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WPROWADZENIE
W polskiej teologii pastoralnej bardzo ważnym terenem
(obszarem) badań staje się małżeństwo i rodzina. Podstawowym motywem pastoralnych dociekań w tym obszarze jest
Boży plan względem małżeństwa i rodziny, który dotyczy
mężczyzny i kobiety w konkretnej codzienności ich wspólnego życia, w określonych sytuacjach społecznych i kulturowych. Teologia pastoralna stara się poznać najważniejsze uwarunkowania, w których urzeczywistnia się dzisiaj małżeństwo
i rodzina. Poznanie takie jest niezbędną pomocą dla optymalizacji działań Kościoła w tym obszarze. Według Jana Pawła II
współczesny Kościół ma zanieść rodzinom niezmienną, a zawsze nową Ewangelię, gdyż właśnie rodziny powołane są do
przyjęcia i przeżywania planu Bożego wobec nich, w zależności od obecnych warunków świata w jakich żyją. Ponieważ
wymagania i wezwania Opatrzności zawarte są także w samych wydarzeniach historycznych, dlatego Kościół może głębiej poznawać niewyczerpaną tajemnicę małżeństwa i rodziny
również poprzez sytuacje, nurtujące pytania, niepokoje i nadzieje młodzieży, małżonków i rodziców żyjących dzisiaj
(Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 4).
Coraz większego znaczenia w działalności Kościoła nabierają wszelkie inicjatywy służące wzmocnieniu rodzin. Dlatego
Kościół powinien popierać lepsze i intensywniejsze programy
7
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przygotowania do małżeństwa, ażeby wyeliminować, na ile to
możliwe, trudności, z którymi boryka się tyle małżeństw, a bardziej jeszcze po to, aby stworzyć pozytywne warunki do powstawania i dojrzewania udanych małżeństw (Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 66). W tym duchu został
przygotowany kolejny numer Warszawskich Studiów Pastoralnych. Zawiera on wyniki badań specjalistów różnych dyscyplin
naukowych dotyczących problemu przygotowania do małżeństwa. Dzięki bogatej tematyce podjętych badań ten numer ma
charakter interdyscyplinarny. Dogłębnej refleksji teologicznopastoralnej towarzyszą wyniki badań specjalistów z zakresu
medycyny, psychologii, socjologii, pedagogiki i prawa.
W przygotowaniu tego numeru Warszawskich Studiów Pastoralnych lejtmotywem stały się wskazania Dyrektorium
Duszpasterstwa Rodzin. Przede wszystkim uwzględniono dyrektywę, że głównym celem przygotowania do małżeństwa
jest budowanie własnego charakteru, szacunek dla każdej
zdrowej wartości ludzkiej, umiejętność współżycia z innymi,
zrozumienie i rozpoznanie swojego powołania, szacunek dla
czystości, odpowiednia postawa wobec własnej rodziny i instytucji małżeństwa (nr 19). Ważne inspiracje dla artykułów
umieszczonych w tym numerze zaczerpnięto również z Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zgodnie z kan. 1055-1165 warunkiem właściwego przygotowania jest poznanie całej prawdy o małżeństwie i rodzinie, która obejmuje: minimalną
wiedzę na temat małżeństwa określoną w kan. 1096 § 1; poznanie zrywających przeszkód małżeńskich (kan. 1083-1094);
wystarczającą wiedzę do pomyślnego zdania egzaminu (kan.
1067); pouczenie o celach i istotnych przymiotach małżeństwa
(kan. 1125 n. 3); poznanie podstawowych przepisów prawa
polskiego dotyczących zawarcia małżeństwa konkordatowego
(Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja dla duszpasterzy
8
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dotycząca małżeństwa konkordatowego, 12b); przygotowanie
ich do świętości stanu małżeńskiego i jego obowiązków (kan.
1063 n. 2); pomoc duchową dla wypełnienia obowiązków małżeńskich (kan. 1128).
Artykuły zamieszczone w tym numerze Warszawskich Studiów Pastoralnych są próbą odpowiedzi na najważniejsze
pytania związane z małżeństwem i rodziną z uwzględnieniem
nauczania Kościoła, zwłaszcza II Soboru Watykańskiego,
papieży „posoborowych”, przy uwzględnieniu najnowszych
osiągnięć teologii pastoralnej. Te pytania stawiane są przez
poszczególnych ludzi, małżonków, narzeczonych, młodzież,
ale także przez pisarzy i publicystów, polityków, ekonomistów
i demografów – przez całą współczesną kulturę i cywilizację.
Jest to jedynie próba poszukiwania odpowiedzi na najbardziej
interesujące pytania, ale otwiera to możliwości prowadzenia
dalszych
badań
nad
właściwym
przygotowaniem
współczesnych kandydatów do małżeństwa i założenia
„zdrowej” rodziny.
Jan Kazimierz Przybyłowski
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Abortion procedure seriously threatens both the
somatic and mental health of the woman
Wprowadzenie

Kobieta oczekująca narodzin dziecka (zwłaszcza w przebiegu ciąży fizjologicznej), zgodnie z „Ustawą o zawodzie
(…) położnej”1, staje się podmiotem opieki świadczonej przez
(1) dr n. med., położna, opiekun SKNP, adiunkt w ZDG-P, WUM
(2) członek SKNP, studentka I roku studiów licencjackich, kierunek Położnictwo, WUM
(3) prof. dr hab. n. med., kierownik ZDP-G, prodziekan kierunku Położnictwo, WUM
1
Ustawa z dn. 15 lipca 2011 o zawodach pielęgniarki i położnej.
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położną. Kształcenie położnych w Polsce od początku XXI
wieku jest realizowane w systemie kształcenia uniwersyteckiego na trzech poziomach: licencjackim, magisterskim i doktorskim.
Położna to osoba, która została zakwalifikowana i pomyślnie ukończyła oficjalne i formalnie uznawane przez państwa,
w których się odbyły, studia położnicze oraz uzyskała kwalifikacje wymagane dla posiadania licencji i/lub rejestracji praktyki położniczej. Położna uznana jest za odpowiedzialnego
specjalistę pracującego na zasadach partnerskich z kobietami,
dając im potrzebne wsparcie, opiekę i radę w czasie ciąży, porodu i połogu, ponosząc pełną odpowiedzialność za prowadzenie porodów, zapewniając opiekę noworodkowi i niemowlęciu. Ta opieka obejmuje działania profilaktyczne, promocję
porodu normalnego, rozpoznanie komplikacji u matki lub
dziecka, ułatwienie dostępu do właściwej opieki medycznej
i przedsięwzięcie kroków zaradczych. Ważnym zadaniem położnej jest doradztwo i edukacja w zakresie zdrowia, nie tylko
w odniesieniu do kobiety, ale całej rodziny i społeczności. Ta
praca powinna obejmować edukację przedporodową i przygotowanie do rodzicielstwa i rozszerzyć się na zagadnienia dotyczące zdrowia kobiet, zdrowia seksualnego i prokreacyjnego
a także opieki nad dzieckiem. Położna może wykonywać swoją pracę w różnych miejscach włączając w to dom, lokalną
społeczność, szpital, klinikę i przychodnię.2
Czas kiedy kobieta nosi w swoim ciele nowe życie jest od
wieków nazywany stanem błogosławionym, jednak proces
przerwania ciąży nazywa się usunięciem zarodka z macicy.
Dla kobiet słowo aborcja jest zbyt dosadne i jednoznaczne,
Definicja zawodu położnej, przyjęta przez Międzynarodową Konfederację Położnych (ICM), 19 lipca 2005 Australia
2
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dlatego podejmując decyzję o wykonaniu „zabiegu” określają
go mianem TO, bo o TYM się nie rozmawia. Używane w medycynie pojęcia życia i śmierci są ukierunkowane na aspekt
biologiczny. Stanowi to swego rodzaju uproszczenie procesu
jakim jest życie ludzkie, na który składają się takie aspekty jak
aspekt psychologiczny, duchowy i społeczno-kulturowy.3
Śmierć jako realna i nieuchronna, wzbudza lęk, jednak innego
wymiaru nabiera, kiedy dokonywana jest świadomie, jest zaplanowana i stanowi swego rodzaju projekcję.
Problem aborcji dotyczy istnień ludzkich od zarania dziejów, począwszy od czasów Homera, Platona aż po dziś dzień.
Zmieniają się tylko metody oraz stosunek społeczeństwa, wynikający z lepszego dostępu do świadczeń medycznych. Jednak nadal jest to problem, który wymaga pracy nad naszymi
czynami i skłonnościami. Sens procesów życiowych jest służbą życiu i dobru bytów żyjących. Myślenie ewolucyjne, do
którego przywykliśmy, narzuca nam wyższość procesu nad
substancją, dlatego gatunek traktujemy jak jedno z ogniw niekończącego się łańcucha. Teza ta w pełni udowodniona jest
słowami prof. Any Marty Gonzales: „[…] przecież każdy gatunek, każda forma, jest celem dla samej siebie. Tym bardziej
odnosi się to do człowieka, który nie tylko jest celem dla samego siebie, ale jak powiedział Kant – jest celem sam w sobie”.4 Śmierć dla wielu z nas jest tematem tabu. Podobną postawę wykazuje personel medyczny, który bardzo często, jak
dowodzą badania, cechuje się całkowicie nieodmiennym nastawieniem wobec śmierci od reszty społeczeństwa. Jest to
B. Skuza, A. Jakubowska-Winecka, Psychologia w praktyce medycznej. PZWL, Warszawa 2007, s. 154 – 155
4
Prawo naturalne – rozmowa z Aną Martą Gonzalez, profesor etyki
Uniwersytetu Nawarry, rozmawiała Corina Davalos. Nuestro Tiempo, marzec 2007
3
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uwarunkowane członkowstwem w danej kulturze, poglądami
jakich nabieramy w procesie wychowania. Przyszli lekarze,
położne kształceni są w zakresie ratowania życia. Z tego wynika szacunek dla życia od momentu pojawienia się wzmianki
o jego istnieniu w ciele pacjentki. Przykładem na to są słowa
prof. dr hab. Petera G. Fedor-Freybergh „Szacunek dla nowego życia od samego poczęcia i uznanie dziecka za partnera
w dialogu są bardzo ważne. Dialog ten rozpoczyna się w momencie poczęcia”.5
Położna bądź lekarz są najbardziej kompetentnymi osobami
jeśli chodzi o zapewnienie każdemu nienarodzonemu dziecku
prawa do życia poprzez uświadomienie jego matki o bohaterstwie jakiego może dokonać wykorzystując fizjologię organizmu i cud narodzin w sposób dostosowany do jej stanu psychicznego.
Omówienie:
Pozwolenie na śmierć nienarodzonego…
W Polsce przerwanie ciąży przez lekarza zgodnie z ustawą
możliwe jest w trzech przypadkach:
„1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety
ciężarnej,
2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,
3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała
w wyniku czynu zabronionego”.6
5

s. 2

Życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia. Służba życiu, I/2009,

Artykuł 4a z ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
(Dz. U. nr 17, poz. 78 ze zm.)
6
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Współczesna medycyna mianuje nienarodzone dziecko
określeniem pacjenta, zatem kompletnie niezrozumiałe jest, że
jego choroba może warunkować dokonanie aborcji. Badania
z 2000 roku przeprowadzone w Wielkiej Brytanii na 3000 płodach pokazują, że diagnoza lekarzy co do stanu zdrowia płodu
ludzkiego była prawdziwa jedynie w 39% przypadków, reszta
dokonanych aborcji była wynikiem błędnej diagnozy7. Zarówno lekarz8 jak i położna mają prawo odwołania się do klauzuli
sumienia i odmówienia wykonania zabiegu, bądź asystowania
przy nim, jeśli jest on sprzeczny z uznawanymi przez nią normami etycznymi.9
Problem aborcji jest powszechny na całym świecie. W szerzeniu metod i dostępności środków znaczącą rolę odgrywa internet. Tam widnieje ogrom wypowiedzi kobiet, które nie widząc wyjścia z sytuacji w jakiej się znalazły wymieniają się
doświadczeniami oraz wspierają się nawzajem w decyzjach
o zakończeniu życia swoich nienarodzonych dzieci.
W ostatnim czasie na terenie amerykańskiego stanu Teksas
9 klinik aborcyjnych zawiesiło swoją działalność zaraz po tym
jak sąd apelacyjny uznał za istotne nowe prawo mające ograniczyć w znacznym stopniu aborcję. „Środowiska proaborcyjne
zaskarżyły podpisane w lipcu przez gubernatora przepisy,
a w szczególności te dotyczące wymogu, by lekarze aborcjoniści uzyskiwali specjalne licencje lekarskie od najbliższych
szpitali, znajdujących się nie dalej niż 50 km od danej kliniki”.10 Manifest ten jest świadectwem tego jak głęboko w psySłużba Życiu. Zeszyty Problemowe, numer specjalny 1/2012, ISSN
1507-9864
8
Artykuł 39 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. nr 136, poz. 857 ze zm.)
9
Kodeks etyki zawodu pielęgniarki i położnej Rzeczpospolitej Polskiej
10
Teksas: Organicznie aborcji. „Idziemy”, październik 2013
7
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chice kobiet zakorzenione jest przekonanie o możliwości pozbawiania prawa do życia istoty niewinnej, bezbronnej,
niebędącej naszą własnością. Określenie profesji jako lekarz
aborcjonista jest absolutnym paradoksem i kolejnym z czynników, który podświadomie ukierunkowuje zagubione kobiety
przerzucając odpowiedzialność za zabicie dziecka na personel
medyczny, który tego dokonuje.
Śmierć nienarodzonej istoty w medycynie naszych czasów
Położnictwo jest niesamowitą dziedziną, w której lekarz
i położna pełnią odpowiedzialność jednocześnie za zdrowie
matki i dziecka.11 Zdrowie rozumiane jako dobro biopsychospołeczne kobiety, ale również jako homeostazę organizmu
matki i dziecka. Dzisiejsza medycyna oferuje nam różnorodność technik umożliwiających dokonanie aborcji: aborcja
przez zastrzyk doowodniowy, aborcja przez wyssanie, aborcja
przez wyłyżeczkowanie jamy macicy, aborcja przez cięcie cesarskie lub histerektomię, aborcja przez perfuzję prostaglandyn. Wszystkie wymienione metody mają na celu zniszczenie
płodu niezdolnego do życia poza łonem matki poprzez jego
eliminację prowadzącą do bezwzględnej śmierci. Ważne jest
by wymienione wyżej metody były wyłącznie utożsamiane
z pojęciem aborcji jako środka, którego głównym celem jest
ratowanie z opresji matki spodziewającej się niechcianego
dziecka, bądź uniknięcia narodzin dziecka z wrodzonymi anomaliami. Kwestią różnicującą aborcję od poronienia pośredniego jest brak zamierzenia, lecz skutek bezpośredni i prawdoB. Chazan, Życie matki i życie dziecka przed urodzeniem. „Służba
życiu”, styczeń 2009
11
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podobny. Poronienie pośrednie może wystąpić w wyniku
zaaplikowania kobiecie ciężarnej środków mających polepszyć jej stan zdrowia, np. w przypadku nowotworu macicy,
ciąży pozamacicznej lub innej ciężkiej choroby stanowiącej
zagrożenie dla zdrowia matki. W dobie intensywnego rozwoju
medycyny możemy mówić o wykluczeniu tzw. aborcji terapeutycznej. Przypadki ratowania życia matki kosztem dziecka
zdarzają się jednak niezwykle rzadko. Nawet w przypadku
nielicznych sytuacji, w których ciąża mogłaby stanowić niebezpieczeństwo dla życia matki niedopuszczalna jest interwencja o charakterze aborcyjnym. Jak powiedział papież Pius
XII „ […] ratowanie życia matki jest celem bardzo wysokim,
ale bezpośrednie zabicie dziecka jako środka do jego osiągnięcia nie jest dozwolone […]’’.12 Jednak statusem płodu ludzkiego zajmują się nauki etyczne, dlatego nauki medyczne nie
mają prawa zabierania zdania w tych kwestiach.
Kwestią bezsporną jest natomiast fakt, że położne jako osoby najbliższe kobiecie powinny być z racji sumienia zobowiązane do uświadamiania jej o konsekwencjach planowanych
czynów i niesienia wsparcia psychicznego w sytuacji zagrożenia równowagi emocjonalnej. Potrzebne jest bardzo racjonalne
wyjaśnienie kobietom, że aborcja usprawiedliwiana racjami
zdrowia psychicznego ma niedoskonałe podstawy. Lekarze
psychiatrzy wiedzą, że stosowanie nowoczesnej terapii pozwala na usunięcie jakichkolwiek problemów psychicznych spowodowanych ciążą – potwierdzają również mnogość zaburzeń
psychicznych powstających na skutek dokonania aborcji. Położne i lekarze w swoim postępowaniu powinni kierować się
najnowszą wiedzą, która problem zagrożenia dla zdrowia i żyPius XII, Przemówienie do uczestniczek Kongresu Włoskiej Katolickiej Unii Położnych, 29 październik 1951
12
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cia chorej kobiety będącej w ciąży stawia inaczej niż w latach
ubiegłych.13 Doświadczeni lekarze twierdzą również, że kobiety którym zezwolono na aborcję obarczone są większym ryzykiem wystąpienia problemów psychicznych po jej dokonaniu.
Problemem w grupie personelu medycznego nie jest jednak
brak potrzeby powoływania się na klauzulę sumienia. Coraz
bardziej zauważa się, świadome w kwestii rozwoju embrionalnego, pokolenia położnych, które zajmują jednoznaczne stanowiska. Niepokój budzą za to instytucje, które nie respektują
prawa do wolności myśli, sumienia oraz wyznawania zagwarantowanego przez art. 9 EKPC (Europejska Konwencja Praw
Człowieka). Rozważania nad znaczeniem etycznym jakie prezentuje wypowiedź Instytutu Bioetyki PAN odnośnie powoływania się na klauzulę sumienia pokazują jak postrzegani są lekarze, pielęgniarki etc., których postawa etyczna rzekomo
odbierana jest jako „narzucanie pacjentom przekonań moralnych”.14 Sprawa słuszności aborcji zawsze będzie dzieliła społeczeństwo, jednak ważne jest, aby nasze stanowisko było silnie ugruntowane moralnie i opierało się na poszanowaniu
ludzkiej godności. Stawianie istocie ludzkiej warunku, by była
chciana przez rodziców, bo tylko wtedy otrzyma prawo do życia jest podejściem wstrząsającym, które w następstwie oznacza, że ktoś niechciany może potencjalnie zostać potraktowany jako kandydat do wyeliminowania.
Personel medyczny odgrywa ważną rolę w szerzeniu postaw właściwych etycznie tzn. dalekich od tych reprezentowanych przez inne kultury. Badania przeprowadzone w roku
B. Chazan, Życie matki i życie dziecka przed urodzeniem. …
http://wiadomosci.wp.pl/kat,61994,title,PAN-klauzula-sumienia-jest-naduzywana,wid,16180662,wiadomosc.html?ticaid=111d87#czytajdalej, 19 listopad 2013
13
14
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1999 przez Instytut Alana Guttmachera (Waszyngton) pokazały 26 milionów aborcji dokonanych w ciągu roku, co stanowi
35 aborcji na 1000 kobiet. Doskonałą syntezą tych badań są
niesamowicie trafne słowa autora, który stwierdza: „Człowiek
Zachodu może uspokoić swoje sumienie: bycie mistrzem
w prawach człowieka, godności ludzkiej i demokracji jest
czymś do pogodzenia z masową likwidacją tych, którzy nie są
akceptowani przez żywych lub silniejszych”.15
Na aprobatę zasługuje postawa Mary Doogan i Concepty
Wood – położnych pracujących w szpitalu publicznym w Glasgow, które w imię swoich przekonań odmówiły brania udziału
w przerywaniu ciąż. Ich problem rozpoczął się kiedy w 2007
roku większość zabiegów została przeniesiona do ich oddziału
położniczego. Nie brały bezpośredniego udziału w dokonywaniu aborcji, ale zostały zobowiązane przez przełożonych do
oddelegowywania odpowiedniego personelu medycznego,
nadzorowania oraz służenia radą w trakcie przeprowadzania
zabiegu. Po tym jak nie otrzymały aprobaty od rady Naczelnej
Służby Zdrowia, do której się udały, zgłosiły sprawę do sądu i,
co jest szokujące, również ją przegrały. Sędzina szkocka lady
Smith orzekła – „Nic, co muszą robić w ramach swoich zadań,
nie prowadzi do zakończenia kobiecej ciąży”. Obrońcy życia,
do których położne z Glasgow należą, rozważają apelację.16
Ich zdeterminowana postawa powinna być drogowskazem dla
wszystkich położnych, pielęgniarek borykających się z trudnościami w postawieniu swojej hierarchii wartości i przekonań
etycznych ponad prawem świeckim.
M. A. Monge, Etyka w medycynie, Ujęcie interdyscyplinarne. MediPage, Warszawa 2012, s. 127- 128, 131-132
16
M. Staniul, http://natemat.pl/3267,szkocki-sad-polozne-nie-moga
-odmowic-pomagania-w-aborcji (brak daty dodania wpisu – odczytane dnia
15.12.2013r.)
15
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Zakończenie
Dziecko będzie szczęśliwe tylko wtedy, jeśli jego rodzice
będą świadomi jakiego zaszczytu dostąpili mając możliwość
sprawdzenia się w tej roli. W obliczu dzisiejszych czasów, kiedy to wielu młodych ludzi zmaga się z problemem poczęcia
dziecka, jest to dar, który należy chronić i pielęgnować od momentu połączenia się gamet. Położna jest osobą, która może
i powinna odgrywać znaczącą rolę w kształtowaniu się rodziny jako podstawowej jednostki społecznej. Szczególnie poprzez kształtowanie właściwych postaw oraz pomoc w odkryciu instynktu rodzicielskiego jaki drzemie a priori w każdym
człowieku.
Mimo to można by pisać obszerne wywody na temat powodów jakie kobiety podają decydując się na aborcję. Najważniejsze jest abyśmy w tym gąszczu poglądów i „rozwiązań”
odnaleźli siebie i potrafili zawsze kierować się rozsądkiem.
W momencie zapłodnienia organizmu wielokomórkowego
rozpoczyna się realizacja projektu, który jest jedyny, oryginalny i niebędący powieleniem DNA matki czy ojca. Jego funkcjonowanie będzie miało miejsce do momentu śmierci. Respektując swoje przekonania nie powinniśmy jednak pozostać
obojętni na dramat jakiego doświadczają kobiety, które dokonały aborcji. Winniśmy robić to co nakazuje nam sumienie
i przekonania pamiętając jednocześnie, że nie jesteśmy upoważnieni do oceniania wartości życia, na podstawie spekulacji
dotyczących jego przyszłej wydajności.
Położna powinna stanowić wzór osobowy, dlatego ciąży na
niej wezwanie do nieustannego rozwoju osobowego, moralnego i utrzymywania stabilności w wyznawanych przekonaniach. Często zakłada się tezę, że im wyższy poziom wykształcenia tym wyższy poziom życia etycznego człowieka. Celem
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naszych czasów powinno być dążenie do bezwzględnego
wdrożenia jej w życie codzienne. Nie możemy pozwolić, aby
środowisko w jakim pracujemy, czy też obszar, w zakresie którego się poruszamy, rzutował na brak warunków do samorealizacji i korekty własnego sumienia.
W procesie kształcenia położnej uwzględniane są treści
i formy kształtujące postawy moralne i zawodowe. Już na
I roku studiów licencjackich prowadzony jest przedmiot „Filozofia i etyka zawodu położnej” jako wprowadzenie do kształtowania postaw wśród studentów. Na studiach magisterskich
obowiązkowym przedmiotem jest „Filozofia i teoria opieki położniczej”. Kolejne lata studiów w ramach zajęć teoretycznych
i praktycznych nakładają na studentów obowiązek realizacji
efektów kształcenia z dziedziny kompetencji społecznych rozumianych również jako dziedzina kształtowania postaw moralno-etycznych.
Podsumowanie
Przyszła położna przed rozpoczęciem swojej praktyki zawodowej przysięga sprawować profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem ludzkim. Ma ona obowiązek bronić prawa do
sprzeciwu sumienia, odmowy asystowania i współpracy
w działaniu aborcyjnym. Życie ludzkie jest najwyższą i niepodważalną wartością, którą należy pieczołowicie chronić
w dzisiejszym zdehumanizowanym społeczeństwie.
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Streszczenie
Aborcja (łac. abortio – poronienie). „Zabieg” przerywania
ciąży stanowi poważne zagrożenie zarówno dla zdrowia somatycznego jak i psychicznego kobiety.
Kobieta, która spodziewa się dziecka, nosi w swoim łonie
istotę o całkowicie odmiennym kodzie genetycznym. Nienarodzone dziecko jest odrębnym organizmem i nie stanowi integralnej części jej ciała. Potencjalne i obecne matki są obserwatorkami walki „cywilizacji życia i śmierci” współczesnego
świata. Stąd też ogromna odpowiedzialność spoczywa na środowisku medycznym, którego zadaniem jest użycie wszelkich
środków, by stworzyć system opieki oraz programy, które pozwolą kobiecie odkryć alternatywę dla aborcji.
Summary
A woman expecting a baby carries a being of completely
different genetic code in her blossom. Unborn child constitutes
a distinct organism and does not make up an integral part of
her body. Prospective and present mothers are watching the fight between the civilisation of life and death in the contemporary world. Thus, it it the medical environment that takes responsibility for creating an appropriate healthcare system and
programmes enabling the patients to find out the alternatives to
abortion, using all the possible measures.
Conclusion: A prospective midwife takes a vow of taking
care of human life and health prior to her clinical practice. It is
her duty to defend conscience clause and she has the right to
refuse to take part in abortion procedure. Human life is the
22
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most important and unquestionable value, that should be protected in today’s dehumanised world.
Key words: abortion, ethical problem, integral human good,
midwife
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Przygotowanie do małżeństwa
jako forma katechezy dorosłych
Preparation for marriage as a form of adult catechesis
Na początku warto sobie uświadomić, że Kościół uznał katechezę dorosłych za najważniejszy i najskuteczniejszy sposób
realizacji Chrystusowego wezwania do czynienia uczniami
i budowania dojrzałych wspólnot wiary; o ile jest on poprzedzony ewangelizacją (obecnie nową ewangelizacją). Dał temu
wyraz, bezpośrednio lub pośrednio, we wszystkich współczesnych dokumentach, które traktują o przekazie słowa Bożego
współczesnemu człowiekowi. Kościół dostrzega bowiem
w człowieku dorosłym właściwy podmiot swojej działalności
duszpasterskiej i społeczno-kulturalnej. Dlatego odnowa, dokonująca się od czasu Soboru Watykańskiego II, która swe początki posiada w ruchu kerygmatycznym, biblijno-liturgicznym i antropologicznym końca XIX i pierwszej połowy
XX wieku, uczyniła katechezę dorosłych jednym z najbardziej
istotnych zagadnień pastoralnych1.
I szerzej, wewnętrzna odnowa wspólnoty chrześcijańskiej
stawia ją w nowej roli wobec świata i współczesnej kultury.
Zob. D. Kurzydło, Kerygmatyczny i antropologiczny wymiar katechezy. Próba redefinicji katechezy, „Studia Katechetyczne” 8 (2012), 82-100.
1
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Kościół odnajduje w katechezie dorosłych dojrzały sposób na
włączenie się w integralny rozwój świata i człowieka. Nie tylko dostrzega wartość głoszonej przez siebie nauki, ale zaprasza do głębokiego dialogu, poprzez który proponuje rozwiązanie trudnych problemów społecznych czy – bardziej ogólnie
– cywilizacyjnych2. Dorosły chrześcijanin, przez całe życie
odnajdujący motywy uzdalniające go do poszerzania perspektywy dojrzałej wiary, staje się twórcą kultury życia i przekształca obecne struktury życia tak, aby umożliwiły pełny rozwój rodzinie ludzkiej. Jednak świeccy, którzy posłani są przez
Chrystusa do świata, aby być sprawcami tego rozwoju, potrzebują stałego wsparcia, towarzyszenia ze strony całej wspólnoty chrześcijańskiej. W niej bowiem zdobywają odpowiednią
kompetencję dla realizacji kontynuacji dzieła stworzenia i zbawiania świata przez Boga3. Katecheza uzdalnia człowieka dorosłego do wzięcia odpowiedzialności za to dzieło. W tym sensie stanowi ona także rolę inspirującą, a zarazem krytyczną
wobec zachodzących przemian cywilizacyjnych i kulturowych. Na tym polega ewangeliczny sposób życia dojrzałego
chrześcijanina w świecie, choć rozwiązanie największych problemów społecznych nie stanowi jeszcze o osiągnięciu dojrzałego stopnia dialogu ze światem – pozwala dopiero na to pokonanie rozdźwięku, jaki tworzy się pomiędzy wiarą a kulturą,
Zob. M. Majewski, Idee przewodnie katechezy dorosłych, „Roczniki
Teologiczno-Kanoniczne” 4 (1977), 156-168; J. Gracla, Perspektywy katechizacji dorosłych, „Katecheta” 1 (1985), 27-29; J. Majka, Problem katechizacji dorosłych na tle współczesnej rzeczywistości religijno-społecznej, w:
W służbie Ludowi Bożemu, red. B. Bejze, Poznań-Warszawa 1983, 456-457.
3
Zob. M. Marczewski, Osoba a wspólnota w procesie urzeczywistniania się Kościoła, w: K. Misiaszek (red.), Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła, Warszawa 2002, 15-22; Katecheza dorosłych – diagnoza sytuacji. Od teorii do praktyki, „Katecheta” 6 (2002), 45-46.
2
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wiarą a życiem. Przywracanie jedności dokonuje się dzięki integrowaniu tych obszarów życia ludzkiego poprzez włączenie
katechezy dorosłych w refleksję kulturową każdej epoki, a bardziej konkretnie poprzez zaangażowanie dorosłych (w tym
młodych dorosłych) w podjęcie i zrozumienie własnej egzystencji w kontekście rozwoju i podejmowanych ról czy zadań
w życiu. Konieczna jest zatem dogłębna analiza i interpretacja
egzystencjalnych pytań człowieka, który stale dąży do poprawy swego losu i wysuwa nowe rozwiązania swoich problemów4.
Przygotowanie do małżeństwa wyrazem dojrzałej
samoświadomości Kościoła i dojrzałości wiary dorosłych
Wraz z podjęciem przez Kościół odpowiednich kroków,
aby uczynić katechezę dorosłych centralnym zagadnieniem
swojej odnowy wewnętrznej, wyznacza się tej katechezie odpowiednie cele i zadania. Najważniejszym z nich jest zdobywanie dojrzałości związanej z rozwojem osobowym i pełnią
wiary na każdym etapie życia5. Ze względu na Chrystusa, który wyznaczył swym uczniom miarę tej dojrzałości, mówi się
w dokumentach o komunii z Chrystusem (DM 14; CT 5; DOK
80; KKK 426). Osiągnięcie tego ideału możliwe jest w oparciu
Zob. A. Cholewiński, Warunki skutecznego głoszenia Ewangelii
w świecie współczesnym, „Ateneum Kapłańskie” 71 (1979), 272; Katecheza
dorosłych we współczesnym Kościele, „Materiały Problemowe” 9 (1975) 3,
189-193.
5
Zob. W. Więcek, Założenia i realizacja katechezy dorosłych według
uchwał Soboru Watykańskiego II, „Studia Warmińskie” (1979), 477; K. Ołdziejewska, Podstawowe zagadnienie katechezy dorosłych, „Śląskie Studia
Historyczno-Teologiczne” 17 (1984), 77-78.
4
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o integralny wzrost całej ludzkiej osoby: a więc sfery fizycznej, psychicznej i duchowej. Jakkolwiek rozwój religijny posiada swą własną specyfikę, prawdziwa doskonałość osobowa
zależy od włączenia go w proces wzrostu całej osoby ludzkiej;
koncepcja personalistyczna leży u podstaw katechezy dorosłych6. Charakterystyka dojrzałej wiary uwypukla znaczenie
nawrócenia jako siły wyzwalającej autentyczny wzrost wiary
i dojrzewanie chrześcijanina ku pełni (mądrości chrześcijańskiej). Dojrzały chrześcijanin nie tylko jest zdolny do osobistej
przemiany i potrafi dokonywać odpowiedzialnych wyborów
w świetle wiary, którą zdobywa, ale ożywia tą wiarą różne wymiary życia społeczno-kulturalnego7. W ten sposób staje się
zdolny, by być w świecie prawdziwym świadkiem Ewangelii.
Ponieważ dojrzewanie wiary nie stanowi celu samego w sobie, lecz jest skierowane na drugiego człowieka, który potrzebuje świadka i towarzysza własnej drogi, katecheza dorosłych
ukierunkowana jest na tworzenie wspólnot chrześcijańskich.
Rozwój dojrzałej wiary zyskuje w ten sposób charakter społeczny8. Zasada komunii zaś, współodpowiedzialności za dokonujący się wzrost osobowy i solidarności w trudzie zmagania
się z trudnościami na drodze rozwoju, stanowi podstawę budowania dojrzałej wspólnoty eklezjalnej, która staje się miejscem

Zob. A. Exeler, D. Emeis, Reflektierter Glaube – Perspektiven, Methoden und Modelle der Theologischen Erwachsenenbildung, Freiburg-Basel-Wien 1970, 129. Dlatego w dokumentach Kościoła często odsyła się do
dorobku nauk humanistrycznych, a czasem również społecznych.
7
Zob. J. Szańca, Katecheza prowadząca do wiary dojrzałej, „Homo
Dei” 3 (1977), 181-182; E. Heretsch, Kształcenie rodziców, „Chrześcijanin
w świecie” 10 (1978) 6, 107-108.
8
Zob. J. Skórcz, Aktualność katechizacji dorosłych, „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 7-9 (1973), 203.
6
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i podmiotem katechezy dorosłych9. Dla dorosłego jest ona ponadto gwarancją trwania prawdy oraz środowiskiem wsparcia
w jego wielorakich problemach, a w małżeństwie staje się doświadczeniem miłości Boga, który w sposób najbardziej intymny pozwala ludziom dorastać do świętości. Można powiedzieć,
że małżeństwo – ze względu na jedność życia – jest wyznacznikiem prawdziwej wspólnoty, choć w różnym stopniu ukazuje
jej wartość w odniesieniu do każdej innej wspólnoty eklezjalnej. A zatem świadomość dojrzałości eklezjalnej ma swoje źródło w znacznej mierze w umiejętności budowania dojrzałej
wspólnoty małżeńskiej. Kryzys małżeństw odzwierciedla
w tym sensie kryzys Kościoła, zaś przyczyny tego można doszukiwać się w nie tylko w słabym przygotowaniu do sakramentu małżeństwa, co w braku koncepcji przygotowania do
niego w ogóle10. Dlatego przygotowanie do małżeństwa ma tak
istotne znaczenie i zależy od tego, na ile Kościół jest samoświadomy od strony duszpasterskiej i katechetycznej, a pierwotnie
także dogmatycznej własnego posłannictwa jako zadania budowy wspólnoty miłości (Kościoła-miłości)11. Małżeństwo jest
w ścisłym tego słowa znaczeniu i najbardziej podstawowym
sensie Kościołem miłości, obrazem miłości Chrystusa do ludzi,
których gromadzi we wspólnocie takich wspólnot.
Zob. E. Alberich, Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej, Warszawa 2003, 235-236.
10
Jak pokazuje praktyka, tradycyjne powtórzenie katechizmu czy pogadanki o wierze i moralności nie spełniają swojej roli. Zob. J. Grzybowski,
Jak przygotować do małżeństwa?, „Przegląd Powszechny” 9 (2012), 41-51;
C. Sękalski, Tracona szansa czy zapowiedź wiosny? Przygotowanie do małżeństwa w Kościele, „Przegląd Powszechny” 9 (2012), 52-60.
11
J. Salij zwrócił uwagę, że liczbę 153, o której pisze Ewangelista Jan
(J 21,11) można zapisać po hebrajsku qehal ha-ahabha, co znaczy „Kościół
miłości”. Zob. J. Salij, Ewangeliarz dominikański, Poznań 2000, 183.
9
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Przygotowanie do sakramentu małżeństwa zasadza się
zatem na rozwoju dojrzałej wiary (sakramentalność małżeństwa ma właśnie odniesienie do dojrzałej wiary, a jej
brak powoduje problemy z uświadomieniem sobie sakramentalnego wymiaru małżeństwa). Ze względu na społeczny charakter rozwoju wiary, młody dorosły musi
uczestniczyć w życiu konkretnej wspólnoty eklezjalnej
(wspólnoty małżeństw oraz rodzin przygotowujących
swoich członków do małżeństwa), przez co szczególnego
znaczenia nabiera katecheza rodzinna i parafialna12. Ta
druga odkrywa także przed katechizowanymi możliwość
realnego zaangażowania się w ramach Kościoła lokalnego na miarę charyzmatów, jakie posiadają. Katecheza rodzinna natomiast jest wprowadzaniem (wtajemniczaniem) wszystkich członków rodziny w coraz pełniej
pojęte życie chrześcijańskie poprzez zwyczajny, codzienny rytm obowiązków (to zwyczajna, najbardziej naturalna
forma katechezy dorosłych). Katecheza rodzinna ma także prowadzić do budowania prawdziwej wspólnoty eklezjalnej, wzajemnego doskonalenia się małżonków, zespolenia funkcji naturalnych z religijnymi. Podobne funkcje
spełnia wspólnota parafialna, lecz w o wiele szerszym zakresie. Podobnie formy ewangelizacji w parafii wzorują
się na rodzinno-katechumenalnym stylu życia i działania13. Nowość takiego ujęcia polega na powiązaniu przygotowania do małżeństwa z całokształtem oddziaływań
Zob. M. Marczewski, Małżeństwo i rodzina w parafii, „Chrześcijanin
w świecie” 12 (1984), 55-71; J. Krucina, Parafia w służbie małżeństwa i rodziny, „Colloquium Salutis” 21-22 (1989-1990), 195-206.
13
Zob. Z. Czerwiński, Katechumenat dorosłych ochrzczonych jako
model katechezy sakramentalnej, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 6
(1989), 135-137.
12
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duszpasterskich parafii i włączeniu grupy uczestników
(narzeczonych) we wspólnotę o charakterze katechumenalnym (Kościół domowy). Warto zaznaczyć, że jeśli
młody dorosły jest zbyt niedojrzały, by wstąpić w sakramentalny związek małżeński, model katechumenalny
umożliwia przejście wpierw procesu ewangelizacji.
Przygotowanie do małżeństwa sakramentalnego (np.
katecheza narzeczonych) musi zatem posiadać charakter
wielostronnego uczestnictwa w życiu Kościoła, poczynając od rodziny, a kończąc na parafii. Jedynie świadomość
zakorzenienia młodych dorosłych w wielorakich relacjach osobowych wspólnoty Kościoła może wydać owoce w postaci dojrzałej wiary w sakramentalność wspólnoty małżeńskiej. I rolą katechezy dorosłych jest właśnie
tworzenie takich wspólnot, które są w stanie odpowiedzieć na podstawowe potrzeby religijne i społeczne młodego człowieka dorosłego, który ma podjąć jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Podkreśla się, że musi to
być wspólnota, która udziela rzeczywistego doświadczenia wiary14. Zatem proponuje się katechumenalny charakter drogi chrześcijańskiego rozwoju, gdzie zasadą jest istnienie wspólnot na miarę człowieka dorosłego (zob. DOK
276)15. Włączenie w ten model także niezewangelizowanych ma pierwszorzędne znaczenie dla misji Kościoła
w świecie współczesnym (zob. DOK 258; LF 38).
Zob. H. Bednorz, Katecheza dorosłych, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 5 (1972), 9; J. Mariański, Małe grupy szansą apostolstwa
świeckich, „Homo Dei” 1 (1986), 45-46.
15
Szeroko tłumaczy to dokument Międzynarodowej Rady ds. Katechezy, pt. Katecheza dorosłych we wspólnocie chrześcijańskiej. Niektóre linie
i ukierunkowania, Rzym 1990.
14
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Przygotowanie do małżeństwa jako kontynuacja
bycia w drodze i procesu stałego nawrócenia
Katecheza narzeczonych jest formą katechezy dorosłych.
Miarą skuteczności katechezy dorosłych w prowadzeniu do
dojrzałej wiary jest umiejętność inkulturacji wiary. Wiara
chrześcijańska jest bowiem zawsze obecna w jakimś kontekście ludzkiej kultury. Z tego względu inkulturacja z jednej
strony jest uwiarygodnieniem katechezy dorosłych, z drugiej
umożliwia stałe pogłębianie wiary16. Nie chodzi tu tylko
o przekazywanie wiary za pomocą zrozumiałego dla danego
człowieka języka, lecz o cały proces przenikania od wewnątrz
ludzkiej egzystencji, otwartej na rzeczywistość nadprzyrodzoną. Konieczna jest ciągła analiza sytuacji i potrzeb dorosłego,
która bierze pod uwagę wspólnotę chrześcijańską zróżnicowaną indywidualnie i społecznie, środowiskowo i kulturowo
i która uwzględnia niepowtarzalność ludzkiej osoby i odrębność jej drogi osobowego wzrastania17. Jedynie adekwatna do
sytuacji dorosłego formacja pozwala spodziewać się osiągnięcia podstawowych zamierzeń. Tym bardziej z powodu ciągłych przemian społecznych i kulturowych – i ze względu na
sytuację przedłużającego się moratorium psychospołecznego
człowieka18 oraz w związku z samym statusem małżeństwa
i rodziny – konieczne jest prawidłowe rozpoznanie (rozeznanie) sytuacji młodego dorosłego i jego możliwości oraz zagrożeń jako prawdziwego wyzwania egzystencjalnego dla KoZob. Jan Paweł II, Katecheza w służbie inkulturacji. Przemówienie
do członków Międzynarodowej Rady Katechetycznej, „L’Osservatore Romano” 1 (1993), 36-38.
17
Zob. J. Charytański, Teologiczne kształcenie dorosłych, „Collectanea
Theologica” 4 (1971), 177.
18
Zob. E. Erikson, Dopełniony cykl życia, Poznań 2002, 90-96.
16

32

Przygotowanie do małżeństwa jako forma katechezy dorosłych

ścioła (zob. DOK 279). Katecheza dorosłych w tym kontekście
musi stać się miejscem spotkania Ewangelii z człowiekiem
współczesnym, dialogiem o jego rzeczywistych problemach,
nadziejach, wartościach czy zagrożeniach dla jego rozwoju
oraz formą kształtowania dojrzałej wiary w dojrzałej wspólnocie eklezjalnej. Katecheza ma uzdalniać młodego dorosłego do
rozpoznania znaków czasu i krytycznego odbioru zjawisk, które na co dzień obserwuje, a więc do reinterpretacji rzeczywistości, którą postrzega jako własną, a zarazem wspólną (w odniesieniu do przyszłego współmałżonka oraz całej wspólnoty
chrześcijan, z którymi podąża drogą życia)19. Niezbędne jest
przy tym posługiwanie się językiem odpowiednim dla dorosłego odbioru orędzia zbawienia.
Posiadając własne cele i zadania, katecheza dorosłych podejmuje na tym etapie życia odbiorców specyficznie nowe tematy, w które poprzednie etapy formacji chrześcijańskiej zaledwie go wprowadzały bądź pozostawały całkowicie nieobecne.
Wynika to z okresu rozwojowego, w jakim znajduje się młody
człowiek dorosły, i zależy od jego osobistych i społecznych
doświadczeń, jakie są jego wewnętrznym udziałem. Dlatego
katecheza ta daje silne podstawy dojrzałej wierze, jeżeli odwołuje się do przekonującej dla młodego dorosłego motywacji
i otwiera przed nim szerokie, i bardzo konkretnie związane
z jego rzeczywistymi problemami perspektywy pełni chrześcijańskiego życia20. Konieczne jest przy tym uznanie go za dorosłego, uszanowanie jego zdolności i umiejętności do odpowiedzialnego wyboru, pozwolenie na krytyczny sposób patrzenia
i oceny, udzielanie szerokiego pola do inicjatywy. Jeśli kateZob. R. Rak, Katecheza dorosłych w parafii, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 1 (1984) 1, 24.
20
Zob. A. Exeler, D. Emeis, Reflektierter Glaube..., 121.
19
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cheza ma być dla młodych dorosłych wiarygodna, konieczne
są takie treści, które nie zawężają zbytnio ludzkiej egzystencji
ani nie wychodzą zbyt daleko poza to, co jest ich teraźniejszym doświadczeniem21. Jednocześnie kryterium katechezy
nie może być zdobywanie jak największej liczby osób dla
Chrystusa, ale zdolność przenikania do sumienia pojedynczego człowieka, co najlepiej obrazuje pedagogia Chrystusa, która dała podstawy dialogowi kulturowemu22.
Teologicznym uzasadnieniem modelu katechumenalnego
przygotowania do małżeństwa jest wezwanie Chrystusa do
udzielania sakramentu chrztu w perspektywie czynienia przyjaciół (uczniów Chrystusa) – Kościoła miłości. Chrześcijanie
od początku dostrzegali sens drogi w udzielaniu chrztu i pogłębianiu jego świadomości23. Przygotowanie do sakramentu
małżeństwa jest jedynie kontynuacją tego procesu. Chrzest
stanowił początek życia duchowego, był początkiem życia
z Chrystusem i w Chrystusie24. Pierwsi uczniowie widzieli
w nim źródło życia każdego chrześcijanina, a zarazem konkretne zadanie do realizacji: dany z góry dar Boga wzywa człowieka do sprostania mu, o co człowiek musi przez całe życie
w formie małych kroków zabiegać, aby wreszcie dojść do pełnej wspólnoty z Chrystusem25. Od Tertuliana chrzest nazywano
Zob. J. Majka, Problem katechizacji dorosłych na tle współczesnej
rzeczywistości religijno-społecznej, w: B. Bejze (red.), Powołanie człowieka, t. 6: W służbie Ludowi Bożemu, Poznań-Warszawa 1983, 461-463.
22
Zob. J. Gracla, Znaczenie katechezy dorosłych...., 164.
23
W sytuacji misyjnej młodego Kościoła wszelkie nauczanie było
ukierunkowane na chrzest. Zob. Dz 2,14-40; 2,41; 8,12; 8,35; 8,38;
16,14-15; 16,32-33; 18,8; 19,5.
24
M. Dujarier, Krótka historia katechumenatu, Poznań 1990, 80.
25
J. Weismayer, Pełnia życia. Zarys historii i teologii chrześcijańskiej
duchowości, Kraków 1983, 58.
21
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więc sakramentem wiary (pieczęcią wiary)26. Klemens Aleksandryjski podkreślał, że przez chrzest dokonuje się wewnętrzna przemiana w człowieku, która prowadzi do osiągnięcia dojrzałej wiary27. Tak rodzą się świadkowie wiary, tak buduje się
małżeńska miłość. Warunkiem tego procesu była zarazem
świadomość, że chrzest nie był jednorazowym wydarzeniem,
lecz wprowadzał na drogę ciągłego nawracania się (zob. DOK
56). Chrzest rozpoczynał drogę dojrzewania wiary, progresywną przemianę chrześcijanina poprzez upodabnianie się do
Chrystusa (zob. 2 Kor 3,18; Tt 3,5; DOK 53). Dojrzałość
chrześcijańska (dojrzała wiara) była owocem chrztu, a chrześcijanin był zobowiązany do strzeżenia pieczęci chrztu przez
całe życie28. Całe jego późniejsze życie po chrzcie było rozwojem tego fundamentalnego początku i to ono umożliwiało podjęcie zobowiązania do wierności i miłości małżeńskiej. Od
chwili wstąpienia na drogę chrześcijańską, chrześcijanin
przyjmował na siebie obowiązek nieustannego badania swojego serca i sumienia (zob. Ps 7,10), a także nieustannej pokuty
(zob. Hbr 6,4)29.
Zob. Tertulian, O pokucie 6 (PSP V, 184). Teodor z Mopsuestii nazywa chrzest mysterium. Zob. Homilia 10,2 oraz 14,12, w: Les Homélies Catéchètiques de Théodore de Mopsueste, Watykan 1966, 247 oraz 405-406.
27
Klemens Aleksandryjski, Pedagog I, 6, 30, w: The Ante-Nicene Fathers, t. 2, Michigan 1983, 217.
28
Orygenes, Homilia o Księdze Jeremiasza 2,3 (PSP XXX, 39). Orygenes postrzega chrzest jako rezygnację z siebie i wejście na drogę stopniowego wchodzenia ku doskonałości i ku Ojcu.
29
Zob. A. Stenzel, Czasowe i ponadczasowe elementy w historii katechumenatu i chrztu, „Concilium” 1-10 (1966-1967), 62-63. Zadaniem
chrześcijanina było dochowanie wierności łasce chrztu. Złamanie tej wierności niosło ze sobą poważne konsekwencje: Tertulian optował za wykluczeniem grzesznika ze wspólnoty: zob. Apologetyk 4 (ALP I, 344-346), inni
opowiadali się za tzw. drugą pokutą i możliwością jednania grzeszników
26
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Człowiek podejmował wezwanie Boga do stawania się
z każdym dniem coraz bardziej dojrzałym chrześcijaninem30.
Już w fakcie chrztu uwidacznia się zatem dynamika wiary,
która ma konkretne przełożenie na całość wyborów i zobowiązań dotyczących chrześcijańskiego życia oraz dojrzałości samej wiary. Bez tego trudno mówić o zdatności do małżeństwa
sakramentalnego31. Z jednej strony chrzest był ukoronowaniem pewnej drogi, włączał w Kościół, budował go i poszerzał, z drugiej stawał się punktem wyjścia do nowego etapu
życia, a także w pewnym sensie sprawdzał zdolność człowieka
do przejścia w dorosłość. I w tym kontekście był sakramentem
nawrócenia (metanoi), to znaczy pozostawieniem poprzedniego stylu życia (starego człowieka) i pójściem za człowiekiem
pełnym, Jezusem Chrystusem32. Nawrócenie to ujawniało się
jednak i owocowało dopiero w późniejszym etapie drogi, któz Bogiem i wspólnotą. Zob. np. Hermas, Pasterz. Wizja trzecia (POK I,
290-309).
30
Ze względu na niepowtarzalne bogactwo każdego człowieka, pierwotny Kościół zakładał istnienie wielu dróg doskonałości chrześcijańskiej.
Zob. J. Kadylak, Anaforalny aspekt idei harmonii w kulturze starożytnej
Grecji i jej recepcja w tradycji patrystycznej chrześcijaństwa wschodniego,
Warszawa 1990, 143-144.
31
Ale z drugiej strony, trudno tej dojrzałości wymagać od osób, które
nie zostały odpowiednio przygotowane ani wtajemniczone we wspólnotę
miłości.
32
Istnienie takiego procesu na przykładzie opisów chrztu Pawła i Korneliusza (zob. Dz 9,1-19; 10,1-11; 22,3-21; 26,4-20) stara się przedstawić
M. Dujarier. Zob. M. Dujarier, Le parrainage des adultes aux trois premiers
siècles de l’Eglise, Paris 1962, 127-148. M. Green rozpatruje nawrócenie
w aspekcie przyjęcia nowej, odmiennej od poprzedniej postawy religijnej
oraz w aspekcie obudzenia wiary i zaangażowania się w nią. Zob. M. Green,
Evangelisation zur Zeit der ersten Christen, Neuhausen-Stuttgart 1977,
181-186.
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ry w okresie katechumenatu nazywał się katechezą mistagogiczną (katechezą pochrzcielną). Dlatego dopiero chrzest rozpoczynał prawdziwą katechezę. Po chrzcie stanowiła ona już
stały element życia chrześcijańskiego, umożliwiając proces
nawrócenia (w tym oczyszczenia obrazu Boga i osiągnięcia
dojrzałych sprawności moralnych). Teksty nowotestamentalne, jak i poapostolskie ukazują, że proces dojrzewania wiary
trwał dalej i wyrażał się – jako skutek chrztu – w życiu wspólnoty, a jego inicjatorem był Duch Święty. Chrześcijanie pamiętali, że Kościół, wspólnota, w której dojrzewała ich wiara,
był przede wszystkim dziełem Ducha Świętego, i że On był
gwarantem istnienia tej wspólnoty i rozwoju duchowego jej
członków33. Obecność Ducha Świętego miała na celu osiągnięcie „dojrzałości”, to znaczy postępu człowieka w kierunku
ubóstwienia34.
Wiara domaga się chrztu (zob. KKK 1122; DOK 65), ponieważ dzięki niemu człowiek posiada potencjał duchowy,
nadprzyrodzony, który uzdalnia go do rozwoju35. Chrzest odsłania dynamikę życia chrześcijańskiego, gdyż w nim człowiek upodabnia się do Chrystusa, dorasta do pełni36. W chrzcie
następuje wszczepienie w Chrystusa, dzięki czemu człowiek
otrzymuje ów największy dar potrzebny na drodze wzrostu
wiary – Ducha Chrystusa, do którego należy decydująca rola

