąd
wymiarach: na usługach rewolucji obyczajowej stoi zadziwiająca i zniewalająca człowieka rewolucja techniczna. Przy czym nie jest bynajmniej rzeczą
jasną, która z nich którą warunkuje. Raczej warunkują się wzajemnie. Jeżeli
na przykład donoszą nam, że: „we Francji i gdzie indziej wchodzi na rynek
produkt poronny o nazwie RU 486, który wywołuje poronienie przez prostą
absorpcję”, to wiadomość ta słusznie jest opatrzona następującym komentarzem: „Oczywiście, zaprogramowana sprzedaż nie dotyczy wyłącznie Francji, lecz całego świata. Chodzi o ogromne interesy finansowe. Jednocześnie
zaś o takich też rozmiarów problemy etyczne i demograficzne”42.
Przy tym – ta informacja jest konieczna – nie należy sądzić, że są podstawy do rozróżnienia między antykoncepcją a przerywaniem ciąży: wiadomo, że antykoncepcja prowadzi wprost do przerywania ciąży, także wtedy,
gdy sama z siebie nie jest poronna (bardzo często jest). Duszpasterz ma prawo
o tym dokładnie wiedzieć.
2. Są duszpasterzowi dane moce Ducha Świętego, z których może czerpać
w pełni – zgodnie z ekonomią łaski i zgodnie ze swoją najlepszą wolą – po to,
by być świadkiem Boga miłości i życia. Boga, Stwórcy z miłości takiego
świata, który stał się ojczyzną życia: ojczyzną planety Ziemi, mórz i lądów,
i ojczyzną wszelkiego życia na ziemi, w powietrzu i oceanach. Życia, które
zostało oddane na posługę życia człowieka: „abyście panowali nad rybami
morskim, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad
wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. […] Oto wam daję wszelką
roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc
ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem” (Rdz 1,28–29).
41 Jan Paweł II, Przyszłość rodziny ludzkiej. Jubileusz rodzin, w: tenże, Jubileuszowy Rok Odkupienia,
Città del Vaticano 1985, s. 345.
42 Pismo skierowane do dyrektora Instytutu Studiów nad Rodziną przez Associations Familiales
Catholiques – Confederation Nationale, Paryż, 12.08.1988.
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To wszystko zaś pozostaje na posłudze błogosławieństwa Boga życia: „Bóg
im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni […], abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną»” (Rdz 1, 28).
Być świadkiem Boga miłości i życia, to znaczy mieć – z łaski Bożej –
udział w tym męstwie, którego szczytem – powiedzieliśmy – jest męczeństwo. Czy inaczej mógłby powiedzieć Apostoł z jakimś świętym spokojem:
„Wydaje mi się bowiem Bóg nas, apostołów, wyznaczył […] jakby na śmierć
skazanych”; „my głupi dla Chrystusa” (1 Kor 4, 9.10).
Jak pokonać bariery, by rozpocząć dialog z człowiekiem całkowicie owładniętym mentalnością cywilizacji konsumpcyjnej, z wiarą w potęgę pieniądza, programem wygody i wszystkich uroków, które oferuje doczesność i do
których zaprasza potrójna pożądliwość; dialog, który przekonałby go o tym,
że „królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość,
pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 14, 17). Jak go przekonać, że „powołanie do wolności” nie jest „zachętą do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie,
miłością ożywieni – jak mówił Apostoł – służcie sobie wzajemnie […] postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała” (Ga 5, 13.16).
Nie był świat Pawła lepszy od naszego, a przecież go nie zniechęcał, choć
był wyniosły, podobnie jak nasz. Trzeba pewnie umieć zgodzić się na niejedną
ofiarę. Staje się: „My głupi dla Chrystusa”, gdy na przykład podejmujemy dialog z człowiekiem, który mówi: „Mam piękną żonę – co mi Kościół ma do
powiedzenia?” A przecież podjąć dialog trzeba, bo Kościół temu człowiekowi
„wiele ma do powiedzenia”: i to, że żadnego człowieka nigdy się nie „ma”,
bo człowiek jest suwerenny, jest dla niego samego, że gdyby mógł on, człowiek,
drugiego człowieka „mieć”, to pewnie mógłby „mieć” nie tylko własną żonę;
i że nie istnieje takie „mieć” w stosunku do człowieka, które znaczyłoby „używać”, „posługiwać się”. Arbitralna posesywność jest tu wykluczona. Byłaby
ona skierowana przeciwko człowieczeństwu drugiego człowieka i przeciw
własnemu człowieczeństwu. „Ma Kościół do powiedzenia” także i to: „Mówię
ci, bracie, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli,
jakby byli nieżonaci. Przemija bowiem postać tego świata” (por. 1 Kor 7, 29.31).
Trudny dialog. A jednak są to prawdy, które ratują człowieka i jego miłość:
Ma więc rację Jean Vanier, gdy mówi:
Ludzkość może trwać tylko dzięki temu wzajemnemu uzupełnianiu się.
Nie sposób wyobrazić sobie płodności bez związku dwojga istot. Niestety,

16. Duszpasterz w służbie Humanae vitae

275

mężczyzna potrafi niszczyć kobietę, poniżać ją, ośmieszać, traktować jak
przedmiot. Jeżeli nie umie żyć w zgodzie z samym sobą, jeżeli jego płciowość nie pozostaje w harmonii z jego całym bytem i z jego życiem uczuciowym – mężczyzna będzie wtedy pomniejszał i wykorzystywał kobietę. Zamiast widzieć w niej towarzyszkę życia, istotę najbardziej kochaną,
istotę powołaną do rozwoju, będzie się starał zdobyć ją i posiąść dla siebie
samego. A wtedy nie może być mowy o żadnym prawdziwym związku.
Kobieta zaś też potrafi dyskretnie rewanżować się mężczyźnie za niewłaściwe traktowanie. Dlatego nie ma nic ważniejszego jak pomóc mężczyźnie i kobiecie w zharmonizowaniu ich płciowości z prawdziwą miłością,
tak aby płciowość przybliżała ich do prawdziwego związku, do głębokiej
jedności43.
Tak to jest. Ale czy człowiek, mój rozmówca, uwierzy? Czy opuści
go poczucie wyższości? Spokojnie powiedzieć: „Staliśmy się jakby śmieciem tego świata” (1 Kor 4, 13), to zarazem i wielka pokora, i wielkie męstwo.
Może właśnie warunek najskuteczniejszej posługi duszpasterskiej. Przychodzi na myśl pokora Proboszcza z Ars i jego męczeńska wierność w posłudze
biednemu człowiekowi, każdemu „biednemu grzesznikowi”.
3. Koniecznym wyposażeniem świadka jest wiedza. Wiedza, która się spotyka z zalewem ignorancji, tak powszechnej, że może przerazić. Nie powinna.
Doświadczenie uczy wprawdzie o jej niebywałych rozmiarach: Kto choćby
zna naukę Humanae vitae i kto o niej słyszał, a „jakże uwierzą, skoro nie
usłyszeli?” (por. Rz 10, 14). Ale doświadczenie mówi także o owocach cierpliwego drążenia świadomości ludzi i ich sumień nauką Bożą. Byleby ta nauka
dzięki duszpasterskiej posłudze była obecna: głoszona i słuchana. Jeżeli jest,
bogaci i wyzwala.
W centralnym miejscu encykliki, mówiącym o podwójnym znaku „jedności i rodzicielstwa” w zbliżeniu małżeńskim, wypowiada Paweł VI przekonanie: „Sądzimy, że ludzie naszej epoki są szczególnie przygotowani
do zrozumienia, jak bardzo ta nauka jest zgodna z ludzkim rozumem”44.
43 J. Vanier, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich do życia w prawdziwej miłości, Kraków 1987,
s. 17–18.
44 HV 12.
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To, czego Jan Paweł II naucza w Familiaris consortio o potrzebie rozszerzenia grona osób bezpośrednio zainteresowanych w apostolstwie na rzecz
rodziny, jest jednocześnie wołaniem o konieczną, pogłębioną wiedzę:
Kapłani, zakonnicy i zakonnice już od początku swojej formacji winni być kierowani i stopniowo oraz odpowiednio kształtowani do swych
przyszłych zadań […] Niech biskupi dołożą starań, ażeby jak najwięcej
kapłanów przed podjęciem obowiązków w parafii odbyło kursy specjalistyczne. Gdzie indziej kursy formacyjne są organizowane okresowo przy
wyższych instytutach studiów teologicznych i pastoralnych. Niech te inicjatywy spotkają się z zachętą, poparciem, niech będzie ich coraz więcej
i oczywiście, niech będą otwarte także dla świeckich, którzy wniosą w nie
swój wkład pracy (lekarskiej, prawniczej, psychologicznej, społecznej,
wychowawczej), celem przyjścia z pomocą rodzinie45.
Doświadczenia poczynione u nas mówią o niemałych możliwościach.
Myślę tu zwłaszcza o doświadczeniach pionierskiego Instytutu Studiów
nad Rodziną w Łomiankach, wypracowującego naukowe podstawy duszpasterstwa rodzin i prowadzącego studia wyższe w zakresie nauk o rodzinie. Istnieją w Polsce także instytuty diecezjalne, niektóre o poważnym
dorobku. Czy skupiają wielu „kapłanów, zakonników i zakonnic”, którzy
„już od początku swojej formacji winni być […] odpowiednio kształtowani
do swych przyszłych zadań”? Opierając się na doświadczeniu, które jest
mi najbliższe, stwierdzić muszę, że zainteresowanie tymi studiami wśród
świeckich ma zasięg bardzo poważny, zwłaszcza w gronie studentów studiów zaocznych, uczęszczających na zajęcia często za cenę wielkich ofiar
i poświęceń osobistych i rodzinnych. Natomiast osób wymienionych przez
ojca świętego na początku jest liczba niezwykle skromna.
4. Świadkowie wyjątkowej rangi, to sami małżonkowie. To ojciec – głowa
rodziny. To matka, przed którą, „gdy ma rodzić, staje wielogłowy Smok”
(por. Ap 12, 3–4) i która często nie jest czczona i szanowana, jak chce tego
kultura polska, ale wyszydzana. To dzieci, zwłaszcza dorastające, świadkowie walk i zwycięstw. Kto uczestniczył w „Dniu rodzin” w czasie „Synodu
45 FC 70.
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rodzin” w roku 1980, widział, czym były te świadectwa dla całego wielkiego
zgromadzenia, a zwłaszcza dla ojców synodalnych46.
Nasz czas jest czasem szczególnego zapotrzebowania na świadectwa. Wiedzą o tym współczesne ruchy o różnej duchowości. Wiedzą same rodziny. Nie
obejdzie się bez tych świadectw współczesne duszpasterstwo rodzin. Niech
się nimi raduje i bogaci. Chrystus ma swoich świadków wszędzie i wszędzie
wolno ich szukać. Jak uczy sobór, apostolstwo wśród rodzin jest uprzywilejowanym miejscem samych rodzin47. Nie bez racji powiedziano w czasie
Kongresu Międzynarodowej Federacji Ośrodków Przygotowania do Małżeństwa: „Był czas, gdy męczennicy zapewniali wiarygodność Kościoła, lecz
dziś funkcja ta jakby przeszła na chrześcijańskich małżonków”48.
Encyklika stwierdza: „Wśród owoców, które dojrzewają, gdy prawo Boże
jest gorliwie przestrzegane, niezwykle cenny jest ten, że sami małżonkowie
często pragną podzielić się z innymi wynikami swoich doświadczeń”49.
Gdy Paweł VI charakteryzuje środowisko rodzinne, w którym regulacja poczęć dokonuje się zgodnie z prawem Bożym, dotyka rzeczywistości
wziętej z życia, zaświadczanej z najgłębszą radością przez małżonków –
autentycznych chrześcijan.
Najpierw w zakresie samej miłości małżeńskiej:
Nie ulega żadnej wątpliwości, że rozumne i wolne kierowanie popędami wymaga ascezy, ażeby znaki miłości, właściwe dla życia małżeńskiego, zgodne były z etycznym porządkiem, co konieczne jest zwłaszcza dla
zachowania okresowej powściągliwości. Jednakże to opanowanie, w którym przejawia się czystość małżeńska, nie tylko nie przynosi szkody miłości małżeńskiej, lecz wyposaża ją w nowe ludzkie wartości. Wymaga
ono wprawdzie stałego wysiłku, ale dzięki jego dobroczynnemu wpływowi małżonkowie rozwijają w sposób pełny swoją osobowość, wzbogacając
się o wartości duchowe50.

