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Część 5:
Troska duszpasterska
o ludzi o orientacji
homoseksualnej

Duszpasterska troska o ludzi o orientacji homoseksualnej nie jest
nowym wyzwaniem w życiu Kościoła. Już w Deklaracji o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej Persona humana Kongregacji Nauki Wiary z 29 grudnia 1975 roku czytamy: „Z pewnością
w sprawowaniu posługi duszpasterskiej należy […] homoseksualistów przyjmować z rozważną łagodnością i wzbudzać w nich
nadzieję, że kiedyś przezwyciężą trudności w dostosowaniu
społecznym. Należy również roztropnie osądzać problem ich
winy. Nie wolno jednak posługiwać się żadną metodą duszpasterską, która dawałaby im moralne usprawiedliwienie z tego
powodu, że akty homoseksualne uznano by za zgodne z sytuacją
tych osób. Według obiektywnego porządku moralnego stosunki homoseksualne są pozbawione niezbędnego i istotnego uporządkowania. W Piśmie Świętym są one potępione jako poważna
deprawacja, a nawet są przedstawione jako zgubne następstwo
odrzucenia Boga. Sąd ten nie uprawnia do stwierdzenia, że wszyscy dotknięci tą nieprawidłowością, mają tym samym winę osobistą; świadczy jednak, że akty homoseksualizmu są wewnętrznie
nieuporządkowane i w żadnym przypadku nie mogą zostać
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zaaprobowane”1. Pozostaje zatem pytanie, w jaki sposób objąć
troską duszpasterską osoby o orientacji homoseksualnej, aby nie
sprawiać wrażenia, że Kościół akceptuje tego rodzaju związki,
a jednocześnie nie potępić osób o tendencjach homoseksualnych.

1. Kwestionariusz i próba poznania
kontekstu socjalno-kulturowego
Z problemem duszpasterstwa osób homoseksualnych i prób legalizacji związków homoseksualnych musiał skonfrontować się
również synod poświęcony duszpasterskim wyzwaniom związanym z rodziną w kontekście ewangelizacji. Już w Dokumencie
przygotowawczym do synodu z 5 listopada 2013 roku zauważa
się: „Obecnie pojawiły się kwestie, jeszcze do niedawna nieznane,
od upowszechnionej praktyki wspólnego zamieszkiwania, która
nie prowadzi do małżeństwa, a niekiedy nawet wyklucza jego ideę,
aż do związków osób tej samej płci, którym nierzadko umożliwiana jest adopcja dzieci”2.
W Kwestionariuszu rozesłanym do Kościołów partykularnych
problem związku osób o tej samej płci umieszczono tuż po części
poświęconej duszpasterstwu w niektórych trudnych sytuacjach
małżeńskich, a jednocześnie przed tematami poświęconymi wychowaniu dzieci w nieregularnych sytuacjach małżeńskich czy też
otwartości małżonków na życie.
Pierwsze pytanie dotyczyło istnienia prawodawstwa cywilnego
uznającego związki osób tej samej płci i prób zrównania ich z małżeństwem3, kolejne zaś odnosiło się do stosunku Kościołów partykularnych wobec takiego ustawodawstwa i osób żyjących w takich
1
Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Persona humana, nr 8, 29.12.1975,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/zbior/t_1_27.
html (4.04.2016).
2 Dokument przygotowawczy 2013 nr 1.
3 Por. Dokument przygotowawczy 2013 nr 3, 5a.
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związkach4. Kolejne pytania nawiązywały do konkretnych sytuacji duszpasterskich, w których pojawia się pytanie, w jaki sposób
można objąć opieką pasterską osoby żyjące w związkach homoseksualnych5, czy jak powinni zachować się duszpasterze w przypadku, gdy osoby żyjące w takich związkach adoptują dzieci,
którym również należy przekazywać wiarę6.
Temat związków tej samej płci jest niewątpliwie bardzo aktualny we współczesnym świecie. Niekiedy cywilne systemy prawne niektórych państw nazywają związki osób homoseksualnych
„małżeństwami jednopłciowymi”, jednak często są one ujmowane w ogólnym sformułowaniu „zarejestrowane związki partnerskie”, przez które rozumie się usankcjonowane prawem cywilnym
związki osób dowolnej płci7. Współcześnie nawet słowo „konkubinat” zaczęło być rozumiane jako związek osób dowolnej płci, choć
powszechnie jest ono definiowane jako trwały związek mężczyzny i kobiety niepotwierdzony zawarciem związku małżeńskiego8.
Taką samą definicję przyjął w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy, powołując się na utwierdzoną tradycję językową i ujmowanie
wspólnych cech konkubinatu w nawiązaniu do modelu wspólnot
małżeńskich, a więc dotyczących wyłącznie związków osób różnej płci9. Powolny proces legalizacji związków osób tej samej płci
rozpoczął się w Europie Zachodniej i Północnej już pod koniec
Por. Dokument przygotowawczy 2013 nr 3, 5b.
Por. Dokument przygotowawczy 2013 nr 3, 5c.
6 Por. Dokument przygotowawczy 2013 nr 3, 5d.
7 Por. I. Kleniewska, Zarejestrowane związki partnerskie i małżeństwa osób tej
samej płci za granicą a prawo polskie, Warszawa 2008, s. 3 (broszura Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości).
8 Por. J. Sulima, Związki partnerskie (konkubinaty) – postulaty instytucjonalizacji, „Studenckie Zeszyty Naukowe” 17 (2014) nr 24, s. 28.
9 Por. Orzeczenie SN z dnia 6 grudnia 2007 r., IV CSK 301/07, OSNC 2009, Nr 2,
poz. 29, http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/wyrok;sn;,ic,iv,csk,
301,07,8112,orzeczenie.html (4.04.2016).
4