Zob. S. Movilla, Od katechumenatu do wspólnoty. Wprowadzenie
teologiczno-duszpasterskie, Warszawa 1990 , 133.
34
L. Padovese, Wprowadzenie do teologii patrystycznej, Kraków 1994,
78. Według L. Padovese artykuły wiary zawarte w Symbolu i dotyczące historii zbawienia swoje ostateczne wyjaśnienie znajdują w Duchu Świętym,
który jest fundamentem Kościoła i dawcą zbawienia poza Kościołem.
35
Zob. Z. Czerwiński, Katechizacja dorosłych ochrzczonych..., 131-132.
36
Zob. KK 7, 17. Zob. L. Padovese, Wprowadzenie..., 127.
33
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w procesie wzrostu (zob. KKK 683)37. Dojrzewanie wiary
w tym kontekście jest drogą stawania się wierzącym w Duchu
Boga38. Na tej drodze Duch Święty artykułuje wiarę, do niej
prowadzi, w niej utwierdza, stoi u źródeł chrześcijańskiego doświadczenia39. Dokąd zmierza ta droga? Do pełnego wyznania
wiary (DE 22). Chrzest otwiera zatem wejście na drogę, na
której człowiek może stać się dojrzałym chrześcijaninem.
Przygotowanie do sakramentu małżeństwa jest ściśle odkrywaniem siebie na tej drodze. Przyjęcie sakramentu małżeństwa
oraz życie w małżeństwie będzie też odkrywaniem siebie w relacji do współmałżonka na tej drodze. Podobnie narodziny
dziecka będą stanowić dla katechezy konsekwentne poszerzanie świadomości bycia na tej drodze.
Powtórzmy, chrześcijaństwo określa się mianem drogi, zaś
być chrześcijaninem znaczy być w drodze40. Pojęcie drogi
wskazuje na stopniowy, ale dynamiczny wzrost wiary (zob.
DeV 58-60). Specyficzne pojęcie drogi chrześcijańskiej wskazuje z jednej strony na ciągłe wzrastanie w doświadczeniu
wiary, z drugiej zakłada stopniowość tego wzrastania i konieczność wewnętrznej przemiany (nawrócenia). Na tym polegał cały proces stawania się chrześcijaninem, dojrzewania
Duch Chrystusa poddaje człowiekowi motywy życia i nadziei, dlatego w drodze wzrostu wiary istotnym czynnikiem nie jest prawo, ani nawet
naśladowanie Chrystusa, ale ontologiczne złączenie z Bogiem w Chrystusie. Ono dopiero nadaje istotny charakter miłości chrześcijańskiej. J. Charytański, Chrzest a życie chrześcijańskie. Studium katechetyczne, Warszawa
1970, 91.
38
Zob. B. Nadolski, Chrzest sakramentem pielgrzymowania w: J. Decyk (red.), Chrzest na nowo odczytany, Warszawa 2001, 77, 79.
39
Tamże, 81. W dokumentach Kościoła ukazuje się drogę wiary na
przykładzie Maryi. Zob. np. KK 58; RMat 25.
40
B. Nadolski, Chrzest sakramentem pielgrzymowania…, 77.
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chrześcijańskiego, wprowadzania w życie chrześcijańskie41.
Sakrament chrztu rozpoczynał i wyznaczał kierunek tego procesu – w tym sensie był stale na nowo przeżywany i pogłębiany. Między głoszeniem słowa, wiarą i chrztem istniała ścisła
łączność, która nadawała dynamizm całemu procesowi wzrastania42. Każdy z tych elementów inicjacji był ukierunkowany
na dalszy etap rozwoju życia chrześcijańskiego 43. Nawiązując
do tej myśli Jan Paweł II naucza, że chrzest jest sakramentem,
który zawiera w sobie wszystko, całe życie, plan całego życia
chrześcijańskiego. Nie jest oczywiście jedynym sakramentem,
ale jest sakramentem początków i fundamentów, a przecież
właśnie na fundamentach wznosi się budynek (...) chrzest winien się rozciągać na całe życie, winien przynosić owoce
w ciągu całego życia44. Ten długotrwały proces stał się wzorcem rytuału chrześcijańskiego wtajemniczenia45. Jako wzorzec
całego życia, chrzest stoi także u podstaw sakramentu małżeństwa.
W praktyce chodzi o to, by wprowadzić wierzących w głębokie doświadczenie wiary i zaprowadzić ich do jedynego
miejsca, gdzie takie doświadczenie jest możliwe, tzn. do wspólR. Murawski, Katecheza chrzcielna w procesie wtajemniczenia
chrześcijańskiego czasów apostolskich, Warszawa 1990, 112. F. Drączkowski, czerpiąc z nauki Ojców Kościoła, przedstawia etapy wzrostu miłości
chrześcijańskiej. Zob. F. Drączkowski, Miłość syntezą chrześcijaństwa, Lublin 1990, 111-180.
42
H. Holstein, U początków wspólnoty chrześcijańskiej, Warszawa
1981, 89. Zob. R. Murawski, Katecheza chrzcielna..., 112.
43
Dowodem tego jest np. chrzest dworzanina (zob. Dz 8,35-39). Zob.
J. Kudasiewicz, Praktyka i teologia chrztu w Kościele pierwotnym, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 1 (1976), 25.
44
Jan Paweł II, List Apostolski z okazji Tysiąclecia chrztu Rusi Kijowskiej Euntes in mundum, „L’Osservatore Romano” 2 (1988), 1.
45
Zob. H. Holstein, U początków wspólnoty..., 89.
41
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noty chrześcijańskiej46. Oznacza to przejście drogi dogłębnego
nawrócenia, ale pokonywanej zawsze w sposób stopniowy.
Aby ten proces mógł być realizowany, droga wtajemniczenia
musi przybrać odpowiednią, ustrukturowaną formę. Jeszcze
raz wracamy zatem do kwestii modelu przygotowania. W czasach Justyna było nią nauczanie indywidualne, słuchanie nauk
ogólnych lub lektura odpowiednich tekstów47. Od II-III wieku
nastąpił zasadniczy zwrot: Kościół zorganizował przygotowanie do chrztu w formie katechumenatu48. Nie tyle był on instytucją, co pewnym sposobem działania, który dość szybko stał
się bardzo powszechny, gdyż Kościół uznał go za najbardziej
odpowiednią metodę przygotowania do chrztu osób nawracających się49. Pozwalał on nie tylko na rozpoczęcie procesu dojrzewania w wierze, ale – obejmując swoim zasięgiem sakramenty chrztu, bierzmowania i Eucharystii – stanowił drogę
chrześcijańskiego wtajemniczenia, prowadzącą człowieka
S. Movilla, Od katechumenatu do wspólnoty..., 11.
Nauczanie w tym czasie posiadało charakter prywatny. Justyn
w Apologii jako pierwszy dokładnie opisał proces stawania się chrześcijaninem od chwili pierwszej ewangelizacji aż do eucharystii chrzcielnej.
48
Wykształcenie się katechumenatu trwało latami i było wynikiem wysiłku duszpasterskiego, który doskonalił się przez cały II wiek, zaś jego
zalążki treściowe, obrzędowe czy formalne sięgają czasów apostolskich.
R. Béraudy na oznaczenie procesu włączenia do wspólnoty chrześcijańskiej
w tym czasie używa pojęcia: katechumenat w stanie embrionalnym. Zob.
R. Béraudy, L’Initiation chrétienne, w: L’Église an prière, red. A.G. Martimort, Tournai 1965, 534. Katechumenat opisał Hipolit Rzymski w Tradycji
Apostolskie. Zob. „Studia Theologica Varsaviensia” 1 (1976), 146-170. Zaczątki katechumenatu odnajdujemy także w Apologii Justyna i w Didache,
potem także w traktacie O chrzcie Tertuliana – szczegółowo omawia je
B. Mokrzycki. Zob. B. Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia..., 53-77.
49
M. Dujarier, Krótka historia katechumenatu..., 32.
46
47
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w głąb misterium Kościoła, w samo jego serce i aż na szczyt
całego życia chrześcijańskiego50. W procesie wtajemniczenia
chrześcijanin przechodził od katechezy elementarnej, wyznaczającej kierunek rozwoju duchowego, do katechezy pogłębionej, umacniającej wiarę, powodującej osobowy wzrost i funkcjonowanie w życiu całej wspólnoty. Już teksty
nowotestamentalne sugerują, że katecheza pierwotna była modyfikowana ze względu na stopień dojrzałości odbiorców,
a także zakładała progresywny proces ich dojrzewania.
Droga wtajemniczenia była więc stopniową inicjacją w pełnię życia chrześcijańskiego. Wymagała wieloaspektowej formacji wewnątrz wspólnoty kościelnej, opierając się na Ewangelii. W tym sensie wspólnota chrześcijańska miała za cel
poznanie Ewangelii oraz jej przeżywanie. Ewangelie, które już
wcześniej, zanim zostały napisane, stanowiły pewną całość nauki, przekazywanej ustnie chrześcijańskim wspólnotom, mają
mniej lub bardziej wyraźną strukturę katechetyczną (CT 11).
Jak widać w tym wzorcowym momencie życia Kościoła prawdziwy wzrost wiary i życia chrześcijańskiego mógł się dokonać jedynie w ramach wspólnoty51. Choć drogę życia we
wspólnocie i z nią wyznaczał sakrament chrztu św.52, jednak
związanie ze wspólnotą chrześcijańską następowało w czasie
stopniowej, długofalowej i całościowej formacji. KatechumeB. Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, Warszawa
1983, 10.
51
E Staniek jest zdania, że wszystkie wypowiedzi Ojców Kościoła powinny być odczytywane w kontekście Kościoła-wspólnoty. Zob. E. Staniek,
Kościół wspólnota czy społeczność. Zarys eklezjologii pierwszych trzech
wieków, „Vox Patrum” 6 (1986), 210.
52
Zob. R. Schnackenburg, Die Taufe in biblischer Sicht, w: Tenże
(red.), Schriften zum Neuen Testament. Exegese in Fortschritt und Wandel,
München 1971, 459-477.
50
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nat rodził wspólnotę, w której człowiek stawał się chrześcijaninem przez wiele lat i miał czas, by znaleźć w niej swe miejsce i w jej łonie się rozwijać. Było to możliwe ze względu na
promieniowanie wspólnoty chrześcijańskiej włączonej w życie
ludzi53. Dlatego wspólnota przez cały czas trwania katechumenatu towarzyszyła tym, którzy chcieli zostać chrześcijanami,
wspierała ich i uczyła chodzić drogą wiary54. Kościół stopniował zaś katechezy i ryty tak, aby prowadziły do progresywnego
przyłączenia się do konkretnej grupy wspólnotowej55. Wymiar
wspólnotowy wyrażał się także w sakramencie pokuty, który
należał do zasadniczych elementów procesu oczyszczania pokutnika z jego grzechów. Kościół starożytny był bowiem świadom tego, że jest Ciałem Chrystusa, że modlitwa gminy, skupionej wokół swego biskupa, jest modlitwą wstawienniczą
samego Chrystusa. Wstawiennictwo to wypływało z świadomości odpowiedzialności wszystkich członków wspólnoty za
chorobę grzechu u jednego z nich56. Rozwój wewnętrzny
chrześcijanina po prostu uzależniony był od wymiaru społecznego wiary. Wewnętrzne spotkanie z Chrystusem musiało prowadzić do bycia świadkiem wiary57. Natomiast jedność
M. Dujarier, Krótka historia..., 50.
Zob. Didache VII, 4 (ALP I, 7); Justyn, Apologia I, 61, 2-3 (POK IV,
69). Wspólnota wspierała katechumenów na przykład przez post.
55
S. Movilla, Od katechumenatu do wspólnoty..., 78.
56
H. Dobiosz, Wspólnotowy charakter sakramentu pokuty w rozwoju
historycznym, STHŚO 6 (1978), 188. Tertulian pisze na temat pokuty
w dziele O pokucie. Dziełem podstawowym dla historii pokuty chrześcijańskiej jest Pasterz Hermasa.
57
Chrześcijanie pojmowali apostolstwo jako swoje pierwsze zadanie.
Zob. Orygenes, Przeciw Celsusowi 3, 55; 8, 52 (PSP XVII). B. Daniélou
zaznacza, że znaczny udział w apostolstwie miały kobiety. Zob. B. Daniélou, Le ministère des femmes dans l’Eglise ancienne, „La Maison Dieu“
1 (1960), 70-96.
53
54
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z Chrystusem swój zewnętrzny wyraz musiała znaleźć w jedności chrześcijan między sobą58. Młodzi dorośli, przygotowujący się, by przez sakrament małżeństwa stanowić dojrzałych
świadków wiary poprzez męczeństwo życia we wspólnocie
miłości osobowej, jedynie poprzez pogłębianie świadomości
chrztu mogą osiągnąć odpowiednią gwarancję, że podołają
temu zadaniu. Z drugiej strony nie można patrzeć zbyt idealistycznie na to zadanie, widząc w każdym człowieku grzesznika, który podlega procesowi stałego nawrócenia, dorastając do
miary, jaką widzi go Chrystus i do jakiej go zaprosił. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa stanowi zatem trudne zadanie nie tylko dla Kościoła, ale i narzeczonych.
Zaproszenie do sakramentu małżeństwa dowodem miłości
do człowieka
Wspólnota miłości (Kościół miłości), jako rozszerzenie miłości małżeńskiej na całą eklezję, stanowi cel i zadanie dla Kościoła, który w dojrzały sposób chce odpowiedzieć na potrzeby człowieka współczesnego. Kościół jako wspólnota
chrześcijańska, która otrzymała od swego Mistrza nakaz misyjny, zobowiązana jest do troski o to, by dorosły chrześcijanin mógł żyć wiarą dojrzałą. Świadomy jest jednak tego, że
wiara nie jest jakimś trwałym staniem posiadania, lecz uczestniczy w dynamicznym procesie życia, w procesie ciągłego nawrócenia. Powołaniem człowieka jest stać się dorosłym i żyć
jak dorosły (KWCh 10). Zadaniem katechezy jest sprzyjać
dojrzewaniu człowieka i przybliżać go do wzoru dojrzałości,
Zob. F. Woronowski, Funkcja miłości czynnej Kościoła, Łomża
1977, 67-83.
58
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jakim jest osoba Jezusa Chrystusa. I czynić małżeństwo miejscem dorastania do tej miary – zaś przygotowanie do małżeństwa podjąć jako włączenie w ten proces i to zadanie.
Kościół z każdym dniem winien stawać się coraz bardziej
dojrzały. Zdążając do dojrzałości, zbliża się jednocześnie coraz bardziej do celu eschatologicznego i coraz bardziej staje
się sługą (uczestniczy w misji królewskiej), coraz bliżej jest
Chrystusa (uczestniczy w Jego misji kapłańskiej) i coraz skuteczniej głosi najpierw sobie Orędzie zbawienia (uczestniczy
w misji prorockiej). Dzięki temu także coraz bardziej jest jeden (otwarty ekumenicznie), święty (otwarty na działanie Ducha Świętego), powszechny (bardziej jest świadomy tego, że
cały jest misyjny) i apostolski (wraca do swoich pierwotnych
korzeni). Ale i coraz bardziej otwarty na świat, urzeczywistnia
się w nim i w nim odnajduje swoją własną istotę, a szukając
jej, poszukuje tego, co właśnie jest światem59. Sprawując zaś
swoje posłannictwo w świecie, musi być ewangeliczny, aby
być wiarygodny. Największa przeszkoda, niwecząca proces
wzrostu, znajduje się wewnątrz Kościoła i polega na braku zapału i ducha wiary, zmęczeniu, rozczarowaniu, braku nadziei,
radości i rutynie (zob. EN 80; RM 85). Dlatego szczególne
miejsce w odnowie Kościoła zajmuje ewangelizacja (zob. KK
25); dzięki niej Kościół w ogóle jest zdolny do głoszenia Dobrej Nowiny (zob. EN 2), ukazuje się zawsze ten sam, chociaż
wciąż w nowej szacie60. Jak ziarnko gorczycy (Mt 13,31), tak
Kościół musi się rozwijać i stale dojrzewać (zob. KWCh 1).

B. Kominek, Kościół po Soborze, Paris 1969, 83. Zob. M.J. Le Guillou, Die Mission als ekklesiologische Thematik, „Concilium” 2 (1966), 197.
60
K. Wojtyła, Ewangelizacja współczesnego świata, „Znak” 4-5
(1975), 415.
59
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Zwróćmy uwagę na konsekwencje teologiczne (eklezjalne)
rozumienia wspólnoty jako eklezji miłości, w której mężczyzna jest równy kobiecie, a niewolnik panu (zob. Ga 3,28).
U św. Pawła termin ekklesia jest mocno ukierunkowany na
wspólnotę miejscową, a jednocześnie wskazuje na obecność
w niej całego Kościoła: gdy adresuje on list „do Kościoła Bożego w Koryncie” (1 Kor 1,2), znaczy to, że w korynckiej
wspólnocie miejscowej realizuje się Kościół Boży, i to nie tak,
że wspólnota w Koryncie jest widziana tylko jako cząstka lub
kamień w wielkiej budowli Kościoła Powszechnego, lecz że
tamtejszy krąg chrześcijan reprezentuje dla Koryntu ostateczne powołanie Boże. Jest na tym miejscu Kościołem w szerokim
sensie61. Św. Paweł używa też wyrażenia he kat’ oikin ekklesia
(zob. 1 Kor 16,19; Rz 16,3.5), które oznacza Kościół konstytuujący się na sposób domowy62. Następuje zatem utożsamienie
domu chrześcijańskiego ze wspólnotą i całym Kościołem, co
świadczy o tym, że misja wczesnochrześcijańska wyrażała się
właśnie w budowaniu Kościoła poprzez tworzenie z domu
wspólnoty o cechach eklezjalnych63. I w tym kontekście wracamy do takiego rozumienia przygotowania do sakramentu
małżeństwa i katechezy katecheumenalnej jako formy tego
przygotowania, który włącza narzeczonych w domowy KoTamże, 38-39.
Tamże, 30.
63
W tym czasie była to jedyna możliwa forma istnienia Kościoła. Zob.
M. Marczewski, Miejsce i rola małżeństw w misji wczesnochrześcijańskiej
na przykładzie Nowego Testamentu, VP 8 (1988), 575. W Dziejach Apostolskich wiele razy spotykamy wyrażenie, że ktoś ochrzcił się ze swoim domem. Zob. np. Dz 10; 16, 13nn; 18,8. Pierwszy oddziela pojęcia oikos i ekklesia Ignacy Antiocheński: pierwsze oznacza u niego eklezjalną wspólnotę
rodzinną, drugie jest pojęciem uniwersalnym i posiada znaczenie instytucjonalne.
61
62
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ściół – w Kościół żyjący na sposób domowy, jak rodzina, jak
małżeństwo.
Jednak Jan Chryzostom pisze, że Kościołem nie może być
zwykły dom, ale ten, w którym zakorzeniła się prawdziwa
wiara, umacniająca się poprzez apostolstwo64. Ten Kościół
w tradycji starochrześcijańskiej posiada dwa znaczenia: jest to
małżeńska i rodzinna wspólnota budująca Kościół (ekklesia)
oraz miejsce, w którym rodzina (wspólnota) chrześcijańska
sprawuje swój kult65. Ów kult wyrażał się nie tylko w sprawowaniu liturgii, lecz realizował się we wszystkich czynnościach
codziennych, które uważano za święte, bo przeznaczone na
chwałę Boga. R. Murawski przypomina w tym kontekście
o zasadniczej roli Eucharystii w procesie wtajemniczenia
(uświadamiając zarazem doniosłe znaczenie katechezy liturgicznej): Udział w Eucharystii stanowił główny i docelowy
punkt całej inicjacji chrześcijańskiej, a także ostatni jej etap66.
R. Niparko z kolei zauważa, iż w swojej metodzie pierwotnie
katecheza dorosłych korzystała z metody psychologicznej św.
Augustyna, idącej po linii jedności między treścią katechezy
i jej zastosowaniem do życia67 – a zatem nawiązywała do codziennych problemów dorosłego, przygotowywała na ich spotkanie.
Wyrazem miłości do współczesnego człowieka jest zatem
wyjście naprzeciw jego bezradności związanej z nową postacią kultury oraz bezradnością człowieka, który nie zawsze ma
Zob. Jan Chryzostom, List do Rzymian XXX, 3, w: Homilie na List
św. Pawła do Rzymian, Kraków 1998, 442-443.
65
Zob. H. J. Klauck, Kościół domowy w okresie przedkonstantyńskim,
„Vox Patrum” 5 (1985), 177-191.
66
R. Murawski, Katecheza chrzcielna..., 216.
67
Tamże, 269. Ze względu na dzieło De catechizandis rudibus Augustyn jest uważany za twórcę metody katechetycznej.
64
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nadzieję (zob. KDK 59; EE 9; CV 42)68. We współczesnym
kontekście nowa ewangelizacja tworzy odnowioną wizję Kościoła, nowy jego obraz – nie tylko w przekazie teologicznym,
ale przede wszystkim w sposobie działania, nowym stylu życia Kościoła (duszpasterstwa), który opiera się na osobistym
przeżyciu i doświadczeniu religijnym oraz na relacjach osobowych, i wymaga nowej gorliwości, nowych metod i nowego
sposobu głoszenia i świadectwa Ewangelii (PdV 18)69. Jeżeli
istnieje ścisły związek pomiędzy duszpasterstwem a ewangelizacją, to polega on na tym, że odnowa Kościoła dokonuje się
poprzez ciągłą ewangelizację70. W tym sensie celem odnowy
Zob. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne
w inspiracji chrześcijańskiej, Lublin 2000, 293, 519; J. Ratzinger, Wiara,
prawda, tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, Kielce 2005, 166.
69
Zdaniem H. Friesa teologia stanowi również formę współczesnej
ewangelizacji. Fries uważa, że – tak jak Kościół nie jest dziełem gotowym
– tak również nie istnieje żadna teologia stała, gotowa, lecz teologia szukająca, teologia otwartości i drogi. W przypadku, gdy teologia nie służy
ewangelizacji, staje się niepotrzebną rozrywką. Zob. H. Fries, Ewangelizacja i dialog, w: Ewangelizacja, dialog, rozwój. Wybrane dokumenty Międzynarodowej Konferencji Teologicznej. Nagpur (Indie) 1971, red. M. Dhavamany, Warszawa 1986, 302-304. W istocie jest to sprzeciw wobec teologii
statycznej, która opiera się na filozofii tomizmu. Zob. także: B. Kominek,
Kościół po Soborze..., 108; M.C. Vanhengel, J. Peters, Theologie und Theologien, „Concilium” 1 (1967), 75-76. Por. DE 4, 10-11.
70
Nowa ewangelizacja stała się motywem obrad Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Europie (Rzym, 1991 r.) oraz IV
Zgromadzenia Ogólnego Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej (Santo
Domingo, 1992 r.). Zob. Abyśmy byli świadkami Chrystusa, który nas wyzwolił. Deklaracja końcowa, OR 1 (1992), 47; M. Figura, Nowa ewangelizacja jako centralne zadanie Kościoła, „Kolekcja Communio” t. 8, Poznań
1993, 9; C. Ruini, Nowa ewangelizacja Europy, OR 1 (1992), 11. C. Bissoli we wprowadzeniu do KWCh mówi o perspektywie nowej ewangelizacji
jako szczególnym kairos.
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Kościoła jest uczynienie skuteczną nową ewangelizację. I szukając sposobu realizacji tego celu, Kościół decyduje się na
dzieło katechizowania dorosłych.
Podjęcie dojrzałego sposobu przygotowania chrześcijan do
sakramentu małżeństwa wymaga niezwykłej odwagi i precyzji
w odnajdywaniu współczesnego człowieka w miejscu, w którym żyje. Benedykt XVI zauważył, że dzisiejsza przemiana
kulturowa jest często uważana za „wyzwanie” dla kultury uniwersyteckiej i dla samego chrześcijaństwa, a powinna być raczej widziana jako „horyzont”, w obliczu którego trzeba i można znajdować twórcze rozwiązania71. Trzeba też pamiętać, że
w dokumentach Kościoła formacja religijna jest częścią formacji ludzkiej, farmacją do osobowego człowieczeństwa; by
stać się dobrym chrześcijaninem, wpierw trzeba być autentycznym człowiekiem (zob. ChL 60). Należy więc rozwijać
ludzkie wartości, by towarzyszyć w dążeniu ku pełni człowieczeństwa (zob. EV 97). U podstaw wychowania i włączenia
w drogę dojrzałości musi zawsze istnieć wymiar prawdziwie
ludzki.
Dopiero w odniesieniu do małżeństwa, które jest obrazem
miłości Chrystusa do człowieka żyjącego we wspólnocie miłości oraz poprzez formację do człowieczeństwa (w wielorakich
aspektach ludzkiej egzystencji) można mówić o zaproszeniu,
na które współczesny młody dorosły, mając szereg innych propozycji wokół, mógłby odpowiedzieć. Nie przyjmie on zaproszenia, które jest albo zwykłym (infantylnym) pouczeniem
albo jakimś rodzajem indoktrynacji. Mając do czynienia – być
może po raz pierwszy w formacji człowieka – z kimś, kto jest
Benedykt XVI, Nowy humanizm dla Europy. Przemówienie na konferencji europejskich środowisk akademickich 23 czerwca 2007 r.,
„L’Osservatore Romano” 7 (2007).
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zdolny do samodzielnego podjęcia odpowiedzialności za rozwój samego siebie i troski o najbliższą osobę, zaproszenie
musi okazać się wiarygodne: zgłoszone przez prawdziwą
wspólnotę oraz ukazane jako model prawdziwego życia (drogi). Pomijając typowo prawne czy organizacyjne uwarunkowania72, podejmując dzieło nowej ewangelizacji należy przemyśleć model przygotowania do małżeństwa – jest ono
w istocie przygotowaniem do życia człowieka dorosłego, dorosłego chrześcijanina w zsekularyzowanym świecie.
Streszczenie
Autor proponuje teoretyczne podstawy dla odnowionego
modelu przygotowania chrześcijan do sakramentu małżeństwa. Opierając się na teologii katechumenatu oraz zwracając
uwagę na konieczność inkulturacji wiary, wskazuje na drogę
chrześcijańską jako proces stałego nawrócenia, do którego
Chrystus zaprasza swoich uczniów, aby stawali się dojrzałymi
w wierze. Katecheza narzeczonych ma spełnić funkcję przysposobienia młodych dorosłych do życia we wspólnocie małżeńskiej oraz eklezjalnej. Aby to było możliwe, należy podjąć
na nowo dzieło ewangelizacji, umieszczając młodego chrześcijanina we wspólnocie miłości, która potrafi pogłębiać świadomość własnego chrztu i jest otwarta na działanie Ducha
Świętego. Współczesny człowiek oczekuje na wiarygodną
propozycję ze strony Kościoła.

Zob. A. Brzemian-Bonarek, Prawidłowe przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa, „Przegląd Powszechny” 9 (2012), 61-74.
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Słowa kluczowe: sakrament małżeństwa, przygotowanie do
sakramentu małżeństwa, katecheza narzeczonych, sakrament
chrztu, wspólnota eklezjalna.
Summary
The author proposes a theoretical basis for a renewed model
of preparation for the sacrament of Christian marriage. Based
on the theology of the catechumenate and paying attention to
the need for inculturation of the faith, points to the Christian
way as a process of ongoing conversion to which Christ invites
his disciples to become mature in the faith. Catechesis of engaged is to fulfill the function of adoption young adults to live in
the community and ecclesial marriage. To make this possible,
Church must resume the work of evangelization, placing the
young Christian in community of love, which can increase
awareness of his own baptism and is open to the Holy Spirit.
Modern man is waiting for a credible proposal from the
Church.
Keywords: sacrament of matrimony, preparation for sacrament of marriage, catechesis of engaged, sacrament of holy
baptism, community of love.
Autor: ks. dr Dariusz Kurzydło (ur. 1970), adiunkt w Katedrze
Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw Katechetyki
w Instytucie Teologii Praktycznej UKSW w Warszawie. Ukończył także psychoterapię na SWPS w Warszawie, kończy psychologię (UKSW). Prezbiter diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
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„Ślubuję ci (...) uczciwość małżeńską”
I promice you (...) marital honesty
W czasie liturgii sakramentu małżeństwa wypowiedzenie
słów przysięgi małżeńskiej zajmuje niespełna jedną minutę,
a zmienia radykalnie całe życie dwojga osób.
Szafarzami sakramentu małżeństwa są małżonkowie, a kapłan w imieniu Kościoła Katolickiego jest świadkiem tego
ważnego dla młodych, dla Kościoła i dla całej społeczności
wydarzenia, udzielając błogosławieństwa na całą drogę ich powołania1. Jeśli więc nowożeńcy udzielają sobie sakramentu,
który będzie trwał przez całe małżeńskie życie, dzień po dniu
i noc po nocy, bardzo ważne jest, aby rozumieli co sobie nawzajem przysięgają, jaką rzeczywistość małżeńskiego życia
zawierają w sobie wypowiadane przez nich słowa. Zajmiemy
się teraz znaczeniem słów: „Ślubuję ci (...) uczciwość małżeńską”.

* Elżbieta Marek, jest żoną i matką czwórki dzieci, doradcą rodzinnym
w diecezji warszawskiej, doktorantką na Wydziale Teologicznym UKSW
w Warszawie, specjalizacja Teologia Pastoralna. Jest autorką licznych artykułów o tematyce rodzinnej w prasie katolickiej.
1
Zob. Jan Paweł II, List do rodzin 10, Wrocław 1998 (dalej LdR)
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Rozumienie słowa „uczciwość”
Słowo „uczciwość” w języku potocznym ma szeroki sens.
Oznacza ono człowieka, który wypełnia rzetelnie podjęte zobowiązania, szczególnie obowiązki stanu, trzyma się ustalonych zasad, nie kłamie czyli staje w prawdzie przed sobą i drugim (prawda słów i czynów).
Słownik języka polskiego wyprowadza pojęcie „uczciwość” od słowa „uczciwy”. Uczciwy to człowiek nieposzlakowanej uczciwości:„1. prawy, rzetelny, szanujący cudzą własność, niezdolny do oszustwa. 2. znamionujący sumienny,
rzetelny stosunek do życia i ludzi. 3. potocznie: taki, jak należy; godny, dobry, porządny, przyzwoity”2.
W encyklopedii znajdujemy słowo „uczciwość” rozumiane
jako „zachowywanie uznanych norm moralnych, rzetelność
w ich spełnianiu, prawość; określa zarówno konkretne postępowanie w danych okolicznościach, jak i trwałą cechę charakteru”3. Oczywiście punktem odniesienia dla tak rozumianej
uczciwości musi być określony system etyczny.
Uczciwość łączy się ze sprawiedliwością rozumianą jako
cnota kardynalna. „Cnota jest habitualną i trwałą dyspozycją
do czynienia dobra. Pozwala ona osobie nie tylko wypełniać
dobre czyny, ale także dawać z siebie to, co najlepsze. Osoba
cnotliwa wszystkimi swoimi siłami zmysłowymi i duchowymi
dąży do dobra; zabiega o nie i wybiera je w konkretnych działaniach”4. Cnoty moralne człowiek zdobywa swoim wysiłkiem
przy wsparciu przez Boga łaską. „Sprawiedliwość jest cnotą
Uczciwy, w: Mały słownik języka polskiego, red. S.Skorupka, Warszawa 1969, s. 853
3
Uczciwość, w: Encyklopedia popularna PWN, red. A.Krupa, Warszawa 2005, s.936
4
Katechizm Kościoła Katolickiego 1803, Poznań 1994 (dalej KKK)
2
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moralną, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu
i bliźniemu tego co im się należy (...) Człowiek sprawiedliwy,
często wspominany w Piśmie Świętym, wyróżnia się stałą
uczciwością swoich myśli i prawością swojego postępowania
w stosunku do bliźniego”5. Można z tego wnioskować, że aby
ślubować uczciwość drugiej osobie, należy wypracować i wypracowywać ją w sobie jako stałą dyspozycję (cnotę) , w przeciwnym wypadku mogą być trudności w wypełnianiu tego co
się przysięgało. Człowiek nieuczciwy w codziennych domowych czy zawodowych sprawach nie stanie się nagle, z dnia
na dzień, uczciwym w życiu małżeńskim.
Okres „chodzenia ze sobą”, a potem narzeczeństwa powinien być czasem wysiłku przemiany swojej osoby, stawania
się uczciwym, w czym mężczyzna i kobieta mogą sobie pomagać. Jeśli narzeczeni widzą wzajemne wzrastanie w dobru,
przemieniają się ku lepszemu niejako na swoich oczach, to dobrze rokuje dla przyszłego małżeństwa. Jeśli każde z nich dostrzega swoje własne wady i słabości i chce się przemieniać,
w momencie decyzji o małżeństwie są gotowi do dalszego rozwoju. W tym wzroście bardzo pomaga ogromna siła uczuć
charakterystyczna dla etapu zakochania, będąca jedynym
w swoim rodzaju „tworzywem miłości”6.
Uczciwość małżeńska w szerszym znaczeniu
Uczciwość małżeńska w szerszym znaczeniu oznacza, że
wszystkie zasady dotyczące małżeńskiego życia, które zawierają się w słowach przysięgi małżeńskiej są przestrzegane.
5
6

KKK 1807
Karol Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001, s.124
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Przyjmujemy drugą osobę, która jest wielką wartością, a to zobowiązuje do postępowania wobec tego daru uczciwie. Trzeba
być uczciwym, ponieważ związujemy nierozerwalnie ze sobą
drugiego człowieka.
Zasady, według których postępują małżonkowie nie mogą
być ustalane subiektywnie, dowolnie. Małżonków obowiązuje
Ewangelia i nauka Kościoła dotycząca małżeństwa. Nie można dowolnie rozumieć czym jest miłość, wierność i uczciwość
małżeńska. Te słowa mają w małżeństwie konkretne i pełne
treści znaczenie.
Już na etapie przygotowania do małżeństwa uczciwość wobec drugiej osoby domaga się pewnej „przeźroczystości” czyli
ukazywania się jej takim jakim jest się naprawdę (co zakłada
poznanie siebie). Uczciwość domaga się rzetelnego poznania
siebie nawzajem: swoich poglądów, hierarchii wartości, temperamentów, swojej historii, rozumienia różnic między kobietą i mężczyzną w tym rzetelnego zapoznania się z prawami
rządzącymi płodnością. W pojęciu uczciwości zawiera się
prawda (prawda o drugiej osobie oraz wiedza na temat małżeństwa i jego celów) i dobro (chcę prawdziwego dobra drugiej osoby, więc podejmuję permanentną walkę nie ze współmałżonkiem, ale ze swoim egoizmem by coraz lepiej otwierać
się na potrzeby drugiego).
Druga osoba nie może być wprowadzona w błąd (oszukana) dlatego małżeńskie prawo kanoniczne chroni instytucję
małżeńską przed zafałszowaniem określając precyzyjnie przeszkody do zawarcia sakramentu7.
Przykładem prawości i uczciwości jest święty Józef – patron rodzin. Jak czytamy w Piśmie Świętym był on człowie-

7

Zob. Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984, kan. 1073–1103
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kiem prawym – sprawiedliwym8. Biblista, biskup Kazimierz
Romaniuk, pisze, że „Józef był po prostu mężem sprawiedliwym, to znaczy zatroskanym o przestrzeganie przepisów Prawa”9. Święty Józef był człowiekiem postępującym już według
Prawa Nowego Testamentu – prawa miłości. Nie chce skrzywdzić ukochanej osoby – Maryi, która w sposób dla niego niezrozumiały jest w stanie błogosławionym, zarazem chce postępować według Prawa Izraela, które jest prawem Bożym. Jest
w wielkiej udręce, w pewnego rodzaju szoku wynikającym
z przekonania o niewinności Maryi, a zarazem niemożności
wytłumaczenia sobie tego co się stało (por. Mt 1,19). Bóg
przychodzi z pomocą wyjaśniając świętemu Józefowi sytuację
i dając konkretne polecenie.
Życie uczciwe nie oznacza łatwych wyborów, ale można liczyć na Bożą pomoc, światło i siłę. Bez łaski często niemożliwe jest rozwiązanie trudnych dylematów po Bożemu, czyli
zgodnie z przykazaniem miłości, dlatego na końcu tekstu przysięgi małżeńskiej jest prośba do Boga i wszystkich świętych
o pomoc w wypełnieniu tego co się przysięga.
Małżeństwo jako stan ma określone cele różniące się od celów innych stanów np. stanu zakonnego, chociaż wspólne dla
wszystkich jest dążenie do świętości. Stan małżeński i rodzinny jest powołaniem, a celem każdego powołania jest świętość.
„Chodzi o obiektywną świętość stanu, zrealizowaną w (subiektywnym) przeżywaniu tego stanu przez poszczególnych
ludzi do niego powołanych”10. Oczywiście celem wszystkich
jest osiągnięcie przez człowieka świętości – zjednoczenia
8
9
10

s. 141

Por. Grecko-polski Nowy Testament, Warszawa 1994, s. 3
K.Romaniuk, Małżeństwo i rodzina w Biblii, Katowice 1981
K.Majdański, Wspólnota życia i miłości, Poznań – Warszawa 1983,
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z Bogiem przez bezinteresowną miłość. Ci, którzy są powołani
do małżeństwa realizują ten cel w stanie, którego twórcą jest
sam Bóg. W stanie, który ma swoją duchowość. Uczciwe więc
będzie odczytanie Bożego zamiaru i życie według niego. Wtedy małżeństwo realnie staje się drogą zbawienia i świętości.
Dzieje się to nie pomimo jego specyfiki i celów, a właśnie
dzięki ich realizacji w codziennym życiu11. Trzeba więc żyć
uczciwie, respektując zasady małżeńskiej drogi, żeby osiągnąć
cel. Małżeństwo nie jest osiąganiem świętości w pojedynkę,
ale we wspólnocie, w tej jedynej w swoim rodzaju komunii
osób (communio personarum). Jakże często zdarza się, że jeden z małżonków lub oboje, niezależnie od siebie, szukają różnych wspólnot, zapominając, że są we wspólnocie niezwykłej
bo opartej na sakramencie. Choć mogą być różne trudności
w małżeńskim życiu, tylko przez wzajemną, ofiarną miłość
mogą osiągnąć cel. Na pewno nie osiągną go przez ucieczkę
w religijny aktywizm, który jest egoistycznym poszukiwaniem
siebie. Wiele błędów w rozumieniu powołania małżeńskiego
rodziło się w historii. Uważano niekiedy, że powołania kapłańskie i zakonne są lepsze i świętsze niż samo małżeństwo i takie
rozumienie do dzisiaj pokutuje w mentalności wielu osób.
Tymczasem, każdy człowiek „tak jak jest chciany przez Boga,
tak został przez Niego odwiecznie wybrany, powołany, przeznaczony do łaski i chwały – to jest właśnie człowiek <każdy>, najbardziej <konkretny> i najbardziej <realny>: człowiek
w całej pełni tajemnicy, która stała się jego udziałem w Jezusie
Chrystusie, która nieustannie staje się udziałem każdego z tych
czterech miliardów ludzi żyjących na naszej planecie, od chwili, kiedy poczynają się pod sercem matki”12.
11
12

FC 10
Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, 13
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Uczciwość małżeńska w znaczeniu ścisłym
W znaczeniu ścisłym uczciwość małżeńska łączy się z realizowaniem celów małżeństwa. Kodeks Prawa Kanonicznego
określa je następująco : „Małżeńskie przymierze, przez które
mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia,
skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.”13. Dwa cele: dobro małżonków i zrodzenie potomstwa są
ze sobą integralnie powiązane14. Fundamentem małżeńskiej
wspólnoty oraz podstawą jej trwania i rozwoju jest miłość. Dlatego nie można mówić, że celami małżeństwa są: miłość i zrodzenie potomstwa, ponieważ wydaje się wtedy jakby zrodzenie
potomstwa było czymś oddzielonym od miłości. W rzeczywistości dopiero na gruncie miłości wzajemnej możemy mówić
zarówno o takim oddziaływaniu na siebie małżonków, które
powoduje ich doskonalenie się (wzrost w świętości) jak i zrodzenie potomstwa – owocu wzajemnej miłości15. W „Liście do
rodzin” Jan Paweł II pisze : „Słowa przysięgi małżeńskiej orzekają o tym co stanowi wspólne dobro – naprzód małżeństwa,
z kolei zaś rodziny. Dobrem wspólnym małżonków jest miłość,
wierność i uczciwość małżeńska oraz trwałość związku <aż do
śmierci>. To dobro obojga jest równocześnie dobrem każdego
z nich. Ma z kolei stać się dobrem ich dzieci”16.
KPK kan. 1055 § 1.
por. HV 12, KDK 48, FC 32
15
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku cele małżeństwa ujmował
w trzech punktach: pierwszorzędnym celem było zrodzenie i wychowanie
potomstwa, następnie wzajemną pomoc i uśmierzenie pożądliwości jako
cel drugorzędny (kan.1013)
16
Jan Paweł II, List do rodzin 10, Wrocław 1998 (dalej LdR)
13
14
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Wreszcie w rozumieniu węższym słowa: „ślubuję ci uczciwość małżeńską” dotyczą moralności współżycia małżeńskiego. Zawsze kiedy małżonkowie współżyją ze sobą powinni liczyć się z możliwością prokreacji. Liczyć się to znaczy mieć
zawsze tą świadomość: „mogę być ojcem”, „mogę być matką”17. Powinni więc zawsze akceptować tę możliwość, a nie
podchodzić do niej lękowo, ubezpładniając się. W tym właśnie
wyraża się uczciwość, że małżonkowie są otwarci na nowe życie. Rozumieją i przyjmują istotny cel powołania małżeńskiego: zrodzenie i wychowanie potomstwa. Oczywiście nie chodzi o to, ażeby współżyli wyłącznie w celu prokreacji.
Współżycie małżeńskie jest ukoronowaniem małżeńskiego życia, jest wzajemnym pełnym oddaniem się sobie osób (jego
piękno i głębia przeżycia zależy od jakości wszystkich relacji
małżeńskich). Jest najgłębszym przeżyciem jedności męża
i żony. Nie jest tylko jak kiedyś mówiono: uśmierzeniem pożądliwości (drugorzędny cel małżeństwa w kodeksie z 1917
roku) ale jest zrealizowaniem najgłębszego pragnienia jedności osobowej męża i żony, przeżyciem komunii osób. Jest to
jednak sfera szczególnie podatna na zranienia i wykrzywienia,
wymagająca integracji osobowej – dojrzałości, która zakłada
uczciwą pracę nad sobą i nastawienie na dobro współmałżonka. Uczciwością jest troska o dobro współmałżonka, a nie koncentracja na swojej przyjemności. Jeśli jest wzajemne nastawienie na dobro drugiego wtedy współżycie małżeńskie niesie
ze sobą radość głęboką, nie doświadczaną przez pary przeżywające swoją seksualność powierzchownie, egoistycznie, pożądliwie. Piękne przeżycie aktu małżeńskiego nie będzie jednak możliwe jeśli małżonkowie nie zrozumieją, że tylko
współżycie zgodne z naturą daje radość i jest więziotwórcze.
17

zob. Karol Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001, s. 205

58

„Ślubuję ci (...) uczciwość małżeńską”

Chodzi tu o współżycie zgodne z naturą człowieka, który jest
osobą, jednością duchowo – psychiczno – fizyczną. Jan Paweł
II napisał, że człowiek jest „uduchowionym ciałem” lub inaczej „duszą ucieleśnioną”18. Próba więc oderwania płodności
przez ubezpłodnienie (antykoncepcję) od osoby, uprzedmiotawia człowieka. Mąż i żona stają się dla siebie jedynie narzędziem przyjemności, a nie osobami przyjmowanymi i w pełni
akceptowanymi wraz ze swoją męskością i kobiecością, w które w sposób istotny wpisana jest płodność, dająca możliwość
przekazywania istnienia nowej osobie, ich dziecku. Płodność
więc powinna być w szczególny sposób szanowana. Dlatego
obowiązkiem małżonków powinno być rzetelne zapoznanie
się z rytmem płodności kobiety (metody rozpoznawania płodności) i dostosowanie się do niego w zależności od małżeńskich planów: poczęcia dziecka lub w razie niesprzyjającej sytuacji zdrowotnej czy życiowej uniknięcia poczęcia. Uczciwe
postawienie tej ważnej kwestii leży pomiędzy wielkodusznością małżonków w przyjmowaniu dzieci a roztropnością
wspólnego rozeznania aktualnej sytuacji życiowej (rozeznania
woli Bożej) oraz dostosowanie współżycia do okresu płodnego czy też niepłodnego w cyklu kobiety.
Czystość małżeńska
Właśnie ze zrozumieniem, a może jeszcze bardziej z przyjęciem prawdy o współżyciu małżeńskim współczesny człowiek ma ogromny problem. Z tym wiąże się niezrozumienie
na czym polega czystość małżeńska. Paradoksalnie podczas
zawierania sakramentu małżeństwa ślubujemy właśnie czy18

zob. LdR

59

Elżbieta Marek

stość małżeńską nazwaną „uczciwością małżeńską” w odróżnieniu od czystości narzeczeńskiej19. Niektórzy fałszywie rozumieją czystość jako brak współżycia czy życie na sposób
„białych małżeństw” i nie zastanawiają się co ona znaczy
w małżeństwie. Nie rozumiejąc tego przegrywają swoje małżeństwo niszcząc je systematycznie od początku. Jeśli ignorujemy prawa fizyki np. ciążenia i skaczemy z trzeciego piętra
nie dziwimy się katastrofie. Jakie są więc te uczciwe „reguły
gry” w małżeństwie?
Zdanie zawarte w encyklice „Humanae Vitae” dotyczące
znaczenia jednoczącego i zarazem prokreacyjnego współżycia
małżeńskiego20 wzbudziło wielu przeciwników i zwolenników
nauczania Kościoła na ten temat. Dlaczego? Nie było dobrze
zrozumiane, zabrakło szerszego wyjaśnienia problemu. Jan
Paweł II w katechezach środowych „Mężczyzną i niewiastą
stworzył ich” dogłębnie wyjaśnił sens słów encykliki rozwijając teologię ciała. Mimo to, przeciwników nauczania Kościoła
o małżeństwie nadal jest mnóstwo. Powodem odrzucenia tej
treści jest niezgoda na podporządkowanie popędu seksualnego
planowi Bożemu względem małżeństwa. Akt małżeński powinien być przeżywany w małżeństwie w zgodzie z naturą (naturą człowieka, a nie tylko biologią) tzn., że nie wolno małżonkom odrywać płodności od aktu małżeńskiego (in vitro), ani
też aktu małżeńskiego od płodności (antykoncepcja). PowiK.Wojtyła, Budować dom na skale, Kraków – Rzym 2012, s. 53
„Nauka ta, wielokrotnie przez Nauczycielski Urząd Kościoła podana
wiernym, ma swoja podstawę w ustanowionym przez Boga nierozerwalnym związku – którego człowiekowi nie wolno samowolnie zrywać – miedzy dwojakim znaczeniem tkwiącym w stosunku małżeńskim: między
oznaczaniem jedności i oznaczaniem rodzicielstwa”. Paweł VI, Encyklika
Humanae vitae 12, Warszawa 2003
19
20
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nien być podporządkowany dobru osoby współmałżonka
i dziecka.
Owszem miłość jest niezależna od aktu małżeńskiego i od
płodności w tym sensie, że miłość można wyrażać na wiele
sposobów, natomiast akt małżeński ma być zawsze wyrazem
osobowej miłości męża i żony, pełnego oddania osób, a żeby
takim był nie może być sztucznie ubezpłodniony. Współczesny człowiek zachowuje się wobec płodności jak ludy pierwotne, które panicznie bały się różnych zjawisk przyrody nie
rozumiejąc ich (akurat płodności nie bali się lecz jej pragnęli
i jak się okazuje wiele plemion znało naturalny rytm płodności
kobiety). Małżonkowie powinni rzetelnie zrozumieć i poznać
rytm płodności żony i dostosować się do niego. Do tego służą
metody rozpoznawania płodności21. W zależności od małżeńskich planów (wspólnie uzgodnionych) uznają, który czas będzie dogodny dla poczęcia dziecka – wtedy wykorzystają czas
płodny w cyklu kobiety lub też niedogodny czas dla poczęcia
– wtedy wykorzystają czas niepłodności przedowulacyjnej czy
też poowulacyjnej kobiety. Nie są to metody antykoncepcyjne
(choć człowiek wszystko może wykorzystać źle – „anty”). Nie
są przeciwko naturze, którą dał Bóg, nie są przeciwko życiu.
Każda decyzja o poczęciu dziecka mieści się pomiędzy postawą małżeńskiej wielkoduszności a roztropnością (choroba,
bardzo trudne warunki materialne). Małżeńska płodność jest
wspólna. Kiedyś uważano, że tylko żona jest odpowiedzialna
za płodność i to jest jej sprawa, potem, że oboje. Uważam, że
choć oboje są odpowiedzialni za płodność, w szczególny sposób, z racji na stabilność hormonalną mężczyzny mąż jest odpowiedzialny za poczęcie lub w niekorzystnym czasie unik21

2008

zob. Naturalne Planowanie Rodziny, red. W. Wieczorek i in., Lublin
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nięcie poczęcia dziecka. Mąż powinien rozumieć rytm
płodności żony, co pozwala mu lepiej zrozumieć żonę i podejmować odpowiedzialność, co jest najtrudniejsze, ponieważ
wymaga panowania nad sobą, wstrzemięźliwości, inaczej mówiąc cnoty czystości małżeńskiej (popęd zostaje podporządkowany miłości). Najtrudniejsza w życiu, nie tylko w sferze seksualnej, jest zdolność opanowania ze względu na większe
dobro. Nikt nie osiągnął wspaniałych wyników w jakiejkolwiek dziedzinie bez wyrzeczeń. Podobnie jest w miłości, która
w małżeństwie buduje się dzień po dniu. Miłość jako największa wartość wymaga wyrzeczeń – ofiarności. Tego każdy człowiek uczy się nie tylko w narzeczeństwie, ale powinien zacząć
tę naukę od dziecka. Gdybyśmy dawali dziecku zawsze to co
w danej chwili chce doprowadzilibyśmy do jego zguby, a na
pewno wyhodowalibyśmy człowieka nie liczącego się z dobrem innych czy wręcz niebezpiecznego. Praktycznie każde
dobro wymaga wyrzeczeń. Nie jest to czymś dziwnym. Dlaczego więc tak trudno wytłumaczyć wartość czystości małżeńskiej? Odpowiedź wydaje się prosta: nie wkładamy wysiłku
w opanowanie swojej pożądliwości ponieważ nie widzimy
związku miłości z czystością małżeńską. Dość mało badań na
ten temat przeprowadza się na świecie, ale te które są, jasno
pokazują, że pary małżeńskie, które respektują rytm płodności,
szanując siebie nawzajem i swoje ciało, które jest integralną
częścią osoby są szczęśliwe ich miłość wzrasta i jest trwała22.
I nie chodzi tutaj o taką czy inną metodę antykoncepcyjną.
Każdy rodzaj antykoncepcji niszczy miłość, ponieważ jest zafałszowaniem znaku aktu małżeńskiego: „Przyjmuję ciebie,
zob. M.A.Wilson, Divorce Rate Coparisons Beetween Couples
Using Natural Family Planning & Artificial Birth Control, http://www.physiciansforlife.org, Generated: 27 March, 2014, 15:14
22
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ale bez twojej płodności. Chcę ciebie dla przyjemności. Nie
interesuje mnie Twoja płodność, absolutnie nie chcę poczęcia
dziecka”. Z drugiej strony trzeba też wiedzieć, że żadna metoda antykoncepcyjna nie jest w 100% skuteczna23. Ramami
ochronnymi małżeńskiej miłości jest współżycie zgodne z fizjologią ludzkiego ciała. Manipulacja poprzez antykoncepcję
uruchamia proces niszczący ludzką miłość i uderza w godność
osoby. Tylko pełny, naturalny akt małżeński buduje miłość.
Jeszcze inaczej można powiedzieć, że czyn moralnie zły jest
wtedy, gdy sprzeciwia się on ludzkiej naturze, a nie tylko procesom biologicznym. Jeśli więc spełnione są dwa cele: prokreacja i tworzenie jedności małżeńskiej poprzez budowanie
wzajemnych pragnień i zjednoczenie małżeńskie taki akt małżeński jest zgodny z ludzką naturą i moralnie dobry. Te dwa
aspekty są nierozdzielne, a więc przekreślenie któregoś z nich
jest czynem wewnętrznie złym, sprzecznym z prawem naturalnym. Małżonkowie nie muszą mieć intencji przekazania życia w konkretnym akcie małżeńskim ale świadome działanie
w celu jego ubezpłodnienia jest naruszeniem norm moralnych.
Wiemy, że człowiek jest integralną jednością duchowo-psychiczno-fizyczną, więc naruszanie norm moralnych niszcząc
sferę duchową, niszczy psychikę (zatem i relacje) oraz ciało
(mnóstwo chorób pośrednio lub bezpośrednio związanych
z antykoncepcją).