46 W języku polskim świadectwa te zostały opublikowane w zbiorze pt. Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, Warszawa 1986, s. 112–128.
47 Por. DA 11.
48 Kardynał G. Danneels w czasie Kongresu, jaki odbył się 12–15.05.1988 w Spa (Belgia), „Pro
mundi vita Forum”, nr 2, s. 9.
49 HV 26.
50 HV 21.
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Następnie zaś w całym życiu rodzinnym:
Opanowanie to przynosi życiu rodzinnemu obfite owoce w postaci harmonii i pokoju oraz pomaga w przezwyciężaniu innych jeszcze trudności: sprzyja trosce o współmałżonka i budzi dla niego szacunek, pomaga
także małżonkom wyzbyć się egoizmu, sprzeciwiającego się prawdziwej
miłości oraz wzmacnia w nich poczucie odpowiedzialności. A wreszcie
i dzięki opanowaniu siebie rodzice uzyskują głębszy i skuteczniejszy wpływ
wychowawczy na potomstwo: wtedy dzieci i młodzież dorastając, właściwie oceniają prawdziwe, ludzkie wartości i spokojnie oraz prawidłowo
rozwijają swoje duchowe i fizyczne siły51.
5. Uprzywilejowane tematy świadectwa, to miłość, życie i odpowiedzialne
rodzicielstwo. Inaczej: miłość, która ma źródło w Bogu i jest sprzymierzona
z życiem i życiu podporządkowana: życiu, którego Stwórcą jest Bóg.
Miłość – wartość podstawowa. Zawsze owocna, w powołaniu małżeńskim
specyficznie życiodajna: rodzicielska.
Jest w tej odwiecznej tematyce smutny rys nowości: miłość zawsze trudna,
zawsze „zadana”, bywa na naszych oczach bezlitośnie odzierana ze swej
godności na rzecz permisywizmu obyczajowego i wulgarnego „wyzwolenia
seksualnego”. Bywa też dość szczelnie izolowana od programu chrześcijańskiego życia, które inicjuje dom rodzinny i któremu służą spotkania duszpasterskie. Brak dotkliwego zapotrzebowania na rzetelny wykład o miłości
wytworzył jakąś jakby inercję, przerwaną u nas dzięki książce ks. Karola
Wojtyły Miłość i odpowiedzialność. Książka wywołała zdumienie, wypowiedziane na przykład przez świadectwo godne, by je tu zacytować: „To jest
książka, która uderza tym, że uczy o miłości mówić w sposób bardzo czysty”.
To właśnie tak. Mówi o tym cytowany już wyżej Jean Vanier:
Nie ma nic piękniejszego niż miłość pomiędzy mężczyzną i kobietą, miłość małżeńska, wyrażająca się przez czułość i jedność, czy też wzajemna
miłość osób złączonych życiem w tej samej wspólnocie. Taki bowiem dar
Bóg ofiarował ludzkości. Miłość ludzka to podstawa tego „ciała”, jakim jest

51 Tamże.
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wspólnota. […] Jest siłą uzdrawiającą, prowadzącą do dalszych uzdrowień.
Jest płodna płodnością duchową52.
O odpowiedzialnym rodzicielstwie mówi encyklika: „Ponieważ dziś
słusznie kładzie się na nie tak wielki nacisk, dlatego musi ono być należycie
rozumiane”53. „Kładzie się dziś nacisk na odpowiedzialne rodzicielstwo”
także dlatego, że do niedawna było ono zastępowane jakby samoczynną
regulacją potomstwa, zwłaszcza poprzez wysoką śmiertelność okołoporodową. Dla duszpasterza ta właśnie dziedzina, jakby nowa, tworzy gwałtowne zapotrzebowanie na pogłębioną wiedzę i zdrowe świadectwa, skoro
dotąd wśród wielu ludzi niemających złej woli panuje na przykład zamieszanie w zakresie oceny środków antykoncepcyjnych i naturalnej regulacji
poczęć. A dzieje się tak przecież 20 lat po ogłoszeniu Humanae vitae, która
wyjaśnia to podstawowe nieporozumienie54.
Odpowiedzialne rodzicielstwo to „rodzicielstwo w postaci dojrzałej
i godnej człowieka”55 – uczy Jan Paweł II.
Uczy także:
Żadną miarą nie jest ono jednostronnie skierowane tylko do ograniczania potomstwa, oznacza również gotowość przyjęcia liczniejszego potomstwa. Przede wszystkim zaś wiąże się (ono) wedle słów encykliki «z głęboką ideą należącą do obiektywnego porządku moralnego» (HV, 10). […]
Odrywając metodę od wymiaru etycznego [cnota wstrzemięźliwości –
K. M.], przestaje się dostrzegać różnicę w stosunku do innych «metod»
(sztucznych), a nawet wypowiada się takie zdania, jakby chodziło tutaj
tylko o jedną z form antykoncepcji56.
Ciało człowieka. „Teologia ciała” jest postulatem wywodzącym się
z ciągle jeszcze zachodzących wahań między „angelizmem” (jeżeli nie
manicheizmem) a hedonizmem. Pierwszy bywa niekiedy jeszcze jakimś

52
53
54
55
56

J. Vanier, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich…, dz. cyt., s. 18.
HV 10.
Por. HV 10.
J. Vanier, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich…, dz. cyt., s. 479.
Tamże.
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założeniem duszpasterskim, drugi zaś jest pokusą, która wielką falą o
 garnia
nasz świat.
Tymczasem Jan Paweł II uczy: „Wydaje się […] rzeczą w pełni uzasadnioną, ażeby słuszności norm dotyczących tak podstawowej problematyki
człowieka jak «ciało»: «stają się jednym ciałem» (Rdz 2,), szukać właśnie
w «teologii ciała»”57.
Płciowość człowieka. Czy wiedzą ludzie o tym, czy jest zła, czy dobra?
A skoro jest dobra – jakim jest dobrem? Jak się ma do celu ostatecznego i do
słów Pana Jezusa: „W niebie ani się żenić, ani za mąż wychodzić nie będą”
(por. Mt 22, 30).
Absolutyzowanie tej wartości, jak i wszystkich wartości przemijających – to jakiś podstawowy brak wiary, choć jednocześnie także antyhumanizm, z którego ratować pragnie Humanae vitae, ukazując „integralną
wizję człowieka” (cały człowiek i całe jego powołanie, „obejmujące nie tylko
porządek naturalny i domowy, ale również nadprzyrodzony i wieczny”58),
a także miłość małżeńską, biorącą początek „z Boga, który jest Miłością”
(1 J 4, 8) i jest Ojcem, „od którego bierze swe imię wszelkie ojcostwo na niebie
i na ziemi” (Ef 3, 15).
Miłość i życie. „Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 6).
Ale człowiek uporczywie rozdziela. Rozdziela także prawdę wypowiedzianą
w słowach: „będą oboje jednym ciałem” (Mt 19, 5). Rozdziela, wprowadzając
obce naturze tego związku ingerencje i obce naturze tego związku procesy.
Rozdziela prawdę małżeńskiego zbliżenia: gdy bowiem stają się jedno, staje
się także jedno „ustanowiony przez Boga nierozerwalny związek, którego
człowiekowi nie wolno samowolnie zerwać […] między oznaczeniem jedności i oznaczeniem rodzicielstwa”59. Rozdziela parodiując i fałszując: „całkowity dar z siebie” przestaje nim być i w samym zamiarze, i w realizacji.
Wolno tu może włączyć ogólniejszą refleksję, odnoszącą się do człowieka – zwolennika najbardziej tragicznych podziałów. Zaczął się w człowieku ten proces z chwilą „podziału”, jaki wybrał człowiek między sobą
a Bogiem już na początku. I cały Stary Testament to jakby dzieje skutków tego pierwotnego odejścia od Boga, które się stale powtarza, choć Bóg
57 Tamże, s. 463.
58 HV 7.
59 Por. HV 12.
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ciągle na nowo szuka człowieka, którego „tak umiłował, że Syna Swojego
Jednorodzonego dał” (por. J 3, 16).
„Co Bóg złączył” odnosi się do natury człowieka, duchowej i cielesnej
zarazem. Prawda życia małżeńskiego nie może oczywiście tego prawa respektować mniej niż prawda, którą respektować winien każdy człowiek. Nieznany autor – mistyk z okresu późnego średniowiecza powie: „Niech Bóg
nie dopuści, bym ja rozłączył to, co On złączył – ciało i ducha. Bóg bowiem
pragnie, by służono Mu zarazem ciałem i duszą, co jest słuszne, pragnie też
dać człowiekowi nagrodę tak w ciele, jak i w duszy”60.
Ciało, jego męskość i kobiecość („mężczyzną i niewiastą stworzył ich”),
życie i miłość – to wartości zharmonizowane i wzajemnie sobie podporządkowane w osiąganiu tych celów, jakie realizuje małżeństwo, i jakie, uznane
na nowo, na nowo także zostały wyrażone i uzasadnione. Uczy Jan Paweł II:
Miłość jako nadrzędna moc, którą mężczyzna i kobieta otrzymują od Boga
wraz ze swoistą „konsekracją” sakramentu małżeństwa, niesie z sobą prawidłową koordynację tych celów; wedle których w tradycyjnym nauczaniu Kościoła kształtuje się moralny (a raczej „teologalno-moralny”) ład
życia małżeńskiego. […] Tradycyjna nauka o celach małżeństwa (ich hierarchia) została w tym nowym ujęciu potwierdzona, a zarazem pogłębiona od strony życia wewnętrznego małżonków, czyli od strony małżeńskiej
i rodzicielskiej duchowości61.
Proponowane tematy nie wyczerpują listy zagadnień. Wszystkie razem
są wołaniem o światło Boże i własny wysiłek studyjny, by pomóc, a zatem
spełnić posłannictwo sługi tej Prawdy, która scala i zbawia.
6. Potrzebne jest nam tu słowo Ewangelii o budowaniu domu. Wszak posługa,
o której mówimy, buduje dom: rodzinny dom.
Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale. Gdy przyszła
60 Obłok niewiedzy, Poznań 1986, s. 76.
61 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich…, dz. cyt., s. 484.
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powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć,
ponieważ był dobrze zbudowany (Łk 6, 47–48).
Słowa Jezusowe każą też spojrzeć na inny dom: „Lecz ten, kto słucha,
a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi
bez fundamentu. Gdy potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego
był wielki” (Łk 6, 49).
Tak wygląda współczesność. Pełna zarozumiałości i wiary w pozornie nieograniczony postęp techniki, namawia na kontestację Kościoła,
a w Kościele na sprzeciw wobec prawa Bożego, stwarzając stan skrajnego
zagrożenia człowieka, a wraz z nim jego środowiska naturalnego. Człowiek, „wolny i odpowiedzialny współpracownik Boga-Stwórcy w przekazywaniu życia ludzkiego”62, niszczy siebie i sieje zniszczenie wokół siebie.
Stało się jasne: „Humanae vitae” ocala „humanam vitam” we wszystkich
w ymiarach tego życia.
I to jest argument na rzecz encykliki najbardziej bijący w oczy. Zdolny
jest obudzić i przekonać – jeżeli został zachowany rozsądek i jeżeli istnieje
jeszcze dobra wola. Dzieje się bowiem za naszych dni Jeremiaszowe:
Bo podwójne zło popełnił mój naród:
opuścili Mnie, źródło żywej wody,
żeby wykopać sobie cysterny,
cysterny popękane,
które nie utrzymują wody.
[…] Twoja niegodziwość cię karze,
a twoje niewierności cię osądzają,
Wiedz zatem i przekonaj się,
jak przewrotne i pełne goryczy jest to,
że opuściłaś Pana, Boga swego,
a nie odczuwałaś lęku przede Mną (Jr 2, 13.19).
Jeremiaszowe „mój naród” jest w naszych rozważaniach nie do ominięcia. Tutaj się sprawdza za dni naszych i nasza religijność, i nasza wiara. Jest
to prawda do przyjęcia bardzo trudna, ale innej nie ma. „Po owocu poznaje
62 HV 1.
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się każde drzewo”, mówi Pan Jezus (Łk 6, 44). „Jaki z tego pożytek […], skoro
ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? […]
wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami; martwa jest sama w sobie” –
mówi Apostoł Chrystusowy (Jk 2, 14.17).
Antykoncepcja i skojarzone z nią dzieciobójstwo u nas jest ważnym objawieniem prawdy o poziomie i zadaniach naszego duszpasterstwa. Nasz rzetelny rachunek sumienia nie może ominąć pytań o to, czy taka może być
nasza dalsza droga? I jaka przyszłość – doczesna i wieczna?
„Mój naród”. Może choćby kilka danych przekazanych – w sposób
oględny i spokojny – na podstawie urzędowego raportu Komisji Ludnościowej
z ostatnich lat. Z raportu wynika, że (streszczamy):
– Wchodzimy […] w bieżących latach w zakresie urodzeń na rodzaj równi
pochyłej, na której – przynajmniej w najbliższym czasie – ruch m
 ożliwy
wydaje się tylko ku dołowi;
– Mamy do odnotowania nowy narastający trend: jakby mniejszej skłonności do posiadania dzieci wśród pokolenia wchodzącego w okres formowania rodziny (dodajmy: trend ten startuje z bardzo już nikłej skłonności
do posiadania dzieci);
– Obniżenie się współczynnika małżeństw […], niekorzystne przekształcenia w strukturze wieku ludności oraz zmiany w postawach wobec
zawierania związków małżeńskich; wzrasta liczba rozwodów, w następstwie czego jest obecnie corocznie około 50 tysięcy dzieci pozbawionych normalnego pełnego ogniska rodzinnego i normalnych warunków
wychowawczych;
– W sumie spadek skłonności do zawierania małżeństw oraz rosnąca łatwość decyzji o rozwodzie; zwłaszcza wśród młodych (większość rozwodów przypada na pierwsze 10 lat trwania związku małżeńskiego), wydają się naruszać tradycyjną w naszym społeczeństwie hierarchię wartości,
stanowiącą dotąd siłę tego społeczeństwa: wysoką wartość małżeństwa
i rodziny, a także odpowiedzialność za powołanie do życia i wspólne
wychowanie dziecka;
– Już w tej chwili mniej więcej tyle dzieci pozbawionych jest w naszym
kraju corocznie życia w okresie prenatalnym, co przychodzi na świat. Są to
dane straszliwe i zawstydzające, a ich konsekwencje moralne i zdrowotne
znaczą w skali życia narodowego;
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– Obraz stanu demograficznego naszego społeczeństwa zawartego w „Raporcie”, problem zdrowotności i umieralności stanowi obszar
najbardziej niepokojący, zgoła każący bić na alarm63.