5
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lat 70. Polegał on początkowo na nieformalnym uznaniu par kohabitujących za gospodarstwa domowe i rodziny, co w konsekwencji prowadziło do dania im możliwości skorzystania z niektórych
praw socjalnych i majątkowych, jak np. możliwość wspólnego
zaciągnięcia kredytu10.
Z odpowiedzi nadesłanych przez poszczególne konferencje
biskupów wynika, że prawne uznanie związków osób tej samej
płci zależy w dużej mierze od kontekstu socjalno-kulturowego,
religijnego i politycznego. Biskupi mówią o trzech grupach postaw wobec homoseksualizmu: 1) grupy, w których wobec osób
homoseksualnych przeważa postawa represyjna i penalizująca,
tzn. w krajach, gdzie publiczne okazywanie homoseksualizmu
jest zakazane przez prawo cywilne11; 2) grupy, w których problem
homoseksualności jest płynny, tzn. gdy zachowania homoseksualne nie są karalne, ale zazwyczaj tolerowane, dopóki nie stają się
widoczne i publiczne. Zazwyczaj w tych krajach nie ma prawodawstwa cywilnego odnośnie do związków osób tej samej płci12;
3) grupy, które zrównują związki homoseksualne z małżeństwem,
np. w państwach, gdzie wprowadzono prawo uznające związki cywilne, a nawet małżeństwa osób tej samej płci. W kilku krajach
należy mówić o prawdziwej redefinicji małżeństwa, redukującej
małżeństwo jedynie do niektórych aspektów prawnych, jak równość w prawach i brak dyskryminacji, bez uwzględniania kwestii
antropologicznych. W krajach, w których doszło do całkowitego
zrównania prawnego małżeństw heteroseksualnych z homoseksualnymi, pozwala się nawet na adopcję dzieci przez homoseksualne
pary13. W krajach tych wierni są bardziej otwarci na poszukiwa10 Por. P. Szukalski, Rejestrowane związki osób tej samej płci we współczesnej
Europie. Dysfunkcje rodziny. „Roczniki Socjologii” 21 (2011), s. 170.
11 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 110.
12 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 111.
13 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 112.