Maria Kinle, Naturalne planowanie rodziny – metody rozpoznawania płodności, w: Naturalne planowanie rodziny, Lublin 2008, red. W. Wieczorek i in., s. 184
23
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Dialog wypełnieniem ślubowanej uczciwości małżeńskiej
Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi
prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce! Ani nie dawajcie miejsca diabłu! (Ef
24,25-27)
Podstawą dialogu małżeńskiego jak i każdego rzetelnego
porozumiewania się jest szacunek do drugiej osoby.
Już okres narzeczeństwa powinien być czasem wielu wspólnych rozmów nie tylko na tematy dotyczące życia „na zewnątrz” ale szczególnie tego, które dzieje się wewnątrz w każdej z osób i pomiędzy nimi.
Dialog między osobami, w tym również dialog małżeński
nie jest zwykłą rozmową.
Uważam, że nie wchodzenie w dialog ze współmałżonkiem
jest grzechem przeciwko budowaniu wspólnoty małżeńskiej.
„Pierwszym i bezpośrednim skutkiem małżeństwa nie jest
sama łaska nadprzyrodzona, ale chrześcijańska więź małżeńska, komunia dwojga typowo chrześcijańska, ponieważ przedstawia tajemnicę Wcielenia Chrystusa i tajemnicę Jego Przymierza. Szczególną jest także treść uczestnictwa z życiu
Chrystusa: miłość małżeńska zawiera jakąś całkowitość,
w którą wchodzą wszystkie elementy osoby, impulsy ciała,
siła uczuć i przywiązania, dążenia ducha i woli. Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego by było tylko jedno serce i jedna dusza”24. Tej jedności osobowej nie uda się stworzyć bez
głębokiego porozumiewania się.
24

FC 13
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Słowo „dialog” może być różnie rozumiane. Nie oznacza
ono zwykłego przekazywania informacji, czy po prostu rozmów jakie odbywają się codziennie przy różnych okazjach.
Najkrócej można powiedzieć, że jest sposobem komunikacji
między ludźmi, prowadzącym do spotkania osób.
Komunikujemy się w znacznym stopniu w sposób niewerbalny. Czasem komunikacja niewerbalna jest sprzeczna z werbalną. W dialogu najważniejszą rolę odgrywa słowo (trzeba
zdobyć się na wysiłek poszukiwania odpowiednich słów), ale
słowu zawsze towarzyszy komunikacja niewerbalna. Ważne
jest by były one ze sobą zgodne.
Celem dialogu jest poznanie i zrozumienie drugiego człowieka. Bez dialogu tak naprawdę niewiele wiemy o drugim.
Natomiast nie jest jego celem zmienienie drugiego. Każdy
człowiek w wolności, bez nacisku i manipulacji może sam siebie zmieniać. Narzeczeni więc nie mogą zakładać, że po ślubie
zaczną pracować nad charakterem współmałżonka.
Do dialogu potrzebna jest otwartość czyli gotowość przyjęcia tego, że drugi człowiek przeżywa różne sytuacje i całe
swoje życie inaczej oraz świadomość, że drugi ma prawo do
innej niż moja uczuciowości.
Dialog nie służy bezpośrednio rozwiązywaniu problemów
ale poprzez poznanie i zrozumienie drugiej osoby - budowaniu
relacji.
Dopiero dobre relacje umożliwiają wspólne rozwiązywanie
problemów.
Przede wszystkim ważna jest odwaga i wysiłek stawania
w prawdzie o sobie samym i w relacji do współmałżonka.
Podczas rozmów należałoby zamieniać stwierdzenia:„nie
zgadzam się z tobą” na „nie rozumiem, wyjaśnij mi...”
Dialog tak rozumiany jest najlepszym narzędziem wzajemnego poznawania się czyli odkrywania niezwykłego bogactwa
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drugiej osoby. Głębsze poznanie prowadzi do zrozumienia
i zrodzenia się odpowiedzi na potrzeby współmałżonka. Zatem
prowadzi do pogłębiania miłości.
Rola uczuć w komunikacji małżeńskiej
Trzeba podkreślić, że uczucia nie podlegają ocenie moralnej! Nie można komuś zarzucić, że coś źle przeżywa! Powinno się dostrzec, kryjącą się za nimi prawdę osoby. Uczucia są
widocznymi sygnałami tego co dzieje się we wnętrzu osoby.
Nie można powiedzieć „źle czujesz”, ale można zapytać siebie
co kryje się za określonymi uczuciami. Czyny zaś podlegają
ocenie moralnej.
Znamy uczucia przyjemne (zadowolenie, radość, zakochanie) i przykre (lęk, smutek). Ocenie moralnej podlega fakt budowania na nich działań i postaw.
„Uczucia same w sobie nie są dobre ani złe. Nabierają one
wartości moralnej w takiej mierze, w jakiej faktycznie zależą
od rozumu”25. Podsycanie, utrwalanie złych uczuć jest złem.
„Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana
szukać będzie uzdrowienia?”(Prz 28,3) Błędem jest negowanie, tłumienie uczuć. Dlatego w małżeństwie na podstawie
różnych pojawiających się uczuć nie powinno się oceniać drugiej osoby. Nie powinno się oceniać uczuć tylko pozwolić je
wyrazić i zastanowić się nad przyczynami ich powstawania.
Podstawą dialogu i szeroko rozumianej komunikacji w małżeństwie jest umiejętność nazwania swoich uczuć, wyrażenia
ich i zarazem zdolność do akceptacji nieprzyjemnych uczuć,
które pojawiają się we współmałżonku. Inne znaczenie ma
25

KKK 1767
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stwierdzenie: „ Nie masz prawa czuć w taki sposób!”. Inne natomiast: „To co mówisz bardzo mnie rani”.
Uczucia są „przednią strażą poznania”. Mówią nam o zaspokojonych lub niezaspokojonych potrzebach psychicznych.
Potrzeba zaś to tęsknota za wartością! Droga do uzdrowienia
sfery emocjonalnej polega na nazywaniu uczuć, przyjrzeniu
się jak działają, z czego wynikają i jak można nimi kierować
z pomocą Bożej łaski.
Trzeba zwracać uwagę na potrzeby drugiej osoby, które
mogą być inne niż moje! Ważne są: sposób mówienia i odmawiania (oschły czy otoczony życzliwym gestem, spojrzeniem),
który może zmniejszyć lub pogłębić problem oraz dzielenie
się uczuciami przyjemnymi.
„Wybieram drugiego w sobie”
Kiedy mówi się o różnicach między kobietą a mężczyzną,
kobiecie z reguły przypisuje się większą emocjonalność. Trzeba jednak uważać na to, że jest to zbytnie uogólnienie, które
może prowadzić do wycofywania się mężczyzn z wyrażania
swoich uczuć, a to z kolei osłabia lub wręcz uniemożliwia dialog w małżeństwie. Dialog jest drogą do poznania bogactwa
drugiej osoby, przyjęcia jej i zachwytu nad Bożym dziełem
stworzenia takiego właśnie człowieka. W rezultacie jest afirmacją samego Boga. Jest to spotkanie, które tworzy jedność –
komunię osób, zachowując ich indywidualność. W ten sposób
tworzy się communio personarum26. W ten sposób małżonkowie odpowiadają na łaskę sakramentu małżeństwa, której
pierwszym skutkiem jest „komunia dwojga typowo chrześci26

por. FC 18
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jańska, ponieważ przedstawia tajemnicę Wcielenia Chrystusa
i tajemnicę Jego Przymierza27.
Karol Wojtyła pisał: „W relacji „ja – ty” kształtuje się autentyczna między osobowa wspólnota, jeżeli „ja – ty” trwają
we wzajemnej afirmacji transcendentnej wartości osoby (można ją określić jako godność), potwierdzając to swoimi czynami”28. Człowiek jest istotą relacyjną, „dialogiczną”, zawsze
istnieje w relacji do kogoś drugiego. Karol Wojtyła pisze dalej:
„W przeżyciu człowieka, jednego z innych, jako drugiego „ja”,
zawiera się zawsze jakiś dyskretny wybór. Naprzód jest to wybór właśnie tego człowieka wśród wielu innych, co zresztą
sprowadza się do faktu, że ten właśnie spośród innych człowiek jest mi tu i teraz dany czy też <zadany>. Wybór, o jakim
mowa, polega na tym, że akceptuję jego „ja”, czyli afirmuję
osobę – a w ten sposób poniekąd wybieram go w sobie”29.
Właśnie poprzez dialog „wybieram drugiego w sobie”.
Powstaje pytanie czy dialog może być lekarstwem na konflikty. Oczywiście dobry dialog ułatwia rozwiązywanie konfliktów, ale tutaj mówimy o nim jako o koniecznym, zwyczajnym sposobie porozumiewania się męża i żony. Dialog
powinien mieć też charakter szczególny, odświętny. Przykładem może być np. systematyczny „obowiązek zasiadania”
praktykowany we wspólnotach „Kościoła domowego”. Wiele
pisano o personalizmie chrześcijańskim. W życiu codziennym
personalizm to szacunek do drugiego człowieka, życzliwość,
które w sposób naturalny prowadzą do dialogu.
FC 13
K.Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, w: tegoż, Osoba i czyn oraz
inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 401
29
K. Wojtyła, Uczestnictwo czy alienacja, w: tegoż, Osoba i czyn oraz
inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s.450
27
28
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„Ślubuję ci (...) uczciwość małżeńską”

Summary
The marital honesty is to fulfill the contents of the oath of
marriage. It is related to the principal goods of marriage, which
are care for spouses and procreation and education of children.
Only the self – control attitude, the subordination of sexual desire to the good of persons serves love. In other words, such an
attitude is the virtue of chastity in marriage, termed as opposed
to pure fiance “marital honesty”. The understanding and respecting the natural rhytm of fertility and the opening at the
service for life that are consisted with the plan of God for marriage results in building and strengthenig the conjugal love. It
is an important part of building the unity of marriage. Integrity
of marriage is the “transparency” of the spouses relative to
each other, an authentic dialogue – sharing each other, which
is a way of creating marital communion of persons. If there are
any obstacles to marriage, the honesty towards each other is
their disclosure and also not entering into a relationship that is
not the real marriage. Compliance with these principles is marital fairness vowed by the newlyweds.
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EGZAMIN PRZEDMAŁŻEŃSKI
Preparation for marriage as a form of adult catechesis
Przed wypowiedzeniem uroczystego: „tak” i złożeniem
ślubnej przysięgi kandydaci do małżeństwa muszą odpowiedzieć sobie na bardzo wiele pytań. Niektóre odpowiedzi przyjdą dopiero wraz z doświadczeniem życia małżeńskiego, a później rodzinnego, natomiast niektóre pytania wymagają
uważnego namysłu przed zawarciem małżeństwa. Przede
wszystkim należy sobie uświadomić, że małżeństwo zmienia
całe życie człowieka. Co jest przyczyną tej przemiany? Każdy
dzień wspólnego życia powinny wypełniać chwile radosnej,
czułej, pięknej, jasnej miłości. Małżeńskie życie ukazuje bowiem potęgę miłości. Wspólnota małżeńska ma swoje korzenie w naturalnym uzupełnianiu się mężczyzny i kobiety, i jest
wzmacniana przez osobistą wolę małżonków dzielenia całego
programu życia, tego, co mają i tego, kim są. Stąd taka komunia jest owocem i znakiem potrzeby głęboko ludzkiej. Bóg
przyjmuje tę potrzebę ludzką, potwierdza ją, oczyszcza i podnosi, prowadząc ją do doskonałości w sakramencie małżeństwa.1 Dar Ducha Świętego, jaki małżonkowie chrześcijańscy
1

19.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio 22 XI 1981,
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otrzymują w tym sakramencie, jest życiowym przykazaniem
dla nich, a zarazem zachętą, aby z każdym dniem zmierzali ku
coraz głębszej więzi pomiędzy sobą na poziomie związku ciał,
charakterów, serc, umysłów i dążeń, związku dusz.2
Przed złożeniem przysięgi małżeńskiej młodzi ludzie powinni postawić sobie nawzajem kilka fundamentalnych pytań, które
pomogą im uniknąć w przyszłości wielu nieporozumień. Wśród
nich znajdują się takie zagadnienia, jak: czy jesteśmy dostatecznie dojrzali do małżeństwa, czy będziemy umieli dbać o piękno
miłości i radości wspólnego życia, jak sobie poradzimy ze słabościami, czy wiara będzie wypełniać całe nasze życie i nim
kierować, czy jesteśmy gotowi kochać siebie jako rodziców naszych dzieci i czy umiemy kochać siebie na zawsze? Pytania te
należy sobie stawiać ciągle na nowo, gdyż z perspektywy czasu
człowiek inaczej patrzy na siebie, drugą osobę i na życie.
Podstawowe pytanie brzmi: czy młodzi są dzisiaj gotowi na
małżeństwo? Nie jest to pytanie o czas – kiedy zawrzeć, ale
czy są oni na tyle dojrzali i gotowi do otwarcia się na drugiego
człowieka, żeby powiedzieć krótkie „tak”. Czy będą umieli
dbać o piękno miłości i radość wspólnego życia? Małżonkowie wnoszą w związek wszystko to, co do tej pory przeżyli.
W tym kontekście należy więc zapytać: czy młodzi ludzie są
gotowi poradzić sobie ze swoimi słabościami i zranieniami.
Trudności mogą bowiem człowieka uwrażliwić, ale mogą też
przemienić jego serce w kamień. Dlatego trzeba też zapytać:
czy ich wiara jest na tyle silna i będzie rozwijana, by pozwolić
przetrwać wszystkie próby związane z codziennym życiem.
Podstawowe, teologiczne treści małżeństwa sakramentalnego, ujawniają się w postaci symbolów towarzyszących uroczyPor. Jan Paweł II, Przemówienie do małżonków, 4 (Kinshasa,
3 V 1980), AAS 72 (1980), s. 426 n.
2
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stości zaślubin. Wyróżniają się dwa symbole ukazujące komunię małżeńską: obrączki i kwiaty. Kwiaty potrafią przemawiać
swoim pięknem. Bukiet i kwiaty są piękne, ale ich piękno jest
przemijające i chwilowe. Trzeba więc to piękno w związek małżeński ciągle wnosić, aby to co przemijające wciąż się odnawiało. Kwiaty mają pokazać, że radość i miłość, aby były piękne,
muszą przemijać, bo na miejsce jednego piękna musi przyjść
następne. Co jednak oprócz symbolu piękna i radości towarzyszącej zaślubinom oznaczają kwiaty na tej uroczystości?
Każdy może wykonać proste doświadczenie. Wystarczy
mieć dwa identyczne kwiaty, mogą być te, które w ręku będzie
trzymać panna młoda. W takich samych doniczkach, w takiej
samej ziemi, takie same sadzonki. Są tego samego gatunku
i wyglądają identycznie. Te dwie rośliny otrzymają tyle samo
światła i tę samą ilość wody, ale o każdą z nich inaczej będziesz się troszczyć. Jedna z nich może zostać umieszczona na
oknie w kuchni i tej nie będziesz poświęcać wiele uwagi. Będzie tylko regularnie podlewana; drugą ustaw w pokoju, gdzie
spędzasz najmilsze chwile podczas pobytu w domu. Tej roślinie będziesz jednak poświęcać dużo czasu. Trzeba do niej mówić: jak jest piękna, jak ją kochasz, jak jest dla ciebie cenna.
Trzeba jej wysyłać pozytywne, dobre myśli i uczucia. Ta roślina w pokoju będzie przedmiotem twojej troski, miłości, radości. Roślina w kuchni będzie natomiast „punktem kontrolnym”
w tym eksperymencie. Do niej nie będziesz przemawiać, wysyłać dobrych myśli i uczuć – otrzyma tylko to, co potrzebne
do życia i rozwoju. Po miesiącu można sprawdzić efekt porównując te dwa kwiaty. Kiedy postawisz je obok siebie zobaczysz, że roślina z kuchni będzie wiotka, mała, chorowita. Roślina z salonu natomiast będzie duża, będzie miała wspaniałe,
zielone listki i jeszcze piękniejsze cudowne kwiaty wibrujące
kolorami tęczy. Wystarczy jednak kwiat z kuchni, z miejsca
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odosobnienia przenieść do salonu, zająć się nim czule, przemawiać do niego, wysyłać dobre myśli, a po kolejnych czterech tygodniach kwiaty już niczym nie będą się różnić. Oba
będą piękne, kolorowe, tętniące życiem i energią. Dlaczego
tak jest. Bo wszystko rośnie wraz z miłością.
Kwiaty, które towarzyszą uroczystości zaślubin, symbolizują miłość, nie muszą być wyhodowane we własnym domu,
otoczone troskliwą opieką. Każdy kwiat ma w sobie niepowtarzalne piękno, ale symbolika kwiatów towarzyszących zaślubinom powinna ujawniać się w codzienności. Dzień małżeńskiego życia bez piękna jest dniem jałowym. Dlatego kwiaty
powinny towarzyszyć tworzeniu się komunii małżeńskiej
przez całe życie. W różnych sytuacjach życiowych mogą one
wyrażać piękno miłości, mogą być znakiem uwielbienia dla
drugiej osoby, mogą oznaczać prośbę o wybaczenie popełnionego zła, mogą wreszcie być symbolem oddania się drugiej
osobie bez reszty. Bukiet kwiatów panny młodej symbolizuje
piękno, które jest przemijające. Małżonkowie powinni zatem
piękno w swój związek ciągle wnosić, aby to co przemijające
wciąż się odnawiało. Kwiaty mają pokazać, że radość i miłość,
aby były piękne, muszą przemijać, bo na miejsce jednego
piękna musi przyjść następne.
Piękno miłości i radość wspólnego życia nie musi wyrażać
tylko kwiat. Powinno to być dobre słowo, komplement, gest
czułości. Pięknem w małżeństwie jest też coś, co można uznać
za wzajemny dar małżonków: codzienna modlitwa za współmałżonka, która daje siłę nowego życia nie tylko osobie polecanej w modlitwie, ale również umacnia osobę modlącą się.
Modlitwa za współmałżonka jest modlitwą za samego siebie.
Dlaczego tak jest? Taka jest Ewangelia Chrystusa, który poucza, że prosząc dla siebie o łaskę, trzeba umieć być hojnym
dla drugich, i w ten sposób słowa prośby wspierać słowem
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czynu. Także Apostoł zaleca modlić się bez gniewu i zawiści,
by modlitwa była szczera i spokojna. Również Zbawiciel poucza, iż należy się modlić w każdym miejscu i w każdym czasie, mówiąc: Wejdź do twej izdebki. Nie należy tu myśleć o izdebce oddzielonej ścianami, w której twoje ciało znajduje
odpoczynek, ale o tej izdebce, która jest w człowieku, w której
zamknięte są myśli człowieka, w której mieszczą się jego
uczucia. Ta izba modlitwy jest zawsze z człowiekiem, bo jest
w nim, ale zawsze jest ukryta i zna ją jedynie Bóg.
Modlitwa małżonków ma też uniwersalny wymiar. Po zakończeniu uroczystości weselnych nie zrywa się więź między
uczestnikami uroczystości. Na zaślubinach nie byli bowiem
obecni zaproszeni przypadkowi ludzie, ale najżyczliwsi spośród życzliwych. Dlatego małżonkowie powinni również za
nich się modlić. W tym właśnie objawia się wzajemna miłość.
Jeśli bowiem każdy szczęśliwy człowiek modliłby się tylko za
siebie, taka modlitwa służy jedynie jemu. Pełnię łaski otrzymuje ten, kto wstawia się za innymi. Kiedy zaś pojedynczy ludzie modlą się za wszystkich, wszyscy modlą się za każdego.
W ten sposób małżeństwo wyraża też wspólnotę Kościoła,
a rodzina, która wyrośnie z małżeństwa, stanie się „Kościołem
domowym”. „Kiedy zatem modlisz się sam za siebie, modlisz
się – jak powiedzieliśmy – tylko sam. Jeżeli zaś modlisz się za
wszystkich, wszyscy będą modlić się za ciebie. Wśród wszystkich bowiem jesteś także i ty. W ten sposób i nagroda będzie
większa, albowiem modlitwy poszczególnych wiernych wyjednają dla każdego z nich to, o co prosi cały lud. Nie ma
w tym żadnego zuchwalstwa, ale większa pokora i obfitszy
owoc”.3
Św. Ambroży, Traktat O Kainie i Ablu, księga 1, 9, 34. 38-39, w: Liturgia Godzien, t. 4, s. 269-270. „Już nie będziemy dziećmi, które się zdają
3
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Do ważnych pytań uprzedzających złożenie przysięgi małżeńskiej zaliczyć również trzeba takie: jak chcesz sobie poradzić ze swoimi słabościami ludzkimi? We wspólnocie małżeńskiej nie można bowiem pozostawić w sobie ciemności
grzechu. „A więc mówię [wam] i zaklinam w Panu, abyście
już dłużej nie postępowali jak poganie, którzy żyją w próżności umysłu, a przebywając w mrokach poznania, nie mają dostępu do życia Bożego z powodu trwającej w nich niewiedzy
i zatwardziałości serca” (Ef 4, 17-18). Zatwardziałe serce, to
serce niewrażliwe. Serce niewrażliwe to serce ciemne.
Do każdego kandydata do małżeństwa można zatem skierować taki nakaz: Zrób coś ze swoją ciemnością – na każdej
obrączce ślubnej powinien być taki napis. Wielu bowiem żyje
w takiej ciemności, która przewyższa ciemność grzechu. Człowiek jest stworzony do życia w światłości. Tym światłem jest
miłość, wiara, nadzieja, dobro, radość, pokój. Bóg błogosławi
każdej światłości.
Serce wrażliwe nie jest wolne od cierpienia, bo nie ma ziemi bez cierpienia. Nawet Maryja stała się męczennicą w duchu. „Dziwić się może tylko ten, kto nie pamięta, że Paweł pośród najcięższych grzechów pogan wymienia brak wrażliwości,
zatwardziałe serce. Dalekie to było od serca Maryi, dalekie
niech będzie od Jej sług. Kto jednak może powiedzieć: «Czyż
Maryja nie wiedziała wcześniej, że Jezus umrze?» Niewątpliwie. «Czyż nie ufała, że wkrótce zmartwychwstanie?» Zapewne. «I pomimo to cierpiała widząc Ukrzyżowanego?» Bardzo.
na igraszkę fal i poddają prądom nauki prowadzącej przez oszustwa i przebiegłość ludzką na manowce. Ale żyjąc według zasad miłości, będziemy
dorastali pod każdym względem do Niego, czyli Chrystusa, który jest Głową. W Nim całe Ciało zespala się i wiąże dzięki spełnianiu przez poszczególne członki wyznaczonych funkcji. Tak dokonuje się wzrost Ciała, które
buduje się samo w sobie przez miłość” (Ef 4, 14-16).
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A zresztą kimże jesteś, skoro trudniej ci przyjąć współcierpienie Maryi niż cierpienie Syna Maryi? On mógł umrzeć w ciele, Ona zaś nie mogła współcierpieć w duchu? W Chrystusie
sprawiła to miłość, ponad którą większej nie miał nikt. W Maryi – miłość, z którą żadna inna, poza Chrystusową, nie może
się równać”.4
Jednak jest także taka miłość, która może być miłością na
miarę serca każdego człowieka. Jest to miłość wrażliwa, ciepła, żywa, jasna. Miłość, której doświadcza się w przebaczeniu win, w odrzuceniu zemsty, w cichości, w cierpieniu i prześladowaniu, ale też w radości i szczęściu. Ta miłość jest
wrażliwa, bo jest jasna, bo płynie z serca wypełnionego światłem. Zrób coś ze swoją ciemnością. Każde spojrzenie na
obrączkę ślubną powinno owocować nowym wysiłkiem czynienia dobra, okazywania miłości. Zaczynać należy od rzeczy
najprostszych, przyjemnych, radosnych. Zacząć można od codziennej modlitwy za osobę współmałżonka, od codziennej
modlitwy za różnych ludzi, najpierw tych życzliwych, ale nie
zapominając o nieprzychylnie nastawionych, a także za tych,
którzy potrzebują pomocy. Taka modlitwa zapala w sercu
światło miłości.
Kolejne pytanie dla kandydatów do małżeństwa wiąże się
z wiarą, która powinna wypełniać życie codzienne i nim kierować. Chodzi o doświadczenie wiary i jej praktyczny aspekt.
Św. Ambroży naucza: „Nie należy więc wierzyć jedynie oczom
ciała: bardziej widzialne jest to, co niewidzialne, albowiem ono
jest wieczne, tamto zaś doczesne. Lepiej pojmuje się nie to, co
oglądają oczy ciała, ale co dostrzega dusza i umysł”.5
Św. Bernard, Kazanie, w: Opera omnia, Edit. Cisterc. 5(1968), s. 273-274.
Św. Ambroży, O misteriach (nr 12-16.19), w: Liturgia Godzin, t. 3,
s. 408.
4
5
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Tę podstawową prawdę ilustruje konkretna życiowa historia. Kolejny poranek w pewnej rodzinie wyglądał podobnie, jak
każdy poprzedni. Żona przygotowywała dzieci do wyjścia do
szkoły, a mąż po śniadaniu wyruszył do pracy. Przed wyjściem
przypomniał jeszcze żonie, aby zadzwoniła do telekomunikacji
i zareklamowała ostatni rachunek z powodu jego dużej wysokości. W drodze do pracy mąż zatrzymał się na parkingu, aby
jak to miał w zwyczaju, kupić codzienną porcję gazet. Nagle
usłyszał dzwonek publicznego telefonu na parkingu. Z początku go zignorował, ale gdy telefon dzwonił dalej, postanowił go
odebrać. Gdy podniósł słuchawkę, usłyszał w niej głos żony.
Zapytał dlaczego dzwoni na parking, a ona zdziwiona zapytała,
co on robi w telekomunikacji? Okazało się, że numer telefonu
znajdującego się na parkingu różni się tylko jedną cyfrą od numeru biura telekomunikacji. Stąd ta pomyłka. Po odkryciu tego
faktu mąż i żona wykrzykiwali nawzajem: to niemożliwe, nie
mogę w to uwierzyć, to wprost niesamowite. Po wymianie tych
zdziwień, zaczęli jednak rozmawiać o sobie. Dawno tego nie
czynili, przede wszystkim z braku czasu, gdyż wychowywali
piątkę dzieci. W rozmowie coraz częściej zaczął pojawiać się
Bóg. Tylko Bóg mógł wiedzieć, że tego ranka niczego tak bardzo nie potrzebowali, jak usłyszenia swoich głosów; to On ich
połączył. Ta rozmowa zmieniła ich życie, bo otworzyła im oczy
na samych siebie. Od tego czasu to już nie praca była w ich życiu najważniejsza, ale rodzina, wspólne życie, miłość. Bóg
otworzył im oczy duszy i umysłu, a to przemieniło ich życie.
Trudno oczekiwać, aby Bóg „telefonował” do każdego
człowieka i poprzez cud zmieniał jego życie. Jest na to kilka
innych, prostszych sposobów. Przedstawię pięć z nich, które
dla ludzi wierzących mają podstawowe znaczenie w zmianie
życia. Te pięć sposobów zawiera codzienna modlitwa „Ojcze
nasz”, której nauczył nas Jezus.
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„I odpuść nam nasze winy”. Pierwszy sposób to uznanie
swoich słabości ludzkich, swojej niedoskonałości, a potem
wyznanie swoich grzechów. To wystarczy, aby Pan przebaczył
popełnione zło. Kto bowiem potrafi wyznać swoje grzechy
i żałuje, ten stara się później ich unikać. Trzeba więc nieustannie poruszać swoje sumienie, swojego wewnętrznego sędziego, aby nie zostać oskarżonym przed trybunałem sprawiedliwości Bożej. Ten sposób jest najlepszy.
„Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Istnieje
także drugi sposób zmiany swego życia, nie gorszy od poprzedniego, a mianowicie: nie pamiętać doznanych krzywd,
panować nad gniewem, darować winy bliźnim. To czyniąc,
człowiek otrzymuje odpuszczenie win, których dopuścił się
względem Boga i drugiej osoby.
„Ojcze nasz, któryś jest w niebie” – chcesz poznać trzeci
sposób zmiany swego życia? Jest nim należyta, żarliwa, płynąca z głębi serca modlitwa. „Chleba naszego powszedniego daj
nam dzisiaj”. Jeśli chcesz znać jeszcze czwarty sposób, wymienię jałmużnę, która posiada naprawdę wielką moc wypraszania łaski miłosierdzia Bożego. „Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego”. Jest wreszcie piąty sposób
zmiany życia: to postępowanie z pokorą i skromnością. Pokora jest potrzebna, aby przyjąć miłość Boga. Jeśli człowiek
przez pychę nie może pogodzić się z niedoskonałością swojego życia, to również nie będzie widział w swojej ludzkiej miłości braków. Jeżeli natomiast z pokorą uzna, że jego życie jest
niedoskonałe i taka też jest jego miłość, to przyjmie dar Bożej
miłości, która porządkuje życie człowieka i wydoskonala jego
ludzką miłość. Oto pięć sposobów zmiany swego życia. Pierwszy polega na uznaniu swoich grzechów, drugi na darowaniu
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bliźnim krzywd, trzeci polega na modlitwie, czwarty sposób
prowadzi przez jałmużnę, piąty przez pokorę.6
„Dzisiaj rządzi światem słowo „kryzys”. Ludzie boją się
stracić pracę, lękają się, że nie będą mieć pieniędzy na spłatę
rachunków, na utrzymanie rodziny. Wiara może uleczyć z tych
lęków. Przez wiarę człowiek poznaje bowiem, co tak naprawdę jest najważniejsze w jego życiu. Najważniejsze jest żyć
z Bogiem, pojednać się z Nim, zaufać Mu i kochać Go. Nie
bądź przeto bezczynny, ale codziennie postępuj drogami, które
zbliżają cię do Boga. Są bowiem łatwe i kryzysem nie możesz
się wymawiać. Jeśli nawet żyjesz w wielkim niedostatku, możesz wyzbyć się gniewu, odznaczać się pokorą, modlić się wytrwale i wyznawać grzechy, a żaden kryzys nie będzie ci przeszkodą. Ale cóż mówię? Nawet na tej drodze pokuty, na której
wypada dzielić się pieniędzmi (mam na myśli jałmużnę), kryzys i ubóstwo nie przeszkadzają w wypełnianiu tego przykazania. Skoro więc nauczyliśmy się sposobu leczenia naszych
dusz i zmiany życia, korzystajmy z tych lekarstw, abyśmy po
odzyskaniu zdrowia mogli z ufnością przystąpić do świętego
stołu, abyśmy z wielką radością podążali na spotkanie z Chrystusa, Króla Chwały i na zawsze osiągnęli dobra wieczne przez
łaskę i miłosierdzie Chrystusa.”7
Celem człowieka jest osiągniecie szczęścia wiecznego, ale
drogą jest życie na ziemi. O tym można jednak rozważać jedynie na płaszczyźnie wiary w Boga, która otwiera oczy naszej
duszy i pozwala nam doświadczyć sensu i wartości zarówno
życia na ziemi, jak i życia wiecznego. Wiara prowadzi nas do
Boga, który jest naszym przyjacielem, naszym bratem, naszym
Św. Jan Chryzostom, Homilia o szatanie kusicielu. Pięć dróg pojednania z Bogiem, w: Liturgia Godzin, s. 372-373 (Tom dodatkowy).
7
Tamże.
6
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lekarzem, opiekunem, mistrzem, nauczycielem, doradcą, pocieszycielem, pomocnikiem. Kiedy objawia się człowiekowi,
to zawsze ukierunkowuje jego życie na radość, szczęście, pokój. Bóg obdarza każdego człowieka swym błogosławieństwem, które uprzedza każde jego działanie. Zanim człowiek
coś dobrego pomyśli, zaplanuje, zapragnie, uczyni już jest obdarzony łaską Bożego błogosławieństwa. Jeśli natomiast ludzkie słabości powstrzymują owocność Bożego błogosławieństwa, to poznaliśmy pięć sposobów, które mogą pomóc
zmienić życie.
Następne pytanie dotyczy miłości, która rodzi życie. Małżonkowie powinni być gotowi przyjąć dar życia i wychować
potomstwo, którym ich Bóg obdarzy. Pytanie brzmi następująco: czy jesteś gotowy kochać żonę jak matkę swych dzieci?
Pomocą w udzielaniu odpowiedzi na to pytanie jest historia
pewnego małżeństwa. „Mogłabym powiedzieć, że zimowy
wiatr kłębił wirujące za naszym oknem płatki śniegu, a my siedzieliśmy przytuleni przed kominkiem, sącząc jabłecznik, albo
gruchając o głębi naszej miłości. Mogłabym tak powiedzieć,
ale to byłoby kłamstwo. Listopadowe burze pozostawiły po
sobie bezkresny krajobraz szarych drzew i zgniłozielonej ziemi. To pasowało do naszych nastrojów. Mój mąż i ja oscylowaliśmy pomiędzy krańcową radością z powodu narodzin naszego syna, który skończył dwa miesiące, a krańcowym
wyczerpaniem z powodu braku snu i czasu dla siebie nawzajem. Nasze rozmowy, zwłaszcza przez ostatnie dwa tygodnie,
brzmiały nie jak gruchanie papużek nierozłączek, ale jak warczenie pit bulli. Tuż po sześciu tygodniach urlopu wróciłam do
pracy. Czułam się gruba i niekompetentna. Mój mąż czuł się
winny i wyobcowany. Każdego ranka kilka słów, a potem krótki uścisk i przelotny pocałunek wieczorem – to w najlepszym
razie skromne oznaki uwagi i czułości, których oboje tak roz81
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paczliwie potrzebowaliśmy. Po jednym szczególnie wyczerpującym dniu leżałam obok naszego drogiego niemowlaka i sennie głaskałam go po policzkach, jedwabistej szyjce, ramionach
i malutkich paluszkach, kiedy… cóż, zasnęłam. Zapadłam
w twardy sen, a mój mąż czekał w nadziei, że obudzę się, by
dokończyć rozmowę, którą zaczęliśmy dwa dni wcześniej. Jak
przez mgłę poczułam, że stanął w progu, ale zaraz popadłam
w stan zamroczenia. Kilka godzin później obudziło mnie kwilenie naszego maleństwa, które domagało się karmienia. Zobaczyłam, że obok leży mój mąż pogrążony w głębokim śnie.
Kiedy synek znalazł się znowu w stanie błogiego zadowolenia, wstałam, żeby napić się wody. Poczłapałam na korytarz
i zapaliłam światło. Znalazłam pierwszą kartkę: „Kocham
cię… ponieważ jesteśmy rodziną”. Na chwilę zaparło mi dech
w piersiach, lecz odważyłam się pójść dalej i znalazłam… następny liścik: „Kocham cię… ponieważ jesteś dobra”. Przez
następne pół godziny chodziłam po domu i zbierałam bezcenne okruchy ciepła i uczucia. Na lusterku w łazience: Kocham
cię… ponieważ jesteś piękna”. Na mojej teczce: „Kocham
cię… ponieważ jesteś zachwycająca”. Na telewizorze, na półce z książkami, na kredensie, na drzwiach frontowych: „Kocham cię, ponieważ jesteś zabawna…, mądra…, twórcza…
Kocham cię, ponieważ czuję, że mógłbym zrobić wszystko…
za to, że jesteś matką naszego syna”. I wreszcie na drzwiach
naszej sypialni: „Kocham cię, ponieważ powiedziałaś tak”. To
było upajające i kojące niczym uścisk, który przeprowadził
mnie przez te wszystkie bezsenne noce i sprawił, że w moim
życiu znów zagościła radość. Wślizgnęłam się do łóżka i przytuliłam do mojego cudownego męża”.8
G. Romero, Miłosne liściki, w: Balsam dla duszy romantycznej, red.
J. Cafield i inni, Poxznań 2004, s. 63-64.
8
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Macierzyństwo w znaczeniu biofizycznym jest uzależnione
od mężczyzny, który równocześnie wyciska podstawowe „znamię” na całym procesie „uczłowieczania” nowych synów i córek rodu ludzkiego. Kobieta jako matka, jest jednak pierwszą
wychowawczynią człowieka. Wychowanie przez matkę, które
jest najpierw duchowym wymiarem rodzicielstwa, posiada
swoiste pierwszeństwo wobec roli mężczyzny w wychowaniu.
Macierzyństwo kobiety w sensie biofizycznym ujawnia pozorną bierność mężczyzny, gdyż proces kształtowania się nowego
życia „dzieje się” w niej, w jej organizmie. Jednak rola ojca
jest nie do zastąpienia, ponieważ mężczyzna współpracuje
z kobietą w całym procesie rodzenia się i wychowania nowego
człowieka.9 Podkreślić jednak należy, że macierzyństwo
w sensie osobowo-etycznym oznacza bardzo doniosłą twórczość kobiety, od której w zasadniczej mierze zależy samo
człowieczeństwo nowego człowieka. W tym też sensie macierzyństwo kobiety oznacza szczególne wezwanie i specjalne
wyzwanie pod adresem mężczyzny i jego ojcostwa. 10
Rola ojca nabiera szczególnego znaczenia w perspektywie
funkcjonowania rodziny, jako wspólnoty osób. Jego zadania
ściśle łączą się z zabezpieczeniem potrzeb rodziny, a przede
obroną praw rodziny i poszczególnych jej członków. Mężczyzna, mając pracę, zdobywa środki potrzebne do utrzymania
swojej rodziny.11 Z tej racji macierzyństwo w polityce i ekonoTak jak wychowanie człowieka wiąże się nierozerwalnie z ojcostwem i macierzyństwem, tak jego formacja chrześcijańska ma swoje korzenie i siłę w Bogu Ojcu, który kocha i wychowuje swoje dzieci. Bóg jest
pierwszym wielkim wychowawcą swojego Ludu. Jan Paweł II, Adhortacja
apostolska Christifideles laici 30 XII 1988, 61.
10
Jan Paweł II, List apostolski Mulieris dignitatem 15 VIII 1988, 19.
11
Jan Paweł II wskazał na pilną potrzebę zapewnienia kobietom rzeczywistej równości z mężczyznami we wszystkich dziedzinach, a więc rów9
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mii pracy powinno być traktowane jako wielki cel i wielkie
społeczne zadanie. Matka, aby mogła urodzić i wychować potomstwo, powinna pozostawać w domu. Jest to też wielka praca, w której nikt matki rodzącej, karmiącej i wychowującej nie
zastąpi. Nic też nie zastąpi w domu serca matki, które zawsze
tam jest i tam czeka. Dlatego prawdziwe poszanowanie pracy
niesie z sobą należną cześć dla macierzyństwa i od tego też zależy zdrowie moralne całego społeczeństwa.12
Praca matki w domu wyraża heroizm dnia codziennego
i oznacza milczące, ale niezwykle płodne i wymowne świadectwo „tych wszystkich heroicznych matek, które bez reszty
poświęcają się swoim rodzinom, które cierpią wydając dzieci
na świat, a potem gotowe są podjąć wszelkie trudy, ponieść
wszelkie ofiary, ażeby tym dzieciom przekazać wszystko, co
mają w sobie najlepszego”.13
Macierzyństwo naturalne ma sens i może się spełniać tylko
wtedy, gdy kobieta potrafi dostrzec wartość macierzyństwa duchowego. Wymiar duchowy macierzyństwa ujawnia się w osobie kobiety za sprawą specjalnej wrażliwości na człowieka i na
wszystko, co składa się na jego prawdziwe dobro, a zwłaszcza
nej płacy za tę samą pracę, opieki nad pracującą matką, równych możliwości awansu zawodowego, równości małżonków z punktu widzenia prawa
rodzinnego oraz uznania tego wszystkiego, co wiąże się z prawami i obowiązkami obywateli w ustroju demokratycznym. Por. Jan Paweł II, List do
Kobiet na IV Światową Konferencję o Kobiecie w Pekinie A ciascuna di voi
29 VI 1995, 4.
12
Jan Paweł II, Homilia w czasie mszy św. odprawionej pod szczytem
Jasnej Góry dla pielgrzymów z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego,
Częstochowa 6 VI 1979, 2.
13
Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej Izydora Bakanji, Elżbiety Canori Mory i Joanny Beretty Molli (24 IV 1994) „L’Osservatore Romano” 6-7(1994), s. 38-39 (wyd. polskie).
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na życie, które jest podstawową wartością.14 Macierzyństwo
duchowe pozwala także poznać pełną prawdę o kobiecie
i w sposób wszechstronny ukazać „geniusz kobiet” zwyczajnych, prostych, które wykorzystują swe kobiece talenty dla
dobra innych w życiu codziennym. Kobieta bowiem, poprzez
poświęcanie się dla innych każdego dnia, wyraża głębokie powołanie swego życia. Macierzyństwo duchowe sprawia, że kobieta bardziej jeszcze niż mężczyzna docenia wartość człowieka, ponieważ „widzi go sercem”, niezależnie od różnych
układów ideologicznych, czy politycznych. Kobieta widzi
człowieka i w jego wielkości, i w jego ograniczeniach, i stara
się wyjść mu naprzeciw oraz przyjść mu z pomocą. W ten sposób urzeczywistnia się w dziejach ludzkości podstawowy zamysł Stwórcy i na różne sposoby nieustannie ukazuje piękno
nie tylko fizyczne, ale nade wszystko duchowe, jakim Bóg obdarzył od początku człowieka, a w szczególności kobietę.15
Kochając kobietę, wybierając ją na swoją małżonkę, mężczyzna musi widzieć w niej matkę swoich dzieci. To oznacza
przyjęcie na siebie odpowiedzialności nie tylko za ich życie
we dwoje, ale również za dzieci, owoc ich miłości. Powołanie
mężczyzny wyraża się więc w podwójnej roli, którą ma on do
spełnienia – męża i ojca. Te dwie funkcje łączą się ściśle ze
sobą – nie będzie dobrym ojcem ten, kto nie potrafi być dobrym mężem. Nade wszystko jednak mężczyzna musi wpierw
stać się w pełni mężczyzną. Nie tylko w sensie biologicznym,
lecz przede wszystkim psychicznym i moralnym – chodzi

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici 30 XII 1988, 51.
Jan Paweł II, List do kobiet na IV Światową Konferencję o Kobiecie
w Pekinie A ciascuna di voi 29 VI 1995, 12.
14

15
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o dojrzałą osobowość, zdolność do podjęcia odpowiedzialności za siebie i innych16.
Na koniec, do kwiatów i obrączek, chciałbym dodać jeszcze jeden symbol: zegarek, znak przemijającego czasu. Młodzi
ludzie postanawiają wziąć ślub i wspólnie żyć. Są młodzi, zakochani, mają więc przed sobą szczęśliwe życie. Jest jednak
problem, który niepokoi rodziców dziewczyny: ona jest jedynaczką, a jej chłopak wychował się bez rodziców - jest z domu
dziecka. Ona jest ich największym skarbem i są dla niej gotowi poświecić wszystko – chcą, aby była szczęśliwa. Ich córka
do tej pory znała jednak tylko ich miłość. Teraz poznaje miłość
do człowieka, z którym chce pozostać na całe życie. Czy jednak ktoś, kto nie zna swoich rodziców, nie nauczył się od nich
kochać, potrafi kochać i dać szczęście ich córce?
W końcu rodzice wyrazili zgodę na ślub i udzielili młodym
swojego błogosławieństwa. W dniu ślubu, już po uroczystości
w kościele, ojciec panny młodej poprosił pana młodego, swojego zięcia, na rozmowę. Mówił, jak ojciec nie tylko córki, ale
i jej męża. Potem wręczył mu prezent. Pan młody otworzył pudełko – w środku był zegarek z piękną, złotą bransoletą. Nie
zauważył poza tym nic szczególnego. Ojciec poprosił, aby założył zegarek na rękę, a potem zobaczył, która jest godzina.
Wtedy dopiero uważniej przyjrzał się tarczy zegarka; na niej
był wygrawerowany napis: „Powiedz swojej żonie, że ją kochasz. Teraz powiedz!”. Potem ojciec pokazał mu swój zegarek. Był identyczny, z takim samym napisem.
Najlepszym komentarzem do tego opowiadania i jednocześnie posumowaniem całej refleksji są słowa Jana Pawła II:
„Odpowiadając na miłość, którą jesteśmy odwiecznie umiłowani przez Ojca w Chrystusie (...) – sami uczymy się miłości.
16

Por. B. Mierzwiński, Mężczyzna mąż ojciec, Otwock 1996, s. 13.
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(...) Jest to zaś szczególnie ważne dla was, młodych. W was
bowiem rozstrzyga się ów kształt miłości, jaką będzie miało
całe wasze życie. (...) Życie małżeńskie, rodzinne, społeczne,
patriotyczne (…). Każde życie określa się i wartościuje poprzez wewnętrzny kształt miłości. Powiedz mi, jaka jest twoja
miłość - a powiem ci, kim jesteś”.17
SUMMARY
The author describes the questions that you should ask
yourself engaged couple. These are the questions about the
maturity of their weakness and the role of faith in marriage.

Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przemówienia, dokumentacja,
Poznań-Warszawa 1979, s. 263.
17
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WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ
UATRAKCYJNIA NAM ŻYCIE

Sexual temperance makes life more attractive
Co znaczy wstrzemięźliwy?
Ze Słownika języka polskiego dowiemy się, że wstrzemięźliwy to umiejący się powstrzymać, zdolny zachować w czymś
umiar. Umiarkowanie jest cnotą moralną, jedną z czterech cnót
kardynalnych w chrześcijaństwie. Jest więc dla nas istotną
wartością w życiu. Nie jest ograniczeniem życia, bo polega
przecież na używaniu rozumu po to, by panować nad własnymi potrzebami i popędami; siłami służącymi zachowaniu życia
jak głód, czy instynkt seksualny. Wstrzemięźliwość jest pozytywną umiejętnością korzystania z życia, z jego dóbr zgodnie
z ich celem. Mimo że wstrzemięźliwość stawia pragnieniom
pewne granice doceniano ją od wieków.
Sokrates – w V w p .Ch (469–399) – filozof grecki uważał
umiarkowanie za fundament każdej cnoty, czyli dobra bez89
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względnego dla duszy będącej właściwym człowiekiem, istotą
jego „ja”, i siedzibą cnót. Traktował umiarkowanie za drogę
do cnotliwego życia poprzez poznanie tego co jest dobre. Cnota w jego ujęciu tożsama jest z wiedzą, z poznaniem naukowym. Sokrates uważał, że można się jej nauczyć a kto posiądzie wiedzę, wybierze życie zgodnie z poznaną nauką. Ten
filozof był twórcą nurtu intelektualizmu etycznego, który zakładał, że wiedzieć co jest dobre, oznacza automatycznie postępować dobrze, wybierać dobro. Uważał, że człowiek wiedzący co dobre nie może czynić źle, jeśli źle postępuje, to
znak, że jego wiedza na temat dobra jest niepełna. (http://pl.
wikipedia.org/wiki/Sokrates)
Dla Arystotelesa z IV w p.Ch. 384–322, innego filozofa starożytnej Grecji, syna lekarza, nie jest ten wybór taki prosty.
Obserwował, że nawet najmądrzejsi nie są wolni od namiętności. Uznał, że każdy człowiek trwa w konflikcie żądz cielesnych i racjonalnej oceny sytuacji. W jego ujęciu cnota to proces przezwyciężania i kontrolowania żądz wymagający stałego
wysiłku. Głosił, że nie wolno ignorować potrzeb ciała ale nie
należy też podporządkować się jego potrzebom. Dla niego
umiarkowanie to uporządkowane pragnienie, korzystanie z dobra w odpowiedni sposób, w odpowiednim miejscu i czasie.
Podaje nam czytelne kryterium umiarkowania; jest nim brak
cierpienia, gdy człowiek nie doświadcza przyjemności. U Arystotelesa zatem, w jego etyce „teorii złotego środka” fundamentalna jest równowaga pomiędzy brakiem a nadmiarem.
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Arystoteles)
Najbardziej dowartościowuje wstrzemięźliwość bliższy
współczesnym czasom św. Tomasz z Akwinu z XIII w., doktor
Kościoła i teolog. Postrzega cnotę umiarkowania jako upodobanie w tym co piękne. Dla niego piękno idzie zawsze w parze
ze wszystkimi cnotami, a przede wszystkim z umiarkowaniem.
90
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Umiarkowanie cechuje powściągliwa i właściwa proporcja,
będąca podstawową cechą każdego piękna. W Sumie Teologicznej wyjaśnia, że umiarkowanie powstrzymuje człowieka
przed tym, co w nim najniższe, co ma cechy natury zwierzęcej, która przyczynia się do tego, że „człowiek staje się brzydkim” (pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_z_Akwinu.) Formą cnoty umiarkowania w sferze erotycznej, jest cnota czystości,
dotycząca okresu naszej płodności.
Płodność – najlepszy okres życia
Płodność rozwija się od momentu poczęcia w kierunku męskim lub żeńskim. Jest naturalną uwarunkowaną genetycznie
cechą kobiety i mężczyzny. Wiele jej zawdzięczamy; relacje
miłości, macierzyństwo i ojcostwo. Czas płodności to najlepsza część naszego życia powiązana ze wszystkimi sferami: intelektem, ciałem, uczuciowością i zmysłowością, która silnie
reaguje na wartości seksualne ciała (1), a te są zmiennie atrakcyjne i zależne od fazy cyklu (2). Płodność budzi w nas reakcje zmysłowe polegające na przeżyciu określonej wartości ciała osoby drugiej płci i umożliwia odkrycie jego niezwykłości,
co pozwala nam odczuwać relacje osobowe w kategoriach
piękna całej osoby (1).
Płodność wydobywa z nas piękno w okresie szczytu możliwości biologicznych, emocjonalnych, intelektualnych oraz zawodowych. Okres dojrzałej płodności koreluje z rozkwitem
pełni osobowości kobiecej lub męskiej, rozwojem intelektu,
wykształcenia, stabilizacji uczuć i decyzji składających się na
charakter człowieka. Badania 150 kobiet w wieku 25-35 lat
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zały, jak silnie kobieca płodność i temperament są związane
z poziomami hormonów płciowych – estradiolu i progesteronu. Kobiety wyróżniające się aktywnością, wytrzymałością,
równowagą psychiczną i większą odpornością na stres mają
dwukrotnie wyższe poziomy estradiolu niż te mniej aktywne,
mniej wytrzymałe, bardziej wrażliwe i mniej odporne psychicznie. Kobiety o temperamencie sangwiniczki są bardziej
kobiece i łatwiej im zajść w ciążę niż paniom o usposobieniu
melancholijnym. Płodność koreluje z kobiecością. (Ziomkiewicz, A., Wichary, S., Bochenek, D., Pawlowski, B., Jasienska,
G. (2012) „Temmperamnet and ovarian reproductive hormones in women: Evidence from a study during the entire menstrual cycle”, Hormones and Behavior. Epub 2012 Feb. 7 )
Naturalny cykl płciowy eksponuje szczyt płodności. Jest to
biologicznie uzasadnione, gdyż maksymalnie zwiększa szansę
poczęcia. Przejawy związane z płodnością; kształt i proporcje
ciała, brzmienie głosu, sposób poruszania się i działania widoczne dla zakochanego sprawiają, że miłość koncentruje się
na ciele, które stanowi źródło fascynacji i wzruszenia się pięknem ludzkiego „ja” kobiecego i męskiego (2). Wiele mówi się
o feromonach, biologicznych lotnych substancjach zapachowych, które oddziałują na przeciwstawne płcie czyniąc drugą
osobę atrakcyjną i pociągającą seksualnie. Za mało podkreśla
się jednak fakt, że bardzo związane są one z fizjologiczną
płodnością człowieka, a szczyt ich wydzielania występuje
w hormonalnym szczycie naturalnej płodności. Badania zespołu Marthy McClintock z 2002 r. ukazały jak działanie feromonów w grupie wspólnie przebywających kobiet synchronizuje ich cykl płodny, a późniejsze publikacje dowiodły, że
w pocie i oddechu mężczyzn są obecne związki, które decydują o ich atrakcyjności w oczach kobiet. Znamienne jest, że
szczyt płodności pokrywa się z maksimum pragnienia blisko92
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ści i spełnienia w akcie seksualnym. Płodność idzie w parze
z pragnieniem (2), dzięki czemu kobieta dla mężczyzny i mężczyzna dla kobiety prezentują ze swej płodnej natury istotną
wartość (1,2). Wpływ płodności doświadczany wzajemnie,
bywa obezwładniający przez ogarniające pragnienie przylgnięcia do osoby, co jest odruchem zmysłowym, często poza
jakąkolwiek logiczną oceną sytuacji. Dlatego wstrzemięźliwość w tym okresie wymaga wysiłku woli, decyzji intelektu
co do czasu, miejsca i sposobu spotkania mężczyzny i kobiety
oczarowanych sobą nawzajem, by nie zniszczyć piękna tej relacji. Wstrzemięźliwość nie niszczy pragnienia zjednoczenia,
ale je wyostrza i pogłębia.
Radość płodności to urok seksualności kobiety
i mężczyzny
Przejawy płodności eksponują urok kobiety i mężczyzny
dzięki czemu rodzą spontaniczne relacje zmysłowe i uczuciowe między nimi. Ogromna siła przyciągająca objawów płodności każe nam poddać się im i dążyć do złączenia tego co męskie i żeńskie. Płodność przynagla do zbliżenia i odsłania
piękno dojrzałości płciowej. Biologiczne przejawy płodności
wywołują w nas zawsze jakieś wrażenie, a miłość ludzka rozpoczyna się od wrażenia (1). Płodność w szczytowej fazie eksponuje kobietę tak piękną i atrakcyjną, że wzbudza w mężczyźnie pragnienie, które trudno mu powstrzymać, zapanować
nad zaskakującym zachwytem i zauroczeniem drugą osobą
dąży do zjednoczenia między kobietą i mężczyzną i utrwalenia
cech pięknych w następnej ludzkiej istocie, która się pocznie.
Można śmiało powiedzieć, że płodność poprzez wrażenie
związane z ciałem, oraz towarzyszące mu wzruszenie, pomaga
93

Grażyna Rybak

odkryć piękno człowieka, nadaje smak relacji międzyosobowej i wzajemnej miłości. Kobieta i mężczyzna to dwa różne
światy, odmienne osobowości (1,2,9). Dwa rodzaje płodności,
diametralnie różniące się lecz harmonijnie dopełniające, co
sprawia, że to co męskie i żeńskie wzajemnie się przyciąga, intryguje, fascynuje. Od pierwszych komórek, różniących się
układem chromosomów X i Y, po wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne przejawy płodności widzimy i doświadczamy tych
różnic. Ale dzięki tej dwubiegunowości płodności i ciała oraz
osobowości mamy prawidłowy punkt wyjścia do dwuosobowej jedności (2,9).
Tajemnica kobiecości, atrakcyjności i siły oddziaływania
Ukryta jest w pulsującym rytmie jej cyklu. W jego szczytowej fazie jest otwarta, kwitnąca, radosna, pełna życia, szczęśliwa, ma świadomość, że się innym podoba, akceptuje w pełni
siebie, jest chętna do współżycia, świadomie i nieświadomie
emanuje kobiecością (2). Lata płodności uwidaczniają też
płodność wewnętrzną, twórczą, związaną z rozkwitem intelektu i dojrzewaniem osobowości osoby płodnej. Fizjologiczne
mechanizmy zawiadujące płodnością oraz emocjonalnością
i pobudliwością zmysłową są funkcjonalnie powiązanie właściwymi stężeniami hormonów. Niepowtarzalność uroku osobistego płodnej kobiety przejawia się urodą, młodością, pięknem, energią do działania, zmysłowymi kształtami, ciepłem
głosu, niezwykłą troskliwością, uczuciowością, empatią
i otwartością na innych, czyli tryskającą kobiecością. Zdaniem
mężczyzn kobiecość jako jeden z efektów zmiennej płodności
cieszy i mobilizuje do życia (2). W tym sensie płodna kobieta
jest dla mężczyzny niezwykłym darem i radością. Urok płod94
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nego mężczyzny, to widoczna wrażliwość, lub często nadwrażliwość na kobiecość a także stabilność emocjonalna
i umiejętność opanowania się, siła, zdecydowanie, ukierunkowane działanie i opiekuńczość względem kobiety. Męskość,
jako efekt stałej płodności budzi pokój i poczucie bezpieczeństwa, co niewątpliwie jest dla kobiety darem i radością (2).
Przejawy płodności kobiecej i męskiej działając na zmysły
uczestniczą w budzeniu się i wyrażaniu wzajemnej miłości,
dlatego ich roli nie należy pomniejszać (9) Płodność nie jest
dodatkiem do ludzkiej miłości ale jej nieodłączną częścią, widocznym przejawem kobiecości i męskości.(5)
Można zauważyć, że kobiety, które całe życie współgrają
ze swoją płodnością, harmonijnie wpisując się w rytm naturalnej wstrzemięźliwości zamiast stałej eliminacji fazy płodnej –
emanują kobiecością i twórczością również w tej fazie życia,
która wiąże się z menopauzą, biologicznym wygasaniem funkcji jajników, zmniejszeniem stężeń estrogenów. Biologicznie
płodność po trzeciej dekadzie życia stopniowo zanika – symptomem są nieszczęsne zmarszczki, z którymi współcześnie tak
uporczywie się walczy. Kobiecość, która rozkwita jednoczasowo z płodnością jeżeli nie jest niszczona przez sztuczne ingerencje i ograniczanie płodności pozostaje w kobiecie dłużej
niż jej biologiczna płodność, jako twórcza emanacja piękna
wewnętrznego, dobra i delikatności, radości, matczynej mądrości, której nikt razem z płodnością w niej nie zniszczył,
i która mogła w pełni się rozwijać. Gdy wygasa płodność biologiczna stale jeszcze rośnie płodność twórcza. Potwierdza to
fakt, że większość pisarzy poetów i twórców ma szczyt swojej
twórczości właśnie po pięćdziesiątce.
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Płodność umożliwia realizację osoby
Płodności zawdzięczamy radość rodzicielstwa: macierzyństwa i ojcostwa. Udział w poczęciu nowego człowieka w tak
seksualnie piękny i jednoczący sposób. W Poradni Dziecięcej
mam na co dzień okazję obserwować radość z efektu płodności, podczas spotkań z rodzicami małych pacjentów. Owoc ich
płodności sprawia, że czują się szczęśliwi, spełnieni. Widzę,
jak z każdym dzieckiem dojrzewają do dorosłości, odpowiedzialności. Nabywają przydatnych cech spostrzegawczości,
zaradności, empatii, gotowości do wyrzeczenia, poświęcenia
i wielu nowych umiejętności. Mogę śmiało powiedzieć, że ich
płodność zrealizowana w każdym urodzonym dziecku przyczynia się do dojrzałości w człowieczeństwie. Widać jak dzięki płodności szlachetnieją w trosce o swoje dzieci i pozbywają
się charakterystycznego dla nas wszystkich egoizmu. Konsekwencje płodności choć wiążą się z trudem, poświeceniem
dają w efekcie radosną pełnię kobiecości i męskości.
Płodność jest ważną częścią relacji mężczyzny i kobiety
w sferze seksualnej, zmysłowej, uczuciowej i osobowej. Widoczne, nie tłumione przejawy płodności sprawiają, że kobieta
silnie oddziałuje na mężczyznę i wzajemnie. Płodność w naturalny sposób otwiera nas na siebie nawzajem co pomaga poznać się. Zmusza to do szukania przyjemności seksualnej, rozbudza ludzki erotyzm (2). To płodność w nas tworzy klimat
intrygującej odmienności, tajemniczości, pociągającej inności.
Klimat i atmosferę, która tak rozpala wzajemną miłość. Wiemy, że akt seksualny jest prowokowany przejawami płodności
i jest najpiękniejszym niepowtarzalnym wyrazem naturalnej
i harmonijnej relacji miłości. Płodność fizjologicznie nierozerwalnie związana z seksualnością, zmysłowością i osobowością jest zatem źródłem ogromnej radości, przyjemności, po96
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czucia jedności i wartości w życiu kobiety i mężczyzny (1,2).
Umożliwia nam to przeżywanie w akcie seksualnym jedności,
doświadczenie radości i spełnienia, które ma tak dobroczynny
wpływ na całe życie małżeńskie. Dzięki niemu świat staje się
lepszy i atmosfera w domu pogodniejsza. Mężowie łagodnieją,
żony stają się pogodne, wyrozumiałe i szczęśliwe (2). Z fizjologicznego punktu widzenia są dowody na to, że nasienie męskie uszczęśliwia kobietę. Brytyjska biolog Maria Stopes
/1880-1958/- poprzez badania dowiodła, że stosowanie prezerwatywy i stosunek przerywany są dla kobiety szkodliwe, gdyż
pozbawiają ją dobroczynnych zalet nasienia (25). Jej wnioski
potwierdzili inni wybitni lekarze m.in. wielki fizjolog angielski prof. William Bayliss. Nasienie męskie zawiera liczne substancje odżywcze, białka, tłuszcze, węglowodany i hormony,
enzymy i prostaglandyny jako czynniki regulujące, modulujące i przekaźnikowe w układzie nerwowym. Z badań wynika,
że sperma jest dla zdrowia kobiet korzystna. Nasienie wchłania się z dróg rodnych w całości i przenika do krwi, działa na
organy kobiece i cały organizm mając bezpośredni wpływ na
odczuwanie szczęścia (2,25). Nowa gałąź wiedzy medycznej
seminologia potwierdza, że wydzieliny płodne poprawiają
wzajemnie zdrowie fizyczne i psychiczne małżonków. Podczas stosunku seksualnego kobieta i mężczyzna odnoszą korzyść poprzez obustronną wymianę substancji. Płodność
w każdym wymiarze ukazuje się nam zatem jako dar i radość,
to jest najlepszy czas w naszym życiu (5).Zwiększenie częstotliwości aktów seksualnych kosztem pozbawienia kobiety dobrodziejstw nasienia męża jest więc szkodliwe medycznie
i pozbawia związek naturalnych doznań. Mniejsza ilość ale
pełnych i naturalnych aktów seksualnych w wielu sytuacjach
jest bardzo korzystna dla rozwoju relacji i więzi miłości.
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Dr psychologii Szymon Grzelak, prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej uważa, że czekanie z aktem seksualnym do
czasu ślubu jest dobre ponieważ buduje związek, pozwala na
poznanie wzajemne, odkrycie wnętrza osoby, jej zasad, systemu wartości nie tylko na poziomie deklaracji ale i w sytuacji
próby życiowej wstrzymania się od upragnionego spotkania
z umiłowaną osobą do końca w wymiarze cielesnym. Czekanie jest tym ważniejsze im poważniej ludzie myślą o miłości
i o długotrwałym związku. Jest to pewna strategia budowania
trwałego związku, która zwiększa szansę na właściwy wybór małżonka, mimo a także dzięki temu, że nie ma od razu
wszystkich przyjemności, (dr Sz. Grzelak „Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Wyniki z badań
polskich i zagranicznych” Wyd. N. Scholar, 2006.)
Wstrzemięźliwy styl życia
Dr Elżbieta Wójcik, lekarz pediatra, założycielka Instytutu Naturalnych Metod Planowania Rodziny – wg prof. Rotzera
– INER, uznała, że: „naturalne metody rozpoznawania płodności i planowania rodziny, zakładają istnienie wstrzemięźliwości i nie są tylko metodą, ale stylem życia”. Ten styl jest
bardzo atrakcyjny, pozwala wiele zyskać:
1. Uaktywnia współpracę męża i żony, pogłębia jedność i miłość małżonków, przyczynia się do trwałości małżeństwa.
Nie szkodzi, jest bezpłatny, bezpieczny, prosty, niezależnie
od regularności cyklu, wykształcenia. (5,7,9,24,25).
2. Określa precyzyjnie dzień poczęcia, umożliwia świadome
planowanie rodziny. Daje wolność. Płodność naturalnie falująca nadaje życiu smak, zapewnia współżycie bez barier,
co pogłębia satysfakcję seksualną.
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3. Odświeża miłość małżeńską, chroni przed rutyną, związaną
z dostępnością seksualną. Nasila tęsknotę, oczekiwanie, pomysłowość małżonków. Falowanie płodności wprowadza
rytm życia, utrwala pokój, pogłębia radość spotkania.
(2,5,25)
4. Dowartościowuje osobę ukazuje jej piękno. Wiedza o płodności jest znakomitym lekarstwem na lęk. Świadomość
związku fazy cyklu z określonymi reakcjami ciała i emocjami niweluje lęk przed współżyciem i poczęciem, pozwala
zrozumieć kobietę.
5. Uczy systematyczności, empatii, pogłębia dojrzałość kobiety i mężczyzny Dostosowanie się do rytmu płodnego pomaga w kształtowaniu charakteru kobiety i mężczyzny, harmonizuje osobowość Ćwiczy silną wolę, empatię, pokorę,
umiejętność wyrzeczenia, znajomość siebie, poprawia relacje w rodzinie, niweluje bezradność wobec zmysłowości,
uczuciowości, rodzących spontaniczne reakcje w różnych
fazach cyklu, wpływając na kobietę i pośrednio i na reaktywność mężczyzny (2).
6. Poprawia zdrowie umożliwia wczesne wykrywanie schorzeń, anomalie cyklu proste do wychwycenia. Zmniejszają
ryzyko wcześniactwa i patologii ciąży. Dojrzewanie płodności wprowadza w życie ludzkie dynamiczny rozwój
wszystkich sfer, uczuć, zmysłów i intelektu.
7. Dostosowanie się do rytmu płodnego uczy przystosowania
się w innych sferach życia – to dobroczynny wpływ falowania płodności na całość osobowości człowieka. Znając i akceptując płodność nie poruszamy się w sferze erotyczno
zmysłowej po omacku, ale możemy zapanować nad pragnieniami i pożądaniami. Podejmując stres żądań jakie stawia przed nami płodna, zmysłowa, kobieca czy męska natura, uczymy się opanowania, kontroli emocji, pozwala to
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rozwijać tolerancję na stresy stawiane przez życie. (11).
Współcześnie ludzkie mechanizmy dostosowania są niewydolne stąd tyle problemów psychicznych. Akceptacja falującej płodności ułatwia naukę radzenia sobie w stale zmieniających się warunkach.
8. Wstrzemięźliwość ujawnia prawdę, że życie nie składa się
wyłącznie z doznań seksualnych, co zapewnia dynamikę
miłości. Przetwarza napięcie seksualne poprzez mobilizację
do okazywania uczuć w inny sposób niż akt małżeński.
Twórczo wykorzystuje energię seksualnego oczekiwania,
do bardziej wewnętrznego, wyrażania miłości.
Płodność wydaje się stresująca
Z jednej strony budzi silne pragnienia seksualne domagające
się współżycia, a z drugiej budzi lęk, który wyolbrzymia utrapienia nieplanowanych poczęć. Stres jest nieswoistą reakcją organizmu na wszelkie stawiane mu żądania, a płodność dostarcza wielu bodźców, impulsów motywujących nas do działania
w sferze seksualnej lub próby powstrzymania się. Lęk zmusza
do oddzielania płodności od seksualności, promując szkodliwy
konsumpcjonizm, indywidualizm i nieograniczoną wolność
seksualną. Impulsy są znanym motywem działania ludzi.
Wśród nich egoistyczne pragnienie zachowania samego siebie,
pozostania żywym i szczęśliwym, zaspokojenie instynktownych popędów jest jednym z najważniejszych (11). Męczy niezaspokojone pragnienie współżycia i męczy lęk przed konsekwencjami jego podjęcia, tym większy, im bardziej poczęcie
jest nieprzewidywalne. Lęk jest stresem, a istotą stresu jest nieswoiste żądanie jakiejkolwiek aktywności, podjęcie działań lub
ich zaniechanie. Dla oceny, że coś jest stresem biologicznym,
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nie ma znaczenia, czy sytuacja przed jaką stajemy jest przyjemna czy nieprzyjemna, liczy się intensywność żądań i konieczność przystosowania się do nowej sytuacji.
Społeczna plaga lęku przed poczęciem sprawia, co obserwuję w Poradni, że ciąży boją się dziewczynki 14-17 letnie
i proszą o tabletki antykoncepcyjne, nie wiedząc nic o swojej
płodności i działaniu hormonów (5). Kobiety wierzą, że tabletki zniwelują lęk przed niechcianym dzieckiem a wiadomo, że
są źródłem zaburzeń hormonalnych prowadzących do obniżenia nastroju, depresji, utraty libido i nasilenia skłonności do
samobójstw. Prowadzą do wielu innych chorób; cukrzycy, zaburzeń krzepnięcia i krążenia, a także licznych powikłań zdrowotnych (5,13,14). Lęk w badaniach, bardziej niż agresja,
upośledza nam intelekt. W krajach, gdzie większość kobiet
stosuje antykoncepcję (np. we Francji – 60% par), jest najwyższy wskaźnik w Europie liczby aborcji 40%, (5,prolife.com.
pl). Lęk trafia w Polsce na podatny grunt niewiedzy i nieznajomości swojej płodności. Polski psychiatra Antoni Kępiński pisał: „Człowiek więcej boi się tworów własnego umysłu niż
konkretnej rzeczywistości” (12). Dlatego lęk i niepewność
zmuszają do postaw chęci panowania nad swoim życiem i całkowitego zaplanowania go, poszukiwania schematu wygodnego życia, próby postępowania wg planu, bez otwartości na to
co przynoszą nieoczekiwane wydarzenia. Lęk pogłębia się
przez brak pozytywnych wzorców, takich jak polska rodzina
Radziwiłłów, Pospieszalskich, jak i amerykańskich np. Jim
Bob i Michele Duggar (www.DuggarFamily.com). Lęk związany z niewiedzą zmusza do ignorowania swojej natury, wymusza na organizmie niezmienny rytm w nadziei na przewidywalność życia i kontrolę płodności. Stres zmusza nas do
przystosowania się do nowej sytuacji, co może być twórcze
i dobre dla nas (11). Lęk stanowi domieszkę wszystkich na101
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szych aktywności, bo każda zmusza nas do wyjścia w nieznane.(12) Nawet gdy zbliżamy się do osoby umiłowanej, obecny
jest lęk, czy uda się realizacja naszych pragnień. Lęk może być
solą wszystkich naszych przeżyć, bez niego życie nie miało by
tak ekscytującego dla nas smaku podjęcia ryzyka. Lęk może
także być bodźcem mobilizującym, ponieważ musimy go pokonać, by poszerzyć naszą przestrzeń życiową, poznać i doświadczyć czegoś nowego, w sferze uczuć, więzi, relacji z osobami. Umiejętność przystosowania się jest znamienną cechą
charakteryzującą życie (11).Ta zdolność adaptacji umożliwia
nam złapanie nowej równowagi i w konsekwencji odporności
na stresy. Ktoś kto nie podejmuje trudnych wyzwań nie nauczy
się przystosowywać. Oczywiście „Istnieją wielkie indywidualne różnice co do ilości stresów potrzebnych człowiekowi, aby
był szczęśliwym” (11). Tym co nam niezwykle pomaga pokonać niepokoje jest międzyosobowa miłość ożywiona duchem
akceptacji. Ona uwalnia nas od destrukcyjnego lęku i poczucia
zagrożenia, przywraca ufność (9). Miłość jest najlepszym lekarstwem na lęk. Wiadomo też, że wiedza o płodności może
usuwać frustrację, mimo fałszywych informacji o trudzie i nieskuteczności obserwacji (5).
Dlaczego korzystanie z dobrodziejstw wstrzemięźliwości
jest mało popularne?
1. Powszechne przekonanie o nieskuteczności obserwacji naturalnych mimo badań porównawczych i wskaźnika Pearla
0.2. Znamienne jest, że o in vitro wiedzą nawet dzieci
przedszkolne, a o naturalnych metodach planowania rodziny (NMPR), czy Naprotechnologii nie wszyscy lekarze
wiedzą.
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2. Młodzi żyją mitem o 100% skuteczności antykoncepcji.
W badaniach prof. Chazana zawodność pigułek antykoncepcyjnych u nieletnich jest kilkanaście razy wyższa niż
u kobiet dojrzałych i wynosi 15% (15) Większość nieletnich matek w naszej Poradni poczęła dziecko mimo antykoncepcji.
3. Niski poziom wiedzy medycznej, wiara w mit podwójnej
owulacji. Z badań przeprowadzonych przez lekarzy z wykonującego zabiegi aborcji szpitala w Glasgow wynika, że
Brytyjki traktują antykoncepcję tak samo niefrasobliwie
niezależnie od tego, czy mają 16, czy 36 lat. 57% nastolatek
i 51%. kobiet, które skończyły 20 lat i zgłosiły się na zabieg
usunięcia ciąży, nie stosowało żadnej metody unikania zapłodnienia.
4. Mit o trudnych obserwacjach, mit o konieczności regulacji
cyklu, mit o nieszkodliwości tabletek (5, 13,14). Powszechny
lęk przed poczęciem i brak lęku przed wtórną niepłodnością.
5. Nieuzasadniona wiara w potęgę medycyny, w to, że można
mieć zdrowe dzieci nawet po 70- ce, że dzieci z in vitro po
tylu manipulacjach genomu są tak samo zdrowe (16). Niewiedza o udokumentowanych powikłaniach in vitro (3,5,
17,18,19). Na fali niepłodności wyrosła medycyna rozrodu,
która jest tak znakomitym biznesem i źródłem ogromnych
dochodów, że nie opłaca się troszczyć o płodność i ją zachować (3,19).
8. Bezkrytyczna ufność we wszechmoc i działania prozdrowotne tabletek i nieświadomość znanego związku antykoncepcji z aborcją. Dr n. med. Rudolf Ehmann (Szwajcaria):
„Nie można zmniejszyć liczby aborcji poprzez antykoncepcję. Potwierdza to wiele statystyk. Liczba aborcji rośnie najszybciej w krajach o największej akceptacji antykoncepcji.
Aborcja była i będzie stosowana przez te osoby, które za103
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wiodła antykoncepcja”. (cyt. za: Empfängnisverhütung.
Fakten, 2000,), „Kobiety poddające się aborcji w Ośrodku
M. Stapes w Leeds jako przyczynę zajścia w ciążę podały
w 44,6% zawodność prezerwatyw (20). W Anglii proporcja
sztucznych poronień była 8,7 x wyższa w małżeństwach stosujących antykoncepcję (21). Wyższe prawdopodobieństwo
aborcji występuje u kobiet stosujących antykoncepcję”(22).
10. Skrywana wiedza o Naprotechnologii nawet przed pacjentkami po kilku in vitro, lekarzami i narzeczonymi – jej korzyściach i prostych, tanich rozwiązaniach w diagnostyce
i leczeniu wielu niepłodnych par w Polsce (23).
11. Mit o wszechmocy popędu seksualnego. Neurotyczny kult
dla uczuciowego zaangażowania dwojga ludzi z pominięciem ich osobowej natury, wymiaru duchowego i istnienia
pełniejszego ponad tylko zmysłami i uczuciami. Postawa,
że uczucia usprawiedliwiają brak kontroli nad sferą płci,
czyniąc panowanie nad sobą i kontrolę nierealną i nie wskazaną. Prowadzi to do uznania za normę jakiejś karłowatości
duchowej człowieka, którą oczywiście mogą rządzić uczucia i zmysły (24).
12. Zakłamanie, bo tak naprawdę chodzi o niechęć do wstrzemięźliwości. Przyczyną oporu przeciw prawdzie o naturze
ludzkiej płci jest to, że stawia ona przed człowiekiem bardzo trudne zadanie panowania nad swoimi reakcjami fizjologicznymi i emocjami (5,24,25).
Wstrzemięźliwość seksualna nie jest utrapieniem
Wiele par chciałoby się od niej uwolnić raz na zawsze. Płeć
przejawia się w ciele, podlega pożądaniu i zmysłowości związanej z naszą naturalną reakcją na wartość seksualną osoby
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(1). Ludzki akt płciowy z natury rzeczy jest znakiem i wyrazem więzi osobowej i pełnej przynależności nawzajem do siebie (1,2,24,25). Intensywność pożądania na poziomie zmysłów i uczuć z wielką siłą popycha do zbliżenia cielesnego
i sprawia, że ludzie pragną kochać się jak najczęściej co jest
źródłem wielkich napięć w życiu wewnętrznym (1). Napięcia
te sprawiają, że rezygnacja z takiego spotkania mężczyzny
i kobiety jest trudna. Wstrzemięźliwość jest bardzo trudna ponieważ zmusza do wysiłku i pracy nad sobą, wymaga samoopanowania. Ten wysiłek nie jest jednak bezowocny, gdyż służy głębszemu przeżyciu zjednoczenia w każdym kolejnym akcie seksualnym (2,5,25). Wiemy z doświadczenia, że
najbardziej smakuje i cieszy to, za czym tęsknimy i czego nie
doświadczamy w nadmiarze (11).
Nie ma nic piękniejszego dla kobiety, gdy czuje i widzi zakochanego mężczyznę, który jej pragnie i pożąda, być może
jeszcze silniej niż ona jego i doświadcza, że z ważnych powodów ten mężczyzna panuje nad swoim ciałem, emocjami,
zmysłami, pragnieniami i umie powstrzymać to wszystko co
w nim, aż drży z tęsknoty za nią, a stara się przetworzyć to pożądanie na cudownie delikatny dotyk, pomysłowe gesty, spojrzenia, pocałunki dłoni lub innej dostępnej „odrobiny ciała”.
Jest to prawdziwy wyraz fascynacji, skoncentrowany w drobiazgu bardzo mocny przekaz pięknej dojrzałej miłości, która
nie szuka swego, ale uwzględnia sytuację, w której znaleźli się
oboje zakochani zarówno mężczyzna jak i kobieta. Płodność
i siła wzajemnej fascynacji zmusza kobietę i mężczyznę do
stałego poszukiwania nowych wyrazów miłości, do szalonej
twórczości, do rozszerzania tej relacji zmysłowego pożądania
i zachwytu ciałem na głębokie oczarowanie osobą, na więź
przyjaźni i odkrywanie piękna wewnętrznego (1,2,5,25). Miłość jest pomysłowa. Wstrzemięźliwość jej sprzyja i inspiruje.
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Doświadczana przez oboje małżonków w okresie płodnym,
silnie przynagla do wspólnego aktywnego oczekiwania na
spotkanie, na całkowite zjednoczenie. Dzięki temu mobilizuje
umysł i emocje do wielkiej pomysłowości w angażowaniu,
oprócz ciała, także myśli, uczuć, woli, talentów, czyli całej
osoby. Miłość jest bardzo twórcza, a współpraca z płodnym
rytmem przez regularny wysiłek panowania nad sobą i próby
wyrażania miłości w inny sposób harmonizują całą osobę.
Wstrzemięźliwość pomaga w odkrywaniu prawdy o swojej naturze – zarówno sile charakteru jak i bezradności wobec uroku
kobiecości, męskości oraz wobec wielkości swoich potrzeb
i pragnień. Po takim wspólnym oczekiwaniu, zmaganiu i tęsknocie wzajemnej przeżycie aktu małżeńskiego musi być inne;
głębsze, pełniejsze, prawdziwsze i bardziej wzajemne niż wtedy, gdy codziennie możemy się kochać. Akt wstrzemięźliwości, opanowania, wyrzeczenia ze względu na miłość do osoby
jest szansą doświadczenia prawdziwego panowanie nad naturą, nad falująca płodnością (2). Częściej nie znaczy lepiej.
Małżonkowie, którzy choć raz doświadczyli jak piękna i głęboka, wypełniająca pokojem może być relacja seksualno-emocjonalnej więzi międzyosobowej, gotowi są poczekać na to
przeżycie, niezwykłe, wspólne, jednoczące wydarzenie, by
przeżyć je jeszcze raz, właśnie w taki jednoczący i niepowtarzalnie piękny sposób. Dlatego wstrzemięźliwość może okazać się w perspektywie oczekiwania na akt małżeński dość łatwa.
„Cechą prawdziwego mężczyzny jest samoopanowanie”
(24) – powtarzał ojciec czwórki dzieci, polski ginekolog prof.
Włodzimierz Fijałkowski, który całe życie propagował naturalne metody rozpoznawania płodności i planowania poczęć
w oparciu o nie.,,Człowiek opanowuje naturę przez to, że coraz pełniej wykorzystuje ukryte w niej możliwości” To słowa
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świętego człowieka, Karola Wojtyły, mężczyzny, kapłana
wrażliwego na piękno i seksualność człowieka, który całe życie spędził w niezwykle twórczej wstrzemięźliwości. Życie takich mężczyzn potwierdza, że samoopanowanie po pierwsze
jest możliwe, dzięki naturalnym i wypracowanym umiejętnościom. Po drugie pokazuje jak bardzo jest twórcze, dobre i służące dojrzałej radości życia. Wstrzemięźliwość jest wyzwaniem by podjąć trud, by wzrastać w człowieczeństwie.
Szanowanie praw natury wiąże się z pewnym ograniczeniem,
co nie powinno nas zniechęcać, bo jest ono niezbędne wszędzie tam gdzie człowiek dokonuje wyboru. Tylko za cenę
ograniczenia osiąga się wartość, zdobywa dobro i na tej drodze dokonuje się nasz prawdziwy rozwój (1,9) Aby cokolwiek
osiągnąć w życiu musimy się trudzić, wspinać mozolić. Sportowcy trenują do utraty tchu, podejmują ograniczenia w diecie,
muzycy godzinami ćwiczą, rezygnując z innych przyjemności
i spotkań. Za każdym osiągnięciem kryje się wstrzemięźliwość
człowieka. Wyrzeczenie jest filarem wszystkich sukcesów,
wszelkich osiągnięć w każdej sferze życia. Także w życiu małżeńskim.
Bez wstrzemięźliwości można wiele stracić
Dawn Eden, dziennikarka z New York Daily news, do 31
roku życia ta zmysłowa kobieta poszukując miłości i akceptacji prowadziła modne życie singielki i swobodnie uprawiała
sex przed małżeński by złapać męża, co nie doprowadziło ją
do sukcesu. Dopiero wtedy, gdy postanowiła już więcej z nikim nie sypiać, aż do ślubu, odkryła wielką wartość wstrzemięźliwości. Wyznaje, że dopiero wtedy uporządkowały się
jej relacje z mężczyznami i dzięki czystości mogła ich napraw107
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dę poznać, powoli, na odległość stwarzającą dobry dystans, by
czuć się bezpiecznie. Chwali swoje odczucie wolności od lęku
o naruszenie swojej osoby (26). Opisała to w książce o trafnym tytule „Dreszcz czystości”, która jest przekonującym i zaskakująco szczerym wyznaniem młodej kobiety tęskniącej za
realizacją własnych pragnień i poradzeniem sobie z presją
współczesnych zwyczajów otoczenia. Dawn Eden potwierdza,
że właśnie ten dreszcz oczekiwania sprawia potem, że współżycie po ślubie, ale i po każdej przerwie we współżyciu staje
się niezwykle pięknym, oczekiwanym, wzajemnym i pełnym
ekscytujących emocji głębokim, bardzo jednoczącym przeżyciem dla dwojga. Bez tego rzeczywiście wiele można stracić.
Jeżeli we wszystkich sferach życia jest tak, że aby coś osiągnąć trzeba ponieść trud, wyrzeczenie, to czy w sferze płodności może być inaczej?
Życie wymaga podejmowania nieustannych decyzji, które
często wiążą się z utrudnieniami. Łamanie przepisów ruchu
drogowego jak i praw fizjologii zawsze grozi wypadkiem. Widać, że dostępność i brak ograniczeń to nie jest dobre rozwiązanie, by czerpać radość z płodności. Profesor W. Fijałkowski
przestrzegał, że seksualizm „naskórkowy” i powierzchowny
w swoim wybiórczym nastawieniu na przyjemność sprawia,
że cała potężna energia fascynacji zmysłów rozprasza się i jałowieje, przestaje być twórcza w relacji mężczyzny i kobiety,
ale nastawiona tylko na poszukiwanie coraz to nowych doznań
(9). Czasowa abstynencja natomiast uruchamia dynamikę naszej miłości, przetwarza napięcie seksualne w mobilizację do
okazywania uczuć, twórczo wykorzystuje energię seksualnego
oczekiwania do bardziej wewnętrznego wyrażania miłości (2).
We wszystkich sferach życia są ograniczenia, często przez
nas akceptowane. Znaki drogowe, zasady savoir vivre, godziny pracy, pory roku. Dlaczego w sferze płodności nie chcemy
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się na nie godzić? Specjalista od pokonywania stresów Hans
Seyle słusznie podkreśla i docenia podejmowanie trudu i zauważa, że „Aby w pełni cieszyć się wolnym czasem, trzeba się
najpierw zmęczyć, tak jak dla kogoś, kto szuka pełni przyjemności w jedzeniu – najlepszym kucharzem jest głód”(11). Radość z doznań seksualnych nie będzie pełna jeżeli nie doświadczymy ich niedosytu, trudu oczekiwania. Nadmierna
pogoń za przyjemnościami, to „uciekający raj” (2). Potrzeba
przyjemności wzrasta wraz z ich zaspokajaniem, powoduje to
trywializację odczuć i przeżyć, przymusza do pogoni za nowymi doznaniami wyrafinowanym seksem i prowadzi do 50%
rozwodów wszędzie tam, gdzie w małżeństwie stosowana jest
antykoncepcja (2).
Wstrzemięźliwość jest sprawdzonym sposobem na czerpanie radości zarówno z płodności, jak też seksualności, bez ryzyka niszczenia obu sfer naszego życia. Sens trudu jako podstawy osiągnięcia czegokolwiek w życiu, wpisanie się
w wysiłek i stres współpracy z rytmem okresowej wstrzemięźliwości potwierdza dawno opisaną przez polskiego lekarza
psychiatrę o międzynarodowej sławie prof. dr hab. Kazimierza
Dąbrowskiego, teorię dezintegracji pozytywnej. Mówi ona, że
trudności i przeszkody w życiu mogą być twórcze i pozwalają
dojrzewać oraz integrować osobowość na wyższym poziomie
mimo, że na pierwszy rzut oka i w doświadczeniu emocjonalnym, zmysłowym, intelektualnym poszczególnych osób „rozbijają – dezintegrują” nam życie (27). Stres związany z doświadczaniem wpływu płodności na naszą seksualność może
być okiełznany właśnie dzięki regularnemu wysiłkowi wstrzemięźliwości (11). Płodność jest nie tylko cechą cielesną, ale
typem osobowości, która wymaga kształtowania i świadomego kierowania.
109

Grażyna Rybak

Naukę wstrzemięźliwości należy zacząć już w narzeczeństwie. Jej brak w postaci współżycia przedślubnego, prowadzący do bujnego życia erotycznego przed małżeństwem, powoduje upośledzenie rozwoju płciowej dojrzałości człowieka
(24). Często dodatkowo prowadzi do uszkodzenia płodności
przez czynniki zapalne i ich powikłania (10). Wstrzemięźliwość jest związana z miłością i decyzją intelektualną, a nie
z uczuciami, które całą siłą zachęcają do współżycia. W odróżnieniu od zmienności emocji miłość ze swej istoty jest stabilna. Mężczyzna z racji swojej płci nie jest inteligentniejszy od
kobiety, ale jego zachowanie w większym stopniu niż u niej
podlega rozumowi, większe opanowanie i zrównoważenie ma
podstawę w różnicach fizjologii między kobietą a mężczyzną.
Sztuka panowania nad sobą musi być przez mężczyznę świadomie rozwijana – same predyspozycje naturalne nie wystarczą. Bez świadomej pracy nad sobą nie można być prawdziwym mężczyzną (24).Współpraca z kobiecą płodnością
pomaga osiągnąć ten stan.
Pierwszym krokiem osiągnięcia radości jest szanowanie
swojej płodności przez jej dostrzeganie (24). Skarb płodności
mamy do dyspozycji tylko przez cześć życia. Skarb, który można łatwo, jak gliniany garnek, zniszczyć przez zaniedbanie zdrowia, przedwczesną inicjację seksualną, rozwiązłość, a co za tym
idzie zakażenia, powikłania wynikające z uzywania tabletek antykoncepcyjnych i wynikającą z ich stosowania ignorancję
i brak wiedzy o objawach, które powinniśmy zauważać i na nie
reagować. Korzystać z płodności uczymy się całe życie poprzez
obserwacje charakterystycznych i czytelnych sygnałów w naszego ciała oraz dostosowanie naszych zachowań do tej wiedzy.
Płodność jest cechą jawną, prostą do obserwacji, możemy ja łatwo poznać, by harmonijnie z nią współpracować. Nauczenie
się wstrzemięźliwości i podejmowania systematycznego trudu,
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bez ulegania powszechnym propozycjom zaspokajania łakomstwa i dogadzania sobie w tej sferze przynosi wymierny efekt
szczęścia małżeńskiego, a także trwałej umiejętności pokonywania trudności i adaptacji do nieoczekiwanych sytuacji naszego życia (1,2,5,9,24,25,26). Podjęcie trudu wstrzemięźliwości
seksualnej owocuje satysfakcją i skutecznym planowaniem poczęć. Okresowa wstrzemięźliwość pozwala zintegrować osobowość na wyższym poziomie (1,2,28). Pogłębia ludzką dojrzałość przez rozszerzanie relacji zmysłowego pożądania
i zachwytu ciałem na trwałą więź przyjaźni i fascynacji pięknem
osoby (1,2). Naturalna płodność, przejaw zdrowia, jest łatwa do
obserwacji i rozpoznawania, a nie niszczona przyczynia się do
szczęścia osobistego i rodzinnego. W podsumowaniu pragnę
podkreślić, że rezygnacja ze wstrzemięźliwości mści się na życiu seksualnym, pozbawia nas atrakcji oczekiwania na dobre
spotkanie i niepowtarzalny akt seksualny.
Zalety wstrzemięźliwości
1. stawia jasne granice pragnieniom, ale pozwala korzystać
z nich w uporządkowany sposób;
2. sprzyja harmonii: braku i nadmiaru;
3. sprzyja rozwojowi osobowości;
4. odświeża uczucia, zmysły, reakcje seksualne związane
z ciałem;
5. pogłębia relacje miłości, macierzyństwo, ojcostwo, poprawia zdrowie;
6. uczy wstrzymać się od współżycia seksualnego, pozwala
odłożyć poczęcie;
7. powoduje wyraźny wzrost testosteronu, adrenaliny, wazopresyny;
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8. sprzyja zachowaniu proporcji w korzystaniu i ograniczeniu
przyjemności;
9. upiększa i uatrakcyjnia życie seksualne.
Wstrzemięźliwość uatrakcyjnia nam życie
Tajemnica doświadczania radości i piękna życia seksualnego tkwi w umiejętnym korzystaniu z falującej płodności.
Wszystkie sfery życia; emocje, zmysły, intelekt, temperament
i typ charakteru powiązane są z płodnością. Poznanie i akceptacja zmiennej płodności, w którą wpisana jest wstrzemięźliwość oraz korzystanie z tej wiedzy uwalniają od lęku. Systematyczny trud opanowania przynosi wymierny efekt
fascynującego życia małżeńskiego, głębokiej relacji międzyosobowej i owocuje satysfakcją seksualną oraz skutecznym
planowaniem poczęć. Sztuka wstrzemięźliwości pozwala na
świadome panowanie nad ciałem poprzez dostosowanie się do
zasad fizjologii. Ułatwia rozwój harmonijnej i pięknej osobowości i nadaje życiu niepowtarzalny atrakcyjny smak. Wstrzemięźliwość sprzyja zdrowiu kobiety, mężczyzny, małżeństwa,
dzieci i rodziny oraz jest korzystna w świetle współczesnej
wiedzy medycznej.
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Summary
The secret of experiencing the joy and beauty of life lies in
the skilful use of the changeable fertility. All spheres of life;
emotions, senses, mind and type of personality are linked with
fertility. Understanding and acceptance of variable fertility, in
which the sexual temperance plays an important role, may help
an individual to release from anxiety. A systematic effort put in
self-discipline results in more fascinating marriage and deeper
interpersonal relationship and sexual satisfaction. It also results in more effective conception planning. The “art” of sexual temperance allows more conscious control of the body by
adapting to the physiology rules. It facilitates development of
harmonious and rich personality and gives a unique and fascinating taste of life. According to the modern medical knowledge sexual temperance is healthy and beneficial to marriage, it
brings more happiness to the family life.
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DUSZPASTERSTWO MAŁŻEŃSTW
SAKRAMENTALNYCH W KRYZYSIE.
WSPÓLNOTA TRUDNYCH MAŁŻEŃSTW
„SYCHAR”
Pastoral care of sacramental marriages in crisis
„Sychar”, community of the difficult marriages
Miłość, małżeństwo i rodzina to pojęcia, które bywają bardzo różnie rozumiane we współczesnym zrelatywizowanym
świecie. Coraz częściej mamy do czynienia z mentalnością nacechowaną niechęcią wobec rozwiązań fundamentalnych.
Prawda o nierozerwalności małżeństwa odbierana jest jako zamach na prawo do zabsolutyzowanej i niczym nieskrępowanej
wolności. W konsekwencji mamy coraz więcej rozwodów
i rozbitych rodzin. Postępujący rozkład podstawowej komórki
społecznej, jaką jest rodzina, budzi obawy Kościoła i stanowi
ogromne wyzwanie dla duszpasterstwa rodzin. Wspólnoty
eklezjalne powinny odczytywać „znaki czasu” i poszukiwać
adekwatnych propozycji duszpasterskich mających na celu
otoczenie troską małżeństw w kryzysie. Stosunkowo nową,
„oddolną” i mało znaną jeszcze inicjatywę pastoralną wychodzącą naprzeciw potrzebom sakramentalnych małżonków
w kryzysie stanowi Wspólnota Trudnych Małżeństw „Sychar”.
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Nauka Kościoła na straży nierozerwalności małżeństwa
W obliczu rosnącej na całym świecie liczby rozwodów, Kościół rzymskokatolicki niezmiennie stoi na stanowisku, że
związek pomiędzy mężczyzną i kobietą, którego twórcą jest
sam Bóg, jest ze swej natury nierozerwalny. Związek ten został podniesiony do rangi sakramentu, zyskując nowy, głębszy
wymiar poprzez wpisanie go w porządek dokonanego w Chrystusie Przymierza pomiędzy Bogiem i człowiekiem.
Kluczowym tekstem biblijnym odnoszącym się do tej kwestii jest wydarzenie opisane w Ewangelii według św. Mateusza
(por. Mt 19, 1-9)1. Faryzeusze, chcąc wystawić Jezusa na próbę, postawili Mu pytanie o możliwość oddalenia żony (por. Mt
19, 3). Udzielając odpowiedzi na postawiony przez nich problem, Chrystus odwołał się do słów zapisanych w Księdze Rodzaju: „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). Adwersarze Jezusa postawili Mu kolejne pytanie dotyczące listu rozwodowego, jaki Mojżesz polecił dać żonie i odprawić ją (por.
Mt 19, 7). W odpowiedzi usłyszeli: „Przez wzgląd na zatwar* Ks. mgr lic. Ryszard Sawicki, kapłan diecezji ełckiej, doktorant teologii pastoralnej na UKSW w Warszawie, stypendysta Pastorales Forum
w Wiedniu, absolwent kierownictwa duchowego i studiów doktoranckich
z teologii duchowości, student zarządzania organizacjami w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, uczestnik Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji, rezydent w parafii pw. św. Izydora w Markach, współpracownik
Parafialnego Ośrodka Formacji Rodziny i opiekun duchowy Wspólnoty
Trudnych Małżeństw Sychar.
1
Por. Mt 5, 31-32; Mk 10, 1-12; Łk 16, 18.
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działość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze
żony; lecz od początku tak nie było” (Mt 19, 8). Jezus wyraźnie powiedział też, że: „Kto oddala swoją żonę – chyba w wypadku nierządu – a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto
oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo” (Mt 19, 9)2.
Przywoływany tu przez Chrystusa „początek” stanowi poświadczenie pierwotnej woli Stwórcy w stosunku do małżeństwa jako związku z natury nierozerwalnego3.
Przykładem takiego pojmowania małżeństwa jest postawa
św. Jana Chrzciciela i jego stanowisko wobec wolnego związku, w jakim trwał król Herod Antypas z Herodiadą (żoną jego
brata Filipa) po oddaleniu swej prawowitej małżonki (por. Mt
14, 1-12). Święty Jan Chrzciciel odnosił się krytycznie do moralności Heroda i nakazywał mu bezwzględnie: „Nie wolno ci
jej trzymać” (Mt 14, 4), co stało się bezpośrednią przyczyną
jego męczeńskiej śmierci.
Napomnienia św. Pawła wskazują na to, że kwestia rozwodów i powtórnych związków stanowiła problem, z którym borykały się już pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Apostoł
Narodów upomina mieszkańców Koryntu: „Tym zaś, którzy
Zob. P. Hoffmann, Słowa Jezusa o rozwodzie i ich interpretacja
w przekładzie nowotestamentowym, tłum. J. Kozłowski, „Concilium”
(1970) 1-5, s. 330-340.
3
„Co tedy Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza, wyrzeczone o małżeństwie pierwszych rodziców naszych, tym pierwowzorze wszystkich
przyszłych małżeństw, powinno się odnosić do wszystkich prawdziwych
małżeństw. Chociaż więc przed Chrystusem wzniosła surowość pierwotnego prawa złagodzona została, tak że Mojżesz synom ludu wybranego dla
twardości serc ich z pewnych przyczyn wystawić pozwolił list rozwodowy,
to jednak Chrystus Pan mocą najwyższego prawodawcy pozwolenie to
większej wolności cofnął i przywrócił stan prawa pierwotnego słowami,
które nigdy nie pójdą w niepamięć: Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj
nie rozłącza”; Paweł VI, Encyklika Casti connubi.
2
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trwają w związkach małżeńskich, nakazuję nie ja, lecz Pan:
Żona niech nie odchodzi od swojego męża! Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną albo niech się pojedna ze swym
mężem. Mąż również niech nie oddala żony” (1 Kor 7, 10-11).
Od samego początku swojego istnienia Kościół bronił
prawdy o nierozerwalności małżonków połączonych węzłem
z natury swej wieczystym i wyłącznym. Przymierze małżonków zostało włączone w przymierze Boga z ludźmi, prawdziwa miłość małżeńska włączona została w miłość Bożą. Za
sprawą Chrystusa miłość pomiędzy małżonkami nabrała również wymiaru ofiary. Dzięki niej małżonkowie, odnosząc się
do obecnej i trwającej pomiędzy nimi łaski sakramentu, mogą
i powinni szukać sił niezbędnych do pokonywania wszelkich
trudności i kryzysów, jakich doświadczają. Sakrament ten
uzdalnia, wzmacnia i niejako konsekruje do podejmowania
obowiązków stanu4.
Kodeks prawa kanonicznego postrzega jedność i nierozerwalność jako istotne przymioty małżeństwa5 i przypomina,
że: „małżeństwo zawarte i dopełnione nie może być rozwiązane żadną ludzką władzą i z żadnej przyczyny, oprócz śmierci”6. Węzeł wynikający z wolnego, ludzkiego aktu małżonków
i z dopełnienia małżeństwa stanowi odtąd rzeczywistość nieodwołalną i daje początek przymierzu zagwarantowanemu
wiernością Boga. Katechizm Kościoła katolickiego stwierdza,
że: „Rozwód znieważa przymierze zbawcze, którego znakiem
jest małżeństwo sakramentalne”7. W pewnych przypadkach
dopuszcza jedynie separację8. W Kościele rzymskokatolickim
4
5
6
7
8

Por. KKK, nr 1638-1639; KPK, kan. 1134.
Por. KPK, kan. 1056.
Tamże, kan. 1141.
KKK, nr 2384.
Por. tamże, nr 2383.
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rozwody po prostu nie istnieją. Można mówić jedynie o orzeczeniach sądów kościelnych stwierdzających nieważność małżeństwa, co oznacza, że z uwagi na przeszkody lub wady zgody małżeńskiej, w świetle prawa kanonicznego małżeństwo to
nigdy nie zaistniało.
Jan Paweł II wzywał nas do tego, aby pomimo doświadczania różnorodnych trudności nie rezygnować „z obrony tej pierwotnej miłości, która zjednoczyła dwoje ludzi i której Bóg
nieustannie błogosławi”. Przypominał jednocześnie, że: „Małżeństwo jest drogą świętości, nawet wtedy, gdy staje się drogą
krzyżową”9. W adhortacji apostolskiej „Familiaris Consortio”
w odniesieniu do porzuconego współmałżonka mówił, że
„wspólnota kościelna musi w szczególny sposób wspomagać
go; okazywać mu szacunek, solidarność, zrozumienie i konkretną pomoc, tak aby mógł dochować wierności także w tej
trudnej sytuacji, w której się znajduje; wspólnota musi pomóc
mu w praktykowaniu przebaczenia, wymaganego przez miłość
chrześcijańską oraz utrzymania gotowości do ewentualnego
podjęcia na nowo poprzedniego życia małżeńskiego”10.
Ojciec Święty Franciszek wskazuje z kolei, że: „rodzina
przechodzi głęboki kryzys kulturowy”11, a kruchość jej więzi
stanowi szczególne wyzwanie dla wspólnoty Kościoła. Chodzi
bowiem o „podstawową komórkę społeczeństwa, o miejsce,
gdzie człowiek uczy się współżycia w różnorodności i przynależności do innych i gdzie rodzice przekazują dzieciom wiarę”12. Papież, świadom trudności pojawiających się w życiu
Jan Paweł II, Nie lękajcie się być świętymi. Homilia podczas Mszy
św. i kanonizacji bł. Kingi (Stary Sącz, 16.06.1999), „L’Osservatore Romano” 20 (1999) 8, s. 108.
10
FC, nr 83.
11
EG, nr 66.
12
Tamże.
9
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małżeńskim, wypowiedział w Asyżu bardzo znamienne słowa:
„zawsze daję młodym małżonkom taką radę: Sprzeczajcie się
do woli. Jeśli polecą talerze, zostawcie je tam. Ale niech nigdy
dzień nie kończy się bez pojednania”13. Odniósł się do konfliktów małżeńskich w charakterystycznym dla niego stylu i języku, trafiającym do wyobraźni współczesnych ludzi. Zachęcał
małżonków do pójścia drogą przebaczenia i patrzenia na każdy małżeński kryzys jako szansę wzrostu.
Dowodem tego, że małżeństwo sakramentalne może przezwyciężyć pojawiające się trudności, są małżonkowie w Širokim Brijegu w Hercegowinie, gdzie na 13 tys. wiernych nie
ma ani jednego rozwodu. Jak daleko sięga ludzka pamięć, nie
rozpadła się tu żadna rodzina. Według przyjętej tradycji parom
przygotowującym się do sakramentu małżeństwa mówi się, że
znaleźli swój krzyż, który należy kochać, nieść i nigdy nie
można go odrzucić. Podczas wypowiadania przysięgi małżeńskiej narzeczeni kładą ręce na krucyfiksie, obejmując źródło
miłości. „Ten, kto widzi ich ręce złączone na krzyżu, rozumie,
że jeśli mąż opuści swoją żonę lub żona opuści swojego męża,
wtedy porzuci krzyż. A gdy ktoś opuścił krzyż, nic mu już nie
zostaje, stracił wszystko, ponieważ zostawił Jezusa”14. Może
warto ten piękny zwyczaj przenieść na nasz grunt i spopularyzować go w Kościele w Polsce?