Wnioski
Dobry Pasterz mówi: „Żal mi ludu” (por. Mt 15, 32).
1. „Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili i aby owoc wasz trwał”
(J 15, 16) – mówi Ten, który duszpasterza wybrał i posłał. Mówi też: „Beze
Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5).
Wszelkie duszpasterskie refleksje i wszystkie dobre rady tutaj mają
swoje ostateczne odniesienie. Jezus Chrystus jest „Kamieniem węgielnym
wybranym, drogocennym, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie
zawiedziony” (por. 1 P 2, 6).
Do duszpasterza należy być sługą wiernym – dziś (zwłaszcza dziś!) –
za niemałą cenę. Jawią się: tu słowa Apostoła: „I jestem pewien, że ani śmierć,
ani życie […] nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8, 38–39). Duszpasterz nie znajdzie ostatecznej motywacji swojej wierności poza „miłością Boga, od której nic nie jest
w stanie go odłączyć”.
Przypomnieć się godzi, że prawa tej miłości są też zawsze prawami
kapłańskiego życia duchowego. „Życie wewnętrzne niech będzie «duszą»
apostolstwa, a apostolstwo ze swej strony niech domaga się rzetelnego studium i pogłębionego życia duchowego”64 – uczył nas ojciec święty w katedrze
szczecińskiej w dniu 11 czerwca 1987, w czasie Kongresu Eucharystycznego
i podczas spotkania z kapłanami i kandydatami do kapłaństwa.
63 Raport Rządowej Komisji Ludnościowej nt. sytuacji demograficznej Polski za rok 1986
i 11 miesięcy roku 1987, za: M. Wrzeszcz, Kolejne lata chude, Sytuacja demograficzna Polski
1986/87, „Z Pomocą Rodzinie”, (1988) nr 4, s. 35–44. I taka informacja: „Począwszy od 1962
roku rodzina miejska zeszła do poziomu tak zwanej zwężonej reprodukcji. Znaczy to, że liczebność dziś żyjącej generacji nie zostaje zastąpiona taką samą liczbą jej dzieci” („Słowo
Polskie” z 5 II 1987).
64 Jan Paweł II, „Otwórzcie się na prawdę, by nieść światu nadzieję”. Przemówienie podczas spotkania z klerykami, kapłanami, zakonnikami i zakonnicami w katedrze, Szczecin, 11 VI 1987,
L’Osservatore Romano, wyd. pol., nr specjalny, 8–14 VI 1987, s. 49.
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Przypomnieć wolno także, że powołanie duszpasterza ma wzorzec jedyny
i wieczny: wzorzec „Dobrego Pasterza, który życie swoje daje za owce” (por.
J 10, 11).
Apostoł się skarżył: „Wszyscy bowiem szukają własnego pożytku, a nie –
Chrystusa Jezusa” (Flp 2, 21). Tacy bywają ci, do których jestem posłany, ja,
świadek Chrystusa. Tym bardziej mnie potrzebują.
2. Wcześnie w Objawieniu pojawiła się troska: „by społeczność Pana nie była
jak stado bez pasterza” (Lb 27, 17). A później skarga: „Przecież owce moje stały
się łupem […], bo nie było pasterza” (Ez 34, 8). Ewangelia tę skargę powtarza.
Rodzi się ona w samym sercu Zbawiciela: „A widząc tłumy ludzi litował się
nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza” (Mt 9, 36).
Dobry Pasterz „obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał […], głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości”
(Mt 9, 35). I tak czyni zawsze. A widząc wielką niedolę ludzi, mówi: „Żniwo
wprawdzie wielkie, ale robotników mało” (Mt 9, 37).
Duszpasterz jest „robotnikiem żniwa”. Jest „posłany przez Pana” (por.
Mt 9, 38). To Jego posłanie jest przedmiotem najwyższej troski i modlitwy
Kościoła posłusznego słowom Chrystusa: „Proście Pana żniwa” (Mt 9,37).
Pierwszym obowiązkiem posłanego „robotnika żniwa” jest jak Chrystus „widzieć”, „litować się”, „nauczać” i mocą Chrystusa „leczyć”. Nikt
nie ma prawa przesłonić widzenia u człowieka posłanego, on sam – także
nie. Nie może też być mało wrażliwy na to, co widzi. A więc nie może nie
nauczać i nie leczyć. Jest znakomicie wyposażony przez Pana żniwa, stale
będącego jakby do jego dyspozycji: „Proście Pana żniwa”. Jedyną możliwą
postawą człowieka posłanego jest Jezusowe: „Żal mi ludu” (Mt 15, 32). Żal
tam, gdzie są największe „choroby i słabości”.
3. Jezus umiłował to, co „małe”, i co „słabe”, i za takie upodobanie wysławiał Ojca (por. Mt 11, 25). Został posłany, „aby ubogim niósł dobrą nowinę”
(por. Łk 4, 18). Za naszych czasów okazał niezwykłą potęgę, wsławiając swą
Matkę poprzez dziecko skrajnie ubogich rodziców, Bernadettę Soubirous,
wędrującą z więziennego – dla najuboższych – „cachot” do groty-śmietnika
Massabielle. Podobnie ubogo było w Fatimie.
Tak, trzeba mieć wielkie współczucie dla ludzkiej biedy i współczesnej bezdomności wielu młodych rodzin. A jednak warto też rozważyć:
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to właśnie w bogatych krajach rodziny stają się karłowate, a narody o cywilizacji zapatrzonej w „mieć” wymierają. Także w krajach najbogatszych
pozory dają prawo obywatelstwa przekonaniu, że nie ma innej drogi dla
„kobiet w p
 otrzebie”, jak śmierć dziecka65.
Problemy społeczno-ekonomiczne współczesnego świata są paradoksalnie niesprawiedliwe: gospodarka światowa nie służy człowiekowi, służy
bogactwu, a anti-life koncerny niszczą człowieka bez żadnych skrupułów.
A jednocześnie warto może przyjrzeć się bliżej naszej biedzie. Istnieje bezspornie. A może jednak warto dostrzec, na przykład, dotąd jeszcze ogromnie wystawne, zwłaszcza wiejskie, wesela? A może warto by było podliczyć
budżet wydatków na wsi i w mieście na alkohol.
„Żal mi ludu” jest Jezusowe i to Jezus pyta: „Dzieci, czy macie co jeść?”
(J 21, 5), ale mówi także: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym
słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4, 4). Czy nie tak właśnie, także
tak, karmią się rodziny ubogie, uczciwe i liczne – to znaczy takie, dzięki
którym jeszcze ojczyzna istnieje i – da Bóg – istnieć nie przestanie.
4. „Żal mi ludu” jest Jezusowe. I Jego jest nieskończone miłosierdzie, nie
moje, choćby miała do mnie dostęp bezsensowna pokusa, że moje jest jakby
„rozsądniejsze”, więc że mam prawo niejako korygować Boga „bogatego
w miłosierdzie” (Ef 2, 4).
Gdybym o tym na serio pomyślał, nigdy bym tak nie pomyślał. Wolno
mi zaś całą moją wyrozumiałość włączyć w Jego wyrozumiałość i całą moją
miłość włączyć w Jego miłość. Tylko tak. Innej miłości nie ma i innej zbawczej wyrozumiałości nie ma. Trzeba to powtarzać: „wybitną formą miłości
dla dusz jest nie pomniejszać w niczym zbawczej nauki Jezusa Chrystusa,
niechże się ta postawa łączy z wyrozumiałością i miłością, których p
 rzykład
66
dawał sam Chrystus” .
Działalność na rzecz małżeństwa i rodziny wymaga obok rzetelnego
przygotowania także metod tej działalności właściwych i tych etapów,
jakie każe brać pod uwagę Familiaris consortio67 i nasze krajowe instrukcje
o przygotowaniu do małżeństwa.
65 Por. Katholische Nachrichten Agentur, 15 IX 1988, s. 11.
66 HV 29.
67 Por. FC 66.
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Obok przygotowania i przeżywania w rodzinie innych sakramentów
należy bardzo doceniać rolę sakramentu pokuty i pojednania: „Małżonków
zaś uczcie niezbędnej drogi modlitwy i przygotowujcie ich należycie do tego,
aby częściej, z głęboką wiarą przystępowali do Sakramentów Eucharystii
i Pokuty, aby nigdy nie upadali na duchu z powodu własnej słabości”68.
Episkopat Polski wyszedł na spotkanie zadań duszpasterskich poprzez
Instrukcję dla spowiedników. U nas jest ta Instrukcja rozpowszechniana
z podpisem arcybiskupa krakowskiego kardynała Karola Wojtyły.
5. Jest takie mocne słowo, które – bywa – budzi w duszpasterzu szczególne
upodobanie: „praktyka”. I to mocne słowo może być przeciwstawiane innemu
słowu, które wydaje się raczej słabe, właśnie „życiowo” słabe: „teoria”. Jest
to podstawowe nieporozumienie, o ważnych następstwach.
Dla dobra „praktyki” nic nie zastąpi koniecznej „teorii”: przygotowania
i studium. Żadne sympozjum, tym bardziej zaś żaden referat nie może zastąpić zgłębiania podstawowych pozycji nauczania Kościoła. Problematyka jest
rzeczywiście w pewnym sensie nowa i stale narasta – choćby pod wpływem
nowych doświadczeń (np. zapłodnienia in vitro), i całej, wspomnianej już,
rewolucji technicznej i obyczajowej.
Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że otrzymaliśmy niezwykłe kompendium teologiczno-duszpasterskie Jana Pawła II: adhortację Familiaris consortio. Czy na tym – wraz z dokładną i powtarzaną lekturą Humanae vitae, dodając pewnie także Kartę Praw Rodziny (1983) i „Wskazania
wychowawcze na temat miłości ludzkiej” (1984) oraz Donum vitae (1987),
dokumenty Stolicy Apostolskiej, poprzestaniemy? Trzeba koniecznie wyrazić nadzieję, że nie. Ale jednak od tych pozycji zacznijmy. Postanowienia
bywają pożyteczne, jeżeli są konkretne.
6. Po soborze zaczęto wyraźnie mówić o tym, że „duszpasterstwo” jest terminem mało ścisłym: człowiek nie jest „duszą”, jest złożony i z duszy, i z ciała.
Była ta prawda bardzo bliska Najwyższemu Pasterzowi Kościoła, gdy ogłaszał encyklikę Humanae vitae. Wśród „cech i wymogów miłości małżeńskiej” najpierw uczy: „Jest to przede wszystkim miłość na wskroś ludzka,
a więc zarazem zmysłowa i duchowa”. To właśnie na tej drodze małżonkowie
68 HV 29.
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„osiągną ludzką doskonałość”69. Zresztą, gdy papież wymienia następne
cechy miłości: pełna, wierna i wyłączna oraz płodna, mówi o tym, że „właśnie taka miłość daje głębokie i trwałe szczęście” i „samym rodzicom przynosi najwięcej dobra”70. Uczy o tym papież wraz z soborem i wraz z tylu
radosnymi małżonkami i szczęśliwymi rodzicami. Jest naprawdę rzeczą
niesłychanie doniosłą, by doszli oni do głosu i to nie tylko jako „pomocnicy w duszpasterstwie”, ale „świadkowie Boga życia i miłości”. To właśnie
dlatego stanowią bezcenną „pomoc w duszpasterstwie”.
Zamiast mówić o teologii „dusz-pasterskiej”, proponuje się mówić o „teologii praktycznej”, przy czym „praktyczna” oznacza związek z greckim praksis; chodzi o właściwe działanie, o uprawianie winnicy Pańskiej i budowanie
królestwa Bożego, co jednak nie ma nic wspólnego z płytkim praktycyzmem
i z tym aktywizmem, który może stać się „herezją czynu”.
Samo też słowo „duszpasterz” może mylić. „Zasadniczym pytaniem
«teologii praktycznej» jest pytanie o to, co ma Kościół czynić dziś?”71.
A więc „praktyka” – tak, natomiast płytki „praktycyzm” i „aktywizm” –
nie. Lepiej też mówić wprost o „posłudze kapłańskiej” niż „duszpasterskiej”.
I to tym więcej, że posłannictwo kapłańskie nie dzieli się na „duszpasterskie” i „poza-duszpasterskie”, z pewnym nawet jakby odcieniem wyższości na rzecz tego ostatniego. Powiedział ojciec święty w Szczecinie: „Teologia winna służyć posłannictwu, i to właśnie posłannictwu pasterskiemu
Kościoła”72.
7. Bardzo wcześnie rozpoczyna się przygotowanie do podjęcia powołania,
jakim pragnie człowieka poprowadzić Pan Bóg. Zawsze zaś jest to powołanie do miłości: „Bóg […] powołując człowieka z miłości, powołał
go jednocześnie do miłości” – zarówno w małżeństwie, jak i w dziewictwie73. Nie można więc w wychowaniu człowieka zaniedbywać już od wczesnego dzieciństwa wdrażania go do właściwej postawy wobec wszelkich