Część 5: Troska duszpasterska o ludzi o orientacji homoseksualnej 163

nie odpowiednich form duszpasterskich, dzięki którym można
by przyjąć takie osoby w postawie szacunku i nieosądzania. Nie
oznacza to jednak, aby ci wierni byli za zrównaniem małżeństw
heteroseksualnych z cywilnymi związkami osób tej samej płci. Nie
brakuje jednak wypowiedzi, że objęcie duszpasterstwem osób żyjących w związkach homoseksualnych mogłoby być zrozumiane
jako faktyczne uznanie tych związków14.
Należy podkreślić, że wszystkie konferencje biskupów wyraziły
sprzeciw wobec redefinicji małżeństwa – rozumianego jako związek między mężczyzną i kobietą – pozwalającej na wprowadzenie
ustawodawstwa zezwalającego na związki osób o tej samej płci.
Poszczególne Kościoły lokalne szukają również słusznej równowagi między Magisterium Kościoła na temat rodziny a postawą
pełną szacunku i pozbawioną tendencji do osądzania odnośnie
do osób żyjących w związkach homoseksualnych15. W Instrumentum laboris zwraca się uwagę na wielką złożoność zagadnienia
poszukiwania odpowiedniej formy duszpasterstwa osób homoseksualnych, zwłaszcza wobec szerzącej się ideologii gender, która
w wielu regionach świata próbuje wpływać na systemy edukacyjne
i pod płaszczykiem walki z homofobią w rzeczywistości wprowadza przewrót w zrozumieniu tożsamości seksualnej człowieka16.
W praktyce proponuje się, by rozróżniać osoby, które dokonały
osobistego wyboru i żyją w swoich związkach w sposób dyskretny, nie powodując skandalu pośród innych, od osób promujących
swoim zachowaniem, często agresywnie, kulturę gejowską. Rodzi się też pewne zakłopotanie w sytuacji, kiedy z jednej strony
należy z miłosierdziem przyjąć wszystkie osoby, zaś z drugiej należy potwierdzać moralne nauczanie Kościoła, co powinno być
14 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 115.
15

Por. Instrumentum laboris 2014 nr 113.

16 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 114.
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obecne w każdym programie duszpasterskim17. Niektóre konferencje biskupów wskazały na konieczność antropologicznego
i teologicznego pogłębienia tematu seksualności ludzkiej i seksualnej różnicy między mężczyzną i kobietą, by wyraźnie przeciwstawić się ideologii gender18. Z tego powodu bardziej naglące staje
się wezwanie do odpowiedniej edukacji seksualnej w rodzinach
i szkołach, proponującej młodzieży odpowiednią wizję afektywnej
i chrześcijańskiej dojrzałości, bez pomijania zjawiska homoseksualizmu19.
W odpowiedziach nadesłanych z różnych konferencji biskupów
widoczny jest sprzeciw wobec możliwością adopcji dzieci przez pary tej samej płci. Prawne zezwolenie na adopcję dzieci przez pary
homoseksualne niesie ze sobą ryzyko dla integralności rozwoju
dziecka i jego dobra, ponadto pozbawia go naturalnego prawa
do posiadania ojca i matki. Pomimo tego, niemal jednogłośnie
podkreśla się, że gdyby takie pary zwróciły się o chrzest dziecka,
należy przyjąć je z taką samą troską i delikatnością, z jaką przyjmuje się wszystkie inne dzieci. Oczywiście, jeśli byłyby wątpliwości odnośnie do chrześcijańskiego wychowania dziecka, należy
zagwarantować odpowiednią pomoc, jak to ma miejsce w przypadku chrztu dzieci z rodzin regularnych. Zaleca się wypracowanie odpowiednich wskazówek duszpasterskich, będących pomocą
w codziennej praktyce duszpasterskiej20.

2. Duszpasterstwo osób homoseksualnych
w Relatio synodi
Z obrad III Nadzwyczajnego Zebrania Generalnego Synodu Biskupów wynika, że nauka Kościoła na temat homoseksualizmu
Por. Instrumentum laboris 2014 nr 116.
Por. Instrumentum laboris 2014 nr 117.
19 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 119.
20 Por. Instrumentum laboris 2014 nr 120.
17

18
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i związków osób tej samej płci nie uległa zmianie. Kardynał P. Erdő
w Relatio ante disceptationem odwołuje się bezpośrednio do Katechizmu Kościoła Katolickiego21, który przypomina, że Tradycja
Kościoła, opierając się na Piśmie Świętym, przedstawia homoseksualizm jako poważne zepsucie, a akty homoseksualne z samej
swojej wewnętrznej natury uważa za nieuporządkowane. Akty
homoseksualne widziane są też jako sprzeczne z prawem naturalnym, gdyż wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają one z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej
i w konsekwencji nigdy nie mogą być zaaprobowane22. Według
Katechizmu osoby o tendencjach homoseksualnych winny być
traktowane z pełnym szacunkiem, współczuciem i delikatnością
i nie doświadczać jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji23. Osoby takie są wezwane do życia w czystości24, natomiast
w duszpasterskim podejściu nie wolno popaść w formy fałszywego miłosierdzia, które dawałoby im moralne usprawiedliwienie
w oparciu o uznanie praktykowania homoseksualizmu za zgodne
z ich sytuacją25.
Chociaż w obydwu przygotowawczych Relatio niewiele miejsca
poświęca się kwestiom duszpasterstwa osób homoseksualnych,
to pojawiają się pytania, czy jako wspólnota wiernych jesteśmy
w stanie przyjąć takie osoby, gwarantując im postawę braterstwa,
a jednocześnie nie zmieniając nauki Kościoła o małżeństwie