Franciszek, Kościół wzrasta dzięki atrakcyjności świadectwa. Przemówienie do księży, zakonników i zakonnic w katedrze św. Rufina (Asyż,
4.10.2013), „L’Osservatore Romano” 34 (2013) 11, s. 14.
14
Małżeństwa bez rozwodów. Niezwykła tradycja chorwacka, „Sprawy
Rodziny” (2009) 4, s. 143.
13
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Współczesna mentalność rozwodowa
Warto wspomnieć, że jeszcze do 1981 r. rozwody były zakazane w Hiszpanii, w Irlandii do 1997 r., a na Malcie aż do
2011 r. Obecnie stały się tak powszechne, że mało kto w pełni
uświadamia sobie moralne i psychiczne zło, jakie powodują.
Głos Kościoła rzymskokatolickiego jest jednym z nielicznych,
który o tym przypomina. W wielu państwach wprowadza się
prawa zmierzające do liberalizacji procedur rozwodowych.
Dla przykładu we Francji proponowana jest zmiana prawa, by
można było uzyskać rozwód u notariusza przy obopólnej zgodzie małżonków. Coraz więcej osób próbuje zbadać w sądzie
kościelnym ważność kanoniczną swoich sakramentalnych
małżeństw, które uległy rozpadowi. Panuje mentalność rozwodowa, której ulegają także katolicy15. Ojciec Święty Jan Paweł II, analizując sytuację rodziny chrześcijańskiej w świecie
współczesnym, stwierdził, że „z uwagi na to, że rozwody są
plagą, która na równi z innymi dotyka w coraz większym stopniu także środowiska katolickie, problem ten winien być potraktowany jako naglący”16.
Zagadnienie to nie jest zupełnie nowe, ale jego skala i przyzwolenie społeczne napawają przerażeniem. W odczuciu wielu współczesnych ludzi orzeczenie rozwodowe oznacza koniec
małżeństwa i miłości. W praktyce otwiera to drogę do wejścia
w nowy związek. Mamy do czynienia z niedostateczną świadomością tego, czym jest sakramentalne małżeństwo i jakie są
jego przymioty. Skalę problemu ilustrują dane statystyczne.
Według Głównego Urzędu Statystycznego, w 2012 r. na ogólPor. B. Łoziński, Plaga rozwodów, http://gosc.pl/doc/792109.plaga
-rozwodow (9.04.2014).
16
FC, nr 84.
15
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ną liczbę 203 850 małżeństw zawartych w Polsce rozwiodło
się 64 432 par, a populacja rozwiedzionych obejmuje ok.
1,5 mln osób17. Najwięcej rozwodów odnotowuje się w miastach, zwłaszcza w aglomeracjach wielkomiejskich i miejscowościach o dużej migracji ludności, np. turystycznych. Nie
bez znaczenia jest także sytuacja ekonomiczna rodziny. Z trudnościami małżeńskimi borykają się często osoby bezrobotne
i przeżywające problemy finansowe. Wysoki odsetek rozwodów dotyczy także osób zamożnych, zwłaszcza jeśli stanowią
pierwsze pokolenia bogatych. Negatywny wpływ na trwałość
więzi małżeńskiej ma również emigracja zarobkowa18.
Niezwykle ważny jest w tym względzie poziom życia religijnego małżonków. W świetle badań przeprowadzonych przez
amerykańską socjolog Mercedes Arzur Wilson modlitwa i życie sakramentalne mają bardzo duży wpływ na trwałość małżeństwa. Według nich rozpada się aż co drugi związek wyłącznie cywilny. Rzadziej rozwodzą się małżeństwa po ślubie
kościelnym bez praktyk religijnych – co trzecia para. W przypadku małżeństw po ślubie kościelnym praktykujących coniedzielny wspólny udział we Mszy św. rozpad małżeństwa zdarza się zaledwie u 2 procent par. Gdy małżeństwo jest
związkiem sakramentalnym, małżonkowie wspólnie uczestniczą we Mszy św. niedzielnej i wspólnie modlą się każdego
dnia – rozpada się jedna para na 1 429 zawartych, a więc zaledwie 0,07%19. Według wielu innych badań istnienie związku
pomiędzy religijnością a jakością małżeństwa jest bezsprzeczne. Pozytywny wpływ na wszystkie wymiary relacji małżeńPor. GUS, Rocznik demograficzny, Warszawa 2013, s. 209, 264.
Por. W. Śmigiel, Troska Kościoła o osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, „Sprawy Rodziny” (2009) 3, s. 84.
19
Por. M.A. Wilson, Das Gebet, Schlüssel der Heiligkeit, „Der Fels.
Katholisches Wort in die Zeit” 33 (2002) 11, s. 326.
17
18
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skiej ma religijność zinternalizowana, czyli bliska religijności
personalnej20.
Coraz więcej jest par małżeńskich, które przeżywają głęboki kryzys. Dla wielu wierzących jest to poważny problem
i przyczyna wielu duchowych rozterek. Duszpasterze stykają
się z tą kwestią coraz częściej w Sakramencie Pokuty i Pojednania oraz kierownictwie duchowym. Nie wszyscy kapłani
mają możliwość odesłania tych osób na mediację czy terapię.
Kościół powinien spieszyć z pomocą małżeństwom i rodzinom zagrożonym rozpadem. Tymczasem oferta duszpasterska
skierowana do tzw. trudnych małżeństw jest wciąż niewystarczająca. Domeną pracy poradni życia rodzinnego są przede
wszystkim naturalne planowanie rodziny i katechezy przedmałżeńskie. W konsekwencji małżonkowie ci trafiają często
do niechrześcijańskich psychologów, mediatorów rodzinnych
i terapeutów, którzy wobec nierzadko bardzo zawiłych sytuacji
nastawieni są nie na ratowanie małżeństwa, lecz na szybkie
rozwiązanie problemu poprzez rozwód. Z podobnym nastawieniem można spotkać się niestety w kancelariach prawniczych i sądach.
Należy pamiętać, że rozłam małżeństwa pociąga za sobą
nie tylko cierpienie samych małżonków sakramentalnych, ale
odbija się także na ich potomstwie. Dzieci wywodzące się z takich związków tracą zwykle więź z którymś z rodziców, nie
mają w pełni zaspokojonej potrzeby bezpieczeństwa, nie mogą
zaznać, czym jest prawdziwa rodzina, nie posiadają właściwych wzorców rodzinnego szczęścia. W konsekwencji są bardziej narażone na problemy w stworzeniu własnego zdrowego
ogniska rodzinnego. Rozwód rodziców stanowi więc potenZob. C. Opaluch, Relacja małżeńska a religijność, „Sprawy Rodziny” (2008) 2, s. 71-76.
20
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cjalne zagrożenie kolejnym rozwodem w następnym pokoleniu21.
Mentalność rozwodowa i brak wierności Magisterium Kościoła z coraz większą siłą próbują wedrzeć się do wspólnot
kościelnych. Miałem okazję doświadczyć tego zwłaszcza podczas studiów i pracy duszpasterskiej w Austrii. Liczne grupy
teologów podpisały wówczas tzw. Memorandum teologów
Niemiec, Austrii i Szwajcarii „Kirche 2011: Ein notwendiger
Aufbruch” („Kościół 2011. Konieczny przełom”). W treści
manifestu znalazło się m.in. wezwanie do „szacunku wobec
głosu sumienia poszczególnych osób, zwłaszcza w zakresie
podejmowania osobistych życiowych decyzji i poszczególnych form życia (rozwiedzionych żyjących w nowych związkach, związkach partnerskich, związkach partnerskich osób tej
samej płci)” [tłumaczenie własne]22. Ostatnio słyszeliśmy o rewolucyjnych propozycjach niektórych niemieckich biskupów
dotyczących dopuszczania do Komunii św. sakramentalnych
małżonków po rozwodzie żyjących w niesakramentalnych
związkach23. Sprzeciwia się to Magisterium Kościoła24. RozPor. A. Rosłońska, Rozwód – nowa moda, czy kryzys wartości?, „Biblioteka Teologii Pastoralnej”, t. VI – Rodzina, młodzież, media. Problemy
z życia i działalności Kościoła w Polsce, red. J. Przybyłowski, E. Robek,
Warszawa 2011, s. 111.
22
Por. http://www.memorandum-freiheit.de (10.04.2014).
23
Por. T. Jaklewicz, Komunia dla rozwiedzionych?, „Gość Niedzielny”
(30.03.2014), s. 5.
24
„Kościół (…) potwierdza swoją praktykę, opartą na Piśmie Świętym,
niedopuszczania do komunii eucharystycznej rozwiedzionych, którzy zawarli ponowny związek małżeński. Nie mogą być dopuszczeni do komunii
świętej od chwili, gdy ich stan i sposób życia obiektywnie zaprzeczają tej
więzi miłości między Chrystusem i Kościołem, którą wyraża i urzeczywistnia Eucharystia. Jest poza tym inny szczególny motyw duszpasterski: dopuszczenie ich do Eucharystii wprowadzałoby wiernych w błąd lub powo21
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ważanie takiej możliwości jest wyrazem udzielania się mentalności rozwodowej nawet hierarchom i powoduje zamęt wśród
wielu katolików odnośnie szóstego i dziewiątego przykazania
oraz przysięgi małżeńskiej.
Sprzeczne z nauką Kościoła propozycje ujawniają brak
wiary w to, że Pan Bóg ma dość łaski, żeby uzdrowić sakramentalnych małżonków, uzdolnić ich do wypełnienia przysięgi małżeńskiej w każdej sytuacji kryzysu (także po rozwodzie
i gdy są w drugich niesakramentalnych związkach), gdy tylko
pójdą drogą nawrócenia, otworzą się na Niego i łaskę sakramentu małżeństwa. Taką drogę wiary w uratowanie każdego
sakramentalnego małżeństwa przeżywającego kryzys, w każdej sytuacji, proponuje Wspólnota Trudnych Małżeństw „Sychar”.
Geneza, charyzmat i działalność Wspólnoty Trudnych
Małżeństw „Sychar”
Wspólnota Trudnych Małżeństw „Sychar” stanowi „oddolną” inicjatywę pastoralną małżonków. Jej założycielami są
małżonkowie, których sakramentalne związki małżeńskie, patrząc po ludzku, rozpadły się, a mimo to postanowili oni trwać
w miłości i wierności, wypełniając złożoną przed Bogiem
przysięgę. Poszukując wsparcia w konkretnej wspólnocie
eklezjalnej – w duszpasterstwie Księży Pallotynów w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 12 – weszli w kontakt z ks. Janem
Pałygą SAC, który pospieszył im z pomocą, posiadając duże
doświadczenie duszpasterskie związków niesakramentaldowałoby zamęt co do nauki Kościoła o nierozerwalności małżeństwa”;
FC, nr 84.
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nych25. W ten sposób stał się pierwszym opiekunem duchowym wspólnoty i jej współzałożycielem. Spotkanie o charakterze założycielskim odbyło się 15 grudnia 2003 r.
Współzałożycielem i długoletnim liderem wspólnoty jest Andrzej Szczepaniak26.
Stosunkowo szybko, bo już w 2004 r. wspólnota przyjęła
nazwę „Sychar”. Nawiązuje ona do miasteczka położonego
w Samarii, obok którego przy studni Jakuba miała miejsce
rozmowa Jezusa z Samarytanką opisana w Ewangelii według
św. Jana (por. J 4, 5-42). Pan Jezus pomógł jej odkryć prawdę
o jej życiu, stwierdzając: „Dobrze powiedziałaś: nie mam
męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą”
(J 4, 17-18). Subtelnie nawiązując do źle „rozegranego” pragnienia miłości, otworzył ją na prawdziwą miłość i wskazał na
siebie jako źródło wody żywej: „Kto zaś pije 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). Postawa Jezusa wobec Samarytanki jest
podstawowym odniesieniem dla sycharowiczów. Podejmując
apostolat i rozmawiając z innymi ludźmi, członkowie wspólnoty mają czerpać wzór z Mistrza z Nazaretu, głosząc prawdę
o nierozerwalności małżeństwa. Spotkana przez Mesjasza kobieta odzyskała radość życia i poszła do miasta, aby podzielić
się tym, co od Niego usłyszała: „Wielu Samarytan z owego
miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadPor. M. Ostrowski, Wy też jesteście w Kościele. Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych, Poznań 2011, s. 137-138.
26
Por. A. Szczepaniak, Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest
do uratowania, w: Broszura Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR,
Warszawa 20149, s. 3; E. Zbiegieni, Przyjąć z otwartymi ramionami, „Magazyn Familia. Miesięcznik współczesnej rodziny” (2008) 5, s. 34-35.
25
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czącej: Powiedział mi wszystko, co uczyniłam” (J 4, 39). Misją
sycharowiczów jest również dzieło głoszenia Dobrej Nowiny,
pomoc innym w prostowaniu ścieżek ich życia27.
Charyzmat wspólnoty stanowi pomoc wszystkim małżonkom sakramentalnym przeżywającym kryzys. Jego powody
bywają bardzo różne, np. przemoc, alkoholizm, problemy osobowościowe itp. Radykalnym zranieniem miłości małżeńskiej
jest zdrada, odejście współmałżonka, wejście w nowy związek
niesakramentalny. W tej trudnej sytuacji jedyną dojrzałą reakcją na własny błąd jest radykalne nawrócenie i odejście od kochanki/kochanka oraz powrót do sakramentalnego małżonka
i dzieci. Nawet w przypadku posiadania już dzieci w tym niesakramentalnym związku istnieje szansa powrotu, choć należy
się liczyć z jego konsekwencjami, np. w postaci zobowiązań
alimentacyjnych. Jeśli brak jest woli powrotu, to jedynym rozwiązaniem zgodnym z Ewangelią jest zachowanie wierności
przysiędze małżeńskiej i solidne wychowywanie dzieci. Rozwiązaniem tej sytuacji nie może być rozwód. Obowiązuje zasada: jeśli krzywdzi mnie ktoś, komu ślubowałem „miłość,
wierność i uczciwość małżeńską” oraz że go „nie opuszczę aż
do śmieci”28, to mam prawo bronić się do separacji włącznie,
ale nie mam prawa łamać przysięgi miłości29.
Wspólnota „Sychar” inspiruje się biblijnym „Dla Boga nie
ma nic niemożliwego” (Łk 1, 37) oraz „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19, 6), a jej motto stanowią słowa: „Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratoPor. Ł. Kazimierczak, Studnia nigdy nie wysycha, „Przewodnik Katolicki” (27.01.2013), s. 20.
28
Obrzędy sakramentu małżeństwa: dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 20063, nr 63.
29
Por. M. Dziewiecki, Duszpasterstwo małżeństw w kryzysie, „Przewodnik Katolicki” (27.01.2013), s. 18-19.
27
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wania”30. Do celów Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”
związanych bezpośrednio z jej charyzmatem należą m.in.:
– pomoc małżonkom w przezwyciężaniu trudności i w wytrwaniu w wierności współmałżonkowi oraz w zobowiązaniach wynikających z przysięgi małżeńskiej;
– pomoc w budowaniu dojrzałych więzi rodzinnych w oparciu o naukę Kościoła rzymskokatolickiego;
– ochrona sakramentalnych małżonków i ich dzieci przed
konsekwencjami rozwodu i rozpadu rodziny;
– wsparcie psychologiczne i duchowe sakramentalnych małżonków i ich dzieci dotkniętych kryzysem w rodzinie;
– edukacja w zakresie zagadnień objętych celami działania
wspólnoty.
Podstawą funkcjonowania wspólnoty są spotkania małżonków w ogniskach sycharowskich. Zwykle są one poprzedzone
Mszą św. czy adoracją Najświętszego Sakramentu. Spotkania
mają przede wszystkim charakter samopomocowy, uczestnicy
wspierają się nawzajem, modlą się, dzielą swoimi przeżyciami
i korzystają z różnych form pomocy. Wspólnota niezwykle dynamicznie się rozwija i poszerza krąg osób, którym spieszy
z pomocą przede wszystkim dzięki internetowi. Istniejące od
2004 r. strona internetowa wspólnoty (www.sychar.org) i forum pomocy (www.kryzys.org) przyczyniają się do usprawnienia komunikacji. Oprócz informacji o wspólnocie, dokumentów i materiałów na temat sakramentu małżeństwa
i rodziny, świadectw ich uzdrowień, wartościowych nagrań,
istnieje możliwość wymiany doświadczeń. W 2013 r. forum
pomocy odwiedziło 53 242 użytkowników, odnotowano
262 234 odwiedzin i 1 108 291 odsłon. Na koniec 2013 r. na
forum było zarejestrowanych 5 156 użytkowników. W sieci
30

Por. A. Szczepaniak, Każde trudne sakramentalne…, dz. cyt., s. 3.
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zawiązały się także grupy modlitewne, np. Róże Żywego Różańca31. Dwa razy w tygodniu mają miejsce mitingi na Skypie.
Ta forma komunikacji umożliwia również codzienne spotkania modlitewne trzem grupom sycharowiczów32.
Dwa razy w roku wspólnota organizuje ogólnopolskie rekolekcje (pierwsze odbyły się w październiku 2006 r. w Sanktuarium Matki Bożej w Leśniowie). Raz w roku odbywają się
rekolekcje dla opiekunów duchowych, moderatorów forum
pomocy, liderów ognisk, organizatorów rekolekcji i warsztatów. Podczas wakacji organizowane są spotkania rekolekcyjno
-wypoczynkowe dla małżonków w kryzysie i ich dzieci pod
hasłem „Wakacje ze wspólnotą Sychar”. Ponadto niektóre
ogniska organizują rekolekcje także we własnym zakresie33.
Ważnym dziełem wspólnoty są realizowane od maja 2008 r.
warsztaty oparte na programie rozwoju duchowego i emocjonalnego dla chrześcijan „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni
życia”. Są one przeznaczone dla osób pragnących zmiany swego życia na lepsze. Ich program służy ewangelizacji i rozwojowi osobowemu ku pełni życia i szczęścia. Warsztaty te prowadzone są aktualnie w kilku ogniskach sycharowskich. Od
2010 r. można w nich uczestniczyć także na forum pomocy.
Obecnie bierze w nich udział 18 grup uczestników34.
Członkowie wspólnoty jako małżonkowie sakramentalni
pragnący dochować wierności przysiędze małżeńskiej wierzą,
że współpracując aktywnie z Jezusem Chrystusem, w każdej
sytuacji, nawet po ludzku patrząc beznadziejnej, możliwe jest
Por. tamże, s. 7.
Por. Wywiad z Andrzejem Szczepaniakiem – liderem Wspólnoty
Trudnych Małżeństw Sychar, przeprowadzony przez ks. Ryszarda Sawickiego 14 kwietnia 2014 r. w Warszawie.
33
Por. A. Szczepaniak, Każde trudne sakramentalne…, dz. cyt., s. 7.
34
Por. tamże, s. 8.
31
32
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odrodzenie małżeństwa. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Prawda o mocy sakramentu oznacza, że nawet jeśli małżonkowie nie potrafią ze sobą być i odchodzą w stan separacji, czyli oddzielnego mieszkania, to ich małżeństwo trwa.
Nadal są mężem i żoną, i jako tacy staną przed Bogiem. Sakrament małżeństwa jest darem Boga, który daje małżonkom siłę
odrodzenia wspólnoty małżeńskiej właściwie w każdej sytuacji. Wspólnota Trudnych Małżeństw „Sychar” jest wspólnotą
wiernej miłości małżeńskiej.
Eklezjalny charakter i struktura organizacyjna wspólnoty
W świetle wskazań dekretu o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuositatem”, zrzeszenia apostolskie powinny „służyć wypełnianiu misji Kościoła wobec świata”, a „ich moc
apostolska zależy od zgodności z celami Kościoła”35. Rozkwit
różnego rodzaju stowarzyszeń, wspólnot, grup czy ruchów został wyraźnie zdynamizowany po Soborze Watykańskim II.
Kościół, dopuszczając pewien pluralizm form życia duchowego i apostolstwa, zachęca, by duchowni i świeccy działali
zgodnie unaoczniając w sposób wspólnotę kościelną i czyniąc
płodniejszą swoją działalność ewangelizacyjną36.
Eklezjalny charakter Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar dostrzec można w trosce o zachowanie łączności z pasterzami Kościoła. Swojego pasterskiego błogosławieństwa dla
wspólnoty Sychar i jej dzieł lub zezwolenia na działalność na
terenie poszczególnych diecezji pisemnie udzielili: kard. StaDA 19.
Por. DA 19-20; M. Chmielewski, Eklezjalny charakter współczesnych zrzeszeń katolickich, „Duchowość w Polsce” 14 (2012), s. 47.
35
36
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nisław Dziwisz, abp Stanisław Budzik, abp Sławoj L. Głódź,
abp Henryk Hoser SAC, abp Józef Kupny, abp Wiktor Skworc,
bp Andrzej Czaja, bp Andrzej Dziuba, bp Piotr Libera, bp Tadeusz Rakoczy, bp Stefan Regmunt, bp Andrzej P. Wypych.
Podczas 357. Zebrania plenarnego Komisji Episkopatu Polski
14 marca 2012 r. powołano krajowego duszpasterza wspólnoty, którym został ks. Paweł Dubowik, opiekun duchowy ogniska sycharowskiego w Opolu37.
Poza krajowym duszpasterzem wspólnoty pieczę nad Sycharem sprawuje jej rada na czele z liderem. Funkcję lidera
pełni współzałożyciel wspólnoty – Andrzej Szczepaniak.
Rdzeń Sycharu stanowi grupa liderów ognisk, moderatorów,
opiekunów duchowych i współpracowników licząca obecnie
149 osób38. Podpisali oni „Wymagania dla założyciela, lidera
i opiekuna duchowego ogniska sycharowskiego oraz moderatora i współpracownika Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”. Niezwykle wymowna jest sama preambuła tego dokumentu: „Wdzięczni Panu Bogu za dar Wspólnoty Trudnych
Małżeństw „Sychar” założyciele i liderzy ognisk sycharowskich oraz moderatorzy wspólnoty podejmują się dobrowolnej
i odpowiedzialnej służby na rzecz małżonków. Jako sakramentalni małżonkowie są wierni zobowiązaniom wynikającym
z przysięgi małżeńskiej, nie występują o rozwód, ani nie wyrażają zgody na rozwód, nie akceptują rozwodów i nie pomagają
innym w rozwodach. W głębi serca są pewni swojej miłości do
współmałżonka, starając się naśladować w tej miłości Pana Jezusa i gotowi są dawać świadectwo tej prawdzie. Wierzą w to,
że każde trudne sakramentalne małżeństwo (na każdym etapie
kryzysu, nawet po rozwodzie) jest do uratowania (charyzmat
37
38

Por. A. Szczepaniak, Każde trudne sakramentalne…, dz. cyt., s. 8.
Por. Wywiad z Andrzejem Szczepaniakiem…, dz. cyt.
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sycharowski). Dbają o własny rozwój duchowy i emocjonalny,
w szczególności poprzez dążenie do korzystania z posługi stałego spowiednika bądź kierownika duchowego, regularne
przystępowanie do sakramentów świętych i uczestniczenie
w Eucharystii”39.
Obecnie funkcjonuje już 28 ognisk wiernej miłości małżeńskiej w wielu miejscach w Polsce (na terenie 20 diecezji) i za
granicą (Niemcy, USA). Wspólnoty działają w Bonn (przy
Polskiej Misji Katolickiej), Chicago, Bydgoszczy, Gdańsku,
Katowicach, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Kędzierzynie-Koźlu, Kielcach, Markach, Opolu, Płocku, Poznaniu, Puławach,
Radomsku, Rychwałdzie, Rydułtowach, Rzeszowie, Siemiatyczach, Skierniewicach, Szczecinie, Wałbrzychu, Warszawie,
Wrocławiu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim i Żorach40. Niemal wszystkie lokalne wspólnoty powstawały jako
oddolna inicjatywa małżonków. Aktualnie trwają przygotowania do otwarcia kolejnych ognisk m.in. w Białymstoku, Koszalinie, Łodzi, Łukowie, Przasnyszu, Włocławku i Tarnowie41.
Publikacje wydawane przez wspólnotę uzyskały aprobatę
władz kościelnych. 10 kwietnia 2014 r. Kuria Metropolitarna
w Krakowie udzieliła imprimatur dla broszury Wspólnoty
Trudnych Małżeństw Sychar. W opinii na temat tej publikacji
cenzor kościelny – o. prof. dr hab. Tomasz M. Dąbek OSB –
zaznaczył, że „Zawiera teksty o nierozerwalności małżeństwa,
wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, teologów,
Wymagania dla założyciela, lidera i opiekuna duchowego ogniska
sycharowskiego oraz moderatora i współpracownika Wspólnoty Trudnych
Małżeństw Sychar (Warszawa, 22.02.2012), http://sychar.org/wymagania
(16.04.2014).
40
Por. A. Szczepaniak, Każde trudne sakramentalne…, dz. cyt., s. 7.
41
Por. Wywiad z Andrzejem Szczepaniakiem…, dz. cyt.
39
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duszpasterzy, psychologów, świadectwa osób, które przeżyły
odejście małżonka, oraz modlitwy zatwierdzone na ogół przez
Kurię Warszawsko-Praską. Przypominają one naukę Kościoła
i podają wiele praktycznych wskazań dla osób przeżywających kryzys małżeństwa. Wzywają do przebaczenia, wytrwałości i optymizmu, w przekonaniu, że każde trudne małżeństwo jest do uratowania”42. Cenzor stwierdził ponadto, że
broszura nie budzi żadnych zastrzeżeń pod względem przekazu prawd wiary i zasad moralności głoszonych przez Kościół
rzymskokatolicki, a tym samym zasługuje na rozpowszechnianie. Godną zauważenia jest również książka jednej z sycharowiczek - Anny Jednej, zatytułowana „Sychar. Ile jest warta
twoja obrączka?”43. Książka ta również posiada imprimatur
udzielone 27 marca 2014 r. przez Kurię Metropolitarną w Krakowie44.
Każde ognisko wiernej miłości małżeńskiej ma swojego
opiekuna duchowego, którym jest prezbiter. Ojciec Jerzy Karpiński SJ, jeden z opiekunów duchowych Sycharu, określa
rolę kapłana jako towarzyszenie małżonkom na drodze wychodzenia z konfliktu. Często borykają się oni ze zranieniami
związanymi ze zdradą, brakiem przebaczenia, trudnością
związaną z ponownym zaufaniem. W gruncie rzeczy każdy
kryzys jest jednak okazją do nawrócenia i ufnego zwrócenia
się do miłosiernego Boga. Zadaniem duszpasterza jest więc
Opinia cenzora kościelnego na temat Broszury Wspólnoty Trudnych
Małżeństw SYCHAR z 8 kwietnia 2014 r., http://www.sychar.org/pismo/imprimatur/broszura_opinia.jpg (12.04.2014).
43
Zob. A. Jedna, Sychar. Ile jest warta twoja obrączka?, Kraków 2013.
44
Por. Imprimatur na publikację książki Anny Jednej Sychar. Ile jest
warta twoja obrączka? z 8 kwietnia 2014 r., http://sychar.org/pismo/imprimatur/imprimatur_ania_jedna.jpg (12.04.2014).
42
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duchowa pomoc w pogłębianiu wiary i zachęta do spojrzenia
na przeżywany kryzys przez jej pryzmat45.
Papież Franciszek w adhortacji apostolskiej mówi o konieczności wyjścia chrześcijan ku peryferiom ludzkiego bytu
spragnionym światła Ewangelii46. Według niego współczesny
ewangelizator powinien być przesiąknięty „zapachem
owiec”47, towarzysząc im we wszystkich doświadczeniach,
także tych szczególnie trudnych i bolesnych, do jakich z pewnością należy kryzys małżeński, zagrożenie małżeństwa rozwodem i rozpadem rodziny. Troska o małżeństwo i rodzinę będzie tematem nadzwyczajnego synodu biskupów planowanego
na październik 2014 r.
Podsumowanie
Sychar jako stosunkowo młoda, a zarazem bardzo dynamicznie rozwijająca się wspólnota eklezjalna, znajduje się
obecnie na etapie krystalizowania struktur organizacyjnych,
doskonalenia form i metod działania. Ze swoim charyzmatem
chce dotrzeć do wszystkich sakramentalnych małżonków,
również tych rozwiedzionych, którzy żyją w niesakramentalnych związkach. Wspólnota, odwołując się do nauczania Jezusa i Magisterium Kościoła, wskazuje prawdziwe, choć niełatwe rozwiązania, wyrażając swoją troskę i odpowiedzialność
za chrześcijańskie małżeństwa i rodziny. Stanowi istotny
wkład w budowanie cywilizacji miłości, której ludzkość tak
Por. M. Paluch, Staram się nie dawać rad. Często wystarczy zapytać
(wywiad z o. Jerzym Karpińskim SJ), „Polska Gazeta Krakowska”
(27.03.2010), s. 7.
46
Por. EG, nr 20.
47
Tamże, nr 24.
45
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bardzo dzisiaj potrzebuje. W obliczu coraz większej ilości rozwodów, wspieranie i dalszy rozwój Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar” powinno stać się jednym z priorytetów duszpasterstwa rodzin.
SUMMARY
Sychar as a relatively young, yet very dynamic ecclesial
community. It is currently at the stage of formulating the organizational structures, improving the forms and methods of operation. With its charism wants to reach all the sacramental spouses, including those who are divorced and live in
a non-sacramental union. The community, referring to the teaching of Jesus and the Magisterium of the Church, indicates
a real, though not easy solutions, expressing his concern and
responsibility for Christian marriage and family. It is an important contribution to building a civilization of love, which mankind needs so much today. Support and further development of
the Sychar Community should be one of the priorities of the
pastoral care of the family in the face of an increasing number
of divorces.
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Jak namalować miłość słowami?
Między doktryną a sercem człowieka

Come dipingere l’amore con le parole?
Fra la dottrina e il cuore umano.
Jednym z zadań stojącym przed teologią, a teologią pastoralną w szczególności, jest konieczność znalezienia języka
zrozumiałej komunikacji interpersonalnej. Każda doktryna naukowa i dyskurs akademicki posługuje się właściwą sobie terminologią i metodologią, która z oczywistych przyczyn pozostaje niezrozumiała dla szerszego grona odbiorców. Teolog,
chociaż zgłębia niezmienną Bożą rzeczywistość i prawdę,
z drugiej strony służy Kościołowi uwarunkowanemu mentalnością i wydarzeniami konkretnej epoki. Niech więc „stara się
wyrazić wiarę w pojęciach bardziej zrozumiałych dla ludzi danego pokolenia i kultury”.1 Zadanie to dotyczy również,
a może przede wszystkim, tak istotnej i delikatnej materii, jaką
* ks. dr Janusz Stańczuk (ur. 1965), kapłan arch. warszawskiej, absolwent UKSW (teol. pastoralna), wykładowca PWTW, autor m.in. wielu
homilii, opowiadań i książek dla dzieci, wieloletni katecheta, red. nacz.
miesięcznika „Tak Rodzinie”.
1
J. Salij, Rola teologa w Kościele, „Lignum Vitae” 8 (2007), s. 245.
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jest wychowanie człowieka do życia w miłości i życia w rodzinie. Wychowanie to odbywa się na wielu płaszczyznach, na
każdej z nich jednak sprawą pierwszoplanową jest znalezienie
właściwego języka przekazu.
Warunki skutecznego przepowiadania
Udział w nauczaniu, czyli w funkcji prorockiej posiada cały
Kościół, zarówno kapłani jak i ludzie świeccy. W znaczeniu
szerokim nauczanie to obejmuje całość przepowiadania Kościoła, począwszy od wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego,
poprzez wykład i konferencję, katechezę, kazanie, dialog religijny, a także wszelkie formy literatury, filmu, publicystyki itp.
Warto również przypomnieć, że pierwszą i najbardziej intymną formą przepowiadania często pozostaje indywidualna
rozmowa, rozumiana jako „międzyosobowe spotkanie, podczas którego następuje wymiana myśli, poglądów, ocen i przekonań między duszpasterzem a drugą osobą, ukierunkowane
na wartości duchowe lub religijne”.2
Przepowiadanie zawsze realizuje się w konkretnych warunkach kulturowych i socjologicznych. Mądrość Boża przychodzi poprzez określoną formę słowa ludzkiego. Sobór Watykański II przypomina, że Ewangelię należy przepowiadać
dostosowując słowa do warunków życia i mentalności słuchaczy (DB 13, DFK 20).3 Wraz z rozwojem techniki i środków
R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski (red.), Leksykon Teologii
pastoralnej, Lublin 2006, s. 749
3
Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele „Christus Dominus” (28.10.1965), AAS 58 (1966), s. 673–696. Sobór zaleca biskupom: „Naukę chrześcijańską winni podawać w sposób
przystosowany do potrzeb chwili, by odpowiadała na trudności i zagadnie2
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komunikacji mentalność współczesnego odbiorcy zmienia się
szybciej niż kiedykolwiek przedtem. I chociaż zmiany te dokonują się nie zawsze w zadowalającym kierunku, należy je
roztropnie uwzględniać, konstruując edukację religijną na temat miłości, małżeństwa i rodziny. Wydana w Watykanie kilka
lat po Soborze instrukcja o środkach społecznego przekazu
wprost przypominała: „Ludzie naszych czasów tak dalece
przyzwyczaili się do przyjemnego i dowcipnego sposobu mówienia i dowodzenia stosowanego przez środki społecznego
przekazu, że z trudem znoszą przyciężkie ujęcia podawanych
treści świeckich, a tym mniej jeszcze problemów religijnych
(nr 130). Zatem, ażeby wykład prawd wiary stał się rzeczywiście pociągający i utrzymywał uwagę w napięciu, należy korzystać w granicach możliwości ze środków społecznego przekazu oraz dostosować sposób tego przekazu do ich stylu
i specyfiki (nr 131)”4.

nia, które przede wszystkim dręczą i niepokoją ludzkość (...). By w tych
zbawiennych rozmowach zawsze prawda szła w parze z dobrocią, a zrozumienie z miłością, musi je cechować jasność wyrażania się łącznie z pokorą
i delikatnością, a nadto należyta roztropność, połączona jednak z zaufaniem, które zaskarbiając przyjaźń wytwarza więź duchową. Dla upowszechnienia nauki chrześcijańskiej niech się starają posłużyć różnymi dostępnymi w dzisiejszych czasach środkami, przede wszystkim oczywiście
kaznodziejstwem i nauczaniem katechizmu, które zawsze przecież wysuwają się na czoło, lecz też wykładem nauki w szkołach, akademiach, konferencjach i wszelkiego rodzaju zebraniach, a niemniej również upowszechnianiem przez publiczne deklaracje, czynione z okazji pewnych wydarzeń,
nadto przy pomocy prasy oraz środków społecznego przekazywania myśli,
którymi bezsprzecznie należy się posługiwać w głoszeniu Ewangelii Chrystusowej” (tamże, nr 13).
4
Papieska Komisja do Środków Społecznego Przekazu, Instrukcja
duszpasterska o środkach społecznego przekazu „Communio et progres-
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Z wyżej wymienionych powodów posługa słowa wymaga
o wiele większego, osobistego wkładu w wykonywaną funkcję
niż wiele innego rodzaju powołań w Kościele i poza nim. Autentyczny, sugestywny przekaz nie może koncentrować się jedynie na przestrzeni lingwistycznej. W strukturze ewangelizacji muszą być zawarte m.in. takie elementy, jak: świadectwo
życia, doświadczenie słowa Bożego, znajomość głoszonego
orędzia, znajomość potrzeb i mentalności słuchaczy, a także
umiejętność komunikacji werbalnej.5 W dalszej części artykułu przyjrzymy się niektórym z wymagań związanych ze znajomością potrzeb i mentalności współczesnego słuchacza w kontekście stylu przepowiadania. Wymagania te powinny być
uwzględnione w kompozycji języka, którym chcemy dzisiaj
mówić na temat miłości i rodziny.
Język motywacyjny
Wielu współczesnych badaczy podkreśla słabość obecnej
argumentacji religijnej – słabość wynikającą nie z braku dowodów, lub nieumiejętności ich konstruowania, ale związaną
ze specyficzną sytuacją dzisiejszego człowieka. Bardziej niż
twierdzeń natury teologicznej i filozoficznej wyczekuje on solidarności, motywacji i otwarcia egzystencjalnych perspektyw
dla wiary i dla życia doczesnego. Chrystus ukazywał szansę na
odzyskanie utraconego królestwa Bożego, na pokonanie
śmierci (por. J 3, 16–17), a święty Paweł pisał o przekonującej
sio”, Rzym 1971, na stronie: http://www.kns.gower.pl/stolica/communio.
htm (pobr. 3.03.2014 r.).
5
G. Siwek, Przepowiadanie Słowa Bożego, w: Kamiński R.(red.), Teologia pastoralna, t.2, Lublin 2002, s. 142.
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mocy miłości i serdecznym współczuciu (por. Flp 2, 1). Nie
jest to więc w Kościele nowa teza: można ją wręcz nazwać
tezą założycielską, wiecznie aktualną, nieco może przesłonioną, jak pień drzewa obrośnięty konarami i bluszczem teologii,
a jednak ciągle życiodajną i umożliwiającą owocowanie.
Ewangelia często drażni, wywołuje bunt i agresję. Słowo
staje się sędzią człowieka. Jest to sytuacja nie do uniknięcia,
mimo najlepszych intencji. W konstytutywnym swym przesłaniu Biblia jest jednak motywacją do stawiania sobie podstawowych pytań o sens i o przyczynę życia i do wyznaczania kierunku poszukiwań. Język używany przez Jezusa był językiem
motywacyjnym, zachęcającym. Często zaczynał naukę od
słów: „Jeśli chcesz…” (Mt19, 21), by wydobyć z człowieka
to, co szlachetne, aspirujące do poszukiwania lepszej części
osobowości. Papież Paweł VI w adhortacji „Evangelii nuntiandi” zauważył, że ta poszukująca, egzystencjalna warstwa człowieka może być punktem stycznym do porozumienia z każdym słuchaczem, nawet tym przesiąkniętym duchem laicyzmu
i wojującego sekularyzmu.6 Być może jest to jedyna płaszczyzna, na której mogą wykiełkować wspólnie rzucane ziarna dobrej woli: płaszczyzna motywacji, by przynajmniej część drogi
w kierunku lepszego świata odbywać wspólnie.