69
70
71
72
73

HV 9.
Tamże.
Bp K. Majdański, Teologia jest praktyczna, „Ateneum Kapłańskie” 1974, z. 390, s. 6.
Jan Paweł II, Otwórzcie się na prawdę, by nieść światu nadzieję…, dz. cyt., s. 50.
Por. FC 11.
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form egoizmu i do wdrażania w te cnoty społeczne, których rodzina „jest
pierwszą szkołą”74 i które tak ogromnie są potrzebne jako przygotowanie
dalsze do małżeństwa75, a potem w przygotowaniu bliższym do małżeństwa i w samym małżeństwie. Cywilizacja konsumpcyjna jest człowiekowi
przez grzech pierworodny jakoś jakby zaszczepiona i wystarczy sam brak
wysiłku wychowawczego i samowychowawczego, by się rozpanoszyła w życiu
indywidualnym i społecznym.
Rodzina – „głęboka wspólnota życia i miłości” – rozstrzygając o przyszłości Kościoła i ludzkości, rozstrzyga o losach podstawowych praw chrześcijaństwa: o miłości i „prawie życia, które dał Bóg” (por. Dz 17, 25). Rozstrzyga też o kapłańskiej posłudze, która nie może być inna niż Chrystusowa:
„Żal mi ludu”.
8. Duszpasterz, wyznawca zdrowej praktyki, wie, że rozstrzygają konkretni
ludzie, z których każdego „pragnie zbawić Bóg” (por. 1 Tm 4, 16). Jest to człowiek przejęty żalem i rozgrzeszony; jest to dziecko – każde dziecko, choć
jednocześnie przystąpi do Komunii św. ich wiele – starannie przygotowane
do I Komunii św.; jest to każda para narzeczonych ogarnięta wielką troską
duszpasterza, choć na sali konferencyjnej zjawia się może par wiele; i jest
to każde młode małżeństwo, choć we wspólnocie parafialnej jest ich tyle;
i jest każdy ojciec – także pijak, choć jest ich, niestety, tak wielu, i każda
matka, niezwykle obciążona obowiązkami domowymi, a wokół mówią,
że tylko produkcja się liczy. Każdy człowiek, każdy, narkoman i satanista też.
A człowiek rodzi się i wychowuje w rodzinie. Czy każdy tak się rodzi
i czy każdy tak się wychowuje? Jeżeli nie, zapotrzebowanie na troskę duszpasterską jest tym większe: zawsze na troskę bardzo zindywidualizowaną,
nie zaś „tłumną”.
Tak – dobra praktyka jest bardzo konkretna. Może chodzi o konkrety
ciche, jak w konfesjonale czy też w pełnieniu miłosierdzia, gdy jest lepiej,
że „nie wie lewica, co czyni prawica” (por. Mt 6, 3); może o konkrety, do których dochodzi się poprzez oddziaływanie społeczne: mass media czy też
manifestacje religijne. Bardziej bezpośrednio do nas odnoszą się te ostatnie. Co o nich powiemy?
74 Por. DWCh 3.
75 Por. FC 66.
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Wolno nam tu przywołać autorytet zmarłego Przyjaciela, znakomitego proboszcza, a potem biskupa, doświadczonego duszpasterza rodzin
śp. ks. biskupa Wilhelma Pluty. Ostrzegał: „Niech wielkie, społeczne manifestacje religijne nie mylą. Są darem Bożym, ale i ten dar Boży może nie
zostać w pełni przyjęty: dzieje się tak, gdy się konkrety naszego życia mijają
z manifestacjami: a mijają się bardzo często”.
Co jeszcze powiemy? Co z terenu naszych diecezjalnych zmagań?
Każdy człowiek, którego życie chcą u samego zarania przerwać, został
oddany przez Boga życia – w parafii, której służycie, w diecezji, której służymy – szczególnej trosce „Miłosiernych wobec najmniejszych”. Czy są?
Czy naprawdę są? I czy ratują – wraz ze mną, z każdym duszpasterzem
i pasterzem?
9. Humanae vitae woła o konkrety. Przytoczmy je, choćby za cenę powtórzeń:
– „Problem przekazywania życia […] powinien być tak rozpatrywany,
aby […] uwzględniał całego człowieka i całe jego powołanie”76. Człowieka –
osobę, człowieka – każdego.
– „,Miłość małżeńska […] początek swój czerpie jakby z najwyższego
źródła – z Boga, który «jest Miłością» i «Ojcem»”77. Program zadań wobec
każdego człowieka, powołanego do miłości:
– „Znaczenie jedności i rodzicielstwa” w zbliżeniu małżeńskim78
to wielki, choć bardzo wzniosły konkret, a jednocześnie dowód na to, jak
konkrety budują najogólniejsze wartości: samą godność rodziny, od której
zależy „przyszłość Kościoła i ludzkości”79.
– Podstawowy konkret życia małżeńskiego: „Moralna dopuszczalność korzystania z okresów niepłodności”: „Małżonkowie umieją zrezygnować ze współżycia w okresach płodności (ilekroć ze słusznych powodów przekazywanie życia nie jest pożądane): podejmują zaś współżycie
małżeńskie w okresach niepłodności po to, aby świadczyć sobie wzajemną
miłość i dochować przyrzeczonej wzajemnej wierności […], dają oni świadectwo prawdzie i w pełni uczciwej miłości”80. Chodzi, jak mówi Paweł VI,
76
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o „pokrzepienie niesione ludziom na drodze poprawnej moralnie regulacji poczęć, także w trudnych warunkach życia, pod których brzemieniem
uginają się dziś rodziny i narody”81.
– Konkretny program wychowawczy: „rozumne i wolne kierowanie popędami wymaga ascezy […]. Jednakże to opanowanie, w którym przejawia
się czystość małżeńska, […] nie przynosi szkody miłości małżeńskiej, lecz
wyposaża ją w nowe ludzkie wartości. […] małżonkowie rozwijają w sposób pełny swoją osobowość […]. Opanowanie to przynosi życiu rodzinnemu
obfite owoce”82.
– Wielki współczesny problem nowoczesnych środków przekazu,
które „podniecają zmysły i podsycają rozwiązłość obyczajów”, domaga się
„otwartego i jednogłośnego potępienia”83.
– Życie modlitwy i życie sakramentalne jako sposób „osiągnięcia
doskonałości życia małżeńskiego”84.
– I wreszcie: „w ramach powołania świeckich znajdzie się nowa i niezwykle doniosła forma apostolstwa, w której równi usługują równym. Wtedy
bowiem sami małżonkowie podejmują zadania apostolskie wobec innych
małżonków, pełniąc rolę ich przewodników”85.
– Po czym następuje konkluzja znamienna: „wśród tylu form chrześcijańskiego apostolatu ta wydaje się obecnie najpotrzebniejsza”86.
Biskupom i kapłanom – a więc wszystkim pasterzom – stawia encyklika do spełnienia własne, niezbywalne, konkretne zadania duszpasterskie: „drodzy i czcigodni Bracia w episkopacie […]. Ku wam wszystkim,
którzy stoicie na czele kapłanów, współpracowników w świętej posłudze
[…], kierujemy tę naglącą prośbę, abyście z wszelką gorliwością i niezwłocznie oddali się dziełu zabezpieczenia małżeństwa […]. Zadanie to uważajcie
za najważniejsze dzieło i obowiązek nałożony na Was w obecnych czasach”87.
– Decydującą rolę, zarówno w posłudze sakramentalnej, jak i w całym
duszpasterstwie rodzin ma to, by wszyscy duszpasterze spełnili podstawowy
obowiązek: by „mówili jednym językiem”. Powtórzmy: „Dlatego z całego
81
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serca ponownie was wzywamy, przytaczając pełne troski słowa wielkiego
Apostoła Pawła: «Zaklinam was, Bracia, na imię Pana, naszego Jezusa Chrystusa, odzywajcie się wszyscy w tym samym Duchu! Niech nie będzie wśród
was rozdwojenia! Żyjcie w jednym duchu i w jednej myśli» (1 Kor 1, 10)”88.
10. Nie można izolować duszpasterstwa spełniającego posługę wobec rodziny,
„wspólnoty życia i miłości”, od całego programu duszpasterskiego. Duszpasterstwo to winno być coraz lepiej „wyspecjalizowane”, ale jednocześnie
wchodzić musi w duszpasterstwo całościowe i „zwyczajne”, i to jako duszpasterstwo podstawowe (z rozmysłem unikamy określenia „duszpasterstwo ogólne”, gdyż jest to określenie, które myli), zajmując w duszpasterstwie „zwyczajnym” to miejsce, jakie musi zajmować, by cała działalność
duszpasterska nie pozostała pozbawiona swojej autentyczności.
Najwyższy Pasterz Kościoła, przypominając, że „przyszłość świata
i Kościoła idzie przez rodzinę”89, uczy także: „Żaden program duszpasterstwa organicznego nie może i nigdy, na żadnym poziomie, pominąć
duszpasterstwa rodzin”90.
Uczy, zwracając się do biskupów i kapłanów: „Pierwszą osobą odpowiedzialną za duszpasterstwo rodzin w diecezji jest biskup. Jako ojciec i pasterz
winien szczególnie troszczyć się o tę dziedzinę duszpasterstwa, bez wątpienia
pierwszoplanową”91.
Następnie zaś idzie papież i do diakonów stałych, i do zakonników, i do
zakonnic, i do wszystkich osób konsekrowanych, mówiąc:
Chciałbym dołączyć bardzo usilne wezwanie skierowane do osób odpowiedzialnych za Instytuty życia konsekrowanego, ażeby zechciały uznać –
zawsze przy należytym poszanowaniu własnego, pierwotnego charyzmatu – apostolstwo zwrócone do rodzin za jedno z pierwszoplanowych zadań,
które w dzisiejszej sytuacji stało się sprawą bardzo naglącą92.
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To już jest nie tylko duszpasterstwo kluczowe, ale i apostolstwo
powszechne, angażujące wszystkie stany i powołania w Kościele.
Idzie ojciec święty oczywiście także do samych rodzin:
Lecz przede wszystkim uznane być musi szczególne miejsce, które na mocy
łaski sakramentalnej w tej dziedzinie należy się posłannictwu małżonków i rodzin chrześcijańskich. Takie posłannictwo ma służyć budowaniu
Kościoła, wznoszeniu Królestwa Bożego w dziejach. Wypływa to z aktu
uległego posłuszeństwa Chrystusowi Panu. On bowiem udziela małżonkom chrześcijańskim, mocą małżeństwa podniesionego do godności sakramentu, specjalnego apostolskiego mandatu, posyłając ich jako robotników do swojej winnicy, a w sposób szczególny na pole życia rodzinnego93.
Tak więc randze zadań postawionych przed duszpasterstwem rodzin
odpowiada powszechność odpowiedzialności za troskę o rodzinę.
„Żal mi ludu”, mówi duszpasterz razem z Dobrym Pasterzem. Nigdy nie
jest sam. Został przez Niego powołany i zostaje Mu wierny – świadek Boga
życia i miłości. A „wierny jest Bóg” (1 Kor 10, 13).
Tak niesie kapłan-duszpasterz troskę profetycznej encykliki Pawła VI:
encykliki o miłości sprzymierzonej z życiem. Tak ocala i zbawia – nie sam,
z Dobrym Pasterzem, który leczy i uzdrawia wszelkie słabości i wszystkie
choroby (por. Mt 4, 24).
A temu, który jest „alter Christus”, niesie swoją pomoc i opiekę Matka:
Matka życia, którym jest Chrystus, i „Matka pięknej miłości”, bo On, Jej
Syn „do końca nas umiłował” (J 13,1).