21 Por. RAD 2014 nr 2a. La sfida educativa della famiglia: scuola di umanitá,
socialità, ecclesialità e santità.
22 Por. KKK nr 2357.
23 Por. KKK nr 2358.
24 Por. KKK nr 2359.
25 Por. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości. Zasadnicze cechy wychowania seksualnego, 1.11.1983,
nr 101, w: Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie,
red. K. Lubowicki, t. 1, Kraków 1999, s. 290.
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i rodzinie26. Pamiętając o ciągłości nauki Kościoła na temat zjawiska homoseksualizmu, w duszpasterskim podejściu do osób
o tendencjach homoseksualnych nie można pominąć Listu o duszpasterstwie osób homoseksualnych Kongregacji Nauki Wiary
z 1 października 1986 roku, w którym przestrzega się przed postawami nadmiernie przychylnymi predyspozycji homoseksualnej,
„tak dalece, że niektórzy posunęli się aż do uznania jej za obojętną
lub nawet dobrą. Należy tu bowiem sprecyzować, że szczególna
skłonność osoby homoseksualnej, choć sama w sobie nie jest grzechem, to jednak stwarza mniej lub bardziej silną skłonność do postępowania, które z punktu widzenia moralnego jest złe. Z tego
powodu sama skłonność musi być uważana za obiektywnie nieuporządkowaną. Dlatego ci, którzy mają tego rodzaju predyspozycje, powinni być podmiotem szczególnej troski duszpasterskiej,
aby nie doszli do przekonania, że realizowanie owej skłonności
w relacjach homoseksualnych jest opcją z moralnego punktu widzenia do przyjęcia”27.
Zarówno Relatio ante disceptationem, jak i Relatio post disceptationem podkreślają czytelne stanowisko Kościoła, że związki
osób tej samej płci nie mogą być w jakikolwiek sposób zrównane
z małżeństwem kobiety i mężczyzny28. Co więcej, w potwierdzonej jurysdykcji Roty Rzymskiej uznaje się, że osoba homoseksualna nie jest zdolna do przyjęcia i przekazania ius in corpus zgodnie
z wymogami prawa natury, a homoseksualizm jest przejawem niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich29.
26 Por. RPD 2014 nr 50.
27 Kongregacja Nauki Wiary, List o duszpasterstwie osób homoseksualnych,
1.10.1986, nr 3, w: Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie
i rodzinie, t. 1, dz. cyt., s. 295.
28 Por. RAD 2014 nr 2a i RPD 2014 nr 51.
29 Por. W. Góralski, Homoseksualizm a zdolność do powzięcia zgody małżeńskiej, w: Tożsamość seksualna nupturientów a zdolność do zgody małżeńskiej. Mate-
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Dużym wyzwaniem dla współczesnego Kościoła jest teoria
gender, która ma wpływ na postawy roszczeniowe osób homoseksualnych, aby legalizować związki tej samej płci. Przybliżając
tę teorię, papież Benedykt XVI mówił: „gender jest przedstawiane
jako nowa filozofia seksualności. Płeć, zgodnie z tą filozofią, nie
jest już pierwotnym faktem natury, który człowiek musi przyjąć
i osobiście wypełnić sensem, ale rolą społeczną, o której decyduje się samemu, podczas gdy dotychczas decydowało o tym społeczeństwo”30. Taka teoria jest błędna i, w opinii papieża, niesie
ze sobą głębokie zmiany antropologiczne. Człowiek w ten sposób
zaprzecza swojej naturze i decyduje, że nie była mu ona wcześniej
dana jako określona, ale to on sam ma ją dla siebie stworzyć. Kwestionuje się w ten sposób fakt, że człowiek został stworzony przez
Boga jako mężczyzna i kobieta. W konsekwencji, jeśli nie ma podziału na mężczyznę i kobietę wynikającego ze stworzenia, to nie
ma już miejsca na rodzinę, która jest rzeczywistością określoną
od początku stworzenia. Dalej papież podsumowuje: „Tam gdzie
wolność działania staje się wolnością czynienia siebie samego, nieuchronnie dochodzi do zanegowania Stwórcy, a przez to dochodzi także do poniżenia człowieka w samej istocie jego bytu, jako
stworzenia Bożego, jako obrazu Boga. W walce o rodzinę stawką
jest sam człowiek. I staje się oczywiste, że tam, gdzie dochodzi
do zanegowania Boga, niszczy się także godność człowieka. Kto
broni Boga, ten broni człowieka”31. Papieska nauka najwyraźniej
riały I Międzynarodowego Sympozjum Prawa Kanonicznego zorganizowanego przez
Katedrę Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
w Opolu 16 X 1996, red. B. W. Zubert, Opole 1998, s. 57–65.
30 Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania z kardynałami oraz pracownikami Kurii Rzymskiej i Gubernatoratu, 21.12.2012, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/speeches/2012/december/documents/hf_ben-xvi_spe_20121221_auguri-curia.html (5.04.2016).
31 Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania z kardynałami oraz pracownikami Kurii Rzymskiej i Gubernatoratu, dz. cyt.
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znalazła zrozumienie wśród wierzących, gdyż z Relatio ante disceptationem wynika, że ogromna większość katolików odrzuca