Paweł VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym „Evangelii nuntiandi”, Rzym 1975. Opisując zjawiska sekularyzmu,
ateizmu i hedonizmu papież zauważa jednocześnie: „Ale w samym współczesnym świecie – rzecz wręcz dziwna i paradoksalna – nie można zaprzeczyć istnienia prawdziwych punktów stycznych z chrześcijaństwem, a nawet
elementów ewangelicznych, przynajmniej w postaci przeżywania pustki
i pragnienia dobra. Nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że chodzi tu o jakieś
gwałtowne i tragiczne wołanie o ewangelizację świata” (tamże, nr 55).
6
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Język obrazowy
We współczesnej, szeroko rozumianej komunikacji społecznej coraz większego znaczenia nabiera obraz. Wraz z upowszechnieniem telewizji i Internetu zintensyfikował się przekaz
audiowizualny. Niektórzy uczeni podzielają przeświadczenie,
że to właśnie wynalazki medialne – przed wszystkimi innymi –
wyznaczają kluczowe momenty rozwoju cywilizacji. Przekaz
mediów, nazywany już w tej chwili przekazem totalnym, podlega dalszej ewolucji. Wielu jednak dostrzega w nim również zagrożenie dla percepcji zmysłowej i psychicznej człowieka.7
Włoski socjolog i politolog Giovanni Sartori sformułował
tezę, zgodnie z którą od połowy XX wieku następuje regres
w ludzkim myśleniu. Zrodziła się epoka „homo videns” – człowieka oglądającego, wychowanego w kulturze obrazkowej
kina, telewizji, Internetu. Sartori nie walczy ze zdobyczami
techniki. Zauważa jednak, że zaniedbywanie książki na rzecz
ekranu zubaża nasz umysł, czyni go naiwnym i biernym. Najgorszym ze skutków prognozowanych przez politologa może
być zanik myślenia abstrakcyjnego, stanowiącego zasadniczy
warunek rozwoju człowieka.8

A. Lewek, Podstawy edukacji medialnej i dziennikarskiej, Warszawa
2003, s. 45n.
8
G. Sartori, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, Warszawa 2003,
s. 16–28. Autor analizuje w książce rozwój środków komunikacji społecznej i ich wpływu na cywilizację pod różnymi aspektami, szczególnie socjologicznym i politycznym. Punktem wyjścia jest jednak przekonanie, że telewizja spełnia negatywną rolę w rozwoju percepcyjnym i umysłowym
człowieka. W konkluzji pierwszego rozdziału zauważa: „Prawdą jest, że
u schyłku XX stulecia homo sapiens znalazł się w poważnym kryzysie; to
kryzys utraty rozumu i zdolności poznawczych” (tamże, s. 36).
7
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Dlatego właśnie przekaz werbalny, funkcjonujący jeszcze
w przestrzeni publicznej, musi zawierać w sobie element bogatej obrazowości, odwołującej się do doświadczeń i wyobraźni człowieka. W obszarze tematów związanych z wychowaniem do miłości ten tryb obrazowania może spotkać się ze
szczególnie ciepłym, uczuciowym oddźwiękiem. W ten sposób jest w stanie przynajmniej częściowo konkurować z transmisją ekranową i wywoływać w człowieku – poprzez system
emocji – pożądane efekty wolitywne, aksjologiczne i wreszcie
religijne. Jako przykład można podać spotkanie Ojca świętego
Franciszka w katedrze San Rufino w Asyżu dnia 4 października 2013 r. Zachęcając małżonków do jedności papież powiedział: „Kłóćcie się, ile chcecie. Niech latają talerze. Ale nie
kończcie dnia bez zgody”9. Słowa te obiegły większość serwisów informacyjnych w Polsce, wywołały żywą i pozytywną
reakcję. Podobną myśl papież wyraził na zakończenie wizyty
„ad limina” polskich biskupów cztery miesiące później. Wobec narastającej fali kryzysów i rozwodów małżeńskich „zachęcał do udoskonalenia przygotowania młodych do małżeństwa przez wskazanie dróg wzajemnego przebaczenia”10. Te
jednak słowa przeszły praktycznie bez echa nawet w mediach
kościelnych. Powyższe porównanie inspiruje, aby moment
przekazu wiary był nie tylko momentem formułowania pojęć
i kształtowania doktryny, nie tylko abstrakcyjnym mówieniem
o Bogu lub o miłości, lecz by stał się żywym, obrazowym spoPrzemówienie Ojca świętego Franciszka na spotkaniu z duchowieństwem, osobami życia konsekrowanymi i członkami diecezjalnych rad
duszpasterskich, Asyż, 4.10.2013, na stronie: http://www.vatican.va/holy_
father/francesco/speeches/2013/october/documents/papa-francesco_20131004_clero-assisi_it.html (pobr. 4.03.2014).
10
Cyt. za: Katolicka Agencja Informacyjna, na stronie: http://nowy.
ekai.pl/szuflada/protected/184269/3ax0brkkz65loerc/ (pobr. 5.02.2014).
9
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tkaniem, świadectwem i opowieścią uwzględniają całe bogactwo wiedzy o człowieku i jego możliwościach percepcyjnych.11 Papież Franciszek ujął to lapidarnie w „Evangelii
gaudium” przypominając, że „dobra homilia, jak powiadał mi
stary mistrz, powinna zawierać «jedną myśl, jedno uczucie
i jeden obraz»” (EG 157).
Język wrażliwy
Wrażliwość w przepowiadaniu jest wynikiem szacunku, jakim Kościół darzy zarówno człowieka, jak i podstawowy związek ludzki, czyli związek małżeński. W sferze lingwistycznej
szacunek wyraża się m.in. w doborze właściwych zwrotów
i sformułowań, w operowaniu pojęciami, które nie naruszają
godności ludzkiej, w uwrażliwieniu na sytuację ludzi, którzy
w przeróżny sposób zostali boleśnie doświadczeni i stoją niejednokrotnie na moralnym rozdrożu. Używanie podniesionego głosu, odwoływanie się do lęku przed Bożą karą, trywializacja lub
ironia w odniesieniu do złożonej problematyki małżeńskiej i rodzinnej tylko w niektórych wypadkach mogą stanowić dopuszczalny margines, ale nie rdzeń publicystyki katolickiej.
Wrażliwość słowa jest więc głównie implikacją szeroko
pojmowanej wrażliwości głosiciela Ewangelii. Z jednej strony
kontempluje on słowo Boże, z drugiej rozważa z troską trudną
sytuację człowieka potrzebującego Bożego światła. „Ta troska
nie odpowiada postawie oportunistycznej lub dyplomatycznej,
J. Przybyłowski, Koncepcja psychologii pastoralnej, w: J. Przybyłowski, E. Robek, B. Szostek, Pastoraliści w dialogu z człowiekiem współczesnym. Studium z zakresu psychologii pastoralnej, Warszawa 2013,
s. 121n.
11
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ale jest głęboko religijna i duszpasterska. W gruncie rzeczy
jest «wrażliwością duchową, aby w wydarzeniach odczytywać
przesłanie Boże», a to jest coś znacznie więcej niż znaleźć coś
ciekawego do powiedzenia” (EG 154).
Najtrudniejszym wyzwaniem pozostaje delikatne, a jednocześnie kompetentne mówienie o sprawach ludzkiej płciowości i seksualności. Brakuje dobrych wzorców komunikacji,
słownictwa, często zwycięża tendencja do negatywnego opisywania zjawisk i problemów cielesnych. Dochodzi do tego
wielkie zróżnicowanie doświadczeń i percepcji słuchaczy, brutalne tło kulturowe, trudności w diagnozowaniu i opisaniu naszego wewnętrznego świata. Należy jednak przede wszystkim
pamiętać, że „to nie popęd seksualny jest zasadniczym problemem człowieka, ale zranione ludzkie serce (…). Dopiero wtedy gdy Bóg zmieni serce człowieka, będzie on umiał poprzez
seksualność wyrazić dojrzałą miłość”12.
Język afirmatywny
Wzorem afirmacji wiary może być modlitwa uchwycona na
kartach Ewangelii wg św. Mateusza: „Wysławiam Cię, Ojcze,
Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11, 25). Patrząc na
chrześcijaństwo jako drogę do zbawienia, do prawdy, do
szczęścia powinniśmy widzieć w wyznawcach Chrystusa najradośniejszych ludzi świata. Czy tak jest w rzeczywistości?
Koncentrując się na argumentach z różnych dziedzin teologicznych i poza teologicznych można zatracić afirmatywną
K. Knotz, Jak nie mówić i jak mówić o seksualności, Homo Dei, nr 3
(308) 2013, s. 111.
12
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warstwę wiary, w najlepszym zaś wypadku odseparować ją od
życia i zamienić w alienacyjny system pocieszenia i wyczekiwania wiecznej nagrody13.
Współczesny model cywilizacji generuje coraz większą rywalizację, atomizację społeczeństwa i przenoszenie kontaktów
interpersonalnych do świata wirtualnego. Narastają zaburzenia
depresyjne i objawy lękowe. Ewangelia jest w stanie pomagać
człowiekowi przepowiadaniem miłości i wiary. Potrzebuje jednak od swoich głosicieli słów pełnych serdeczności i nadziei14.
„Niezależnie od wszelkich pozorów i chociaż skutki tego nie są
jeszcze widoczne, zwycięstwo Chrystusa już się dokonało i jest
definitywne. Wynika stąd wskazanie, by na ludzkie dzieje patrzeć z głęboką ufnością, wypływającą z wiary w Zmartwychwstałego, który jest obecny i działa w historii”15.
Coraz częściej słychać wśród teologów i duszpasterzy głosy o potrzebie przepowiadania językiem pozytywno-afirmującym w miejsce moralności przykazań i zakazów. Zagubienie
duchowe i społeczne, które obejmuje coraz szersze kręgi narodów chrześcijańskich, powinno być leczone ukazywaniem
piękna miłości i przebaczenia. Ojciec święty Franciszek wielokrotnie w swoich wystąpieniach zapraszał, by w obliczu kryzysu współczesnej rodziny odejść od kazuistycznej teologii,
a skoncentrować się na podkreśleniu wartości życia rodzinnego: „Oczekuje się od nas uznania jak pięknie, prawdziwie i doB. Ferrero, Dziesięć powodów, dla których warto być chrześcijaninem (i katolikiem), Warszawa 2011, s. 3.
14
B. Szostek, Religijność a lęk u wybranych przedstawicieli wspólnot
katolickich, w: J. Przybyłowski, E. Robek, B. Szostek, Pastoraliści w dialogu z człowiekiem współczesnym. Studium z zakresu psychologii pastoralnej,
Warszawa 2013, s. 252.
15
Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, Watykan 28.06.2003, nr 5.
13
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brze tworzyć rodzinę, być dziś rodziną; jak bardzo jest ona
niezbędna dla życia świata, dla przyszłości ludzkości”16. Ta
sama idea występuje w adhortacji „Evangelii gaudium” papieża Franciszka: „Jeśli wskazuje na coś negatywnego, to stara
się pokazać także wartość pozytywną, która pociąga, aby nie
zatrzymywać się na narzekaniu, na żaleniu się, na krytyce lub
na wyrzutach sumienia. Ponadto, kazanie pozytywne daje zawsze nadzieję, kieruje ku przyszłości, nie czyni nas więźniami
rzeczy negatywnych” (EG 159).
Wnioski
Powyższe uwagi stanowią tylko maleńki przyczynek do
złożonej problematyki przepowiadania ewangelicznego. KonKatolicka Agencja Informacyjna, Kardynałowie o małżeństwie i rodzinie, na stronie: http://nowy.ekai.pl/media/szuflada/Konsystorz_Kolegium_Kardynalskiego_o_maestwie_i_rodzinie.htm (pobr. 25.02.2014). Ojciec święty otwierając konsystorz nadzwyczajny Kolegium Kardynalskiego
w dniu 20 lutego w Watykanie powiedział do zgromadzonych kardynałów:
„W naszej refleksji będziemy stale pamiętać o pięknie rodziny i małżeństwa, wielkości tej ludzkiej rzeczywistości tak prostej, a zarazem bogatej,
składającej się z radości i nadziei, trudów i cierpień, podobnie jak całe życie. Będziemy się starali zastanowić nad teologią rodziny i duszpasterstwem, jakie mamy prowadzić w obecnych warunkach. Uczyńmy to dogłębnie, nie popadając w «kazuistykę», gdyż powodowałoby to nieuchronnie
obniżenie poziomu naszej pracy. Rodzina jest dziś lekceważona, jest krzywdzona, a oczekuje się od nas uznania, jak pięknie, prawdziwie i dobrze tworzyć rodzinę, być dziś rodziną; jak bardzo jest ona niezbędna dla życia świata, dla przyszłości ludzkości. Oczekuje się od nas, byśmy uwydatnili
wspaniały plan Boga w odniesieniu do rodziny i dopomogli małżonkom w
radosnym wprowadzaniu go w życie we własnej rzeczywistości, wspierając
ich w tak licznych trudnościach” (tamże).
16
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centrują się wokół czterech postulowanych cech współczesnego języka religijnego: motywacyjności, obrazowości, wrażliwości i afirmatywności. Dzisiejszy ewangelizator musi podjąć
trud – obok wielu innych wysiłków –tworzenia skutecznej
płaszczyzny komunikacji lingwistycznej ze słuchaczem. Wielu
teologów zgłębiło w sposób perfekcyjny tajemnice Biblii
i doktryny Kościoła. Niekiedy jednak przemawiają do wiernych językiem, który sugestywnie został zobrazowany w jednej z książek. Ojciec, zmęczony po pracy, mówi do swojego
sześcioletniego synka: „Podaj mi, proszę, dwieście mililitrów
H2O w temperaturze wrzenia i chiński susz w monochromatycznym naczyniu porcelitowym”. Ojciec prosił o gorącą herbatę w ulubionym, białym kubku17.
Wymaga to – mówiąc obrazowo – opanowania przynajmniej dwóch języków: języka dyscypliny naukowej i języka
przepowiadania. Język naukowy poznajemy w trakcie studiów,
pozwala nam zachować precyzję myśli i wierność w poszukiwaniu prawdy w najdrobniejszych szczegółach. Języka przepowiadania musimy uczyć się w pierwszym rzędzie od ludzi,
do których jesteśmy posłani, wsłuchując się w ich życie, mentalność, percepcję. Czasami nie wystarczy jeden sposób, by
dotrzeć do każdego człowieka. Warto jednak pamiętać, że istnieje uniwersalny przekaz – przekaz miłości, który zaczyna się
w ludzkim sercu, a wyraża się na zewnątrz poprzez słowa
i uczynki. Nawet, jeżeli czasami zabraknie słów, autentyczna
i mądra miłość znajdzie odpowiednią formę swojej realizacji.

17

Por. M. Dziewiecki, Komunikacja pastoralna, Kraków 2005, s. 250.
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Summary
Uno dei compiti piu’ importanti della teologia pastorale
e’ ritrovare il linguaggio giusto per l’evangelizzazione, adeguato alle possibilita’ e alla mentalita’ dell’ascoltatore. Questa
lingua si evolve con tutti i cambiamenti sociali e con lo sviluppo dei mezzi elettronici della communicazione. L’immagine
diventa il metodo principale della trasmissione. Questo fenomeno non e’ completamente positivo, tuttavia lo si deve prendere in considerazione la costruzione del comunicato della trasmissione verbale. La predicazione del Vangelo in modo
efficace esige l’uso di una lingua che susciti interesse, emotiva, sensibile e affermativa. La lingua in questo modo incoraggia alla ricerca di Dio. Lo stile ricco di immagini, figurativo
avvicina ai misteri della fede. La sensibilita’ e’ la testimonianza della stima e la benevolenza verso l’ascoltatore. La lingua
affermativa sottolinea la gioia di essere cristiano. La lingua
teologica, che aiuta nel discorso accademico e nella ricerca
scientifica non puo’ essere la lingua di contatto con l’uomo
d’oggi. (tłum. Magdalena Pajkowska)
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Czy z miłością przyjmiecie potomstwo,
którym was Bóg obdarzy?
Do You accept with love the offspring given by God?
Dorastanie do miłości małżeńskiej
Do miłości małżeńskiej przygotowujemy się i dojrzewamy przez całe życie. W najszerszym znaczeniu przygotowanie do małżeństwa jest prawidłowym dojrzewaniem
i wychowaniem człowieka już od chwili poczęcia, ponieważ
już od tego momentu rozpoczyna się rozwój człowieka zarówno psychiczny jak i fizyczny. Małżeństwo nie jest lo* mgr Urszula Tataj-Puzyna, absolwentka Medycznego Studium Zawodowego z tytułem położnej dyplomowanej. Absolwentka Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na Wydziale Studiów nad Rodziną, z tytułem
magistra teologii w zakresie nauk o rodzinie. Absolwentka Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Nauki o Zdrowiu z tytułem licencjata położnictwa. Od 1993 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne dla rodziców oczekujących dziecka. Zatrudniona na Wydziale Nauki o Zdrowiu
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku wykładowcy.
Obecnie doktorantka Instytutu Teologii Praktycznej na UKSW.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół antropologii, zrodzenia człowieka w aspekcie interdyscyplinarnym, macierzyństwa, poradnictwa rodzinnego.
1
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sem, który spada na człowieka niespodziewanie, jak grom
z jasnego nieba. Małżeństwo nie jest instytucją uprawniającą
do współżycia seksualnego. Małżeństwo jest powołaniem do
osobowego rozwoju małżonków poprzez wzajemną miłość
oraz do zrodzenia i wychowania dzieci.2
Akt małżeński jak czytamy w Encyklice Pawła VI Humane Vitae ma podwójne znaczenie: jednoczące dwoje ludzi oraz prokreacyjne.3 Miłość małżeńska powinna być
ludzka (czyli zmysłowa i duchowa), pełna, wierna i wyłączna oraz płodna.
Istotną funkcją płci: mężczyzny i kobiety jest tworzenie
więzi. Tworzenie więzi sprawia, że ludzie mogą o sobie powiedzieć my w różnym zestawieniu: my – jako rodzina, my –
jako grupa społeczna, my – jako społeczeństwo, my – jako naród, my – jako Kościół. Gdyby nie rzeczywistość płci, nie
istniałoby społeczeństwo. Papież Pius XII zauważył, że zarówno społeczeństwo, jak i Kościół w swoim istnieniu zależą
od płodnego małżeństwa.4
Przyjęcie poczętego dziecka w małżeństwie i wychowanie
go nie jest proste i łatwe, skoro przed Bogiem i ludźmi małżonkowie przysięgają, że z miłością przyjmą potomstwo,
którym ich Bóg obdarzy. Przyjąć z miłością potomstwo, to
dla kobiety i mężczyzny znaczy coś całkiem innego.

Por. W..Fijałkowski, Kierowanie płodnością, w: Adamski F., Miłość,
małżeństwo, rodzina, Kraków 2009, s. 186-199.
3
Por. Paweł VI, Encyklika Humane Vitae,14.
4
Por. Meissner K., Człowiek, istota płciowa. O psychologii współżycia
małżeńskiego, Poznań 2006, s. 25.
2
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Przyjąć z miłością dziecko przez kobietę
U kobiety gotowość do macierzyństwa wyraża się na początku akceptacją aktu seksualnego z mężczyzną. Kobieta
zanim przyjmie dziecko do swego łona, wpierw przyjmuje
męża. Jeżeli kobieta pragnie i jest otwarta na macierzyństwo, współżycie seksualne może jej dać szczególne doznania. Jeśli w kobiecie nie ma gotowości na przyjęcie dziecka,
akt seksualny będzie paraliżował w niej potencjalną radość
przeżycia, gdzie może mieć swoje źródło obojętność czy
oziębłość seksualna kobiety.5
Niezależnie od tego jak wiele istotnych ról może pełnić kobieta, to wszystko w jej osobie, cała konstytucja wewnętrzna:
jej fizjologia, psychika, naturalna obyczajowość, poczucie moralne, religijne i estetyczne, ujawnia i podkreśla jej zdolność
do rodzenia dziecka. Bóg powierzył kobiecie dar noszenia
w sobie „życia”, zaprosił ją, by przyjęła do swego ciała i urodziła „nowego człowieka”. Rodząca w tym akcie narodzin staje się niejako „ikoną Boga, który rodzi”.6
Cały organizm kobiety służy poczęciu i zrodzeniu człowieka za sprawą mężczyzny. Można powiedzieć, że natura kobiety jest „stworzona” do macierzyństwa: tego naturalnego i duchowego. Przy czym macierzyństwo naturalne może się
spełniać tylko wtedy, gdy kobieta potrafi dostrzec wartość ma-

Por. W. Półtawska, Dziecko owocem miłości, w: F. Adamski, Miłość,
macierzyństwo, rodzina. Kraków 2009, s. 235-236.
6
Por. M. Nowak, Poród w Biblii, w: E. Lichtenberg-Kokoszka (red),
E. Janiuk, J. Dzierżanowski, Dziecko aktywny uczestnik porodu. Zagadnienia interdyscyplinarne. Kraków 2010, s. 145-153.
5
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cierzyństwa duchowego. Tylko wtedy macierzyństwo naturalne ma sens. 7
Zdolności rodzenia nie można utożsamiać jedynie z przekazywaniem życia, gdyż rodzenie jest to proces stawania się kobietą w trwałej relacji do samej siebie i do innych ludzi. Kobieca tożsamość tworzy się w interpersonalnych relacjach z innymi
w rodzinie. Jeśli mówi się, że kobieta rodzi, to oznacza to najpierw stawanie się kobietą, a dopiero w drugiej kolejności jest
to bycie matką. Profesor Jan Przybyłowski napisze iż „w człowieczeństwie kobiety ujawnia się najpierw potencjał rodzinności a w jej osobie dominantą jest macierzyństwo”.8
„Geniusz” kobiety o którym pisał Jan Paweł II, ujawnia się
za sprawą specjalnej wrażliwości kobiety na człowieka i na
wszystko, co składa się na jego prawdziwe dobro, zwłaszcza
na życie, które jest podstawową wartością.9
Przyjąć z miłością dziecko przez mężczyznę
Dla mężczyzny pierwszym aktem „przyjęcia” dziecka
jest akt seksualny, podczas którego przekazuje kobiecie
nasienie. Ojcostwo subiektywnie nie mobilizuje żadnych sił
w mężczyźnie. Na początku radość ojcostwa sprowadza się do
radości przeżycia seksualnego. Biologicznie organizm mężczyzny jest w ojcostwo zupełnie niezaangażowany. W męskim
organizmie nie dzieje się nic, co by sugerowało że staje się ojPor. Jan Paweł II, Katecheza Niezwykła wielkość macierzyństwa
(20.07.1994), n.2.
8
Por. J. Przybyłowski, Geniusz kobiety i macierzyństwo, w: J. Przybyłowski (red.) E. Robek, B. Szostek, Geniusz kobiety. Warszawa 2013, s. 92.
9
Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles Laici,
(30.12.1988), n.51.
7
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cem poczętego dziecka. Biologicznie ojcostwo nie daje żadnego skutku w organizmie mężczyzny. Mężczyzna musi swoją
postawę ojca osobiście wypracować. Jego biologia bowiem
nie pomaga mu, nie stymuluje do wypracowania postawy opiekuńczej, postawy służenia drugiemu człowiekowi.10
W tym procesie stawania się ojcem, mężczyźnie może pomóc kobieta. W interesie obojga leży, by wspólnie dojrzewać
do roli matki i ojca, gdyż macierzyństwa nie da się zrealizować bez dobrego ojcostwa. Jeśli dzisiaj mówi się o kryzysie
ojcostwa czy rodzicielstwa to dlatego, że żona nie wyzwala
w mężu godności bycia ojcem, a ojciec nie pomaga matce być
matką, nie kocha jej za macierzyństwo.11
Mężczyzna, pozostając biologicznie oddalony od procesu
brzemienności i rodzenia, od kobiety uczy się ojcostwa. Jeśli
kobieta „zaprosi” go do swojego intymnego kontaktu z dzieckiem, które już w prenatalnej fazie życia nosi pod swoim sercem, wówczas mężczyzna znajdzie wyraz i potwierdzenie
swojego ojcostwa. Dla cywilizacji miłości jest sprawą zasadniczą, by mężczyzna czuł się obdarzony macierzyństwem kobiety, swojej żony.12
Odpowiedzialne rodzicielstwo
Kształtowanie postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa zakłada, dojrzałe dbanie o własne ciało, poznawanie i respektoPor. W. Półtawska, Dziecko owocem miłości, w: F. Adamski, Miłość,
małżeństwo, rodzina. Kraków 2009, s. 245-246
11
Por. J. Michalik, Trzeba na nowo odkryć wartość macierzyństwa i ojcostwa, www.jmichalik.episkopat.pl (13.08.2009).
10

12

Por. Jan Paweł II, List do Rodzin, 16.
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wanie jego potrzeb, uwarunkowań i praw. Niestety nie jest to
priorytetem współczesnej edukacji. Choć we współczesnej
kulturze ciało znaczy wiele, to priorytetem jest jedynie jego
piękny młodzieńczy wygląd połączony ze sprawnością fizyczną. Imperatyw kulturowo-społeczny, kierowany w dużej mierze do kobiet, w największym uproszczeniu sprowadza się do
tego, żeby mieć „dobre ciało”. A to wiąże się z procesami jego
ciągłej obróbki, dostosowania go do obowiązujących wzorców
i mody. Sposób gloryfikacji ciała, jakiego dzisiaj jesteśmy
świadkami jest zwodniczy. Młode kobiety raczej walczą z naturą swoich ciał, niż rozumnie kształtują świadomość i wiedzę
o jego naturalnych prawach i rytmach biologicznych. Kobiety
źle się odżywają - głodzą lub objadają, zaniedbują ćwiczenia
gimnastycznie lub forsują się nadmiernie, nie potrafią aktywnie i wydajnie odpoczywać, nadużywają środków farmakologicznych i parafarmaceutyków. Często prezentują postawę
roszczeniową wobec własnego ciała, które po pierwsze: ma
dobrze wyglądać, po drugie: nie sprawiać kłopotów. W ten
sposób kobiety prędzej czy później tracą kontakt ze swoim
ciałem, nie umieją rozpoznać sygnałów, jakie im ciało wysyła.
Tak ukonstytuowane kobiety szykują się do macierzyństwa.13
Odpowiedzialne rodzicielstwo polega na zrozumieniu
języka jakim „przemawia” ciało człowieka, by mądrze i roztropnie żyć. Odczytywanie sygnałów jakimi biologia „informuje” o płodności lub niepłodności, pomaga człowiekowi wykorzystać tę wiedzę do podejmowania decyzji odnośnie czasu
kiedy ma się począć dziecko w rodzinie oraz liczby dzieci
Por. Tekst wystąpienia na Międzynarodowym Kongresie “Witajcie
na świecie! – O perspektywach i kierunkach rozwoju światowego i polskiego położnictwa, zorganizowanym przez Fundację Rodzić po Ludzku, Warszawa 2006, (www.rodzicpoludzku.pl.
13
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w rodzinie. To nie „przypadek” ma rządzić postępowaniem
człowieka, ale świadomość i rozum mają kierować jego decyzjami, szczególnie jeśli chodzi o planowanie poczęcia dziecka.
Nie jest prawdą, że Kościół katolicki nakazuje małżonkom
mieć tyle dzieci ile tylko jest możliwe z biologicznego punktu
widzenia. Nie jest prawdą, że każde zbliżenie fizyczne małżonków powinno odbywać się wtedy, kiedy para jest „płodna”.
To niewłaściwy pogląd, że gorliwe katolickie małżeństwo powinno podejmować akty fizycznych zbliżeń tylko w czasie dni
płodnych kobiety. Nic bardziej błędnego. Małżeństwo ma prawo podjąć decyzję o bliskości fizycznej poza dniami płodnymi, gdyż małżeństwo nie zostało ustanowione wyłącznie dla
rodzicielstwa, lecz także dla pielęgnowania wzajemnej miłości
męża i żony.14
Ciało ludzkie ma znaczenie oblubieńcze, to znaczy, że jest
ono zdolne nie tylko do prokreacji, ale także umożliwia nam
najgłębsze wyrażanie miłości w bezinteresownym darze z siebie samego.
Obdarować sobą współmałżonka może jedynie osoba wolna od wewnętrznego przymusu, to znaczy umiejąca prawidłowo odczytać swoistą „mowę ciała”, w której wyraża się ta
pierwotna prawda o naszej seksualności. Chodzi o coś znacznie większego niż tylko rygorystyczne przestrzeganie przepisów moralnych. Człowiek „będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg zechciał dla niego samego, nie może
odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko przez bezinteresowny
dar z siebie samego”.15

Por. Paweł VI, Encyklika Humanae vitae,10, 11, 12.
Por. Sobór Watykański II, Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 24.
14

15
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Choć para małżeńska jest powołana (wezwana) do służby
życiu, to jednak ma obowiązek zgodnego z wiarą decydowania, jaka liczba dzieci będzie najwłaściwsza w ich konkretnej
sytuacji życiowej. Taki sens jest zawarty w treści przysięgi
małżeńskiej. Aby związek małżeński był ważny w Kościele
katolickim, małżonkowie przyrzekają, że przyjmą potomstwo,
którym ich Bóg obdarzy. Jeśli zachowają tę otwartość, wszystkie akty małżeńskie będą życiodajne choć tylko niektóre z nich
zaowocują poczęciem dziecka.
Odpowiedzialne rodzicielstwo to sprawa obojga małżonków. Jan Paweł II napisze: „To ona jako pierwsza wie, że stała
się matką, a dzięki jej świadectwu mężczyzna, z którym łączyła ją „jedność w ciele”, uświadamia sobie z kolei, że stał się
ojcem. Za to potencjalne, a następnie zaktualizowane rodzicielstwo, on jest odpowiedzialny wspólnie z nią. Nie może nie
uznać czy też nie przyjąć tego, do czego on sam również się
przyczynił. Nie może mówić „nie wiem”, „nie chciałem”, „ty
chciałaś”. Zjednoczenie małżeńskie w każdym przypadku angażuje odpowiedzialność obojga.”16
Naturalne planowanie rodziny
Ludzkie ciało „przemawia” wieloma językami. Obserwując
jego biologię można precyzyjnie odczytać sygnały świadczące
o czasie płodności lub niepłodności. Cechą charakterystyczną
jest biologiczny rytm płodności lub niepłodności człowieka.
Opracowanie metod rozpoznawania ludzkiej płodności należy
do nauki, a wprowadzenie ich w życie, do sztuki. Umiejętność
życia z własną płodnością jest sztuką, jest stylem życia.
16

Jan Paweł II, List do Rodzin, 12.

164

Czy z miłością przyjmiecie potomstwo, którym was Bóg obdarzy?

Jasno trzeba rozróżnić dwa terminy: „koncepcję” i „antykoncepcję”. „Koncepcja” to naturalne metody rozpoznawania
płodności, to styl życia w którym para zakłada szeroko rozumianą akceptację swojej biologii, jej rytmu. „Anty – koncepcja” – jak sama nazwa wskazuje, to sposoby i środki czasowego lub trwałego ubezpładniania się, to brak akceptacji rytmu
biologii własnego ciała, własnej płodności.
Pojęcie „planowanie rodziny” odnosi się tylko do naturalnego planowania rodziny a pojęcie „kontrola urodzeń” oznacza czasowe lub trwałe ubezpładnianie się.
W naturze nie ma antykoncepcji. Naturę trzeba po prostu
poznać, aby móc panować nad własnymi czynnościami biologicznymi w sposób rozumny i ekologicznie poprawny. Sztuka
naturalnego planowania rodziny polega na rozpoznawaniu
płodności opartej na wiedzy o funkcjonowaniu ciała ludzkiego. Respektując regularny rytm płodności i niepłodności wpisany w cykl kobiety, odczytując prawidłowo znaki, para małżeńska może podjąć świadomie decyzję o poczęciu lub
odłożeniu poczęcia dziecka na inny czas.17
Zdrowi mężczyźni są potencjalnie płodni od momentu osiągnięcia dojrzałości płciowej aż do późnej starości. Kobiety od
momentu dojrzewania są płodne tylko kilka dni w miesiącu.
Ich płodność rozpoczęta w czasie dojrzewania, po czterdziestym roku życia znacznie się obniża. Z wiekiem biologiczny
zegar kobiety przestaje bić. Oznacza to, że ciało kobiety w tym
czasie nie jest już zdolne by poczęło się w nim „życie”. Wyodrębnienie w cyklu kobiecym okresu płodności opiera się na
kluczowych objawach: obserwacji podstawowej temperatury
ciała, obserwacji śluzu szyjkowego i zmian w szyjce macicy.
Por. W. Fijałkowski , Ludzka płciowość. Płodność, w: M. Troszyński
(red.) Rozpoznawanie płodności, Warszawa 2009, s. 15.
17
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Objawami drugorzędnymi płodności są: wzrost libido, wrażliwość piersi, ból owulacyjny.
Test podstawowej temperatury ciała – podstawowa temperatura ciała to temperatura mierzona w spoczynku lub tuż po
przebudzeniu, niezakłócona spożyciem posiłku, alkoholem
czy aktywnością. W wyniku działania hormonu (progesteronu)
podstawowa temperatura ciała kobiety nieznacznie wzrasta po
owulacji, więc zapisywanie jej podczas cyklu kobiecego dostarcza bardzo ważnych informacji.
Test śluzu szyjkowego
Śluz szyjkowy jest to naturalna wydzielina ciała (tak samo
jak łzy czy ślina), stanowi niezbędny składnik prawidłowo
funkcjonującego układu rozrodczego kobiety. Wspomaga
płodność kobiety poprzez zapewnienie plemnikom płynnego
środowiska, umożliwia im przetrwanie przez kilka dni w okolicy szyjki macicy. Kiedy nie ma śluzu plemniki giną w ciągu
kilku godzin, ponieważ normalne środowisko pochwy nie
sprzyja im ze względu na jego kwaśny odczyn. Śluz szyjkowy
zmienia się pod wpływem działania hormonów (estrogenów
i progesteronu). Wskaźnikiem płodności śluzu jest jego płynna
konsystencja, rozciągliwość, jest niemal wodnisty, daje odczucie wilgotności.
Test szyjkowy
Trzecim kluczowym objawem płodności są zmiany zachodzące w szyjce macicy, która jest organem wewnętrznym. Podobnie jak śluz szyjkowy, również szyjka macicy zmienia się
pod wpływem działania hormonów (estrogenów i progesteronu). Przed okresem płodności jest zamknięta i twarda. W okresie płodności lekko się otwiera a jej ujście staje się miękkie.
Kobieta, która nauczy się obserwować objawy płodności,
nie będzie miała problemów z ich rozpoznawaniem. Ta wiedza
pozwoli obojgu tak planować czas poczęcia, by wybrać najod166
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powiedniejszy moment na pojawienie się dziecka w ich rodzinie. Dobra znajomość cyklu kobiecego uzdalnia obydwoje do
zachowania wolności w decyzji prokreacyjnej, a także do przeżywania zbliżeń jako daru z siebie bez poczęcia nowego życia.
Naturalne planowanie rodziny to przede wszystkim świadomość płodności. To nic innego jak wiedza o płodności kobiety
i mężczyzny, to umiejętność opierająca się na odczytywaniu
fizjologicznych objawów ludzkiej płodności i niepłodności.18
Powstało wiele podręczników, które zajęły się zdrowiem prokreacyjnym kobiety i mężczyzny, które w sposób naukowy
przybliżają nam wiedzę w dziedzinie rozpoznawania płodności, np. Troszyński19, Szymański20.
Rozwój dziecka w łonie matki
Akt seksualny małżonków może owocować zapłodnieniem.
To oznacza, że w tym momencie ciało kobiety staje się pierwszym domem dziecka. Jest jakieś sacrum w ciele kobiety, która
nosi dziecko pod sercem, „błogosławione łono”. Gotowość
psychologiczna kobiety do poczęcia wyraża się w gotowości
biologicznej. Ten pierwszy dom dziecka, jakim jest łono kobiety, (jeśli ma świadomość pojawienia się gościa) będzie odpowiednio przygotowany. „Czysty”, nieskażony dymem papierosowym, alkoholem czy innymi środkami paramedycznymi.
W takim „domu” dziecko może zamieszkać bezpiecznie. Jest to
Por. The Art. of Natural Family Planning Student Guide, The Coupe
to Coupe League International, Ohio 2011, s. 9-10.
19
Zob. M. Troszyński (red.), Rozpoznawanie płodności, Warszawa
2009.
20
Zob. Z. Szymański (red.), Płodność i planowanie rodziny, Szczecin
2004.
18
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dom, w którym panuje klimat miłości, akceptacji i radości, niezbędnych do prawidłowego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i duchowego nowo poczętego dziecka.
Świadomość, że kobieta została matką, nie zawsze i nie od
razu jest dla niej źródłem radości. Niekiedy bywa udręką i niepokojem. Pierwszy okres po poczęciu dziecka to czas niezwykle intensywnych przeżyć kobiety. Ambiwalentne uczucia radości, dumy i mocy, ożywienia i aktywności, uniesienia
i entuzjazmu przeplatają się z uczuciami lęku i obaw o relacje
z mężem o utratę pracy, o zmianę swojego wyglądu. Poczęcie
wywołuje zmiany fizyczne, psychiczne i duchowe w organizmie kobiety. Zmienia jej sytuację społeczną. Psycholodzy
mówią o przeobrażeniach „ja” fizycznego, psychicznego i społecznego kobiety. Określają ten czas jako „okres kryzysu psychicznego”. Jeśli przebiega on prawidłowo, jeśli kobieta ma
szeroko rozumiane wsparcie najbliższych i otoczenia, proces
ten przebiega bez zakłóceń i prowadzi do funkcjonowania na
wyższym poziomie dojrzałości. Wtedy fakt poczęcia dziecka
wyzwala w kobiecie nowe właściwości charakteru i zdolności.
Rozwija duchowo, kształtuje wiele wartościowych postaw
oraz zachowań: poświęcenia, cierpliwości, wyrozumiałości,
czułości i tkliwości. Choć sytuacja poczęcia dziecka jest dla
kobiety okresem zachwiania dotychczasowego obrazu siebie,
pozycji społecznej i związków z innymi ludźmi, trzeba wyraźnie zaznaczyć, że pewien kryzys psychologiczny jest normą
pierwszego okresu po poczęciu.21 W psychologii proces ten
nazywa się „dezintegracją pozytywną”. Ten dezintegracyjny
proces - chociaż rozbija spoiste środowisko wewnętrzne, rodzi
konflikty w nim samym oraz konflikty ze środowiskiem zePor. D. Kornas – Biela, Wokół początku życia ludzkiego, Warszawa
2002, s. 42-50.
21
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wnętrznym – jest podstawowy dla tworzenia się i rozwoju
wyższej struktury psychicznej. Dlatego dezintegracja jest podstawą rozwoju osobowości w kierunku wyższego poziomu. 22
By świadomość macierzyństwa była dla kobiety czystą radością, potrzebna jest kobiecie pomoc. Dlatego nie jest obojętne, jaka osoba będzie towarzyszyć kobiecie w tych pierwszych
tygodniach po poczęciu dziecka. Kobieta szuka tej pomocy
i wsparcia, ujawniając wybranej osobie swoją tajemnicę. Ponieważ na początku towarzyszą kobiecie ambiwalentne uczucia
związane z faktem poczęcia, czynią ją podatną na cudzą sugestię. Najgłębsza radość miłości, która czeka na zrodzenie może
być kobiecie odebrana, jeśli kobieta powierzy tajemnicę poczęcia niewłaściwej osobie. Ktoś, kogo kobieta uczyni godnym zaufania, zdecyduje o dalszych losach dziecka. Bolesnym jest
fakt, że może być to lekarz, który niekiedy zawodzi zaufanie.23
Kobieta będzie walczyła o życie swoje (i życie dziecka
w sobie) tylko wtedy, gdy żyje w zgodzie ze sobą, gdy ma
w sobie harmonię, gdy akceptuje swoją biologię, osobowość
i duchowość. W przeciwnym razie ostatecznie będzie walczyła
przeciwko sobie samej i zużyje całą swoją energię w jałowej
walce prowadzącej do samozniszczenia.24
Poród
Doświadczenie porodu, choć zdominowane przez biologię
daleko wykracza poza sferę ciała. Poród dotyka w kobiecie caPor. K. Dąbrowski, Dezintegracja pozytywna, Warszawa 1979, s. 4.
Por. W. Półtawska, Dziecko owocem miłości, w: F. Adamski (red.),
Miłość, małżeństwo, rodzina. Kraków 2009, s. 236-238.
24
Por. L. Jarosch, A. Grun, Królowa i dzika kobieta. Żyj pełnią kobiecości, Częstochowa 2004, s. 86.
22
23
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łego jestestwa. Wywołuje w niej bardzo silne emocje, często
pozostawiając w psychice ślady na całe życie. Przebieg porodu może decydować o tym, jak będzie przeżywać swoje macierzyństwo nowo „narodzona” matka. Czy zapamięta poród
jako pozytywne doświadczenie czy jako urazowe wydarzenie,
którego już nigdy nie będzie chciała w swoim życiu powtórzyć.25 Dlatego nie jest obojętne zarówno dla kobiety jak i dla
rodzącego się dziecka w jakich warunkach i z jakimi ludźmi
będą przeżywać ten szczególny, intymny czas narodzin. Profesor Włodzimierz Fijałkowski, lekarz, humanista napisze iż:
„zdrowie kobiety jest skarbem zbyt cennym by oddać je w ręce
samych tylko lekarzy, zwłaszcza ginekologów i seksuologów”26.
Istotą porodu nie jest „wydalenie”, wypchnięcie dziecka
z ciała kobiety. Kobieta nie jest „pojemnikiem” z którego wyjmuje się noworodka. Istotą porodu jest cały szereg zmian jaki
dokonuje się podczas kilkugodzinnego procesu porodu na poziomie fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Te zmiany
niejako wyposażają rodzącą kobietę w niezbędne „narzędzia”,
do podjęcia zadań macierzyńskich. Dzięki przemianom hormonalnym (oxytocyna, endorfiny) wzmacnia się więź matki
z dzieckiem, która dojrzewała od momentu poczęcia. Dzięki
prolaktynie pojawia się pokarm idealnie dostosowany do potrzeb tego konkretnego dziecka. To hormony w dużej mierze
decydują o tym, że matka po porodzie „zakochuje się” w swoim dziecku, ogarnia go miłosnym spojrzeniem wykraczając
poza poziom jego biologicznego istnienia (waga, długość, zabarwienie skóry).
A. Otffinowska, Trauma narodzin, jak dalece przebieg porodu wpływa na zdrowie matki i dziecka, Warszawa 2007, s. 5.
26
W. Fijałkowski, Żyć chwilą obecną – wybory łatwe i trudne, Kraków
1997, s. 15.
25
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Wszystko to, co dzieje się z ciałem i emocjami kobiety podczas porodu – ma sens. Fizyczny wysiłek i ból, emocjonalny
kryzys, fakt fizycznego oddzielenia dziecka od ciała rodzącej
kobiety, to wszystko kształtuje w kobiecie nową dojrzałość.
Przygotowuje kobietę do wejścia na wyższy stopień dojrzałości, uzdalniając młodą matkę do bezinteresownej miłości, poświęcenia, oddania „zdrowia” i „życia” dla rodzącego się
dziecka.27
Stworzenie rodzącej kobiecie warunków intymności, spokoju, bezpieczeństwa, sprawia, że doświadczenie porodu przeżyte
na wszystkich płaszczyznach, biologicznej (bios), duchowej
i emocjonalnej (antro-bios), wzmacnia kobietę, daje radość
i spełnienie z faktu bycia matką. Dopiero tak przeżyty poród
czyni kobietę silną a dzięki jej sile, silna staje się rodzina.
Doświadczenie porodu tak bardzo zdominowane przez biologię i emocje, jest doświadczeniem duchowym. Podczas narodzin dziecka może dojść do duchowych przemian, które dokonują się zarówno w kobiecie jak i w rodzącym się dziecku.
Przemiana dotyka również osób, które towarzyszą aktowi narodzin dziecka.
„Adoracja” nowonarodzonego, kierowanie na niego uwagi,
zachwyt jego osobą, przywitanie go z miłością, sprawia, że zarówno rodzice jak i osoby towarzyszące doświadczają zachwytu na widok narodzonego dziecka. Stają przed sacrum
w zachwycie. To jedna z niewielu chwil w życiu człowieka,
kiedy pochyla się nad innym człowiekiem adorując jego obecność. Rzadko kiedy człowiek ma w sobie zdolność w takim
zachwycie stanąć przed drugim człowiekiem.

V. Schmid, Abort Physiology in Pregnancy and Childbirth ,Firenze
2005, s. 39-48.
27
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Kobieta podczas narodzin dziecka doświadcza potrzeby
tworzenia „czegoś” nowego i wartościowego, niezniszczalnego w swym duchowym pierwiastku. Doświadczenie porodu
pozwala kobiecie odczuć żywotność własnego ciała i ducha,
kreatywności o nieskończonych granicach. Rodząc dziecko,
przekraczając swoje ograniczenia, zmagając się z własną słabością, niemożnością, śmiertelnością, rodząca kobieta ukierunkowuje się na wyższe wartości – na drugą osobę ludzką.
Trudne doświadczenie porodu nadaje jej życiu głębszego sensu, wyprowadza ją z własnej samotności otwierając ku drugiemu. Użyczenie dziecku „ciała i krwi” a potem urodzenie go,
umożliwia kobiecie doświadczenie ofiarności, wyrzeczenia
i heroizmu. W ten sposób kobieta ubogaca się osobą dziecka.28
Włączając się w proces rodzenia życia, niejako sama odradza się na nowo, otrzymuje „nowe” życie, staje się „nowym
człowiekiem”, staje się matką.
Karmienie piersią
W zamieszaniu jakie panuje w ekologicznym świecie przyrody XXI wieku, zaburzeniu ulega ekologia łona kobiecego.29
Okazuje się, że również funkcja karmienia piersią może być
zagrożona. Piersi kobiety w swoim pięknie zewnętrznym kryją
w sobie głęboką treść, są przeznaczone do karmienia. Mają
moc podtrzymywania nowonarodzonego życia. Nic nie może
zastąpić mleka kobiecego. Pokarm matki jest idealnie dostosowany do potrzeb nowonarodzonego dziecka. Mleko kobiece
D. Kornas-Biela, Pedagogika prenatalna, Lublin 2009, s.373-378.
Por. D. Kornas – Biela, Ekologia łona ekologią świata: o nowy paradygmat w ekologii, cz. II, Naturalne planowanie rodziny, 2001.
28
29
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jest nie tylko pełnowartościowym pokarmem, ale działa również jak lekarstwo ze względu na właściwości immunologiczne. Większość autorytetów w dziedzinie pediatrii i dietetyki
potwierdza, iż wyłączne karmienie piersią zaspokaja wszelkie
potrzeby dziecka w pierwszych sześciu miesiącach życia. 30
Ssanie piersi uspokaja dziecko, zaspokaja jego potrzebę
kontaktu, bliskości, bezpieczeństwa. Z pokarmem matki dziecko otrzymuje siłę i spokój, o ile matka go posiada.
Piękno piersi kobiety jest tak oczywiste, że staje się źródłem zachwycenia dla ludzi, w szczególności dla mężczyzny,
który je nieraz podziwia. Piersi kobiety w XXI wieku często
nie symbolizują człowiekowi współczesnemu tych najgłębszych treści. Zostały pozbawione świętości. Przez nadużycie
zeszły do rzędu powierzchownego symbolu seksualności kobiecej. Pokazywane jako reklama – zubożona w treści, domagają się dowartościowania i ukrycia.31
Człowiek wierzący ma prosty obraz do naśladowania: Matka Boga z dzieckiem – Bogiem przy piersi. Jest to wzór dla
każdej kobiety. Bóg zawierzył kobiecie dziecko, jest w tym sacrum ciała kobiety karmiącej dziecko.
Podsumowanie
Przyjąć z miłością potomstwo, którym Bóg obdarza człowieka, oznacza najpierw przyjęcie i zaakceptowanie siebie,
swojej natury, płodności, swojego wyglądu, charakteru, uspoPor. American Academy of Pediatrics, Policy statement: Breastfeeding and the use of human milk, Pediatrics 2005. tom 115, nr 2 s.496-506.
31
Por. W. Półtawska, Dziecko owocem miłości, w: F. Adamski (red.),
Miłość ,małżeństwo, rodzina. Kraków 2009, s.243-244.
30
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sobienia. Pokochać siebie ze wszystkimi talentami, słabościami i niedociągnięciami, słabymi i mocnymi stronami, to pierwszy krok w dojrzewaniu do przyjęcia innych w naszym życiu.
Żeby z radością „zaprosić” do swojego życia drugiego człowieka, męża czy żonę, trzeba mieć świadomość daru jakim jesteśmy dla innych, oraz świadomość jakim darem są inni dla
nas. Żeby z miłością przyjąć dziecko, małżonkowie muszą
wpierw przyjąć siebie nawzajem w darze. Dopiero potem
mogą obdarować innych miłością, mogą zaprosić dziecko do
swojego życia, zapewniając mu najlepsze warunki rozwoju –
bezinteresowną miłość, bezpieczeństwo i akceptację. Człowiek nie może się w pełni odnaleźć inaczej, jak tylko przez
bezinteresowny dar z siebie samego. „Geniusz” kobiety kryje
się między innymi w tym, że umie ona skoncentrować swoje
życie na „drugim” człowieku.
Małżonkowie ślubują sobie miłość, wierność, uczciwość
małżeńską. Ślubują nie opuścić współmałżonka aż do śmierci,
przyjąć z miłością i po katolicku wychować potomstwo. Człowiek jest w stanie dotrzymać tej przysięgi, jeśli współpracuje z
łaską otrzymaną podczas sakramentu małżeństwa. Wtedy dar
małżeństwa i rodzicielstwa staje się drogą rozwoju i szczęścia
człowieka.
Summary
To receive a Child with love, the spouses have to accept
each other as a gift. Only then they can give the love to other,
they can invite the child to their life, offering the best conditions for development – selfless love, security and acceptance. Receiving the baby by the spouses is neither simple or easy,
if two people in front of God and other people take an oath.
174
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The spouses vow to each other love, loyalty, honesty in marriage. They vow not to abandon a spouse till death, accept with
love and raise the offspring the Catholic way. Human is able to
keep this oath if cooperates with a grace given during a sacrament of marriage. The grace causes that the gift of marriage
and parenthood become a road of development and human hapiness.
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Wierność w związku małżeńskim
Fidelity in marriage
Definicja Wierności
Zawierając sakrament małżeństwa narzeczeni ślubują sobie
wzajemnie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że
nie opuszczą się aż do śmierci. Przysięgę te składają przed obliczem Boga i Jego proszą o pomoc w wypełnieniu swych ślubów. Wypowiadane słowa mają głęboki sens, który we współczesnym świecie często bywa zapomniany.
Sakrament małżeństwa, ustanowiony został przez Boga na
początku stworzenia (Rdz 2, 24) i utwierdzony przez Jego
Syna Jezusa Chrystusa (Mt 19, 5-6). Małżeństwo opiera się na
fundamencie wzajemnej miłości mężczyzny i kobiety, jednak
nie ma prawdziwej miłości bez wierności. Musi ona być zawsze dobrowolna i wierna, inaczej staje się karykaturą miłości. Bez wierności małżeństwo nie ma sensu. Czym zatem jest
wierność? Według słownika języka polskiego wierność oznacza dochowanie czemuś/komuś wiary, oddanie i zaufanie. Jest
cechą etyczną, polegającą na dotrzymywaniu zdania, obietnic,
przywiązaniu do pewnych zasad, reguł, norm1.
1

Słownik współczesnego języka polskiego, 1996, s. 1225.
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Rodzaje niewierności
Małżonkowie, którzy nie oddają się sobie nawzajem, ale
chodzą swoimi drogami, nie będą potrafili do końca zrealizować się w swoim związku. Istnieje wierność duchowa i fizyczna. Rozważając temat niewierności należy pamiętać o tym, że
nie ogranicza się ona jedynie do współżycia płciowego poza
małżeństwem. Niewiernością jest również flirtowanie z innymi osobami, nieprzyzwoite rozmowy, żarty, myśli sięganie po
pornografię, czy cyberseks. Mimo zewnętrznej wierności, nieobecność duchowa w ognisku domowym jest równie niebezpieczna jak niewierność fizyczna. Dla Karola Wojtyły pornografia to wyraźna tendencja do takiego zaakceptowania
w dziele sztuki momentu sexus w otworzeniu ciała ludzkiego,
czy też w odtwarzaniu miłości oraz osób, które ją przeżywają,
która zmierza do wywołania u odbiorcy wrażenia, że sexus jest
istotną wartością osoby, a miłość przeżywaniem tych wartości2. Pornografia dyskryminuje człowieka przez sprowadzenie
osoby, ciała, seksualności, która należy do istoty przeżywania
wartości miłości, do roli przedmiotu mającego na celu wywołanie popędu seksualnego u odbiorcy. Należy ona do największych niebezpieczeństw dyskryminujących człowieka na świecie. Pornografia sprzyja niezdrowemu zachowaniu, które
opiera się na miłości własnej, hamującej rozwój osobowy
i moralny danej osoby, uniemożliwiając jej dojrzałość i nawiązywanie poprawnych relacji międzyludzkich. Osoba dotknięta
problemem pornografii charakteryzuje się brakiem zdolności
empatii, nie potrafi wczuć się w drugą osobę, stawiając siebie
i swoje potrzeby na pierwszym miejscu. Wykorzystując relatywizm moralny do łamania wolności innych: pornografia godzi
2