93 FC 71.

17. Instytut Studiów nad Rodziną.
Genealogia – realizacja – perspektywy *

Czcigodni Goście i Drodzy Przyjaciele!
W wypowiedzi, która powinna scharakteryzować Instytut Studiów nad
Rodziną, mam zamiar omówić: genealogię i początki Instytutu, jego
dotychczasowy rozwój oraz perspektywy.
Przedstawię swoją relację świadomy odpowiedzialności założyciela
Instytutu (rola ta nie należy jeszcze całkiem do historii1), a więc świadomy
i szczególnego błogosławieństwa Bożego, i braków spowodowanych ludzką
słabością, przede wszystkim słabością założyciela.

* Referat pt. Instytut Studiów nad Rodziną. Genealogia – realizacja – perspektywy opublikowany w: Rodzina na przełomie wieków. Międzynarodowe Sympozjum naukowe z okazji jubileuszu 25-lecia Instytutu Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Warszawa–Łomianki, 13–14 maja 2000, red. K. Majdański, Łomianki 2000, s. 303–319.
(Opublikowany także fragment pt. Perspektywy Instytutu Studiów nad Rodziną, „Studia
nad Rodziną” R. XI (2007) nr 1–2 (20–21), s. 145–148).
1 Nuncjusz apostolski w Polsce ks. arcybiskup Józef Kowalczyk z okazji przejścia na emeryturę założyciela Instytutu jako biskupa diecezjalnego pisał w imieniu ojca świętego o potrzebie dalszego udziału założyciela w pracach Instytutu i opieki nad tymi
pracami w następujących słowach: „Uprzejmie też proszę Księdza Arcybiskupa, aby
zechciał nadal tak, jak to czynił do tego czasu, kierować i opiekować się Instytutem
Studiów nad Rodziną przy Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie” (Pismo z dnia
25 III 1992 r.).
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I. Genealogia i początki Instytutu
Będzie tutaj mowa o: 1. własnym środowisku rodzinnym, 2. formacji naukowej, 3. przeżyciach obozowych i 4. bezpośrednim „przedpolu” realizacji idei
Instytutu, a więc i o samym jego założeniu.
1. Środowisko rodzinne. Genealogia ma prawo poszukiwać dalekich śladów
późniejszych wydarzeń. W tym wypadku chodzi o przywołanie na pamięć
okresu pierwszego 20-lecia minionego wieku, okresu, w którym po długiej
niewoli ojczyzna przygotowywała się do odzyskania wolności. Na ten dziejowy proces miała decydujący wpływ cała wielka rzesza polskich rodzin.
Nawet bowiem wobec bohaterskich zrywów powstańczych kołyski naszych
domów rodzinnych okazały się niezrównaną potęgą.
W roku 1916 jedna z tych rodzin – o której właśnie wspominamy i która
wtedy kończyła swój okres rozwoju oczekiwaniem na najmłodsze narodziny po dwunastu już poprzednich narodzinach – była zmuszona emigrować z gubernialnego Kalisza, najstarszego polskiego miasta, na wieś. I tam
właśnie przewidziała Opatrzność owe ostatnie narodziny – w warunkach
ciasnoty niewielkiego wiejskiego domu, a przecież zarazem i w warunkach
radości z tego, „że się człowiek na świat narodził” (por. J 16, 21).
To tak właśnie powstawała ojczyzna: wśród rozwoju polskiej rodziny,
hartującej się w trudach i miłującej życie. Rodzina przyszłego założyciela
Instytutu była jedną z nich.
W tym samym środowisku rodzinnym dorastał wcześniej do służby
rodzinie starszy brat Walenty. Był jako szermierz prawa dzieci nienarodzonych do życia, zarazem zaś prawa rodziny do spokojnego wzrostu i rozwoju,
współpracownikiem św. Maksymiliana Marii Kolbego. Zamieszczał swoje
artykuły także m.in. w „Ateneum Kapłańskim”, najstarszym czasopiśmie
teologicznym w Polsce (1909). Autor licznych publikacji poświęconych problematyce współczesnej rodziny, twierdził: „Rola rodziny jest zbyt ważna,
by ją włączyć do którejkolwiek z nauk socjologicznych […]. [Także zaś ci],
którzy wiedzą, że rodzina to fundament postępu, dotąd nie stworzyli nauki
o rodzinie”2.
2 W. Majdański, Kołyski i potęga, Niepokalanów 1946, s. 186.
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2. Formacja naukowa. Do podjęcia tej idei było daleko nawet wtedy, gdy
zostałem alumnem Włocławskiego Seminarium Duchownego i miałem
za wykładowcę teologii moralnej, a więc także prawdy Bożej o małżeństwie i rodzinie znakomitego teologa i pedagoga, ostatnio beatyfikowanego
ks. Henryka Kaczorowskiego.
Nadto zaś, wśród członków Rady Naukowej Seminarium wyróżniały
się dwie szczególne postaci: ks. prof. Stefan Wyszyński, późniejszy Prymas Tysiąclecia, i ks. prof. Józef Iwanicki, późniejszy rektor KUL, a następnie ATK. Po latach obaj mieli udział w powstaniu Instytutu: pierwszy jako
Wielki Kanclerz ATK, drugi – jako rektor tej uczelni.
Ale to były już czasy znacznie późniejsze. Zakończeniem pobytu w seminarium włocławskim był kataklizm II wojny światowej. Dla profesorów i alumnów seminarium otworzyły się bramy miejscowego więzienia, a potem obozów koncentracyjnych. Formacja naukowa została przerwana. Trzeba będzie
do jej charakterystyki wrócić po wspomnieniu o doświadczeniach wojennych.
3. Przeżycia obozowe. Okres II wojny światowej był dla Włocławskiego Seminarium Duchownego czasem szczególnej nobilitacji. Choć bowiem na skutek
długotrwałych starań ks. biskupa Michała Kozala o otwarcie seminarium
funkcjonariusze okupacyjni dali wreszcie odpowiedź: „Od jutrzejszego dnia,
tj. 8 listopada 1939 r., będą mogły odbywać się normalne studia seminaryjne”,
to jednak kłamliwa przewrotność okupanta kazała poprzedniego wieczoru,
7 listopada, zaaresztować i Ks. Biskupa, i całą załogę seminaryjną – wszystkich obecnych w seminarium alumnów i profesorów – a jednocześnie także
prawie wszystkich księży włocławskich.
Zaczął się godny ofiar całego narodu etap więzienny i obozowy, który
jakby wbrew wszelkim oczekiwaniom stał się pod koniec obozowych przeżyć etapem troski o rodzinę. Gdy już bowiem w obozie Dachau (był to obóz,
w którym stopniowo zgromadzono wszystkich więzionych duchownych polskich) zginęła ogromna część naszych Braci i gdy widać już było, że kończy
się wojna, powstała myśl, by błagać św. Józefa, w duchowej łączności z jego
sanktuarium kaliskim, o ocalenie od ostatecznej zagłady życia tych, którzy dotąd ocaleli. Szczególnym motywem tego błagania była prośba o to,
by było nam dane jako duszpasterzom służyć rodzinom. Dokładnie tydzień
po dniu złożenia tego wspólnego Aktu Zawierzenia najstarszy hitlerowski
obóz Dachau został uwolniony. Było to 29 kwietnia 1945 roku.
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Tak nawiązała się więź między obozem w Dachau a Sanktuarium
św. Józefa w Kaliszu oraz między uzyskaną wolnością a troską o rodzinę,
obowiązującą na swój sposób każdego z ocalonych duchownych polskich.
4. Formacji naukowej ciąg dalszy. Po tej obozowej „enklawie” w obecnej
wypowiedzi wróćmy do przerwanej relacji na temat formacji naukowej.
Były to po wojnie studia uniwersyteckie we Fryburgu Szwajcarskim, gdzie
opiekunem dwóch księży polskich, byłych więźniów Dachau (został skierowany na studia również ks. Bolesław Kurzawa, brat beatyfikowanego ostatnio ks. Józefa Kurzawy), przybyłych wtedy tam na studia, był o. Józef Maria
Bocheński. Natomiast wyjątkowy wpływ intelektualno-formacyjny miał
na ogół studentów ks. prof. Xavier von Horstein, który prowadził powstały
tam wówczas Instytut Pastoralny 3.
Po powrocie do Polski i odbyciu stażu duszpasterskiego przyszło absolwentowi studiów fryburskich zająć się, zgodnie z kierunkiem studiów, także
dydaktyką z zakresu teologii małżeństwa i rodziny. Pozwoliło to dostrzec
zapotrzebowanie wykładowców z tej dziedziny w różnych seminariach polskich na odpowiednią pomoc, by doniosłe zadania wykładowców mogły
być traktowane przez nich z właściwą tej dziedzinie studiów kompetencją.
Na to zapotrzebowanie był także szczególnie wrażliwy młody pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. profesor Karol
Wojtyła, który mnie zaszczycał udziałem w swoich zainteresowaniach
naukowo-duszpasterskich.
Pogłębienie własnych zainteresowań naukowych małżeństwem i rodziną
nastąpiło w okresie przejęcia przeze mnie zadań redaktora naczelnego czasopisma „Ateneum Kapłańskie”. Bibliografia tematyczna tego okresu daje
obraz podejmowanych w tej dziedzinie wysiłków we współpracy z w ybitnymi
specjalistami z Polski i zagranicy4.
3 Relator pisał o tym z Fryburga do „Ateneum Kapłańskiego”: ks. K. Majdański, Instytut
Duszpasterski przy Uniwersytecie we Fryburgu, „Ateneum Kapłańskie” R. 39, T. 46 (1947)
z. 2 (252), s. 187–191.
4 Przykładowe tematy zeszytów podejmujących problematykę małżeństwa i rodziny: Dar
życia (z. 292, 1957), Przygotowanie do małżeństwa (z. 294, 1958), Małżeństwo (z. 295, 1958),
Rodzina (z. 296, 1958), Wychowanie (z. 297, 1958), Posłannictwo mężczyzny (z. 303, 1959),