ideologię gender32, zaś w Relatio post disceptationem podkreśla
się, że niedopuszczalne jest, aby wywierano presję na pasterzy Kościoła albo uzależniano pomoc finansową organizacji międzynarodowych od przyjęcia ustawodawstwa zgodnego z teorią gender33.
W Relatio synodi z 2014 roku jedynie dwa artykuły poświęcono duszpasterskiej trosce o osoby o skłonnościach homoseksualnych. Tematykę rozpoczęto od stwierdzenia, że niektóre rodziny
przeżywają doświadczenie posiadania pośród siebie osób o skłonnościach homoseksualnych, co jest wyzwaniem duszpasterskim
dla Kościoła, który powinien takie rodziny oraz te osoby objąć
pasterską opieką34. Objęcie opieką nie oznacza w żaden sposób
akceptacji dla aktów homoseksualnych, a tym bardziej związków
osób tej samej płci. Ciągle aktualna pozostaje nauka Kościoła,
że skłonności homoseksualne same w sobie nie są grzechem, ale
akty homoseksualne oznaczają korzystanie z seksualności wbrew
jej naturze, i jeśli są spełniane dobrowolnie, nie można ich akceptować i są moralnie naganne35.
Według słów Relatio nie jest dopuszczalna nawet daleko idąca
analogia między związkami homoseksualnymi a planem Bożym
dotyczącym małżeństwa i rodziny36. Bardzo jasną wypowiedź
na ten temat znajdziemy w odpowiedziach opublikowanych
w książce Opcja preferencyjna na rzecz rodziny: „Ponieważ małżeństwo jest z natury związkiem osób różnej płci, mającym na celu
32 Por. RAD 2014 nr 2a.
33 Por. RPD 2014 nr 51.
34 Por. RS 2014 nr 55.
35 Por. A. di Cillo Pagotto, R. F. Vasa, A. Schneider, Opcja preferencyjna na rzecz
rodziny. 100 pytań i odpowiedzi wokół Synodu poświęconego rodzinie, Rzym 2015,
s. 50.
36 Por. RS 2014 nr 55.
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wydanie na świat ich wspólnych dzieci, małżeństwo może zostać
zawarte tylko między mężczyzną i kobietą. Dwie osoby tej samej
płci nie mogą zawrzeć ważnego małżeństwa, a ich współżycie nie
może stanowić rodziny we właściwym znaczeniu tego słowa. Ich
związek nie jest zgodny z naturą ani nie jest otwarty na życie i jako
taki jest moralnie niedopuszczalny”37.
Dokument synodalny wyraża głęboki sprzeciw wobec prób
wpływania na pasterzy Kościoła, by zmienili zdanie w sprawie
małżeństw homoseksualnych. Niedopuszczalne jest też wywieranie nacisków przez organizacje międzynarodowe i uzależnianie pomocy finansowej dla krajów ubogich od tego, czy zdecydują
się na wprowadzenie legislacji uznającej związki osób tej samej
płci za związki małżeńskie38. Tego typu naciski na Kościół są wywierane od dawna, czego dowodem może być wspomniany już
List o duszpasterstwie osób homoseksualnych Kongregacji Nauki
Wiary z 1986 roku, gdzie zauważa się: „Dzisiaj coraz więcej osób,
nawet wewnątrz Kościoła, wywiera nań bardzo silny nacisk, chcąc
skłonić go do zaakceptowania homoseksualnej predyspozycji, tak
jak gdyby nie była ona nieporządkiem moralnym i do zalegalizowania czynów homoseksualnych […]. Są oni także, chociaż nie
w sposób całkowicie świadomy, wyrazicielami ideologii materialistycznej, która zaprzecza transcendentnej naturze osoby ludzkiej,
jak również nadprzyrodzonemu powołaniu każdego człowieka”39.
Kongregacja przestrzega także przed grupami nacisku, które chcą
uchodzić za reprezentatywne dla wszystkich katolików o tendencjach homoseksualnych. W liście zauważa, że w grupach tych
większość stanowią ludzie, którzy albo ignorują nauczanie Ko37 A. di Cillo Pagotto, R. F. Vasa, A. Schneider, Opcja preferencyjna na rzecz rodziny…, dz. cyt., s. 51.
38 Por. RS 2014 nr 56.
39 Kongregacja Nauki Wiary, List o duszpasterstwie osób homoseksualnych,
dz. cyt., nr 9, s. 300.
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ścioła w tej materii, albo chcą je zmienić, utrzymując, że jakakolwiek krytyka wobec osób homoseksualnych i ich zachowań
jest formą niesprawiedliwej dyskryminacji. Kościół nie zgadza się
z tymi formami manipulacji i jednoznacznie odrzuca, uznając
za niebezpieczną, opinię, że aktywność homoseksualna jest równorzędna seksualnemu wymiarowi miłości małżeńskiej40.
Odwołując się do dokumentu Kongregacji Nauki Wiary z 2003
roku pt. Uwagi dotyczące projektów legalizacji związków między
osobami homoseksualnymi, przypomina się o obowiązku traktowania osób homoseksualnych z szacunkiem, współczuciem i delikatnością oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji41. Nie oznacza
to jednak, że Kościół uznaje roszczeniowe postawy lobby homoseksualnego, ale że pozostaje wierny Tradycji zaczerpniętej z Pisma Świętego, zaś osoby o takich skłonnościach, będące często
niezdolne do życia w heteroseksualnym związku małżeńskim,
wzywa do życia w czystości42.