K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 159.
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w rodzinny charakter autentycznej seksualności ludzkiej. Ukazując seksualność, jako frenetyczne poszukiwanie zadowolenia
osobistego, a nie, jako wyraz trwałej miłości w małżeństwie,
jest czynnikiem zdolnym zniszczyć całe życie rodzinne3. Podstawowym przesłaniem pornografii jest pogardliwy i niegodny
stosunek do ludzi, których uważa za przedmioty, a nie za osoby, co doprowadza do zagłuszenia czułości i współczucia, brutalności, obojętności.
Tym bardziej niepokojące są wyniki badań Z. Izdebskiego,
który przygotował raport na temat seksualności Polaków w Internecie. Badania przeprowadzono w Internecie wśród 10 tysięcy respondentów. Wynika z nich, że Internet jest źródłem
wiedzy o seksie dla 79,5 % internautów (75,2% kobiet i 84,2%
mężczyzn). Zatrważające są dane dotyczące przeglądania
przez respondentów stron o charakterze pornograficznym.
86,5% wszystkich osób biorących udział w badaniu przyznało
się do tego typu praktyk (95% mężczyzn i 78% kobiet). Zastanawia podejście internautów do seksu, większość uważa Internet za źródło wiedzy o nim, ale wiedza ta przeważnie dotyczy
przeglądaniu materiałów o treści pornograficznej4.
Dodatkowym niebezpieczeństwem staje się coraz popularniejszy cyberseks5. Prawie połowa badanych (43%) rozmawiało w Internecie na tematy związane z seksem. Podczas tych
rozmów prawie 80% odczuwała podniecenie, a 47% masturPapieska Rada ds. Mass Mediów, Pornografia i przemoc w środkach
masowego przekazu, dz. cyt., s. 16.
4
Z. Izdebski, Seks Polaków w Internecie, http://www.121pr.pl/files/
pdf/Seks_Polakow_w_Internecie_prezentacja.pdf, z 20.05.2010.
5
Odmiana masturbacji występująca w Internecie polega na wykorzystaniu drugiej osoby, która pobudza przez środki audiowizualne bądź tekst,
wspomagając odbiorcę w samogwałcie.
3
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bowała się6. Przedstawione wyniki są przerażające. Tego typu
działania prowadzą do nieładu seksualnego i źle pojmowanej
seksualności nakierowanej wyłącznie na zaspokojenie seksualne
i przedmiotowe traktowanie drugiej osoby. Cyberseks wypacza
ludzką płciowość i alienuje człowieka. Osoba uprawiająca cyberseks rezygnuje z wszelkich więzi emocjonalnych, kontaktów z drugim człowiekiem, pozostając sama przed ekranem
monitora, oddala się od otaczającego ją świata. Odbiera ona
sobie możliwość stworzenia realnych i autentycznych więzi
międzyludzkich, poprzestając na substytucie seksu. Tego typu
działanie jest szczególnie niebezpieczną odmianą autoerotyzmu bazującego już nie tylko na wykorzystywaniu materiałów
o charakterze pornograficznym, ale żywej osoby.
Ślubując sobie wierność nowożeńcy zobowiązują się do
pielęgnowania, rozwijania w sobie i pogłębiania uczuć. Bez
rozwijania w sobie miłości, wierność może zacząć się kojarzyć
z chciwością, zaborczością, uzależnieniem od siebie drugiej
osoby, traktowanie jej jak swojej własności. Wierność bez miłości stanie się uciążliwą kulą u nogi uniemożliwiającą realizowanie swojego szczęścia.
Wierność fizyczna wyraża się w niepodejmowaniu kontaktów płciowych z osobami trzecimi. Kontakty takie są złamaniem przyrzeczeń ślubnych i dlatego noszą nazwę zdrady małżeńskiej. Wierność jest wyrazem miłości będącej darem
z siebie samego czynionym drugiemu dla jego dobra; umie
uszanować osobowość i wolność drugiego; nie jest egoistyczna, nie szuka samego siebie w drugim, jest ofiarna, nie władcza (zob. 1 Kor 13, 5). Dlatego stosunki intymne powinny
mieć miejsce wyłącznie w ramach małżeństwa. Tylko wtedy
Z. Izdebski, Seks Polaków w Internecie, http://www.121pr.pl/files/
pdf/Seks_Polakow_w_Internecie_prezentacja.pdf, z 20.05.2010.
6
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urzeczywistnia się pełnia człowieczeństwa i realizuje się jedność dwojga osób. W małżeństwie kobieta bezpiecznie i w miłości może przeżywać swoje macierzyńskie powołanie. Przez
urzeczywistnienie miłości małżeńskiej i podmiotowej mężczyzna i kobieta w sposób pełny i całkowity oddają się sobie wzajemnie, stając się jednym ciałem. Małżeństwo ukierunkowane
jest na dawanie życia, rozwój i pielęgnację ludzkiej godności7.
Zdrada jest zaprzeczeniem wierności, dogłębnym zranieniem
współmałżonka, odrzuceniem jego daru z siebie i miłości. Nie
może być mowy o związku opartym na zaufaniu, szczerości
i wierności w sytuacji, gdy jedno ze współmałżonków dokonuje
aktu zdrady. Mimo to zjawisko niewierności jest coraz bardziej
rozpowszechnione w Polsce. Według badań przeprowadzonych
przez CBOS w 2011 roku 52 procent mężczyzn i 33 procent kobiet ma za sobą zdradę lub romans z osobą będącą w związku.
Wcześniej do zdrady przyznawało się 14 procent Polaków.
W świetle najświeższych danych ponad dwie piąte ankietowanych uważa, iż ludzie zdradzają stałego partnera, ponieważ chcą
przeżyć coś nowego (44%) albo, gdy przezywają problemy
w ich związkach (41%). Jedna czwarta jest zdania, że zdrada
może stanowić antidotum na codzienne problemy (26%), niskie
poczucie własnej wartości (23%), czy też samotność (23%). Natomiast jedna piąta respondentów twierdzi, że powodem zdrady
jest zauroczenie, zakochanie (19%). Mniejsza grupa ankietowanych podaje błahsze przyczyny niedochowania wierności, między innymi wykorzystanie nadarzającej się okazji (15%), czy
brak możliwości oparcia się pokusie (10%)8.
Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze
w odniesieniu do ludzkiej miłości, Watykan 1983, 95.
8
Zob. komunikat CBOS, Polacy o romansowaniu – akceptują czy potępiają, sierpień 2011 (oprac. N. Hipsz).
7
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(źródło CBOS Odsetki nie sumują się do 100, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż
jedną odpowiedź)

Opinie na temat przyczyn romansów są zróżnicowane.
Mężczyźni częściej uważali, że nawiązywanie takich relacji
leży w ludzkiej naturze, kobiety natomiast w większości były
zdania iż doprowadzają do nich codzienne problemy, samotność oraz potrzeba potwierdzenia swojej atrakcyjności. Respondenci przyznający się do zdrady częściej jako powód swoich działań podawali chęć wykorzystania nadarzającej się
okazji (21%)9.
Spotykanie się w konkretnym celu – odbycia aktu seksualnego – prowadzi do oderwania go od uczuć wyższych i zażyłości międzyludzkiej. Tego typu spotkania cieszą się coraz
większą popularnością, szczególne wśród mężczyzn – 40,5%
9

Tamże.
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z nich przegląda anonse, a duża ich część proponuje kobietom
seks w zamian za korzyści majątkowe. Co czwarta kobieta
otrzymała taką propozycję w Internecie10. Powyższe zachowania prowadzą do coraz większego nieładu seksualnego oddziałującego także na osoby żyjące w związkach. Niemal połowa
internautów przyznała się do kontaktów seksualnych poza
związkiem (42% kobiet i 48,3% mężczyzn). Zdrady nie dopuszczają się wyłącznie osoby niewierzące oraz negatywnie
nastawione do norm społecznych. Poniższy wykres dotyczy
religijności osób, które dopuściły się zdrady11.
Poziom religijności osób zdradzających partnera (dane w %)

Z. Izdebski, Seks Polaków w Internecie, http://www.121pr.pl/files/
pdf/Seks_Polakow_w_Internecie_prezentacja.pdf, z 20.05.2010.
11
Tamże.
10
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Z powyższego wykresu wynika, że ze wszystkich osób, które zdradziły partnera, 29 % stanowiły osoby wierzące i praktykujące12. Te dane potwierdzają coraz większy stan relatywizmu
moralnego ogarniającego polskie społeczeństwo. Wszystkie
wyniki sugerują większą częstotliwość zdrad wśród osób wierzących niż niewierzących. Przy założeniu niebrania pod uwagę osób niepraktykujących, statystyki wyglądają lepiej, jednak
częstotliwość zdrad jest i tak zatrważająca. Ten wynik uwidacznia stopień osłabienia związków i relacji międzyludzkich.
Skok w bok, jako urozmaicenie swojego życia, ucieczka od
problemów, sposób na dowartościowanie się, czy wykorzystanie nadarzającej się okazji, uprzedmiotawia drugą osobę i godzi w godność osoby ludzkiej. Młodym ludziom coraz trudniej
na zachować wierność w związku, media kreują rzeczywistość, w której niewierność jest czymś normalnym. Coraz powszechniejsze stają się powtórne związki, zawierane w myśl
zasady: nie układa ci się w małżeństwie, znajdź inną/innego,
seks bez zobowiązań, częste zmienianie partnerów i nie przywiązywanie się do nich oraz brak szacunku dla drugiej osoby.
Odzwierciedleniem tych słów jest list kobiety do jednego
z blogerów podejmującego temat zdrad: Jestem od 10 lat z jednym facetem, nigdy go nie zdradziłam i nigdy nie chcę go zostawić, bo go kocham i nie wyobrażam sobie życia bez niego.
Niestety moje ciało zaczyna sobie takie życie wyobrażać, bo od
wielu miesięcy myślę o skoku w bok. Seks z moim ukochanym
jest w porządku, nic nie mogę mu zarzucić(…) Marzy mi się
ustawowo dopuszczone jedno bzyknięcie pozazwiązkowe na
rok, aby odświeżyć wspomnienia, pobudzić na nowo zmysły,
poznać i przeżyć coś nowego. Głupi mózg mi na to nie pozwa12

Tamże.
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la, bo to nie byłoby w porządku wobec męża. A on sam nigdy
na boku nie chciałby nic mieć, co mi wiele razy mówił, gdy
niby w żartach poruszaliśmy ten temat. Nie chce romansu,
chcę po prostu jednego seksu z kimś nowym, a potem wrócić
do życia, jako dobra i wierna żona. Tyle, że to będzie zdrada,
co nie? A zdrady są be. Co można doradzić takim kobietom jak
ja?13. Autorka listu przeżywa rozdarcie wewnętrzne, twierdzi,
że kocha, lecz marzy jej się współżycie z osobą trzecią, oderwane od uczuć, po prostu jednego seksu. Obwinia system
uniemożliwiający jej przeżycie czegoś nowego pobudzającego
zmysły, odświeżającego wspomnienia. Wierność ją uwiera podobnie jak normy społeczne piętnujące zdradę. Autorka listu
skupiła się wyłącznie na stronie cielesnej, pragnie miłości własnej, uprzedmiotawiającej drugą osobę, sprowadzając ją jedynie do zaspokajania jej potrzeb. Szukając indywidualnego zadowolenia, autorka przejawia moralność permisywną,
charakteryzującą się egoizmem i pustką moralną. Rozwiązłość
seksualna gloryfikuje kulturę hedonistyczną, spłyca rolę ludzkiej płciowości, godności i zdolności do przeżywania bezinteresownej miłości14. Przez upodlenie seksualności, będącej
w swojej istocie wyrazem miłości i zaufania dwojga osób, niweluje się wzajemne ofiarowania siebie dla przekazania życia.
Wypacza się stosunki międzyludzkie, ciało nie wyraża już osoby, jej godności i czci, ale jest towarem służącym drugiej osobie.
Ludziom coraz trudniej nawiązać stałą relację opartą na
wzajemnym zaufaniu, wierności i szczerości. Góruje miłość
http://i-rojo.blogspot.com/2011/09/nowa-definicja-wiernosci.html
stan z 10.02.2014.
14
Papieska Rada ds. Mass Mediów, Pornografia i przemoc w środkach
masowego przekazu, Watykan 1989, 19.
13
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własna i egoizm osób poszukujących coraz większych doznań,
którym stały związek kojarzy się z rutyną. Praktyki religijne
i wiara zdają się nie odgrywać dla badanych większej roli
w przeżywaniu własnej moralności. Skutkiem są coraz częstsze zdrady, tzw. rutyna w związku (znudzenie się partnerem)
i wynikające z nich rozpady małżeństw.
Rozpad małżeństwa
Rozpowszechnienie niewierności ma swoje odzwierciedlenie w rozpadzie małżeństw w Polsce. Zdrada współmałżonka
jest powodem rozpadu, co czwartego małżeństwa (24%;
15,7 tys. Przypadków), ogółem rozpada się, co trzecie polskie
małżeństwo15. Ponad jedna czwarta badanych jest zwolennikami rozwodów (26%), zdecydowanych przeciwników rozwodów jest dwukrotnie mniej. Największą grupę stanowią osoby
będące przeciwnikami rozwodów, ale dopuszczające to rozwiązanie w szczególnych sytuacjach (56%). Zdaniem ankietowanych sytuacje stanowiące wystarczający powód do rozwiązania małżeństwa to przede wszystkim: brutalne traktowanie
członków rodziny przez jednego z małżonków (95%), opuszczenie rodziny (86%), alkoholizm współmałżonka (75%).
Większość badanych za wystarczającą przyczynę rozwodu
uznaje zdradę małżeńską (65%), a niespełna trzy piąte wymienia w tym kontekście niezgodność charakterów małżonków
(57%) oraz ich niedobranie seksualne (59%)16.

Zob. komunikat CBOS, Polacy o rozwodach, marzec 2013 (oprac.
R. Boguszewski).
16
Tamże.
15
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Źródło CBOS i GUS

W rzeczywistości to niezgodność charakterów jest przyczyną rozpadu, co trzeciego małżeństwa. W 2011 roku w ponad
jednej trzeciej rozwodów (35%; 22,7 tys. przypadków) była to
jedyna lub jedna z kilku przyczyn formalnego rozstania. W następnej kolejności znalazły się takie powody, jak: niedochowanie wierności małżeńskiej (24%; 15,7 tys. przypadków) oraz
nadużywanie alkoholu (20%; 13,0 tys. przypadków). Rzadziej
orzekano rozpad małżeństwa (wyłącznie lub między innymi)
z powodu nieporozumień finansowych między małżonkami
(4,7 tys. przypadków) oraz negatywnego stosunku jednego
z małżonków do pozostałych członków rodziny (3,7 tys.)17.

17

pl).

Rocznik demograficzny 2012, GUS, Warszawa 2012 (www.stat.gov.
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Źródło GUS

Niezgodność charakterów, różnice światopoglądowe, nieporozumienia finansowe jako uzasadnienie rozwodów w świetle
prawa odkrywają poważniejszy powód niedochowania wierności złożonych ślubów. Uwidaczniają przede wszystkim niedojrzałość podejmowanych przez narzeczonych decyzji, brak
świadomości wypowiadanych przyrzeczeń, i ich konsekwencji.
Sakrament małżeństwa ślubowany przed Bogiem jest nierozerwalny, a wierność to także trwanie przy współmałżonku
w doli i niedoli. Bóg, który złączył małżonków w sakramencie,
na ich wyraźną prośbę, pozostaje wierny swojej decyzji. A jeśli niektórzy stali się niewierni, czyż ich niewierność miałaby
zniweczyć wierność Boga? Żadną miarą! Bóg przecież musi
okazać się prawdomówny (Rz 3, 3-4). W sytuacji orzeknięcia
przez sąd rozwodu dla człowieka wierzącego nie ma często innej możliwości, jak tylko trwanie w wierności małżeńskiej po188
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mimo niewierności współmałżonka. To jest niezwykle trudne
i bolesne, często łączy się z niewyobrażalnym cierpieniem, pokusą znalezienia ukojenia w ramionach innej osoby, ale ostatecznie daje możliwość zachowania komunii z Bogiem. Dlatego tym bardziej należy pamiętać, że miłość łączy się
z wiernością i odpowiedzialnością. Tylko w rzadkich przypadkach osoba wierząca może ubiegać się o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Aby udowodnić, że małżeństwo zostało zawarte nieważnie należy wykazać, że sakramentalny węzeł
małżeński nie powstał. Tytuły nieważności można podzielić na
trzy grupy: przeszkody małżeńskie, wady zgody małżeńskiej
i brak zachowania kanonicznej formy małżeństwa.
Wierność jest sexy!
Prawdziwa miłość nie jest uczuciem, które przychodzi i odchodzi. Uczucie może być cudowną iskrą rozniecającą, lecz
nie jest pełnią miłości. Mówiliśmy na początku o procesie
oczyszczeń i dojrzewania, przez które eros staje się w sposób
pełny sobą, staje się miłością w całym tego słowa znaczeniu.
Należy do dojrzałości miłości to, że angażuje wszystkie potencjalne możliwości człowieka i włącza, by tak rzec, człowieka
w swój całokształt(…) miłość nigdy nie jest „skończona”
i spełniona; miłość zmienia się wraz z biegiem życia, dojrzewa
i właśnie, dlatego pozostaje wierna samej sobie. Idem velle
atque idem nolle — chcieć tego samego, nie chcieć tego samego, to właśnie starożytni uznali za prawdziwą treść miłości:
stać się podobnym jedno do drugiego, co prowadzi do wspólnoty pragnień i myśli..18.Prawdziwa miłość zaczyna się, gdy
18

Benedykt XVI, Deus caritas est 17.
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ważniejsze dla mnie nie jest to czego ja chcę, czy pragnę, ale
czego pragnie osoba, którą kocham.
Proponowane modele życia, choć wydają się przyjemne to
jednak nie dadzą nam długotrwałego szczęścia, które można
zbudować tylko w oparciu o relację opartą na wzajemnym szacunku. Co więcej te chwile przyjemności nasiąknięte są poranieniem, cierpieniem, ciągłym niezaspokojeniem, brakiem poczucia głębszego sensu życia. Osobie, która nie potrafi
dochować wierności, bezinteresownie pokochać, ciężko będzie też samej doświadczyć bogactwa prawdziwej miłości.
Wierność wielu osobom wydaje się największym ciężarem,
ale może być ona fascynującą przygodą. Szymon Majewski
oddał jej sedno słowami: Wierność jest sexy. Najfajniejszym
afrodyzjakiem jest wierność. Im dłużej płyną lata, im dłużej jesteśmy ze sobą tym okazuje się, że to wcale nie jest nudne. To
wkręca19. Budowanie związku z jedną osobą może stać się ciekawym i pasjonującym wyzwaniem. Piękno fizyczne nigdy
nie będzie tak podniecało jak świadomość bycia kochanym
przed drugą osobę pragnącą przy nas trwać mimo upływu lat.
Umiejętność pozytywnego zaskoczenia ukochanej osoby po
kilkunastu latach małżeństwa jest bardziej wymagająca niż
przelotny romans. Zarazem im dłużej się jest ze sobą tym można zbudować mocniejszą więź i czerpać z niej większą radość
i szczęście. Każdy mężczyzna pragnie wyzwań, chce być wojownikiem. W miłości trzeba być gwałtownikem. Jeśli wierność ma być sexy to trzeba codziennie walczyć o swoją żonę,
sprawiać by była najszczęśliwszą kobietą na świecie, i vice
versa. Należy chronić oczy i serce przed pokusami, a najprostszym na to sposobem jest przypominanie sobie i współmałhttp://www.gala.pl/wywiady-i-sylwetki/magda-i-szymon-majewscy
-malzenstwo-u-nas-jest-coraz-ciekawiej-5323, z dnia 10.02.2014.
19
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żonkowi ile on dla nas znaczy. Dlaczego zdecydowaliśmy się
właśnie z nim kroczyć wspólnie przez życie, jak bardzo pragniemy i kochamy naszego współmałżonka? Czasem wystarczy mały gest, ale najważniejsza jest rozmowa. Dialog jest
najdoskonalszą drogą do wzajemnego zrozumienia i poznania
się. W czasie takiej rozmowy trzeba być aktywnym słuchaczem, interesować się tym, co przeżywa współmałżonek, co
czuje, jakie są jego radości i smutki, ale nie wystarczy tylko
słuchać, trzeba działać. Wierność nakłada obowiązek podejmowania dojrzałych i przemyślanych wyborów. Wymaga starannego wyboru przyszłego współmałżonka tak, aby można
było z nim radośnie iść wspólną drogą przez życie.
Summary
This article presents the topic of marital fidelity by starting
from defining the term of fidelity and its types. Then, issues of
spouse infidelity are discussed and illustrated by statistical
data of adultery in Poland, which are a good start to a discussion about the main reasons for infidelity among Poles. In the
end the author explains why marital fidelity can be sexy, why
it is important to keep fidelity and what the main dangers of
the adultery are.
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WPŁYW PRACY ZAWODOWEJ MAŁŻONKÓW
NA ŻYCIE RODZINNE
Influence of professional work spouses of life family
Kobiety starają się dbać o uregulowanie sytuacji prawnej
swoich związków, gdyż małżeństwo jest dla nich przede wszystkim normalizacją ich sytuacji społecznej. Mimo zachodzących
przemian kobiety chcą być postrzegane przez pryzmat umocowanego prawnie związku małżeńskiego sakramentalnego lub
niesakramentalnego.1 Jest to szczególnie ważne dla kobiet wierzących. Początkiem małżeństwa chrześcijańskiego jest bowiem
sakramentalne ślubowanie, które wyraża tajemnicę jedności
i płodnej miłości pomiędzy Chrystusem i Kościołem.2 Małżonkowie chrześcijańscy we właściwym sobie stanie i porządku życia mają własny dar wśród Ludu Bożego.3 Wejście w związek
małżeński obliguje małżonków do tego, aby wspomagali się
W obecnym stanie prawnym w Polsce małżeństwem jest związek
mężczyzny i kobiety. Uprawnione jest zatem nazywanie małżeństwem zarówno sakramentalnego związku, jak i cywilnie zarejestrowanego związku
mężczyzny i kobiety. Najniżej klasyfikowane w tym wypadku są faktycznie
istniejące związki mężczyzny i kobiety bez sakramentalnego i cywilnego
umocowania, bo i takie przypadki nie są rzadkością.
2
Por. Ef 5,32.
3
Por. 1 Kor 7,7.
1
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wzajemnie we współżyciu małżeńskim oraz rodzeniu i wychowywaniu potomstwa. Małżeństwo sakramentalne jest też drogą
do zdobycia świętości.4 Te ogólne stwierdzenia mają pokazać
wartość małżeństwa jako wspólnoty niezależnej od wpływów
zewnętrznych. Pojawia się jednak podstawowe pytanie: Co tak
naprawdę kształtuje wartość życia małżeńskiego chrześcijan?
Odpowiedź na to pytanie wymaga jeszcze bliższego określenia
związku małżeńskiego w perspektywie teologicznej.
Sakramentalnie pobłogosławiona miłość małżeńska wyraża
tajemnicę jedności i płodnej miłości pomiędzy Chrystusem
i Kościołem. Można jednak zapytać: Czy brak tego wyrazu
miłości płodnej w związku niesakramentalnym jest niepokonalną wadą? Z sakramentalnego i niesakramentalnego związku wywodzą się rodziny, które mogą żyć po chrześcijańsku,
chociażby z tego względu, że ich członkowie są chrześcijanami. To stwierdzenie jest szczególnie ważne w kontekście czasów dzisiejszych, kiedy tak mocno atakowana jest wartość
małżeństwa i rodziny. Wobec tego ogólnego zagrożenia bytu
rodziny trzeba uszanować każdy przejaw dobrej woli tych ludzi, którzy mimo trudności, często niepokonalnych, żyją po
chrześcijańsku w swoich rodzinach, a nadto szukają swego
miejsca w Kościele i trwają w kościelnej wspólnocie. Takie rodziny dają też często najbardziej przekonujące świadectwo
wiary Chrystusowej.5
W praktyce życia chrześcijańskiego ważne jest wezwanie
Jana Pawła II skierowane do duszpasterzy, którzy mają obowiązek właściwego rozeznania konkretnych sytuacji małżeńSobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen
gentium, 11.
5
Zob. J. Przybyłowski, Rodzina Kościołem „domowym”. Rodzina
otworzona na Kościół, Kościół otworzony na rodzinę. Artykuł dyskusyjny,
Communio 1(181)33(2013), s. 116-128.
4
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skich. I tak np. zachodzi różnica pomiędzy tymi małżonkami,
którzy szczerze usiłowali ocalić pierwsze małżeństwo i zostali
całkiem niesprawiedliwie porzuceni, a tymi, którzy z własnej,
ciężkiej winy zniszczyli ważne kanonicznie małżeństwo. Są
również tacy małżonkowie, którzy zawarli nowy związek ze
względu na wychowanie dzieci, często w sumieniu subiektywnie pewni, że poprzednie małżeństwo, zniszczone w sposób
nieodwracalny, nigdy nie było ważne.6
W perspektywie teologicznej należy zatem uwzględnić różne sytuacje życiowe, które nie powinny stanowić przeszkody
w stworzeniu udanego małżeństwa i dobrze funkcjonującej rodziny chrześcijańskiej. Należy jednak przy tym podkreślić, że
jedynym akceptowanym przez Kościół sposobem stworzenia
związku małżeńskiego jest jego sakramentalne umocowanie.
Odzwierciedla to aktualna sytuacja w Kościele w Polsce.
Mimo bowiem różnych ataków na „sakramentalność” małżeństwa, nadal polscy katolicy chcą mieć uregulowany status kościelny i decydują się na zawarcie związku małżeńskiego
w Kościele. Od czasu obowiązywania w Polsce zapisów umowy konkordatowej, małżeństwa zawierane w Kościele mają
też skutki cywilne, co sprawia, że decyzja o ślubie kościelnym
staje się nie tylko czynnością religijną, ale ma również charakter ceremonii ślubnej, której obrzęd liturgiczny nadaje bardzo
uroczystą formę. Z uzyskanych wyników badań wynika też, że
jedna piąta kobiet żyje w związkach cywilnych, choć nie mają
przeszkód do zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Jest to
symptom obecnych czasów i mody na „neutralność” światopoglądową. Takie małżeństwa trwają latami, a przy tym często
małżonkowie spełniają większość obowiązków religijnych,
dbając również przy tym o wychowanie religijne swoich dzie6

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 84.
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ci. W tej grupie są też ci małżonkowie, którzy uznają się za
osoby wierzące, ale niepraktykujące, dlatego nie decydują się
na zawarcie ślubu kościelnego.
Na trwałość i jakość życia małżeńskiego mogą zatem mieć
wpływ różne czynniki. Ważne jest jednak, jak sami małżonkowie widzą swoje małżeństwo. W badaniach socjologicznych
zapytano polskie kobiety, czy ich małżeństwo jest udane?7
Na pytanie „Czy Pani małżeństwo jest udane?” ponad połowa badanych kobiet raczej się z tym zgadza (55%), zaś jedna
trzecia udzieliła zdecydowanie pozytywnej odpowiedzi (33%).
Natomiast 8% respondentek uważa swoje małżeństwo za raczej nieudane, zaś 4% - za zdecydowanie nieudane.
Z udzielonych odpowiedzi wynika, że 88% badanych kobiet jest zadowolonych w różnym stopniu ze swojego małżeństwa. Co prawda ponad połowa respondentek z pewną dozą
ostrożności ocenia pozytywnie swoje małżeństwo, ale może to
oznaczać przyznanie dobrej oceny warunkowo. Kobiety potrafią zatem docenić wszystkie walory wspólnego życia z mężem.
Najczęściej mają do tego realne podstawy. Przede wszystkim
na korzyść zmieniła się pozycja kobiet w małżeństwie i zmienia się także w strukturach społecznych. Kobieta zostaje coraz
bardziej doceniona, zwłaszcza w aspekcie zaangażowania
w pracy zawodowej. Do już posiadanych uprawnień kobiety
-matki, dołączają się dalsze ułatwienia i udogodnienia dla kobiet. Mogą one podejmować pracę zawodową, angażować się
w działalność społeczno-kulturalną i polityczną, kobiety robią
W anonimowych badaniach internetowych wzięły udział matki, pochodzące z rodzin prowadzących edukację domową i są zaangażowane
w działalność społeczną z tym związaną. Zob. M. Zakrzewska, Matka jako
podmiot wychowania w edukacji domowej. Studium socjologiczno-pastoralne, Warszawa 2013 (praca doktorska w archiwum Biblioteki UKSW).
7
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także karierę w obszarze biznesowym. Są coraz lepiej wykształcone i potrafią wykorzystywać wszystkie szanse, jakie
stwarza im współczesny świat.
W tym idealistycznie kreślonym obrazie życia kobiety,
żony i matki, nie brakuje jednak trudności, a nawet zagrożeń.
Kobiety zostały bardziej obciążone poprzez konieczność łączenia pracy w domu z pracą zawodową. Częściowo ich zadania przejmują mężowie i ojcowie, ale proces angażowania ich
w życie rodzinne jest trudny i wymaga jeszcze wielu przeobrażeń funkcjonujących w społeczeństwie polskim stereotypów.
Kobiety mają też coraz większe wymagania w stosunku do
mężczyzn i stawiają także na wysokie standardy w życiu małżeńsko-rodzinnym.8 Nie zawsze jednak udaje się połączyć ambicje męża i żony i stworzyć w miarę harmonijny związek.
Coraz więcej problemów mają kobiety z realizacją swojego
powołania macierzyńskiego. Niesprzyjająca atmosfera wokół
rodzicielstwa wiele kobiet odstręczyła od decyzji podjęcia trudu macierzyńskiego.9 Kobiety cierpią też na choroby cywilizacyjne, zwłaszcza związane ze stosowaniem środków antykoncepcyjnych. Jeśli zatem badane kobiety warunkowo przyznały
pozytywną ocenę swoim związkom małżeńskim i uznały je za
udane, to mają do tego realne podstawy. Można jednak przyW takiej sytuacji kobiety pracujące zawodowo oczekują większego
zaangażowania się od mężów, często jednak sposób przekazu tych oczekiwań jest niewłaściwy: pretensje, żale i narzekania wywołują odwrotny skutek. Widząc brak zaangażowania męża czują się przeciążone, zniechęcone
i rozdrażnione. Mężowie zaś mają pretensje, że żony przestały dbać o siebie
i tylko narzekają. Por. M. Ryś, Konflikty w rodzinie. Niszczą czy budują?,
Warszawa 1998, s. 9.
9
Dzisiaj coraz częściej wmawia się kobietom, że muszą osiągnąć sukces zawodowy, dlatego liczą się tylko: wykształcenie, pozycja zawodowa
i pieniądze. Por. Powołane do miłości, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/echo201309-fam.html [17.05.2013].
8
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puszczać, że kobiety poradzą sobie z bieżącymi trudnościami,
a mając wrodzony instynkt samozachowawczy, będą w stanie
nie tylko zrealizować swoje powołanie, ale jeszcze pomogą
mężczyznom w poszukiwaniu ich zagubionej tożsamości.
W celu weryfikacji czy stopień, w jakim ankietowane kobiety uważają swoje małżeństwo za udane, zależy od ilości posiadanych dzieci, zastosowano nieparametryczny test chi-kwadrat do oceny istotności różnic podziału. Zmienna niezależna
to deklarowana przez respondentki ilość posiadanych dzieci,
zredukowana do trzech kategorii: jedno, dwoje oraz troje
i więcej. Zmienna zależna natomiast to ocena czy małżeństwo
jest udane, wyrażona na skali: tak, raczej tak, raczej nie, nie.
Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli poniżej.
Ile posiada Pani dzieci?

Czy Pani
małżeństwo
jest udane?

tak
raczej tak
raczej nie
nie

Jedno

Dwoje

Troje i więcej

22%
65%
0%
13%

31%
64%
4%
2%

43%
40%
14%
2%

Uzyskana wartość statystyki chi-kwadrat dla powyższej tabeli krzyżowej wyniosła χ2(6; N = 120) = 16,251, p < 0,05 i jest
istotna statystycznie. Tym samym należy odrzucić hipotezę zerową zakładającą brak związku między badanymi zmiennymi.
Grupą wyróżniającą się na tle pozostałych są kobiety deklarujące posiadanie trójki i więcej dzieci. Wśród nich niemal ex
aequo najczęściej wskazywanymi odpowiedziami są „tak”
(43%) oraz „raczej tak” (40%). Z kolei aż 16% ankietowanych
ma odmienne zdanie, w tym odpowiedzi „raczej nie” udzieliło
14% kobiet, zaś 2% - „nie”. Natomiast w pozostałych dwóch
porównywanych grupach kobiet, deklarujących posiadanie jed198
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nego lub dwójki dzieci, najczęściej wskazywaną odpowiedzią
jest „raczej tak” (odpowiednio 65% i 64%), zaś drugą często
wskazywaną – „tak” (odpowiednio 22% i 31%). Można zatem
powiedzieć, że kobiety posiadające mniej niż trójkę dzieci swoje małżeństwa uznają jako bardziej udane. To pokazuje, że macierzyństwo nie jest już tak zdecydowanie najważniejszym
czynnikiem warunkującym jakość życia małżeńsko-rodzinnego. Ta sytuacja nasuwa kolejne pytanie: Co przede wszystkim
wpływa na jakość życia małżeńskiego i decyduje o tym, czy
małżeństwo jest udane? Jednym z ważnych czynników może
być praca zawodowa małżonków. Ten problem można rozwiązać odwołując się do wyników przeprowadzonych badań.
Na pytanie „Czy Pani mąż pracuje zawodowo?” 90% respondentek udziela odpowiedzi pozytywnej. Pozostałe 10% deklaruje, że ich mężowie nie pracują zawodowo. Pytanie jest
sformułowane jasno, a propozycje odpowiedzi są klarowne.
Można zatem przyjąć, że zdecydowana większość rodzin badanych matek odpowiada tradycyjnemu modelowi rodzin w Polsce, w których to mężczyźni są odpowiedzialni za utrzymanie
domu i zapewnienie członkom rodziny godziwych warunków
materialnych codziennej egzystencji. Natomiast przemiany zachodzące w dziedzinie społecznej i ekonomicznej dotknęły
przede wszystkim ojców, od których zaczęto wymagać coraz
większego zaangażowania zawodowego, co spowodowało, że
mniej czasu mogą poświęcić rodzinie.10 Na znaczenie pracy zarobkowej mężczyzn ma również wpływ nowa sytuacja na rynku pracy spowodowana przez kobiety pracujące zawodowo i to
często lepiej zarabiające od męża. Ta sytuacja sprawiła, że mężJ. Augustyn, Dojrzewanie do ojcostwa, w: Ojcostwo, red. J. Augustyn, Kraków 1998, s. 8.
10
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czyzna stracił swoją wyjątkową pozycję „głowy rodziny”.11
W promowaniu pracy zawodowej i karierze coraz bardziej zaznacza swoje wpływy kult sukcesu i rywalizacja zawodowa.12
Wrogie współzawodnictwo oznacza często porażkę drugiej
osoby i przenosi się z pola zawodowego na teren rodziny. Ojciec sfrustrowany i niezadowolony z siebie staje się przyczyną
wielu konfliktów w rodzinie, co często kończy się wejściem w
nałogi.13 W tej perspektywie Rzecznik Praw Obywatelskich
proponuje zwrócenie większej uwagi na problem łączenia ról
rodzinnych z zawodowymi w naszym społeczeństwie. „W tym
zakresie konieczne jest między innymi promowanie samej idei
i propagowanie dobrych praktyk – rozwiązań podejmowanych
przez pracodawców oraz osiąganych przez obie strony (pracodawca – pracownik) korzyści. Obszarem zdecydowanie niewykorzystanym, który mógłby przyczynić się do lepszego łączenia ról pracowniczych i rodzinnych jest organizacja pracy
i czasu pracy, która wymaga uelastycznienia i możliwości stosowania zindywidualizowanego podejścia do problemów”.14
Bardzo ważne jest przy tym promowanie nowych możliwości
podejmowania pracy zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety, ale w nowoczesnej formie. „Kodeks pracy przewiduje
kilka rozwiązań: m.in. telepraca, praca tymczasowa (tzw. leasing pracowników), praca na zastępstwo (na czas określony),
J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, Warszawa 1992, s. 10.
Por. J. Augustyn, Dojrzewanie do ojcostwa, w: Ojcostwo, red. J. Augustyn, Kraków 1998, s. 9.
13
D. Kornas-Biela, Kulturowo – społeczne przyczyny kryzysu ojcostwa,
w: Ojcostwo wobec wyzwań współczesności, red. D. Kornas-Biela, Lublin
2007, s. 41.
14
Rzecznik Praw Obywatelskich, Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej – wnioski dla Polski, Warszawa 2009, <https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Biuletyn_RPO_Materialy_nr_67__Polityka_rodzinna_w_
krajach_Unii_Europejskiej_-_wnioski_dla_Polski.pdf>[15.07.2013],.
11

12
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praca w domu, praca w niepełnym wymiarze. Praca na część
etatu to rozwiązanie bardzo popularne w krajach Unii Europejskiej, gdzie w czasie niepełnowymiarowym pracuje niemal
18 proc. wszystkich zatrudnionych, a jedną trzecią tej grupy
stanowią kobiety. Podobne możliwości daje dzielenie pracy
(job-sharing) między dwóch lub więcej zatrudnionych, które
zwykle oznacza, że każdy pracownik pracuje tylko w niektóre
dni tygodnia (…). Kodeks pracy umożliwia także zatrudnienie
w oparciu o kontraktowanie pracy, czyli zastąpienie długoterminowej umowy kontraktem na rzecz wykonania konkretnego
projektu (…). Kobiety jednak wśród najważniejszych rozwiązań, które ułatwiają godzenie obowiązków domowych i zawodowych wymieniają uelastycznienie godzin pracy placówek
opiekuńczych i dopasowanie ich do godzin pracy rodziców,
a na niestandardowe formy współpracy godzą się niechętnie”.15
Dzięki tym pozytywnym zmianom na rynku pracy każdy ze
współmałżonków, a nie tak jak kiedyś tylko mężczyzna, może
być odpowiedzialny za utrzymanie rodziny.16 Ta nowa sytuacja
bardzo często powoduje jednak rozdarcie wewnętrzne ojca,
który chce sprostać wymogom rynku pracy i jednocześnie zaspokoić pozamaterialne potrzeby rodziny, a to prowadzi do powstawania konfliktów rodzinnych i do zaburzenia relacji wewnątrzrodzinnych.17 Dlatego Jan Paweł II nauczał, że „jeżeli
prawo dostępu do różnych zadań publicznych ma być przyznane kobietom podobnie jak mężczyznom, to jednocześnie spoJ. Kociszewska, Elastyczna praca? Niechętnie. http://rodzina.wiara.
pl/doc/850314.Elastyczna-praca-Niechetnie [17.04.2013].
16
Por. E. Sujak, dz. cyt., s. 85.
17
M. Kątny, J. Oleszko, Ojciec na rozdrożu, Ząbki 2011, s. 150.
Mężczyźni coraz częściej odwlekają decyzje o ojcostwie, a nawet często
rezygnują z niego. Staje się to swoistym „znakiem czasów” współczesnych
i wyrazem kryzysu męskości, który ujawnia się w społeczeństwach
postindustrialnych.
15
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łeczeństwo winno stworzyć takie struktury, aby kobiety zamężne i matki nie były w praktyce zmuszone do pracy poza
domem i aby ich rodziny mogły godnie żyć i rozwijać się pomyślnie nawet wtedy, gdy kobieta poświęca się całkowicie
własnej rodzinie ”.18 Trzeba tu podkreślić, że praca zawodowa
oraz życie małżeńskie i rodzinne wiążą się z realizacją wielu
ról i zadań, dlatego właśnie na styku dwóch rzeczywistości:
pracy i rodziny dochodzi do konfliktów.19
W celu weryfikacji czy praca zawodowa męża zależy od
deklarowanego modelu rodzinnego, zastosowano nieparametryczny test chi-kwadrat do oceny istotności różnic podziału.
Zmienna niezależna to deklarowany przez respondentki model
rodzinny, który dzieli badane na trzy grupy: żyjące w modelu
tradycyjnym, partnerskim i mieszanym. Zmienna zależna natomiast to aktywność zawodowa męża bądź jej brak. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli poniżej.
Jaki model prezentuje Pani rodzina?

Czy Pani mąż pracuje zawodowo?

Tak
Nie

model
tradycyjny
78%
22%

model
partnerski
99%
1%

model
mieszany
78%
22%

Uzyskana wartość statystyki chi-kwadrat dla powyższej tabeli krzyżowej wyniosła χ2(2; N = 124) = 14,558, p < 0,01
i jest istotna statystycznie. Tym samym należy odrzucić hipotezę zerową zakładającą brak związku między badanymi
zmiennymi. Na podstawie uzyskanych danych można łatwo
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 23.
Por. T. Rostowska, Aktywność zawodowa małżonków a jakość ich
życia, w: Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych
wyzwań, red. T. Rostowska, Warszawa 2009, s. 60.
18
19
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zauważyć, że grupą wyróżniającą się na tle pozostałych są
osoby z modelu partnerskiego. Tutaj aż 99% badanych kobiet
deklaruje, że ich mężowie pracują zawodowo. Pozostałe dwa
modele, tradycyjny i mieszany, nie różnią się między sobą. Te
dane pokazują, że zmiany zachodzące w polskich małżeństwach prowadzą do ukształtowania modelu partnerskiego
małżeństwa. W tym modelu można bowiem zachować zarówno tradycyjny podział ról i jednocześnie stworzyć możliwość
zaangażowania zawodowego tak mężczyzn, jak i kobiet.
O tym, jak sytuacja zawodowej aktywności kobiet wygląda,
informują wyniki przeprowadzonych badań.
Na pytanie „Czy pracuje Pani zawodowo?” aż 76% ankietowanych kobiet udzieliło zdecydowanie pozytywnej odpowiedzi. Natomiast 24% respondentek nie pracuje zawodowo.
Współczesna rodzina podlega szybkim i głębokim przemianom. Dawny typ rodziny patriarchalnej, w której ojciec był jedynym żywicielem i autorytetem, stopniowo zastępowany jest
przez rodzinę demokratyczną, w której zazwyczaj zawodowo
pracuje ojciec i matka, a często i starsze dzieci. W takiej rodzinie stosunki układają się na płaszczyźnie przyjaźni, wzajemnego zrozumienia i współpracy, przy czym zanika podział prac
na męskie i żeńskie. W rodzinie demokratycznej powstają też
bardziej korzystne warunki wychowania.20
Z uzyskanych wyników badań można wnioskować, że matki
są czynne zawodowo z racji nie tylko potrzeb materialnych rodziny, ale jest to raczej aktualny trend w pozycjonowaniu roli
kobiety w rodzinie i szerzej w społeczeństwie. Kobiety chcą
pracować zawodowo,21 gdyż w ten sposób stają się niezależne
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007, s. 355.
Por. P. Poręba, Psychologiczne uwarunkowania życia rodzinnego,
Warszawa 1981, s. 115.
20
21
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materialnie.22 Poza tym praca zawodowa zmienia ich styl życia.
Kobiety pracujące najczęściej są mobilne (posiadają prawo jazdy i dysponują samochodem), angażują się w różnego rodzaju
działalność społeczną (np. w szkołach swoich dzieci), starają się
dalej rozwijać i dokształcać. Zmienia to oczywiście ich status
rodzinny i wpływa na charakter wypełniania przez nie obowiązków rodzinnych. Wiele z nich jest nadal w ich gestii, ale z racji
mniejszej ilości czasu spędzanego we domu, część obowiązków
domowych w sposób naturalny spada na mężów i ojców, a także
na starsze dzieci. Następuje nowy podział ról w rodzinie, a rozkład obowiązków jest bardziej równomierny.
W celu weryfikacji czy aktywność zawodowa kobiet, zależy
od deklarowanego modelu rodzinnego, zastosowano nieparametryczny test chi-kwadrat do oceny istotności różnic podziału.
Zmienna niezależna to deklarowany przez respondentki model
rodzinny, który dzieli badane na trzy grupy: żyjące w modelu
tradycyjnym, partnerskim i mieszanym. Zmienna zależna natomiast to deklaracja respondentek czy są aktywne zawodowo czy
nie. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli poniżej.

Czy pracuje Pani
zawodowo?

Tak
Nie

Jaki model prezentuje Pani rodzina?
model
model
model
tradycyjny
partnerski
mieszany
48%
80%
89%
52%
20%
11%

Uzyskana wartość statystyki chi-kwadrat dla powyższej tabeli krzyżowej wyniosła χ2(2; N = 124) = 12,959; p < 0,01 i jest
istotna statystycznie. Tym samym należy odrzucić hipotezę zePor. T. Rostowska, Aktywność zawodowa małżonków a jakość ich
życia, w: Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych
wyzwań, red. T. Rostowska, Warszawa 2009, s. 71.
22
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rową zakładającą brak związku między badanymi zmiennymi.
Grupą wyróżniającą się na tle pozostałych są kobiety z modelu
tradycyjnego rodziny. Osoby ankietowane należące do tej grupy niemal w takim samym stopniu udzielały odpowiedzi „tak”
(48%), jak i „nie” (52%). Natomiast osoby prezentujące model
partnerski i mieszany w zdecydowanej większości deklarowały
aktywność zawodową (odpowiednio 80% i 89%). W związku
z tym między tymi dwiema grupami nie wystąpiły różnice
istotne statystycznie. Te wyniki pokazują jednak kierunek
zmian w polskich rodzinach. Model tradycyjny jest coraz mniej
akceptowany. Kobiety, niezależnie od sytuacji w rodzinie, podejmują prace zawodową i ta sytuacja coraz bardziej staje się
normą. Oczywiście zmienia to charakter relacji w małżeństwach i rodzinach, ale nie zagraża jakości życia na co dzień
ich członków. Kobiety potrafią łączyć trudną rolę żon i matek
z pracą zawodową i jednocześnie to one stają się motorem
zmian w życiu małżeńsko-rodzinnym. Natomiast jak wpływają
obowiązki wynikające z macierzyństwa na aktywność zawodową kobiet pokazują wyniki przeprowadzonych badań.
W celu weryfikacji czy aktywność zawodowa kobiet, zależy od deklarowanej ilości posiadanych dzieci, zastosowano
nieparametryczny test chi-kwadrat do oceny istotności różnic
podziału. Zmienna niezależna to deklarowana przez respondentki ilość posiadanych dzieci, zredukowana do trzech kategorii: jedno, dwoje oraz troje i więcej. Zmienna zależna natomiast to deklaracja respondentek czy są aktywne zawodowo
czy nie. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli poniżej.
Ile posiada Pani dzieci?

Czy pracuje Pani
zawodowo?

Tak
Nie

Jedno

Dwoje

91%
9%

80%
20%
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Troje
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62%
38%
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Uzyskana wartość statystyki chi-kwadrat dla powyższej tabeli krzyżowej wyniosła χ2(2; N = 120) = 7,971; p < 0,05 i jest
istotna statystycznie. Tym samym należy odrzucić hipotezę zerową zakładającą brak związku między badanymi zmiennymi.
Grupą wyróżniającą się na tle pozostałych są kobiety posiadające troje i więcej dzieci. Osoby ankietowane należące do tej
grupy w mniejszym stopniu deklarują swoją aktywność zawodową (62%), zaś częściej wskazują na jej brak (38%) niż osoby w pozostałych grupach. Natomiast kobiety deklarujące posiadanie jednego oraz dwójki dzieci w zdecydowanej
większości deklarowały aktywność zawodową (odpowiednio
91% i 80%). W związku z tym między tymi dwiema grupami
nie wystąpiły różnice istotne statystycznie.
Ilość dzieci w rodzinie ma zatem duży wpływ na aktywność
zawodową kobiet. Pod wpływem zmian w życiu małżeństwa
i rodziny mężczyzna nie pełni już uprzywilejowanej roli żywiciela rodziny, a kobieta nie jest już tylko gospodynią domową.23 To zmienia również sytuację kobiety jako matki. Posiadanie dzieci i wypełnianie związanych z tym obowiązków nie
przeszkadza kobietom w aktywności „poza domem”. Kobiety
starają się natomiast stworzyć takie warunki, aby ta aktywność
była w ogóle możliwa. Niestety, najbardziej niekorzystnym
dla rodziny i poziomu dzietności jest ograniczanie ilości dzieci
w rodzinie.24 Natomiast mniej destrukcyjnym dla rodziny jest
domaganie się coraz lepszej dostępności do żłobków i przedPor. E. Sujak, Kontakt psychiczny w małżeństwie i rodzinie, Katowice 1971, s. 85.
24
Badania pokazują niepokojącą tendencje, że pierwszeństwo wartości
finansowych, w decyzjach, które podejmują kobiety, z pomniejszeniem
znaczenia małżeństwa i rodziny, skutkuje zjawiskiem obniżenia płodności.
Autor powołuje się na badania w Oropesa i Landale w 2004 roku. Zob.
J. Rostowski, Współczesne przemiany rozumienia związku małżeńskiego,
23
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szkoli, gdyż to zapewnia kobietom możliwość aktywności
poza domem, a zwłaszcza wykonywania pracy zawodowej.
Generalnie należy jednak stwierdzić, że kobieta zaangażowana
zawodowo jednak mało czasu może poświęcić swemu dziecku, a przy tym jest jeszcze zmęczona. Rozwój dziecka wymaga natomiast jej obecności, zwłaszcza w pierwszych miesiącach i latach jego życia, gdyż wtedy kształtuje się jego strona
emocjonalna i uczuciowa, w czym nie zastąpią jej żadne instytucje wychowawcze, takie jak żłobki czy przedszkola. „Stąd
też dziecko nie nasycone kontaktami z matką, zwłaszcza kontaktami uczuciowymi, nie stanowi mocnego ogniwa w więzi
rodzinnej, a także i więzi społecznej z szerszym środowiskiem
społecznym”.25
Czy zatem istnieje jakieś rozwiązanie tej trudnej sytuacji?
„Są kobiety, które pracują zawodowo, ale potrafią spędzić
z dzieckiem tzw. czas wolny. Inne, choć zajmują się domem,
nie umieją stworzyć bliskiej więzi. Pamiętajmy, że liczy się nie
tyle czas spędzony z domownikami, co jakość relacji. Podobnie
jest w kwestii priorytetów... Jeśli kobieta postrzega dziecko
jako przeszkodę na drodze do osobistego rozwoju, to wyładowuje na nim frustracje, stroni od wspólnej zabawy... Chcąc
mieć czas dla siebie, sadza je przed telewizorem czy zapisuje
na zajęcia pozalekcyjne. Z kolei kobiety, które bycie matką
uważają za swój życiowy sukces, łatwiej rezygnują z kariery,
nie męczą się przebywaniem na urlopach macierzyńskich,
a czasu spędzonego z dziećmi nie uważają za stracony”.26
w: Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, red. T. Rostowska, Warszawa 2009, s. 28.
25
Por. P. Poręba, Psychologiczne uwarunkowania życia rodzinnego,
Warszawa 1981, s. 115.
26
Powołane do miłości, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/
echo201309-fam.html [17.04.2013].
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Pewną podpowiedź, jak rozwiązać tę sytuację, daje też Jan
Paweł II. „Z należytym szacunkiem dla odmiennego powołania mężczyzny i kobiety Kościół powinien w swoim własnym
życiu popierać, w miarę możności, równość ich praw i godności dla dobra wszystkich: rodziny, społeczeństwa Kościoła.
Jest jednak rzeczą jasną, że wszystko to nie oznacza rezygnacji kobiety ze swej kobiecości ani naśladowania mężczyzny,
ale właśnie pełnię człowieczeństwa kobiecego, które powinno
wyrazić się w działalności kobiety czy to w rodzinie, czy poza
rodziną; nie można przy tym zapominać o różnorodności zwyczajów i kultur w tej dziedzinie”.27
SUMMARY
The article shows the reasons for changing the position of
women in families and in society under the influence of their
professional work. Women want to work professionally, because in this way they become financially independent. Besides professional work changing their lifestyle. The church should promote equality of rights and dignity of women and men
for the good of the family and society.