Wychowanie do miłości I i II (z. 304–305, 1959), Małżeństwo w rozwoju (z. 307, 1960), Boże drogi życia ludzkiego (z. 309, 1960), Uświadomienie – problem teologiczny (z. 318, 1962), Rodzina
(z. 369, 1970), Duszpasterstwo rodzin I (z. 395, 1974), Duszpasterstwo rodzin II i III (z. 396–397,
1975).
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5. Szczególną okazją do dalszego rozwoju formacji był udział w II Soborze
Watykańskim, który obfitował nie tylko w oficjalne dyskusje prowadzone
w Auli soborowej, ale także w rozmowy prywatne, prowadzone w kręgu
ojców soborowych i ekspertów.
W dniu 29 X 1965 roku zabrałem w imieniu wszystkich biskupów p
 olskich
w Auli soborowej głos na temat wartości życia ludzkiego.
6. Bezpośrednim przedpolem powołania do życia Instytutu Studiów nad
Rodziną było przedstawione mi przez ówczesnego rektora tej uczelni ks. prof.
Józefa Iwanickiego oraz prorektora ks. prof. Jana Stępnia zaproszenie do prowadzenia wykładów na ATK. Władze kościelne wyraziły potrzebną zgodę.
Ważną okolicznością dla podejmowanych w ATK zajęć, które miały
nachylenie pastoralne, stało się posoborowe spojrzenie na tak zwaną „teologię
pastoralną”, przy sugestii określania jej odtąd jako „teologii praktycznej”5.
W ramach organizacji naukowej ATK, w „teologii praktycznej” chodziło,
obok proponowanych przeze mnie nauk o małżeństwie i rodzinie, także
o katechetykę, homiletykę i socjologię. Obrady specjalistów z tych dziedzin
odbywały się kilkakrotnie we Włocławku. Ustalono konkretne propozycje
nowego ukształtowania wymienionych dyscyplin naukowych. Ministerstwo Szkół Wyższych odniosło się jednak do tych propozycji negatywnie.
Na polu dalszych zmagań o przyznanie samodzielności naukowej uparcie
pozostawała dziedzina studiów nad rodziną pod tymczasową nazwą: Zakład
Teologii Praktycznej. Po długotrwałych i cierpliwych staraniach została
przekazana telegraficznie pozytywna odpowiedź Ministerstwa. Charakterystyczną okoliczność stanowiło to, że wiadomość została przesłana na kaliski adres obchodów 30-lecia uwolnienia Dachau, w dniu 29 IV 1975 roku.
Był to dzień uroczystej modlitwy dziękczynnej w Sanktuarium św. Józefa,
sprawowanej pod przewodnictwem Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wśród licznie zebranych biskupów był również obecny
metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła.
Od tego dnia mógł się rozpocząć proces organizowania nowego kierunku
studiów w Polsce: „nauki o rodzinie”.
5 Dla upowszechnienia wiedzy w tej dziedzinie został wydany podwójny zeszyt „Ateneum”
pt. Teologia jest praktyczna: Teologia jest praktyczna I, „Ateneum Kapłańskie” R. 66, T. 82 (1974)
z. 1 (390), Teologia jest praktyczna II, „Ateneum Kapłańskie”, R. 66, T. 82 (1974) z. 2 (391).
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7. I taka jest genealogia Instytutu: długa (choć została scharakteryzowana
pobieżnie) i obfitująca w wydarzenia niezwykłe.
Jest długa: obecny srebrny jubileusz przypada już w XXI wieku, sięgając,
w wyjaśnionej wyżej mierze, wczesnego okresu ubiegłego stulecia.
Znaki zaś niezwykłe to: klęska I i II wojny światowej; wyjątkowo intelektualnie bogate środowisko seminarium włocławskiego; obozy koncentracyjne, skąd nas wyprowadziła nadprzyrodzona interwencja św. Józefa, Opiekuna Rodzin; Fryburg i znowuż Włocławek, z długim okresem redagowania
„Ateneum Kapłańskiego”, poświęconego – w znaczącej mierze – problematyce soborowej oraz wychowawczej, małżeńskiej i rodzinnej; i, wreszcie,
warszawskie środowisko ATK (obecnie UKSW), gdzie powstała niemająca żadnych uprzednich wzorców inicjatywa powołania do życia instytutu
naukowego oddanego studiom nad rodziną.
Długa i dość niezwykła genealogia procesu powstania Instytutu zaczęła
już wkrótce przynosić skutki: Instytut wszedł na drogi szybkiego rozwoju,
wśród trudności, które – być może – stały się ceną tego rozwoju.
8. Miałem możność wkrótce zapoznać ks. kardynała Karola Wojtyłę z programem tworzącego się instytutu. Zdążył jeszcze odwiedzić Łomianki,
zanim drogi Boże zawiodły go do Rzymu, gdzie jest papieżem przełomu
wieków i przełomu tysiącleci, ale – co pewnie bardziej jeszcze znamienne –
papieżem rodziny.
Jan Paweł II powołał w Rzymie przy Uniwersytecie Laterańskim Instytut
Studiów nad Małżeństwem i Rodziną, a także odrębne dykasterium rzymskie poświęcone rodzinie – Papieską Radę Rodziny. Warto wspomnieć,
że utworzenie tego dykasterium było niespełnionym zamiarem papieża
św. Piusa X. Trzeba również dodać, z najgłębszą pokorą, ale zarazem i z całą
wdzięcznością wobec Najwyższego Pasterza Kościoła, że Instytut w tym
dziele miał okazję wziąć udział.
Prymas Tysiąclecia zdążył przed swą ciężką chorobą i zgonem odwiedzić bardzo skromny jeszcze ośrodek łomiankowski. Było to w dniu 6 IV
1978 roku. Dostojny gość interesował się każdym szczegółem powstającego
ośrodka naukowego, ale zdumiewające było przede wszystkim jego rozeznanie naukowej roli instytutu. W swoim przemówieniu zawarł między
innymi następujące słowa:
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W Instytucie będziecie wszystko robić, aby ukazać wyrównane zadanie
tych dwojga [powołanych do małżeństwa i życia rodzinnego – K. M.]. I dobrze będziecie czynili, Najmilsi. Jednakże zawsze będziemy musieli się pogodzić z tym – w każdym układzie społecznym, gospodarczym, politycznym, kulturalnym – że Święta Boża Rodzicielka w Betlejem i w Nazaret czy
każda matka w rodzinie domowej wypełnia najtrudniejsze i najbardziej
niezbędne zadania.
Istnieje tu wspaniała harmonia. Ta harmonia, którą Wy tu będziecie uwydatniali, urzeczywistniali, jest w religijnej i narodowej kulturze polskiej
bardzo potrzebna. Dlaczego? Dlatego, że Polacy, niezbyt zamiłowani w filozofowaniu, w uprawianiu nauk teologicznych, jednakże mocno wierzą.
Ale gorzej jest u nas w Polsce, gdy idzie o stosowanie nauk moralnych…
Do dziś dnia nauki pragmatyczne z zakresu pedagogiki, duszpasterstwa,
psychologii i socjologii, homiletyki czy katechetyki ciągle zawodzą. […]
Stąd niezbędną jest rzeczą dokonanie jakiejś syntezy wiedzy teologicznej między naukami ścisłymi z zakresu teologii a naukami stosowanymi.
I Wy taką próbę, pod kierunkiem Księdza Biskupa, tutaj podejmujecie6.

II. Dotychczasowy rozwój Instytutu
Omówię kolejno: 1. działania początkowe, 2. specyficzne trudności, 3. posługę
w Rzymie, 4. Boży dar przyjaciół.

1. Działania początkowe

Główne zadania początkowe odnosiły się do spraw personalnych, i to
zarówno na poziomie angażowania pracowników naukowych, jak i na
poziomie budzenia zainteresowania Instytutem kandydatów na studia.
Sprawą istotnie ważną był dobór nauczycieli – specjalistów z zakresu różnych dziedzin naukowych, mających tworzyć, wspólnie z przedstawicielami
6 „Wasza praca na pewno będzie owocna”. Przemówienie śp. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego,
Prymasa Polski, wygłoszone w czasie wizyty w Instytucie Studiów nad Rodziną przy Akademii
Teologii Katolickiej w dniu 6 IV 1978 r. w Łomiankach, „Zorza. Rodzinny Tygodnik Katolików”
(1982) nr 34 (1330), s. 9.
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teologii i filozofii, całość programu dydaktycznego. Chodziło przy tym,
w trosce o interdyscyplinarność studiów nad rodziną, o harmonijną współpracę przedstawicieli poszczególnych dyscyplin naukowych. Służyły temu
odbywane od początku powstania Instytutu periodyczne posiedzenia
naukowe, zawsze protokołowane. W późniejszym okresie przez pewien czas
uczestniczyli w tych posiedzeniach specjaliści zapraszani z innych uczelni.
Pomocą służyła tu z czasem publikacja, w której wyjaśniałem problematykę interdyscyplinarności7. Podstawową prawdą stało się w tej dziedzinie
nauczanie Vaticanum II o harmonii nauk: „Dlatego też badanie metodyczne
we wszelkich dyscyplinach naukowych, jeżeli tylko prowadzi się je w sposób prawdziwie naukowy i z poszanowaniem norm moralnych, naprawdę
nigdy nie będzie się sprzeciwiać wierze, sprawy bowiem świeckie i sprawy
wiary wywodzą swój początek od tego samego Boga”8.
W spotkaniach odbywanych z czasem w Instytucie z kierownictwem
Papieskiej Rady Rodziny chodziło o aktualny stan nauk zajmujących się
rodziną oraz o te kryteria, które powinny kierować organizacją nauk o rodzinie, uwzględniając integrację problematyki studiów nad rodziną ze studiami
nad problematyką życia. Owocem tych spotkań była publikacja złożona
w Papieskiej Radzie Rodziny9.