3. Duszpasterstwo osób homoseksualnych
w dokumentach XIV Zwyczajnego Zebrania
Generalnego Synodu Biskupów
Zarówno Lineamenta, jak i Instrumentum laboris na XIV Zwyczajne Zebranie Generalne Synodu Biskupów zawierają dotychczasowe przemyślenia na temat osób o tendencjach homoseksualnych,
prób narzucania prawa zrównującego związki homoseksualne
z małżeństwami oraz duszpasterstwa tychże osób i przygotowania
40 Kongregacja Nauki Wiary, List o duszpasterstwie osób homoseksualnych,
dz. cyt., nr 9, s. 300–301.
41 Por. RS 2014 nr 55.
42 Kongregacja Nauki Wiary, Uwagi dotyczące projektów legalizacji związków
między osobami homoseksualnymi, 3.06.2003, nr 4, http://www.vatican.va/roman_
curia/congregations/ cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030731_homosexual-unions_pl.html (5.04.2016).
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odpowiednich programów duszpasterskich, uwzględniających ich
obecność w społeczeństwie i w Kościele.
Lineamenta, zawierające między innymi pytania do Relatio synodi z 2014 roku, podkreślają konieczność sprostania nowym wyzwaniom duszpasterskim, wynikającym między innymi z nowych
praw, jakie społeczeństwo proponuje osobom o skłonnościach homoseksualnych. Uwagę wspólnoty Kościoła kieruje się w stronę
rodzin, w których znajdują się osoby homoseksualne, a jednocześnie pyta się o formy, w jakich należałoby zorganizować dla tych
rodzin duszpasterstwo. Przedmiotem refleksji mają być również
sposoby objęcia troską samych osób o tendencjach homoseksualnych oraz metody przedstawiania im nauki Kościoła, aby uniknąć jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. Pojawia się
wreszcie pytanie o sposób przekazania im opartej na Objawieniu
nauki Kościoła na temat ich sytuacji43.
Warto podkreślić, że temat duszpasterstwa osób o skłonnościach homoseksualnych nie był długo dyskutowany w kręgach
językowych. Cirulus Gallicus „B” stwierdza przykładowo, że zabrakło mu czasu na refleksję nad sytuacją osób homoseksualnych
w różnych kontekstach kulturowych i nad opieką duszpasterską
Kościoła nad tymi osobami44. Circulus Anglicus „A” poświęcił
mu więcej uwagi, wskazując na konieczność pasterskiej troski nie
tylko o osoby homoseksualne, ale i ich rodziny. Kościół, na wzór
Chrystusa, z miłością obejmuje wszystkich, bez wykluczania nikogo. W sposób szczególny wzywa się członków rodzin, rodziców
i rodzeństwo osób o skłonnościach homoseksualnych, aby sercem
niepodzielnym i ze zrozumieniem przyjmowały i kochały swoich
bliskich. Relator, J. E. Kurtz, zwrócił się z zaproszeniem do synodu,
43 Por. Lineamenta 2014, Pytania dotyczące przyjęcia i pogłębienia treści Relatio
synodi, nr 40.
44 Por. RDC 2015, Circulus Gallicus „B”, https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/10/21/0803/01782.html
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aby na nowo i w całości potwierdzić oraz zaproponować naukę Kościoła na temat miłości i czystości45. Z kolei z Relatio Circulus Anglicus „C” wynika, że niektórzy chcieli usunięcia jakiegokolwiek
odniesienia do tematyki osób homoseksualnych, jednakże zdecydowano zająć się tym problemem, choć w sposób mniej obszerny.
Podkreślono konieczność zaakcentowania w dokumencie końcowym synodu, że związki osób homoseksualnych nie mogą być
w żaden sposób porównywane czy zrównywane z małżeństwem.
Z całą stanowczością zaakcentowano także, że synod nie zajmuje się kwestiami osób homoseksualnych jako takich, ale jedynie
w kontekście rodziny. Ojcowie obradujący w Circulus Anglicus „C”
zaznaczyli, że interesują się problematyką osób o tendencjach
homoseksualnych jako pasterze Kościoła i nie chcą zajmować
się samym problemem homoseksualizmu jako zjawiska46. Sporo
czasu na dyskusję nad tematem osób o skłonnościach homoseksualnych poświęcił Circulus Anglicus „D”. Niektórzy z ojców proponowali, aby nie zajmować się tym tematem, inni zaś twierdzili,
iż jest on tak aktualny, że należałoby poświęcić mu osobny synod.
Circulus Germanicus, chociaż nie zajął się bezpośrednio tematem osób homoseksualnych, dokonał analizy wpływającej na ten
problem teorii gender. Ojcowie z grupy języka niemieckiego rozpoczęli swoją refleksję od przypomnienia biblijnej prawdy, że Bóg
stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę i pobłogosławił im,
aby stali się jednym ciałem i byli płodni. Istnienie jako mężczyzna i istnienie jako kobieta charakteryzuje odmienność płciowa
oraz ta sama godność osobista. Mężczyzna i kobieta są dobrym
dziełem Bożego stworzenia. Według chrześcijańskiej antropologii,
biorąc pod uwagę jedność ciała i duszy, można w sposób analityczny rozróżnić między seksualnością biologiczną (sex) i funkcjami
45