2. Specyficzne trudności

Wśród napotykanych trudności wymienić trzeba na pierwszym miejscu brak
przeświadczenia o potrzebie organizowania interdyscyplinarnych studiów
naukowych o małżeństwie i rodzinie. Daleko też było wtedy w opinii ogólnej do zrozumienia prawdy o tym, że „rodzina jest pierwszą drogą Kościoła”10. Zresztą prawda ta, nauczana konsekwentnie i wyczerpująco przez
7 Bp K. Majdański, Wspólnota życia i miłości. Zarys teologii małżeństwa i rodziny, Poznań–
Warszawa 1979 (I wyd.) oraz 1983 (II wyd.); tłum. wł. Comunione di vita e d’amore. Teologia
del matrimonio e della famiglia, Milano 1980; tłum. franc. Communauté de vie et d’amour.
Esquisse de Théologie du Mariage et de la Famille, Paris 1980.
8 KDK 36.
9 Nauki o rodzinie w relacji do duszpasterstwa rodzin i nowej ewangelizacji. Propozycje opracowane na życzenie Papieskiej Rady Rodziny, Warszawa–Łomianki 1993, ms. Obszerniejsza
wersja opracowania ukazała się drukiem pt. Nauki o rodzinie w służbie Ewangelizacji, praca
zbiorowa, Warszawa 1995.
10 Jan Paweł II, List do rodzin, nr 2.
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papieża Jana Pawła II (nauczanie to zostało rozpoczęte w naszych czasach
przez papieża Piusa XII w jego licznych przemówieniach i przez papieża
Pawła VI w jego profetycznej encyklice Humanae vitae), dotąd przebija się
z niemałymi trudnościami do świadomości ludzi nauki, podobnie jak i do
szerokiej kręgów wiernych Kościoła.
Tak tę sytuację, w aspekcie globalnych zmagań o życie ludzkie, charakteryzuje wielki znawca zagadnienia ks. prof. M. Schooyans:
U podstaw współczesnej pogardy okazywanej życiu znajduje się – niestety! – milczenie, rezygnacja czy pobłażanie pewnych teologów i pasterzy.
Niektórzy z nich są tak przerażeni walką przeciw życiu, że nie sądzą, by te
zjawiska dotyczyły w jakikolwiek sposób właśnie ich. Inni uciekają się
do kazuistycznej lub semantycznej akrobatyki i ich subtelne wątpliwości
nie tylko stają się przyczyną praktyk niemoralnych, ale także powodują
zamieszanie i błąd11.
Mówi o tej problematyce pierwszy tom naszych jubileuszowych p
 ublikacji
pt. Arena bitwy o życie12.
3. Posługa w Rzymie

Po sześciu latach istnienia Instytutu zostałem zaproszony przez papieża
Jana Pawła II do współpracy w Watykanie w przygotowaniach, a następnie
w przebiegu Synodu Biskupów 1980 roku poświęconego tematowi: „ Zadania
rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym”.
Ciąg dalszy współpracy dotyczył, jak to zostało już wyżej wspomniane,
tworzenia Papieskiej Rady Rodziny.

11 „à l’origine de ce mépris (contemporain) de la vie, on trouve hélas le silence, la démission,
voire la connivence de quelques théologiens et pasteurs. Lors de campagnes hostiles à la
vie, certains sont tellement timorés qu’ils ne se sentent guère concernés par ce qui est
en jeu. D’autres se réfugient dans des acrobaties casuistiques ou sémantiques, et leurs
subtiles ambiguïtés, outre qu’elles cautionnent des pratiques immorlaes, ont pour effet
de créer la confusion et l’erreur”, M. Schooyans, L’Évangile face au désordre mondial, Paris
1997, s. 25.
12 Abp K. Majdański, ks. M. Schooyans, J. Kłys, „Arena bitwy o życie”. Aktualna sytuacja
demograficzna w świecie i w Polsce, Łomianki 2000.

304



W służbie prawdzie o rodzinie

4. Boży dar przyjaciół i współpracowników

Dwa podane wyżej przykłady: ks. kardynała Wojtyły i Prymasa Tysiąclecia, wpisują się w niezwykłą listę osób, które w ciągu 25-lecia Instytut
odwiedzały. Kroniki zapisały wielu gości: od hierarchii kościelnej i dostojników państwowych, do parlamentarzystów i dziennikarzy (zgromadzonych na przykład na spotkaniu poświęconym Karcie Praw Rodziny), prelegentów, wykładowców (także zza granicy), księży kardynałów i biskupów,
z ks. kardynałem – Wielkim Kanclerzem UKSW i nuncjuszem apostolskim,
zarówno „podróżującym” (to obecny kard. Luigi Poggi), jak i obecnym – ks.
abp. Józefem Kowalczykiem, a także b. prefektem Kongregacji ks. kard. Pio
Laghi, i poprzednim przewodniczącym Papieskiej Rady Rodziny, ks. kard.
E. Gagnon, i obecnym ks. kard. A. López Trujillo, ks. kard. Carlo M. Martinim z Mediolanu oraz wielu innymi dostojnikami kościelnymi. Wśród
przedstawicieli władz wymieńmy przynajmniej prof. Alicję Grześkowiak,
marszałka Senatu, oraz prof. Andrzeja Stelmachowskiego i prof. Zdobysława Flisowskiego, kolejnych ministrów Edukacji Narodowej. Wspomnijmy,
choćby ogólnie, całą rzeszę zaprzyjaźnionych z nami rodzin, z różnych stron
Polski i spoza Polski.
Istnienie i działalność Instytutu, interesujące wielu ludzi, były oczywiście podstawowo uwarunkowane pracą naukowo-dydaktyczną zespołu
nauczycielskiego.
Toteż głęboką wdzięcznością ogarniamy personel naukowy, który ofiarnie pracował w ciągu tych 25 lat w różnych warunkach, często trudnych.
Radujemy się z tego, że niektórzy z nich w naszym środowisku dojrzewali
do samodzielności naukowej, w czym ofiarnie uczestniczył cały nasz zespół
dydaktyczny.
Argumentem przemawiającym za właściwym kierunkiem aspiracji
naukowych młodzieży akademickiej jest sama liczba studentów: w pierwszym roku 25-lecia 33 osoby na studiach stacjonarnych i zaocznych, obecnie – 1689 osób, korzystających ze zróżnicowanego programu studiów (studia stacjonarne i zaoczne, a także Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie,
wraz z filiami w Szczecinie i Katowicach). Radością szczególną Instytutu
są studenci z krajów wschodnich, najliczniejsi z Ukrainy, z całym gronem
księży obrządku grekokatolickiego. Są nadto studenci z Białorusi, Rosji,
a nawet z Armenii. Notujemy z satysfakcją, że na Białorusi jeden z naszych
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absolwentów został ostatnio wyniesiony do godności biskupiej. Podobnie
już dawniej stało się w Polsce.

III. Perspektywy Instytutu
Perspektywy na przyszłość widziane być mogą jako 1. troska o podstawy
dalszego istnienia i rozwoju samego Instytutu, ale także jako 2. obowiązek
posługi spełnianej niejako „na zewnątrz”, zwłaszcza w dziele ewangelizacji i apostolstwie na rzecz rodziny. W jednej i drugiej dziedzinie idziemy
i pójdziemy za wskazaniami, jakich udzielił nam Jan Paweł II w czasie
audiencji udzielonej naszej delegacji w Castel Gandolfo w dniu 9 VIII
1984 roku.
1. W pierwszej dziedzinie:
1° Zasadą naczelną zadań Instytutu jest nauczanie prawdy o rodzinie.
2° Konieczny jest więc jasny wykład i rzetelna, dobrze uzasadniona
obrona doktryny nauczanej przez Magisterium Kościoła, autentycznego
nauczyciela objawionej Prawdy Bożej.
Jak bowiem uczy papież: „Z chrześcijańskiego Objawienia wypływa właściwa antropologia oraz sakramentalna wizja małżeństwa i rodziny, zdolna
nawiązać dialog z wiedzą uzyskaną dzięki refleksji filozoficznej i naukom
humanistycznym. Ta pierwotna jedność jest też podstawą współpracy między
wykładowcami różnych przedmiotów oraz umożliwia interdyscyplinarne
badania i nauczanie”13.
„[Tymczasem zaś] istnieją systematyczne, «kościelne» studia skierowane
przeciw doktrynie Kościoła”14.
3° Idąc za wypowiedzianym w dniu 9 VIII 1984 roku wskazaniem Jana
Pawła II: „wasz Instytut może mieć rolę inspirującą”, pragniemy służyć tą rolą
nadal, szczególnie w krajach Europy Wschodniej.

13 Jan Paweł II, Ojcostwo i macierzyństwo w zamyśle Bożym. Przemówienie Papieża do uczestników Tygodnia Studiów nad małżeństwem i rodziną (27 VIII 1999), „L’Osservatore Romano”
(1999) nr 11, s. 13.
14 Por. W służbie godności małżeństwa i rodziny. 10-lecie Instytutu Studiów nad Rodziną ATK,
Łomianki 1985, s. 13.
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4° Instytut będzie zawsze świadomy tego, z jaką się sprzymierzył wartością: „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”15. Jest to miara i zadań,
i trudności, z jakimi Instytut liczy się i będzie się zawsze liczył.
5° Poprzedni Prefekt Kongregacji, której podlegamy, kard. Pio Laghi,
powiedział o naszym Instytucie: „Instytut w Łomiankach stał się prototypem innych Instytutów tego rodzaju na świecie, szczególnie zaś Instytutu
Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie”16.
Notujemy z dużą satysfakcją obecność wśród nas aktualnego Prefekta
naszej Kongregacji, J. E. Ks. Arcybiskupa Zenona Grocholewskiego. W jego
obecności i w obecności wszystkich zebranych ośmielamy się powiedzieć,
że rozwijana być powinna troska o taką samodzielność Instytutu, która
by gwarantowała właściwe funkcjonowanie i rozwój zasady interdyscyplinarności nauk o rodzinie. Czyż można byłoby nie dążyć do takich organizacyjnych i legislacyjnych warunków, w jakich pracują i rozwijają się Instytuty,
dla których nasz Instytut stał się, z łaski Bożej, „prototypem”?
2. W dziedzinie ewangelizacji i apostolstwa
1° Gromadzą się wokół Instytutu rodziny. Służymy im z radością. I tak
będzie: „Prace naukowe winny iść w kierunku wymiaru pastoralnego, gdyż
Kościół jest zbawczy (Kościół zbawia)”17.
2° Dwudziestopięcioletnia działalność i osiągnięcia Instytutu stały się
możliwe dzięki ofiarnej życzliwości wielu Przyjaciół, na czele z tymi osobami, które organizowały Instytut od początku, z nauczycielami, którzy
zechcieli podjąć wspólną drogę z tą naukową inicjatywą, jaką był i jaką jest
Instytut, co przecież niosło ze sobą ryzyko, i z tą młodzieżą akademicką,
która zaczęła tak licznie napływać do Instytutu, aż stało się niemożliwe
przyjmowanie wszystkich adeptów – ze względu na brak miejsc. Warunki
lokalowe są dostosowywane do nowych potrzeb nie bez wielu trudności,
ale także w tej dziedzinie znajdowaliśmy przyjaciół i współpracowników.
Ich działalność oddawaliśmy zawsze pod opiekę św. Józefa. Tak jest
również obecnie.
15 FC 86.
16 Wypowiedź kardynała Pia Laghiego, prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego, podczas uroczystości 20-lecia Instytutu, 1 V 1995 r.: kard. P. Laghi, Formacja przyszłych kapłanów do duszpasterstwa rodzin, w: Dwadzieścia lat nauk o rodzinie, Warszawa 1995, s. 152.
17 Por. W służbie godności małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 13.
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3° Czynimy to, zachowując wdzięczną pamięć wobec żywych i zmarłych oraz prosząc wszystkich Przyjaciół Instytutu o dalszą wierną i ofiarną
przyjaźń, której celowość gwarantuje 25-lecie, a zwłaszcza świadectwa Ojca
Świętego, omówione w odrębnej publikacji18.

Zakończenie: Przygoda życia
Czym jest Instytut?
Mówi się niekiedy w podobnych okolicznościach: „Opus vitae”. To jednak
jakby zbyt dostojne i mało ścisłe. Kamieni w tej budowli jest wiele i budowniczych wielu.
Powiedzmy raczej: przygoda życia. I to wspólna przygoda z wieloma
współpracownikami.
Tym, którzy odeszli: „Pokój wieczny!”
Tym, którzy trwają: Trwajcie!
A dopóki miłosierdzie Boga życia na to pozwoli: Trwajmy razem!
Niech rośnie i teraz, i później przyjaźń do tego środowiska, które powstało
25 lat temu, a ma trwać i służyć rodzinie w policzonych przez Opatrzność
dniach i latach.
O tej przygodzie życia, jaką jest Instytut, mówi we wzruszających słowach Jan Paweł II. Przytoczyłem te słowa jako słowa wstępne książkowej
relacji o ćwierćwieczu Instytutu19. Obecną zaś zwięzłą wypowiedź niech
te same słowa zakończą:
Dziękuję Stwórcy za ten wielki skarb, jakim jest Instytut dla Kościoła
w Polsce i dla całej naszej Ojczyzny. Jest on bowiem konkretną odpowiedzią na troskę Kościoła powszechnego o rodzinę ludzką, jest
niejako kontynuatorem tej wielkiej tradycji, która sięga początków
chrześcijaństwa. […]

18 M. Czachorowski, Ku epoce rodziny. Wskazania zawarte w listach Ojca Świętego Jana
Pawła II kierowanych do Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach, Łomianki 2000.
19 Abp K. Majdański, Ocalić prawdę o rodzinie. Srebrny jubileusz Instytutu Studiów nad Rodziną
UKSW w Łomiankach, Łomianki 2000, s. 7.
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Polecam opiece Świętej Rodziny dalszą działalność Instytutu. Niech
go strzeże i opiekuje się nim na drodze wielkiej służby rodzinie i życiu,
która jest służbą prawdzie, wolności i godności człowieka20.

20 List Ojca Świętego Jana Pawła II do Ks. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego z dnia
25 III 1995.

18. Rodzina – wierna Bożemu zamysłowi –
jako warunek ocalenia
i odnowienia Europy *

Czy wolno zaufać Europie?
Niech nam nikt nie niszczy Bożego pokoju w naszym ojczystym Domu.
Polacy umiłowali pokój od kołyski swoich dziejów. Niech więc nam i dziś
nie mąci pokoju spór, jaki ktoś rozniecił, mówiąc nam o wejściu do Europy,
w której przecież zawsze byliśmy.
Kto nam zamknął drzwi do Europy i kto chce je nam otworzyć za jakąś
niebywałą cenę? Nie tylko za cenę naszej suwerenności i za cenę utraty naszej
ojczystej ziemi, ale także za cenę wiary w Boga i za cenę wierności Jego przykazaniom, z przykazaniem: „Nie zabijaj!” włącznie. To jest srogi terroryzm.
Ta klęska idzie przez cały świat, ale w sposób szczególny dotyka Europy.
Cywilizacja śmierci, której patronuje najbardziej egoistyczny styl życia, jakim
jest hedonizm, zbiera na naszym kontynencie obfite żniwo. Tak zginął Rzym.
Należy więc wyjaśnić – i to czynię, w poczuciu pełnej odpowiedzialności:
Nie mógłby za taką Europą opowiadać się Najwyższy Pasterz Kościoła.
Nie mógłby się opowiadać za takim programem dla własnej Ojczyzny.

* Słowo podsumowania sympozjum naukowego nt. „Rodzina jako zasada integracji Europy”
w Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach, 9 V 2003 r. (fragmenty).
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Niech więc będzie pokój. Ten pokój, w imię którego byliśmy zawsze życzliwi i sąsiadom, i przybyszom z daleka, choć gorzej bywało z sąsiadami
i z przybyszami.
Niech nikt nie niweczy Bożego pokoju tego narodu, który po wielekroć
ocalił Europę i od hord tatarskich, i od potęgi ottomańskiej, i – nie tak
dawno – od nawałnicy, którą niosła Armia Czerwona. Czy trzeba przypominać, że w czasie najokrutniejszej II wojny światowej wziął ten naród
na s iebie ciężar obrony przed potęgą Hitlera i Stalina?
Może ma jakiś szczególny obowiązek o tym mówić były więzień
okresu II wojny światowej, straszliwie, wraz z tylu Polakami, prześladowany.
Za co?! Nikt tego nigdy nam nie powiedział. A chodziłoby o sprawiedliwe
świadectwo jednego z wysoko cywilizowanych krajów europejskich, który
sięga po ster w europejskiej wspólnocie i woła o naprawienie przez nas tych
krzywd, które sam zadał w sposób niezwykle okrutny.
Bo jeszcze nie zadośćuczyniono nam ogromu krzywd wojennych i powojennych, a już słychać donośne głosy mówiące o tym, że to my krzywdziliśmy. Kogo? Czy tych, którzy Polskę śmiertelnie ugodzili: i od zachodu, i od
wschodu?
Pokój – to dar Boga. Niech więc nikt nie odrzuca ani Boga, ani Jego
darów, a wśród nich – daru pokoju. Nie da nam pokoju zachłanny biznes,
egoistyczna wygoda i nienasycona konsumpcja.
Skoro zaś pokój jest darem Boga, to na spotkanie z prawdziwym pokojem
trzeba iść z wiarą i modlitwą. Tak nas uczy papież, obwołując obecny rok
Rokiem Różańca – od października, który minął, do października, który
przyjdzie1.

Czy wolno zaufać Europie bezbożnej?
Doświadczenia ludzkości mówią o tym, że budowanie „raju na ziemi” bez
Boga rodziło zawsze totalitaryzm panowania „kłamcy i zabójcy” (por.
J 8, 44) – szatana. Takie były i są źródła cywilizacji śmierci – przeciw człowiekowi, przeciw rodzinie, przeciw narodowi!

1 Por. abp K. Majdański, Przesłanie na Rok Pański 2003.
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Kto bowiem obroni człowieka, gdy zabraknie Prawdy i autorytetu
Boga? Gdy zabraknie autorytetu Jego przykazań i gdy przykazanie najwyższe: o miłowaniu Boga i człowieka, zniknie z kart pisanej obecnie dla całej
Europy konstytucji?2
Gdy zaś mówimy o budowaniu jedności, chrześcijanin zna słowa modlitwy Chrystusa: „Aby byli jedno” (por. J 17, 21). Chodzi o jedność z Nim
i w Nim.
Istnieją zaś odmienne sposoby jednoczenia: istnieje ciągle jedność Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku Zielonych Świąt – i to jest jedność
Kościoła. I jest „jedność” budowniczych wieży Babel.
Toczą się obecnie zmagania o nową wizję świata. Opowiada się ta wizja
za człowiekiem, ale jednocześnie niszczy go totalnie. Niszczy człowieka
wraz z jego podstawowym środowiskiem życia i rozwoju: z rodziną, a także
z rodziną rodzin, jaką jest naród.
W prowadzonym sporze o człowieka chodzi o prawdę. Ale „co to jest
prawda?” (J 18, 38) – bywa często powtarzane pytanie Piłata, który sądził
Chrystusa-Prawdę. Poganin sądzący Chrystusa był sceptykiem. Współczesny człowiek zaś idzie dalej, znacznie dalej, twierdząc, że nie ma prawdy
powszechnej, ale że jest wiele prawd, z prawdą przez niego wyznawaną,
subiektywną i indywidualną, a jednocześnie – narzucaną.
Taki pogląd zakłada niesłychany chaos we wszystkich wymiarach życia
i powołania człowieka.
Jest to wyniesienie człowieka po to, by go strącić z piedestału jego
niezwykłej godności: istoty stworzonej na obraz Boga3.

Świadectwo własne i świadectwo powszechne
Żyję, aby świadczyć. Świadek zaś ma obowiązek przestrzegać. Byłem ofiarą
straszliwych prób budowania potęgi ludzkiej – przeciw Bogu. Działo się
to w centrum cywilizowanej Europy.

2 Por. abp K. Majdański, Słowo wstępne, w: M. Czachorowski, Europytania. Unia Europejska
a prawa człowieka, Lublin 2003, s. 10.
3 Por. tamże, s. 5–6, 8.
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W tamtym czasie wystarczyło nosić sutannę, by być człowiekiem skazanym, więzionym i okrutnie torturowanym.
Dziś zaś wystarczy być prawdziwą, Bożą rodziną, by byli wyśmiewani
i rodzice, i dzieci. Czy to nie jest prześladowanie najlepszych ludzi, a może
i psychiczne ich torturowanie? W Polsce!
Toteż Europa wymiera i Polska wymiera. Ale jeszcze – jak słyszymy –
w zbyt małym tempie.
Ale życie stwarza tylko Pan Bóg.
Niezłomna nadzieja
Rodzino! Nie jesteś pomysłem człowieka, który chce cię zniszczyć. Jesteś
pomysłem Boga, który ocala.
Jesteś, Rodzino, tylko pozornie bezbronna.
Jesteś „arką przymierza z Bogiem w Chrystusie”4 (wyrażenie papieża
ze spotkania w Szczecinie).
Wiedz też, Rodzino, że masz święte prawo – to nie jest łaska! To jest twoje
święte prawo – liczyć na najofiarniejszą posługę ze strony Kościoła. Wszak
„rodzina jest pierwszą i najważniejszą drogą Kościoła”. Zdanie to znajduje
się w niezwykłym Liście do rodzin, przez który Jan Paweł II, Papież rodzin,
chciał „zapukać do drzwi każdego domu”, by głosić wszędzie „ewangelię
rodziny” (nr 1 i 2).
Ale to jeszcze nie wszystko: „Łaska sakramentalna – najpierw chrztu
i bierzmowania, a potem małżeństwa – wtargnęła w wasze serca niczym
świeży strumień nadprzyrodzonej miłości. Ta miłość rodzi się w łonie Trójcy
Świętej, której żywym i wymownym wizerunkiem jest ludzka rodzina”5.
Jak znaleźć ocalenie? Tak, jak przyszło ono na świat. Trzeba zaglądać
częściej niż tylko w okresie Bożego Narodzenia do groty betlejemskiej i do
Nazaretu, z każdym bratem-człowiekiem i z całą Ojczyzną, i jeszcze szerzej,
i umówić się: Odnajdźmy na nowo Chrystusa w Świętej Rodzinie, do której
mamy nie mniejsze prawo niż pasterze betlejemscy i wszyscy ludzie prości,
i mędrcy wszystkich czasów. Ta Rodzina pragnie być nasza. – Niech będzie!6

4 Jan Paweł II, Homilia do rodzin polskich, Szczecin, 11 VI 1987, nr 5.
5 Jan Paweł II, Przemówienie z 8 X 1994.
6 Por. abp K. Majdański, Rodzina – miejsce Przymierza, w: XVIII Międzynarodowy Kongres Rodziny,
Warszawa 1994, s. 46–47, oraz tenże, Przesłanie na Rok Pański 2003.

18. Rodzina – wierna Bożemu zamysłowi…
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Mówił ojciec święty niewiele dni temu w Madrycie: „Będą się rodziły
nowe owoce świętości, jeśli rodzina będzie umiała pozostać zjednoczona
niczym prawdziwe sanktuarium miłości i życia” (4 V 2003).