Por. RDC 2015, Circulus Anglicus „A”.

46 Por. RDC 2015, Circulus Anglicus „C”.
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społeczno-kulturowymi poszczególnych płci (gender). Nie można
ich jednak oddzielić w sposób radykalny i arbitralny. Wszystkie
teorie, które płciowość ludzką rozumieją jako owoc późniejszej
konstrukcji społeczno-kulturowej na zasadzie arbitralnej zmienności, muszą być odrzucone. To prawda, że rola społeczna kobiety
i mężczyzny ma różne charakterystyki i zmienia się w zależności
od społeczeństwa, ale nie prowadzi do zmiany płciowej. Kościół
ze swojej strony już od wieków ma pełną świadomość roli i godności kobiety w społeczeństwie. Pozytywnym znakiem czasów jest,
że we współczesnym świecie Kościół docenia i promuje kobiety47.
Relacja końcowa Synodu Biskupów dla Ojca Świętego Franciszka z 24 października 2015 roku, osadzając rodzinę w kontekście społeczno-kulturowym, z radością zauważa, że pomimo
iż we współczesnym świecie dostrzega się rozwój nieokiełzanego indywidualizmu, wynaturzającego więzi rodzinne i dającego
pierwszeństwo idei podmiotu, który buduje się według własnych
pragnień, to również dzisiaj Pan Bóg powołuje mężczyznę i kobietę do małżeństwa, towarzyszy im w ich życiu rodzinnym i daje
im siebie jako dar48. Według Relacji końcowej rzeczywistość małżeństwa w swojej wzorcowej formie jest naszkicowana w Księdze
Rodzaju. „Mężczyzna i kobieta z ich miłością płodną i rodzącą
życie kontynuują dzieło stworzenia i współpracują ze Stwórcą
w historii zbawienia z pokolenia na pokolenie”49. Z całą stanowczością i w wielu miejscach podkreśla się, że małżeństwo jest trwałym związkiem mężczyzny i kobiety. Te słowa mają szczególne
znaczenie ze względu na próby narzucania przez świeckie systemy prawne nowej definicji małżeństwa, gdzie różnica płci nie
stanowi warunku sine qua non do zaistnienia małżeństwa oraz
47

Por. RDC 2015, Circulus Germanicus.

48 Por. RK 2015 nr 5.
49 RK 2015 nr 39.
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przy coraz głośniejszej teorii gender. Tymczasem „chrześcijaństwo
głosi, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, i pobłogosławił im, aby tworzyli jedno ciało i przekazywali życie (por.
Rdz 1, 27–28; 2, 24). Różnica między nimi, przy zachowaniu równej godności osobowej, jest pieczęcią wspaniałego Bożego stworzenia. Zgodnie z zasadą chrześcijańską duszę i ciało, jak również
płeć biologiczną (seks) oraz rolę społeczno-kulturową płci (gender) można odróżniać, ale nie rozdzielać”50.
Odnośnie do osób o skłonnościach homoseksualnych synod
przypomina, że Kościół dostosowuje się do postawy Chrystusa,
który w swojej bezgranicznej miłości ofiarował siebie samego
za każdego człowieka bez wyjątku. Biorąc więc z Niego przykład,
Kościół obejmuje swoją troską zarówno osoby homoseksualne, jak
i ich rodziny. Podobnie jak w pozostałych dokumentach synodalnych, podkreśla się konieczność szacunku do każdego człowieka,
niezależnie od jego orientacji seksualnej. Nie wyraża się zgody
na jakiekolwiek zrównanie związków osób tej samej płci z małżeństwem, a jednocześnie za całkowicie niedopuszczalne uważa
się wywieranie nacisku na Kościoły lokalne w tej sprawie lub uzależnianie pomocy materialnej dla ubogich krajów od wprowadzenia ustawodawstwa przyznającego status małżeństwa związkom
osób tej samej płci51. Warto dodać, że takie stanowisko poparło
221 ojców synodalnych na 265 obecnych, zaś 37 ojców było przeciw.
Tematyka osób o skłonnościach homoseksualnych nie była bezpośrednim przedmiotem dyskusji synodalnych, jednakże musiała
zostać podjęta w kontekście coraz częściej pojawiającej się legislacji cywilnej dopuszczającej związki osób tej samej płci, a niekiedy
zrównującej w prawach te związki z małżeństwami heteroseksualnymi. Nie bez znaczenia jest również fakt, że problematyka
50 RK 2015 nr 58.
51

Por. RK 2015 nr 76.
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związków homoseksualnych jest mocno związana z ideologią gender, która bardzo wyraźnie została odrzucona przez synod. Zarówno teoria gender, jak i związki osób tej samej płci sprzeciwiają się
chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny, skierowanej do dobra
małżonków, zrodzenia i wychowania potomstwa.

Zakończenie
Nauczanie synodalne jest w pełni zgodne z dotychczasową nauką
Kościoła i jego stanowiskiem wobec związków osób homoseksualnych. Nawet jeśli w dyskusjach grup językowych pojawiały
się głosy, aby nie prowokować środowisk homoseksualnych poprzez przypominanie im nauki Katechizmu Kościoła Katolickiego,
to faktycznie cała ta nauka została podtrzymana. Synod zajmował
się problemami rodzin we współczesnym świecie, dlatego zwrócił się również do rodzin, w których żyją osoby homoseksualne,
zachęcając je do postawy miłości wobec swoich bliskich. Synod
jest daleki od jakiejkolwiek formy dyskryminacji tych osób, ale
jednocześnie chce być wolny od nacisków zewnętrznych w głoszeniu swojej nauki. Taką wolność chce także zagwarantować
państwom biedniejszym, które nie uznają małżeństw homoseksualnych, dlatego przestrzega przed wywieraniem na nie nacisków natury ekonomicznej, uzależniającej pomoc materialną
od przyjęcia przez nie liberalnego prawa odnośnie do małżeństw
osób tej samej płci.
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