27

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 23.
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ABORCJA JAKO PROBLEM
MORALNO-SPOŁECZNY
Abortion as a moral and social problem
Poczęcie dziecka jest aktem dwojga ludzi, którzy łączą się
w ten sposób z dzieckiem „więzami krwi”, czyli stają się jego
rodzicami. To oznacza najpierw odpowiedzialność za jego życie, zdrowie, bezpieczeństwo, szczęście. Dziecko nabywa
przez sam akt poczęcia prawo do życia i do narodzin. Prawo
do życia jest prawem naturalnym, dlatego rodzice nie mają
prawa o nim decydować. Natomiast prawo do narodzenia wyznacza indywidualnie role matce i ojcu dziecka. Należy zatem
mówić wyraźnie o tym, że prawo do życia i prawo do narodzin nie są tożsame. Decyzja o aborcji wydaje się najczęściej
decyzją o nie dopuszczeniu do narodzin, a za to odpowiadają
rodzice w sposób indywidualny. Tymczasem aborcja jest
związana z decyzją zamachu na ludzkie życie i nie oznacza
niedopuszczenia do narodzin, ale wprost jest zadaniem śmierci dziecku. Aborcja jest bowiem zamachem na życie ludzkie,
które jest chronione od samego poczęcia, od samego początku. Dziecko poczęte ma prawo żyć, a każde działanie przeciwko życiu jest działaniem przeciwko osobie ludzkiej, przeciwko człowiekowi.
209
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Szczególna niegodziwość aborcji płynie z faktu, iż zbrodnia zabójstwa dokonywana jest na niewinnej i całkowicie bezbronnej istocie ludzkiej. „Jest ona słaba i bezbronna do tego
stopnia, że jest pozbawiona nawet tej znikomej obrony, jaką
stanowi dla nowonarodzonego dziecka jego błagalne kwilenie
i płacz. Jest całkowicie powierzona trosce i opiece tej, która
nosi ją w łonie. Ale czasem to właśnie ona, matka, podejmuje
decyzję i domaga się zabójstwa tej istoty, a nawet sama je powoduje”.1 Decyzję o aborcji podejmuje przede wszystkim matka. Ocena moralna samego czynu jest jednak wielorako uwarunkowana. Przede wszystkim kobieta, która poczęła dziecko,
jest w związku z mężczyzną, który jest ojcem dziecka. Jest to
związek ontyczny, gdyż oboje są rodzicami nowopoczętego
człowieka. W tym związku świadomość macierzyństwa u matki i ojcostwa u mężczyzny nie ma żadnego znaczenia, gdyż
dziecko ma po prostu rodziców. Ten problem macierzyństwa
i ojcostwa staje się tak samo ważny w przypadku zapłodnienia
pozaustrojowego. Matką jest kobieta oddająca jajo do zapłodnienia, a ojcem jest ten mężczyzna, który oddaje swoje nasienie i godzi się na wykorzystanie go dla celów prokreacyjnych.
Następnie pojawia się problem odpowiedzialności za poczęte,
nowe życie. Mężczyzna w taki sam sposób, jak kobieta odpowiada za bezpieczeństwo poczętego dziecka. Żadne prawo nie
może go zwolnić z tej odpowiedzialności i przekazać jego prawo do opieki nad dzieckiem tylko kobiecie. Mężczyzna jest
też zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa matce dziecka, gdyż jego związek z kobietą, która poczęła z nim dziecko
ma najpierw charakter ontologiczny, a dopiero potem egzystencjalny. Bycie ojcem oznacza zatem tak samo bycie z dzieckiem, jak i z matką dziecka. Wreszcie mężczyzna jest zobo1

Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 58.
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wiązany do uczenia się rodzicielstwa od matki dziecka. Jest to
więc budowanie nowej więzi i nowych relacji z kobietą, która
jest nie tylko matką, ale też współrodzicielką. Rodzenie dziecka oznacza więc budowanie więzi z mężczyzną, aby uczynić
go w pełni praw ojcem dziecka, które razem poczęli.
Według Jana Pawła II aborcji nie można w żaden sposób
włączyć w metody antykoncepcyjne. „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 zaś jest sprzeczne z cnotą sprawiedliwości
i bezpośrednio łamie Boże przykazanie «nie zabijaj»”.2 Ta jasna dyspozycja nie daje żadnych możliwości interpretowania
aborcji, choć w kwestii oceny człowieka, który dopuścił się tej
zbrodni, trzeba stosować zasady oceny moralnej. W badaniach, w których wzięli udział ojcowie zadano pytanie: Jakie
jest Pana zdanie na temat aborcji (usunięcie ciąży)?3 Respondenci udzielając odpowiedzi, mogli wybierać różne propozycje: jest to zło moralne i dlatego stanowczo wykluczam aborcję (10%); uznaje aborcję za zło moralne, ale w niektórych
przypadkach nie widzę innego wyjścia (15%); nie zgadzam się
Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 13.
W anonimowych badaniach internetowych wzięli udział ojcowie pochodzący z rodzin prowadzących edukację domową i są zaangażowani
w działalność społeczną z tym związaną. Respondenci mieli możliwość wyrazić swoje opinie na ten temat, odpowiadając na pytanie: jakie czynniki
najbardziej wpływają na rozwój miłości małżeńskiej? Pytanie wielokrotne
– konieczność wskazania 3 odpowiedzi. Każdy słupek przedstawia procent
udzielonych odpowiedzi w przeliczeniu na 184 osoby badane. Braki danych
0%. Zob. P. Zakrzewski, Rola wychowawcza ojca w edukacji domowej. Studium socjologiczno-pastoralne, Warszawa 2013 (praca doktorska w archiwum Biblioteki UKSW).
2
3
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ze stanowiskiem Kościoła i akceptuje aborcję (21%); uznaję te
sprawy za obojętne etycznie (28%); trudno powiedzieć (26%).

Ci, którzy uznają, że przerywanie ciąży jest uniemożliwieniem narodzenia dziecka, nazywają aborcję inwazyjnym sposobem antykoncepcji. Jeśli nawet ktoś w ten sposób będzie
przedstawiał problem usunięcia ciąży, to w dojrzałej moralności jedyną postawą jest uznanie bezwarunkowej niedopuszczalności takiego czynu. Z przedstawionych danych wynika
jednak, że badani ojcowie w dziedzinie prokreacji odchodzą
od bezwzględnego uznania życia za dobro najwyższe i na własną odpowiedzialność tworzą „kryteria” swoich wyborów i decyzji odnośnie respektowania tej wartości. Świadczy to również o daleko posuniętej „prywatyzacji” zasad moralności,
nawet w stosunku do najwyższej wartości – życia ludzkiego.
Zjawisko to oznacza emancypację jednostki nie tylko w stosunku do moralności ogólnej, ale również wobec społeczeństwa, dla którego życie ludzkie stanowi wartość fundamental212
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ną. Dla osób deklarujących dopuszczalność usunięcia ciąży,
czy nawet obojętność etyczną wobec aborcji, a także sytuacyjne lub warunkowe dopuszczenie przerywania ciąży, wartości
moralne przestały być nadrzędnym drogowskazem w tej sferze
życia. W interpretacji wyników przeprowadzonych badań należy jednak przyjąć założenie, że akceptowanie aborcji może
oznaczać w pierwszym rzędzie zakwestionowanie norm moralnych, a nie samej wartości życia ludzkiego. Ten problem
wymagałby bardziej pogłębionych badań w zakresie respektowania wartości życia ludzkiego.
W interpretacji uzyskanych wyników badań należy jednak
uwzględnić przedstawione wcześniej zasady. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że bez otwarcia się na rodzicielstwo
stosunek seksualny nie może być aktem prawdziwej miłości
jednoczącej dwie osoby w sposób osobowy, gdyż nie ma miłości poza prawdą. Dlatego każdy rodzaj antykoncepcji zakłamuje wewnętrzną prawdę współżycia seksualnego, będącego
prawdziwym przymierzem mężczyzny i kobiety, którzy jako
osoby wzajemnie siebie w nim oddają i przyjmują.4 To pokazuje, że przyczyn braku szacunku do życia należy szukać zarówno w samym człowieka, jak i w związku między dwojgiem
ludzi. Tworząc intymny związek z drugą osobą, człowiek staje
się dla drugiej osoby darem, ale też zaciąga zobowiązanie
w stosunku do niej. To zobowiązanie polega na otwarciu się na
drugą osobę i gotowość przyjęcia jej jako daru. To wzajemne
obdarowywanie się związane jest z odpowiedzialnością i wolnością. Z wolnością dlatego, że łącząc się z drugim człowiekiem w intymnym związku, oddaje mu swoją wolność do dyspozycji. Właściwe potraktowanie tego daru wymaga
Słownik Małżeństwa i Rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa - Łominaki, 1999 s. 63.
4
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odpowiedzialności za drugą osobę. Jeśli więc kobieta i mężczyzna decydują się na intymny związek, stają się „bezbronni”
we wzajemnych relacjach. Tak też wygląda relacja rodziców
i poczętego dziecka. Dziecko oddaje swoją wolność w ręce rodziców, ale rodzice także przekazują dziecku swoją wolność
i to od samego początku, od samego poczęcia. Te proste zasady wyznaczają granice ocen moralnych ludzkich aktów. Jeśli
więc w odpowiedziach udzielonych przez badanych ojców widać wyraźnie brak szacunku dla życia poczętego dziecka, to
należy w tym widzieć przede wszystkim brak szacunku dla
każdej innej osoby. Mężczyźni, którzy dopuszczają zabicie poczętego dziecka, pokazują więc brak granic moralnych w ocenie swoich działań i działań innych ludzi. Można natomiast
przypuszczać, że potrafiliby stanąć w obronie tych granic, gdyby zostali obdarowani wolnością drugiej osoby. Można tak
właśnie potraktować dużą grupę tych ojców, którzy nie potrafili opowiedzieć się ani przeciwko ani za aborcją (około ¼ badanych), a także tych, którzy uważają, że aborcja jest złem, ale
w niektórych przypadkach nie ma innego wyjścia (15%).
Trochę inaczej wygląda natomiast sprawa z odpowiedzialnością. Odpowiedzialność za drugą osobę oznacza bowiem
troskę o samego człowieka i o to kim jest i co posiada. Wolność ma charakter czysto osobowy i można nią jedynie się
dzielić. Natomiast odpowiedzialności trzeba się uczyć. Do tej
grupy zaliczyć należy tych mężczyzn, którzy jednoznacznie
opowiedzieli się za uznaniem aborcji jako zła moralnego, które stanowczo trzeba wykluczyć (10%). Jest to bardzo dojrzała
postawa, świadczącą o tym, że ci respondenci mają świadomość odpowiedzialności za siebie i za innych.
Uzupełnieniem tej problematyki jest kolejny problem związany z aborcją. W kwestionariuszu znalazło się także pytanie
o przepisy prawne państwa dotyczące usuwania ciąży. Re214
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spondenci mogli wybierać trzy odpowiedzi (tak, nie, nie wiem)
w każdej propozycji: powinny dopuszczać przerywanie ciąży
bez ograniczeń; powinny dopuszczać przerywanie ciąży tylko,
gdy przyczyną ciąży jest gwałt, lub dziecko jest nieuleczalnie
chore; powinny dopuszczać przerywanie ciąży w trudnej sytuacji materialnej; nie powinny dopuszczać przerywania ciąży;
inne.

Większość badanych (około 50%) we wszystkich propozycjach wybierało odpowiedź „nie wiem”. Wskazuje to na bardzo małą świadomość takiego czynu, którego nie można właściwie ocenić. Rozkład pozostałych odpowiedzi świadczy
o rozchwianiu postaw moralnych respondentów. Wszystkie
odpowiedzi „tak” i „nie” w podanych propozycjach oscylują
między 20 a 30 procent. Te proporcje pokazują, że około ¼ respondentów respektuje moralność ogólną, która powinna odzwierciedlić się w ustawodawstwie, ale około ¼ badanej populacji pozostaje pod wpływem propagandy proaborcyjnej,
zwłaszcza z możliwością przerywania ciąży, gdy jej przyczyną
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jest gwałt, lub dziecko jest nieuleczalnie chore. Można zatem
przypuszczać, że mężczyźni oprócz wątpliwości moralnych,
także pod wpływem hałaśliwej agitacji za usuwaniem ciąży
stają się zwolennikami aborcji. Pisał o tym Jan Paweł II: „Odnosi się też wrażenie, że ta walka z życiem dokonuje się często
z pełnym poszanowaniem praworządności, gdyż prawa dopuszczające przerywanie ciąży zostają przegłosowane zgodnie
z tak zwanymi zasadami demokratycznymi. Czy można mówić o praworządności demokracji, gdy pozwala się na zabijanie najsłabszych, najbardziej niewinnych?”.5
Jest to prawdziwy dramat moralny, gdyż między wartościami etyczno-moralnymi a poszanowaniem życia występuje wyraźna zależność. Jan Paweł II nauczał, że życie, które jest fundamentem wszelkich praw, w dzisiejszym świecie jest
szczególnie zagrożone: „Jesteśmy także świadkami szerzenia
się mentalności wrogiej życiu, postawy walki z życiem ukrytym w łonie matki i z życiem bliskim naturalnego końca. Właśnie teraz, gdy dzięki postępowi nauki i medycyny jest możliwa skuteczna ochrona zdrowia i życia, coraz poważniejsze
niebezpieczeństwa zagrażają życiu. Żąda się uznania aborcji
i eutanazji – a więc rzeczywistego zabójstwa prawdziwej ludzkiej istoty – jako «prawa» i dopuszczalnego rozwiązania «problemów», problemów osobistych i społecznych. Mordowanie
niewinnych istot nie jest aktem mniej grzesznym ani mniej
niszczycielskim tylko dlatego, że jest dokonywane w sposób
legalny i naukowy. We współczesnych metropoliach życie
ludzkie – największy dar Boży i podstawowe prawo każdej
osoby, fundament wszelkich praw – jakże często jest traktowane co najwyżej jako towar, którym można swobodnie rozporządzać, handlować i manipulować. To wszystko się dzieje,
5

Por. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 20.
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choć Chrystus, Dobry Pasterz, chce, pragnie byśmy mieli życie”.6
Te wskazania Papieża pozwalają zrozumieć i wyjaśnić uzyskane wyniki badań. W przedstawionym wcześniej rozkładzie
odpowiedzi zaznacza się kierunek przemian postaw społeczno
-moralnych w polskim społeczeństwie. Należy tu jednak podkreślić, że wymiary społeczny i moralny życia człowieka wzajemnie się przenikają i trudne jest precyzyjne rozróżnienie
między nimi. Moralność rozpatrywana na poziomie konwencjonalnym jest zależna od kontekstu społeczno-kulturowego
i dlatego nie można problemów moralności rozpatrywać
w oderwaniu od innych postaw i wzorów zachowań związanych ze sferą międzyludzkich stosunków. 7 W ocenie moralności człowieka należy też uwzględnić składniki jego osobowości, takie jak: wola, wysiłek, intencje, postawa uczuciowa,
wiedza, dążenie do działania. W miarę jak człowiek, współtworząc własny rozwój, przybliża się do dobra, dynamizuje się
również jego siła moralna. Każdy człowiek może osiągnąć
najwyższy poziom życia moralnego, ale prawdziwymi „punktami” odniesienia są ci ludzie, którzy mają społeczny autorytet
moralny. Dzięki temu mogą oni stanowić siłę sprawczą, zdolną wytyczyć kierunek rozwoju ludzkości. „I właśnie rozwinięJan Paweł II, Kochana młodzieży, Warszawa 1997, s. 135. W integralnym rozwoju człowieka zdrowie fizyczne i psychiczne jest też ściśle związane z poziomem etyczno-moralnym. Nawiązuje do tego J. Aleksandrowicz: „Człowiek współczesny skłania się coraz bardziej do przyjęcia
poglądu, że zdrowie jest sprawą wyboru wartości moralnych, wymaga przeto rozwoju wrażliwości etycznej. W oderwaniu od tych wartości zdrowie
staje się przedmiotem arbitralnych manipulacji”. J. Aleksandrowicz, Sumienie ekologiczne, Warszawa 1988, s. 17.
7
J. Mariański, Postawy społeczno-moralne młodzieży płockiej, Płock
1984, s. 15.
6
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ty moralnie i stale rozwijający się człowiek, będący podmiotem moralności, ma szanse na to, by w każdej sytuacji bronić
wartości bezwzględnych”.8
U podstaw prawa naturalnego leżą podstawowe imperatywy, wśród których naczelne miejsce zajmuje imperatyw „czyń
to, co moralnie dobre, unikaj tego, co moralnie złe” oraz zbliżone do niego w swej ogólności nakazy „zachowaj sprawiedliwość”, „przestrzegaj obowiązującego porządku moralnego”.
Wypływające z nich normy motywują podmioty rozumne do
unikania złych wyborów i decyzji. Przykładem tego rodzaju norm imperatywnych mogą być nakazy Dekalogu. Przez
termin „normy” należy rozumieć reguły postępowania, które
nie orzekają o moralnej wartości określonych kategorii aktów
ludzkich, ale wyrażają tylko nakaz, albo zakaz ich spełniania.9
„Normy moralne, odnoszące się do wielu różnorodnych sytuacji dnia codziennego, regulują stosunek do samego siebie
i drugiego człowieka oraz do świata zewnętrznego. Jedne
z nich mają bardzo ogólny charakter i wymagają skonkretyzowania, aby mogły być bezpośrednimi regułami ludzkiego zachowania, inne zaś odnoszą się do ściśle określonej sytuacji.
Wskaźnikami akceptacji norm jest deklarowany stosunek do
zachowań sprzecznych z tymi normami. Z hierarchii potępień
ocenianych czynów można wnosić o uznawanej hierarchii
wartości”.10 Moralność ogólna oparta jest na normach obiektywnych, ale w rozwiązywaniu problemów moralnych każdy
człowiek może także korzystać z ocen subiektywnych własnego sumienia. W teologii moralnej wypracowano dwa parameA. Pawełczyńska, Relatywizm moralny a wartości bezwzględne,
w: Wartości i ich przemiany, red. Tenże, Warszawa 1992, s. 19.
9
T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 1974, s. 254 i 259.
10
J. Mariański, Młodzież między tradycja i ponowoczesnością, Lublin
1995, s. 130.
8
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try działania moralnego (działanie ku dobru), do którego człowiek jest wezwany przez obiektywny porządek świata i przez
sumienie, czyli subiektywną dyspozycję. Są one wzajemnie
sobie przyporządkowane. Obiektywna norma moralna zawiera
w sobie moc kierowniczą (vis directiva) i zobowiązującą (vis
obligatoria). Sumienie traktuje tę normę jako wezwanie, na
które odpowiada (przez osąd, albo działanie) twierdząco lub
przecząco. Działanie chrześcijańskie jest zatem wypadkową
nakazu normy obiektywnej i subiektywnego imperatywu sumienia.11
Wyniki badań nad postawami moralnymi ojców pokazują
dominację postaw „autonomicznych” w ocenie dobra i zła moralnego. Można to interpretować jako przejaw przechodzenia
od moralności „obowiązkowej” (przymusu) i jednostronnego
autorytetu do moralności współdziałania i wzajemnego szacunku.12 Udzielone odpowiedzi wskazują na tworzenie się środowiska „otwartego”, w którym formowanie dojrzałych postaw moralnych coraz bardziej uzależnione będzie od
indywidualnych wyborów członków społeczeństwa. W takim
społeczeństwie uznawanie wartości podstawowych, do których zalicza się życie ludzkie, jest ważniejsze niż prawo stanowione, które nie jest w stanie przeciwstawić się patologii moralnej.13
Czynniki zewnętrzne i uwarunkowania społeczno-kulturowe mają zatem większy wpływ na poglądy moralne niż prawo
stanowione. W tym kontekście pojawia się pytanie: jaki wpływ
S. Rosik, Wezwania i wybory moralne, Lublin 1992, s. 102.
J. Piaget, Rozwój ocen moralnych dziecka, Warszawa 1967, s. 307-309.
13
Dynamika postaw moralnych pokazuje, że przemiany w sferze
etycznej zmierzają do sytuacjonizmu moralnego, a w ostateczności do bezwarunkowego przyzwolenia na działania amoralne. Prawo natomiast nie
ma większego wpływu na kierunek tych przemian.
11

12
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na postawy moralne ma prawo państwowe? Odpowiedzi
udzielone przez respondentów wskazują, że prawo nie rozwiewa wątpliwości natury moralnej, których rozwiązanie wymaga
większego wysiłku osobistego, ale też pozytywnego doświadczenia życiowego, wspartego poprzez społeczne promowanie
wartości podstawowych. Na autonomiczną moralność prawo
stanowione ma niewielki wpływ, natomiast dużą rolę w podejmowaniu decyzji o charakterze moralnym odgrywa wolność
osobista, której źródłem jest wiedza nabyta i wsparcie społeczne. Autonomiczna moralność wbrew pozorom jest bowiem
związana z poddawaniem się społecznie akceptowanym zachowaniom moralnym. To przyzwolenie dla aprobowania
wzorców społecznych w dziedzinie moralnej jest jednak bardzo niebezpieczne, gdyż otwiera duże możliwości wpływania
na kształt moralności zarówno typu instytucjonalnego jak
i personalnego, jednak bez odwoływania się do wartości podstawowych.
Rozwój życia społecznego związany jest z przemianami
kulturalnymi i religijnymi, a także moralnymi. „Proces moralny jest uwikłany w zdarzenia historyczne, w procesy społeczno-ekonomiczne i w stosowane przez ludzkość metody walki.
Należałoby więc badać zarówno zakłócenia strukturalne wewnątrz samego modelu etycznego, jak też wpływ zjawisk
i procesów, które mogłyby sprzyjać temu rozwojowi lub powodować moralną regresję”.14 Prawo naturalne ma tę samą
bezwzględność, co rzeczywistość ludzka, a to oznacza, że
wraz z rozwojem ludzkości zmieniają się również jego imperatywy, jako obowiązujące normy postępowania etycznego.
Podstawowym zadaniem człowieka jest urzeczywistnianie sieA. Pawełczyńska, Relatywizm moralny a wartości bezwzględne,
w: Wartości i ich przemiany, red. Tenże, Warszawa 1992, s. 27.
14
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bie, jako żywego obrazu Stwórcy. Sposób realizowania
i kształtowania przez człowieka własnej egzystencji zależy od
stadium rozwoju, jaki osiągnął w danym okresie historii. Ta
sama zależność (historyczna) dotyczy prawa naturalnego. Wymagania, które określają warunki spełniania się człowieka należy nazwać imperatywami etycznymi, które są konieczne dla
konkretnego okresu historii. Nie można jednak w pełni pojąć
i raz na zawsze sformułować dynamiczną i rozwijającą się egzystencję człowieka. Twórczy charakter natury i egzystencji
wskazuje bowiem na powstawanie coraz to nowych sytuacji,
które pozwalają odkrywać nieznane aspekty obowiązujących
wartości podstawowych, a także imperatywów etycznych.
Niekiedy w przeszłości niefortunnie sformułowane normy
etyczne przyjmowano jako niezmienne wymagania prawa naturalnego obowiązującego wszystkich. W celu uniknięcia podobnych błędów należy wyraźnie zaznaczyć, że prawo naturalne można jedynie określać w imperatywach ważnych dla
danego okresu historii, które zmieniają się wraz z postępującym rozwojem ludzkim. 15
Uznanie prawa naturalnego prowadzi w końcowym efekcie
do postawienia pytania: Czy istnieją wartości podstawowe –
naczelne (ogólnoludzkie)? Fundamentalną racją dla funkcjonowania wartości podstawowych jest rozwój człowieka i społeczeństwa. Wartości ogólnoludzkie stanowią bowiem
podstawę porozumienia i działania społecznego tworząc swego rodzaju etos normatywny, jednoczący siły społeczeństwa
dla pozytywnego współdziałania na rzecz dobra wspólnego.
Do wartości podstawowych zaliczane są najczęściej: życie,
wolność, prawda, miłość, pokój, solidarność, sprawiedliwość,
C. J. van der Poel, W poszukiwaniu wartości ludzkich, Warszawa
1979, s. 76-77.
15
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patriotyzm, równość, tolerancja. Analiza przykładowych wartości podstawowych prowadzi do ogólnego wniosku, że są one
skupione wokół godności ludzkiej,16 która jest fundamentem
ujednoliconego etosu społecznego, natomiast ich ukierunkowanie na społeczeństwo wyraźnie prowadzi do solidarności
skupiającej podstawowe prawdy dotyczące życia społecznego.
Bez wartości podstawowych nie może istnieć żadne społeczeństwo, dlatego powinny one być przedmiotem troski
wszystkich ludzi, niezależnie od ich prywatnych preferencji,
potrzeb i interesów. Przyjęcie wartości podstawowych prowadzi w efekcie do uspołecznienia jednostki i w efekcie uzdalnia
do tworzenia i realizowania właściwych relacji społecznych.17
Poszukując najgłębszych korzeni walki między „kulturą życia” a kulturą śmierci”, zwrócić należy uwagę, iż u jej podstaw
leży przede wszystkim tak częste dziś osłabienie wrażliwości
na Boga i na człowieka. Jeśli człowiek traci wrażliwość na
Boga, w konsekwencji traci także wrażliwość na człowieka,
jego godność i życie. Życie pokazuje jednak, iż rzeczywistość
szczęśliwej i płodnej miłości zakorzenionej w Bogu, zostaje
zniszczona poprzez aborcję.18 Demokratyzacja życia społeczno-politycznego w Polsce po 1989 roku, obok licznych aspektów pozytywnych, zaowocowała również wieloma zmianami,
które w konsekwencji przyniosły skutki negatywne. Wolność
w życiu społecznym i politycznym sprawiła, że również na
Z niej wynikają podstawowe prawa człowieka.
M. Ossowska wymienia cztery wymiary uspołecznienia jednostki:
1. Zainteresowanie sprawą publiczną. 2. Gotowość poświęcenia interesu
prywatnego na rzecz innych (ofiarność). 3. Zdolność (umiejętność) współdziałania. 4. Poczucie odpowiedzialności za kształt życia społecznego
(zbiorowego). M. Ossowska, Normy moralne, Warszawa 1985, s. 212.
18
Por. Spotkania z Bogiem, cz.4, red. J. Charytański, R. Murawski,
A. Spławski, Kraków 1995.
16
17

222

Aborcja jako problem moralno-społeczny

płaszczyźnie życia moralnego coraz częściej mamy do czynienia z postawami odrzucenia chrześcijańskiej moralności.19 Ta
kontestacja chrześcijańskiej wizji moralności w sposób szczególny dotyka zasad normujących życie małżeńskie i rodzinne.
Objawia się ona przede wszystkim w coraz bardziej liberalnym podchodzeniu współczesnych chrześcijan do tych zasad,
a nawet zupełnym ich lekceważeniu w codziennych, moralnych wyborach. W imię źle zrozumianej wolności lekceważy
się trwałość sakramentalnego małżeństwa, wprowadza mentalność antykoncepcyjną i proaborcyjną. Sądzi się w dodatku, że
powyższe fakty nie prowadzą w sposób jednoznaczny do wyłączenia się spoza obrębu Kościoła czy wiary.20
W tym kontekście należy zatem widzieć wartość życia ludzkiego, którego naturalnym środowiskiem jest rodzina. Już sakrament małżeństwa nakłada na małżonków dar i obowiązek
rodzicielstwa.21 Bóg ustanawiając małżeństwo, chciał aby to
małżonkowie odzwierciedlali w swojej rodzinie prawdziwe oddanie się Boga człowiekowi.22 To całkowite oddanie się małżonków wyraża się w rodzeniu i wychowywaniu dzieci oraz
w trosce o ich pełny rozwój. Małżonkowie nie mogą rzeczywiście miłować się, nie podejmując swojej podstawowej misji,
która polega na służebnej godności bycia ojcem i matką.23

Por. J. Stala, Katecheza o małżeństwie i rodzinie w Polsce po Soborze
Watykańskim II, Tarnów 2004, s.125.
20
Tamże.
21
Por. W. Półtawska, Macierzyństwo darem, w: O godności macierzyństwa, Warszawa, 1998, s.4.
22
Por. J. Bajda, Teologia miłości małżeńskiej, „Ateneum Kapłańskie”
67(1975)397, s.183-184.
23
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 32-34.
19
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SUMMARY
This article presents the problem of contraception in the
perspective of knowledge and practice. The results contained
in the article suggests that women and men are serious about
self sexual intercourse and feel responsible for „conscious” parenting. Respondents believe that some situations justify the
use of contraceptives and abortion. The church should sensitize on the meaning and value of human life in every situation.
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NIEROZERWALNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA – RELIKT
PRZESZŁOŚCI CZY SZANSA NA SUKCES?
Indissolubility of marriage – relic of the past
or opportunity for success?
Małżeństwo rozumiane jako związek mężczyzny i kobiety
aż do śmierci, to dla wielu współczesnych ludzi mit lub ideał,
który jest niemożliwy do zrealizowania1. W epoce tak zwanych „wolnych związków” czy też „związków na próbę”, sakramentalne małżeństwo, z wynikającymi z niego zobowiązaniami, jawi się jako relikt przeszłości, zupełnie niepasujący do
* Ks. Rafał Zieliński jest kapłanem Diecezji Włocławskiej (urodzony
w 1979 roku). Tytuł magistra teologii uzyskał w 2004 roku, broniąc pracę
pt. „Funkcje spowiednika w świetle Przemówień Jana Pawła II do Penitencjarii Apostolskiej w latach 1981-2003”, na Wydziale Teologicznym UMK
w Toruniu, pod kierunkiem ks. dr Jacka Szymańskiego. W latach 20042006 wikariusz parafii Narodzenia NMP w Dobrej, a w latach 2006-2011
parafii Wniebowzięcia NMP w Lipnie, gdzie był również moderatorem Ruchu Światło-Życie dla młodzieży i Kościoła Domowego. Od 2011 roku,
mocą dekretu Biskupa Diecezjalnego Wiesława Alojzego Meringa, doktorant teologii pastoralnej (ze specjalizacją teologii małżeństwa i rodziny)
w UKSW w Warszawie.
1
Por. A. Sarmiento, Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii
małżeństwa i rodziny, Kraków 2002, s. 287.
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stylu życia nowoczesnego człowieka. Z pewnością nie należy
ignorować dynamicznych przemian społeczno-kulturowych,
ale jak podkreśla Sobór Watykański II, należy zauważyć
przede wszystkim zjawisko zakłócenia równowagi w świecie,
mające swoje źródło w zachwianiu równowagi w samym człowieku. Skutkuje to oczekiwaniem wyzwolenia od wysiłku
i dążeniem do zaspokojenia swoich pragnień2. W takim ujęciu
miłość redukowana jest do chwilowego uczucia, które „pojawia się i znika”. Brak odniesienia do trwałych wartości, szybka rezygnacja z podjętych zobowiązań, niechęć do zmierzenia
się z wyzwaniami, sprawiają, że nawet niepozorne konflikty
w małżeństwie skutkują rozpadem związku. Rodzi się zatem
naturalna potrzeba wypracowania konkretnych postulatów pastoralnych, które uwzględniając współczesne uwarunkowania
życia małżeńskiego, pomogą realizować przymiot małżeński,
którym jest nierozerwalność. Temu celowi poświęcona jest niniejsza dysertacja.
Nierozerwalność małżeństwa sakramentalnego
Małżeństwo jest rzeczywistością ludzką, jednak dopiero
z perspektywy Objawienia możliwe jest dotarcie do jego najbardziej wewnętrznej prawdy3. Mówił o tym Jan Paweł II
w Liście do Rodzin podkreślając, że w małżeństwie mężczyPor. KDK, 4-10.
Tych dwóch przymiotów małżeństwa nie sposób jednoznacznie udowodnić w sposób naturalny, czego nie należy rozumieć, jak gdyby jedność
i nierozerwalność nie były właściwościami każdego małżeństwa, a tylko
małżeństwa sakramentalnego. To bowiem małżeństwo ludzko-naturalne,
a nie jakieś inne, zostało podniesione do godności sakramentu, por. A. Sarmiento, dz. cyt., s. 47.
2
3

226

Nierozerwalność małżeństwa – relikt przeszłości czy szansa na sukces?

zna i kobieta łączą się ze sobą tak ściśle, że stają się „jednym
ciałem”, tworząc „komunię osób”. Ta miłość może być ugruntowana i chroniona tylko przez miłość samego Boga, która
rozlana jest w ludzkich sercach4. „Komunia małżeńska” charakteryzuje się jednością i nierozerwalnością5, które Kodeks
Prawa Kanonicznego nazywa istotnymi przymiotami małżeństwa6. Oba te przymioty ściśle się ze sobą wiążą, ponieważ są
dwoma aspektami tej samej rzeczywistości. Nierozerwalna
jest „jedność dwojga”, to znaczy wspólnota małżeńska w swej
niepodzielnej jedności7. Jedność niejako uprzedza nierozerwalność, ponieważ powstaje pierwsza i rozwija się jako komunia pomiędzy małżonkami; na mocy przymierza miłości
małżeńskiej mężczyzna i kobieta „już nie są dwoje, lecz jedno” (Mt 19, 6)8. Można powiedzieć, że jedność konotuje trwałość, a z drugiej strony wymaga nierozerwalności9.
Por. Jan Paweł II, List do Rodzin, Wrocław 1994, 7-8.
„To głębokie zjednoczenie, będące wzajemnym oddaniem się sobie
dwóch osób, jak również dobro dzieci, wymaga pełnej wierności małżonków i prze ku nieprzerwalnej jedności ich współżycia. Podstawowym obowiązkiem Kościoła jest potwierdzanie z mocą – jak to uczynili Ojcowie
Synodu – nauki o nierozerwalności małżeństwa. Tym, którzy w naszych
czasach uważają za trudne lub niemożliwe wiązanie się z jedną osobą na
całe życie, i tym, którzy mają poglądy wypaczone przez kulturę odrzucającą
nierozerwalność małżeństwa (…) należy na nowo przypomnieć radosne
orędzie o bezwzględnie wiążącej mocy owej miłości małżeńskiej, która
w Jezusie Chrystusie znajduje swój fundament i swoją siłę ”, FC, 20.
6
Por. KPK, kan. 1056.
7
Por. A. Sarmiento, dz. cyt., s. 267.
8
„Owa komunia małżeńska ma swoje korzenie w naturalnym uzupełnianiu się mężczyzny i kobiety i jest wzmacniana przez osobistą wolę małżonków dzielenia całego programu życia, tego, co mają, i tego, czym są”,
FC, 19.
9
Por. A. Sarmiento, dz. cyt., s. 267.
4
5
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Pierwotny zamysł Boga odnośnie nierozerwalności małżeństwa, można odnaleźć w Piśmie Świętym. Pierwsze rozdziały
Starego Testamentu (Rdz 2, 24) mówią, że chodzi o związek
intymny, pełny i trwały, nie zaś o zjednoczenie czasowe. Wierność małżeńska przedstawiana jest, szczególnie u proroków,
jako obraz wierności Boga swemu Przymierzu (Wj 34, 6), zaś
cudzołóstwo jest symbolem niewierności ludu wobec swego
Boga (Oz 4, 2; Jr 3, 6). Możliwość napisania listu rozwodowego (Pwt 24, 1) odnosiła się tylko do nielicznych i wyjątkowych
sytuacji. W Nowym Testamencie afirmacja nierozerwalności
małżeństwa staje się wyraźna i przypomina, że jest to pierwotny zamysł Boży (Mt 5, 32; 19, 3-9; Mk 10, 2 -12; Łk 16, 18).
Pewną trudność, dotyczącą nierozerwalności małżeństwa, nastręcza stwierdzenie Jezusa: „Kto oddala swoją żonę, chyba
w przypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo”
(Mt 19, 9 i Mk 10, 1-2). Według niektórych autorów klauzulę
„chyba” i „poza” należy rozumieć w znaczeniu włączającym
jako: „nawet”. Inni zaś szukają rozwiązania w znaczeniu terminu „porneia”, który należy rozumieć nie jako cudzołóstwo,
ale jako wykrocznie seksualne, na przykład: konkubinat czy
związek kazirodczy, czyli związki, których nie można rozumieć jako prawdziwe małżeństwo. Można również znaleźć
teorię, która mówi, że odpowiedź Jezusa należy odnosić jedynie do możliwości separacji, nie zaś rozwodu10.
W kontekście postawionego przez faryzeuszy pytania: „Czy
wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?” (Mt 19,
3), można stwierdzić, że naturalne wymogi trwałości małżeństwa zostały wyraźnie przypomniane i wzmocnione przez samego Chrystusa, który objawił prawdę o nierozerwalności

10

Por. A. Sarmiento, dz. cyt., s. 270-277.
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małżeństwa11. Przynależy ona bowiem do istoty małżeństwa
i nie jest warunkiem zewnętrznym, dodanym do małżeństwa,
lecz istotnym wymiarem wspólnoty małżeńskiej i raz ustanowiona, nie może być już rozwiązana. Błędem jest mówić o nierozerwalności ludzkiej i sakramentalnej, ponieważ chodzi
o jedną nierozerwalność wyposażoną w nowy fundament, mający swoje źródło w sakramencie małżeństwa12. Warto przytoczyć racje przemawiające za nierozerwalnością małżeństwa.
Najpierw nierozerwalności domaga się sama natura małżeństwa. Przez sakrament małżeństwa dochodzi pomiędzy małżonkami do przymierza, czyli wzajemnego oddania się sobie
na wyłączność, które nie oznacza traktowania małżonka jako
własności, lecz podjęcie zobowiązania do miłości wiernej, nieodwołalnej i wyłącznej. Nierozerwalność jest również potrzebna i konieczna dla dobra samych małżonków. Jest to pewnego rodzaju gwarancja i zabezpieczenie, że druga strona
pozostanie w małżeństwie nie tylko w radości, ale również
i wtedy, gdy będzie ciężko. Daje ona małżonkom poczucie
bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej, a z drugiej strony skłania do stawienia czoła problemom. Potrzebna jest ona też dla
dobra dzieci, ponieważ do pełnego rozwoju osobowego potrzebują one trwałego związku swoich rodziców, który gwarantuje miłość, ciepło, życzliwość, poczucie bezpieczeństwa.
Racją przemawiającą za nierozerwalnością małżeństwa jest
również dobro narodu i Kościoła13.
Por. J. Gręźlikowski, Ślubuję Ci… miłość, wierność i uczciwość.
Przewodnik dla pragnących zawrzeć sakrament małżeństwa, Włocławek
2011, s. 21.
12
Por. A. Sarmiento, dz. cyt., s. 267-267.
13
Por. W. Szewczyk, Przygotowanie do sakramentu małżeństwa i życia
w rodzinie, Marki 2012, s. 158-162.
11
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Niestety często nierozerwalność rozumiana jest w sposób
negatywny, tylko jako brak możliwości zawarcia kolejnego
związku małżeńskiego. Oczywiście w takim rozumieniu nie
ma błędu, ale nieodzowne jest spojrzenie na związek mężczyzny i kobiety z perspektywy procesu obdarowania sobą. Jeśli
jest to związek na całe życie, to ważne jest wypracowanie takiej formuły wzajemnego bycia, w której więź małżeńska okaże się silniejsza od czynników odrywających ich od siebie.
Oczywiście formuła trwałości małżeństwa w każdym przypadku będzie tak oryginalna, jak tworzące ją osoby14. Nierozerwalność ma ścisły związek z jednością małżeńską. Kiedy zatem małżonkom zaczyna się wydawać się, że lepiej zacząć
„budować nowe” niż „naprawiać stare”, to najprawdopodobniej z ich jednością małżeńską nie jest najlepiej. Nierozerwalność zabezpiecza jedność małżeńską, ale również z niej wynika, dlatego należy nieustannie pytać, co umacnia ją umacnia,
a co ją osłabia?
Konflikty małżeńskie, kryzysy, sytuacje trudne
Po uroczystościach zaślubin szybko usychają kwiaty, prezenty pokrywają się kurzem, a ciągły uśmiech pozostaje tylko
na zdjęciach. Tymczasem przed małżonkami zaczynają stawać
zadania, domagające się podejmowania trudnych decyzji. Naturalnie zatem dochodzi do konfrontacji różnych sposobów
postrzegania rzeczywistości, postaw życiowych czy sposobów
rozwiązywania problemów. Zaczynają pojawiać się pierwsze
konflikty, tzw. „ciche dni”, pierwsze łzy i rozczarowania. MożPor. K. Wojaczek, Profilaktyka kryzysu małżeństwa, Lublin 2013,
s. 80-81.
14
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na oczywiście udawać, że nic szczególnego się nie dzieje, ale
trudności chowane do szuflady, prędzej czy później przypomną o sobie. Ucieczka, wyparcie, agresja to nienajlepsze sposoby radzenia sobie z problemami. Co więc robić? Pomocne
może okazać się stwierdzenie, że szczęśliwe małżeństwo to
nie takie, które nie ma żadnych problemów, bo takie prawdopodobnie nie istnieje, lecz takie, które potrafi sobie z nimi radzić. Konflikty nie rozwiązane będą się nawarstwiać, skutkując kryzysem czy nawet rozpadem związku.
Podejmując problem konfliktu należy podkreślić, że jest to
jeden z najbardziej złożonych spośród wszystkich procesów
interpersonalnych. W swojej najbardziej podstawowej formie
oznacza zaburzone porozumienie pomiędzy powiązanymi ze
sobą jednostkami, np. małżonkami15. Najogólniej konflikty
można podzielić na intra- i interpsychiczne16. W.W. Wilmot
i J.L. Hocker mianem konfliktu określają spór przynajmniej
dwóch współzależnych stron, które dają temu wyraz. Owe
strony uznają, że ich cele są niezgodne, a zasoby ograniczone,
oraz stwierdzają, że wzajemnie przeszkadzają sobie w realizacji swoich celów17. W. Szewczuk konfliktem nazwał sytuację
przeciwstawnych motywów, zamierzeń, działań jednego człowieka albo dwóch lub więcej ludzi, od chwili ich uświadomienia18. M. Ryś istotę konfliktu upatruje w zderzeniu przeciwstawnych potrzeb, poglądów, dążeń i oczekiwań19. Dla
R. Jaworskiego konflikt to zderzenie, spór, wymiana zdań,
Por. R. Jaworski, Harmonia i konflikty, Warszawa 2004, s. 137.
Por. tamże, s. 145.
17
Por. W. W. Wilmot, J. L. Hocker, Konflikty między ludźmi, Warszawa
2011, s. 32.
18
Por. W. Szewczuk, Słownik psychologiczny, Warszawa 1979, s. 121.
19
Por. M. Ryś, Konflikty w rodzinie. Niszczą czy budują?, Warszawa
1998, s. 5.
15
16
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dysputa, co nie od razu musi oznaczać agresję20. Konflikt interpersonalny ma miejsce zwykle między bliskimi osobami,
np. mężem i żoną, rodzicami i dziećmi. Warto podkreślić, że
bez pewnego stopnia wzajemnej zależności nie byłoby żadnego konfliktu, a obie strony mogłyby robić dokładnie to, na co
mają ochotę21.
Chcąc stworzyć obraz najczęstszych konfliktów małżeńskich, należy wziąć pod uwagę fazę życia małżeństwa i rodziny, ponieważ innego rodzaju trudności będą występowały u ludzi wkraczających w małżeństwo, inne zaś u rodziców
przeżywających odejście z domu już dorosłych dzieci. Za
J. Willim możemy wyróżnić cztery fazy rozwoju rodziny22
i charakterystyczne dla tych faz konflikty:
• Faza tworzenia związku małżeńskiego – podejmowane są
w niej nowe zadania, określane są role i obowiązki, co
może skutkować poważnymi konfliktami. Następuje konfrontacja marzeń i oczekiwań z rzeczywistością, ujawniają
się dotychczasowe przyzwyczajenia, ukrywane nałogi lub
chęć „wychowania” współmałżonka zgodnie ze swoimi
wzorcami. Tego typu próby prowadzą do powstawania napięć i poczucia braku zrozumienia. Szczególnie trudne konflikty wywołują nieprawidłowe relacje z teściami. Okresem, w którym konflikty mogą się nasilić, jest czas
narodzenia dziecka, które może być postrzegane jako zagrożenie dla wolności i swobody.
• Faza rozwoju i awansu – konflikty w tym czasie związane
są z ustaleniem proporcji pomiędzy pracą zawodową a obowiązkami domowymi, podziałem obowiązków i wchodze20
21
22

Por. R. Jaworski, dz. cyt., s. 135.
Por. tamże, s. 147.
Por. F. Fischaleck, Uczciwa kłótnia małżeńska, Warszawa 1990, s. 79.
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niem w role rodzicielskie. Do najczęściej wymienianych
sfer konfliktów należą w tym okresie: sprawy finansowe,
gospodarstwo domowe, życie seksualne, czas wolny, życie
zawodowe, dzieci i przyjaciele.
• Faza wieku średniego – wszelkiego typu rozczarowania
i niepowodzenia zawodowe przenoszone są często na teren
domu, wywołując spięcia, konflikty i nieporozumienia.
Szczególnie rozległym polem konfliktów rodzinnych mogą
stać się nieprawidłowe postawy rodzicielskie wobec dorastających dzieci. Natomiast w czasie odejścia dzieci
z domu, który wyzwala pokusę zatrzymania dziecka przy
sobie, mogą pojawiać się konflikty i kryzysy w samym małżeństwie rodziców. Uwolnieni od obowiązków rodzicielskich, jeśli dotychczas nie pielęgnowali należycie więzi
małżeńskiej, mogą teraz odczuwać poczucie pustki i obcość.
• Faza starości – konflikty związane są w tym czasie z poczuciem niepewności, bezwartościowości i zmniejszeniem się
sił witalnych. Przejście na emeryturę może spowodować
poczucie bycia niepotrzebnym. W tym okresie nasilają się
dotychczasowe napięcia i konflikty. W wieku starszym
może dojść do poważnych konfliktów wewnętrznych, przeżywania bilansów życiowych, porównywania siebie z innymi23.
Jeśli zatem przyjmiemy, że w zdrowych relacjach małżeńskich pewna doza konfliktów jest zupełnie normalna24, to warto postawić zasadnicze pytanie o ich wpływ na nierozerwalność małżeństwa? Innymi słowy czy różnego rodzaju trudy
Por. M. Ryś, dz. cyt., s. 7-19.
Por. A. L. McGinnis, Sztuka miłości. O sekretach trwałego szczęścia
w małżeństwie, Warszawa 2005, s. 155.
23
24
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i problemy prowadzą do umocnienia miłości w małżeństwie
czy też do rezygnacji i rozpadu?25 Szukając odpowiedzi na te
pytania należy podkreślić, że konflikty stanowią zarazem szansę, jak i zagrożenie, ponieważ z jednej strony pozwalają rozpoznać, że dotychczasowe relacje okazały się niewystarczające i domagają się zmiany, a z drugiej strony zmuszają niejako
do poszukiwania nowych możliwości udoskonalania dotychczasowych zasad współpracy pomiędzy małżonkami26.
Ze względu na skutki, jakie w życiu małżeńskim wywołują
konflikty, można je podzielić na integrujące i dezintegrujące.
Wynikiem konfliktów integrujących jest całkowite oczyszczenie, wzrost poczucia bliskości, zrozumienia i zaufania. Uczestnicy konfliktu przebaczają sobie wzajemnie urazy i dążą do
pojednania. Wzrasta ich poczucie wartości, uzyskują „nowy
grunt pod nogami”, są ubogaceni o nowe informacje. Natomiast w konfliktach dezintegrujących ludzie odchodzą od siebie oddaleni, z poczuciem krzywdy, żalu, z lękiem i chęcią
mściwości. Mają poczucie, że są niezrozumiani, że usuwa się
im grunt pod nogami. Pierwsza kategoria konfliktów dotyczy
konkretnych faktów, nie urażają one godności drugiej osoby,
emocje są wyrażane w sposób szczery, komunikacja jest jasna,
a kierunek podejmowanych działań jest wyraźnie określony.
Druga grupa konfliktów dotyczy przede wszystkim przypuszczeń i domysłów, towarzyszy im często agresja słowna, zaangażowanie nie jest dwustronne; żadna ze stron nie chce też
wziąć odpowiedzialności za zaistniałą sytuację27.
W jaki sposób mają zatem postępować małżonkowie, kiedy
konflikt już się pojawi? Jak go rozwiązać, aby przyczynił się
25
26
27

Por. W. Szewczyk, dz. cyt., s. 261-262.
Por. R. Jaworski, dz. cyt., s. 152.
Por. tamże, s. 21-22.

234

Nierozerwalność małżeństwa – relikt przeszłości czy szansa na sukces?

do scalenia i umocnienia jedności małżeńskiej? Podstawą jest
zawsze zaakceptowanie faktu jego zaistnienia oraz podjęcie
konstruktywnego sposobu poradzenia sobie z nim28, w czym
pomaga przyjęcie i przestrzeganie podstawowych zasad, takich jak: traktowanie uczestników konfliktu jako osób równych sobie, poszanowanie godności człowieka, przekazywanie
własnych uczuć i emocji wywołanych przez problem, wskazanie na konkretne fakty, autentyczne poszukiwanie rozwiązań,
przebaczenie, wypełnienie postanowień29.
Umiejętność rozwiązywania konfliktów przyczynia się do
pogłębienia więzi rodzinnej, przeanalizowania i zrozumienia
problemów, bardziej dojrzałych postaw małżeńskich i rodzicielskich. Wymaga to zdolności przebaczania, akceptowania
poglądów drugiego człowieka, przyznawania się do swoich
błędów i niekompetencji, a także przepraszania30. Nie bez znaczenia, jeśli chodzi o integrujący sposób rozwiązywania konfliktów, jest dojrzałość osobowościowa małżonków31. Jej brak
utrudnia rozumienie i zaakceptowanie współmałżonka oraz rodzi przekonanie, że sytuacja konfliktowa powstała z winy drugiej strony. Objawia się odmową zaangażowania w przezwy-

Por. tamże, s. 140.
Por. M. Ryś, dz. cyt., s. 23-25.
30
Por. M. Ryś, dz. cyt., s. 26-27.
31
Dojrzałość osobowa wyraża się w podejmowaniu właściwej odpowiedzialności za siebie, za współmałżonka, za rodzinę, trosce o dobro każdego członka rodziny. Człowiek o dojrzałej osobowości adekwatnie postrzega rzeczywistość, jest obiektywny w ocenach i osądach, akceptuje
siebie i innych, jest wierny swoim ideałom, wartościom i normom moralnym. Nawiązuje głębokie i trwale więzi z najbliższymi osobami, a w stosunku do wszystkich ludzi jest życzliwy, por. A. H. Maslow, W stronę psychologii istnienia, Warszawa 1986.
28
29
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ciężanie konfliktu, czy też wykorzystaniem własnej pozycji
dla uzyskania przewagi nad partnerem32.
Wśród warunków koniecznych do rozwiązania konfliktów
szczególną miejsce zajmuje przebaczenie oraz na wypełnienie
podjętych postanowień. Otóż przebaczenie jest bardzo ważną
częścią wygaszania konfliktu i powinno być całkowite, zupełne, szczere i wzajemne. Powinno obejmować sferę intelektualną, to znaczy przyjąć, że druga strona może mieć inne stanowisko w spornej kwestii i emocjonalną, to znaczy, że
przebaczenie ma obejmować „serce”. Winno być potraktowane serio, bez wracania do wydarzeń. Jeśli konflikt ma mieć
charakter integrujący, jego uczestnicy muszą wypełnić podjęte
postanowienia. Brak tego elementu może stać się przyczyną
następnego konfliktu i podważyć szczerość intencji33.
Znaczenie sakramentu pokuty i rachunku sumienia
Jan Paweł II w adhortacji Reconciliatio et paenitentia podkreśla, że konflikty są zawsze znakami podziału, które swoje
źródło mają w samym człowieku: podzielonym i poranionym.
Językiem wiary owa „rana” zwana jest grzechem34. W takim
ujęciu konfliktu, umacnianie jedności małżeńskiej, co za tym
idzie nierozerwalności, będzie polegać na walce z grzechem,
która nie jest możliwa bez pomocy Bożej.
Małżonkowie ze swoimi problemami nie są sami, bowiem
oprócz ludzkich sposobów radzenia sobie z nimi, poprzez sakrament małżeństwa zostali wyposażeni przez Boga w ko32
33
34

Por. M. Ryś, dz. cyt., s. 20.
Por. tamże, s. 25.
ReP, 2.
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nieczne łaski, aby wzmacniać swoją miłość. Trzeba tym samym podkreślić, że Pan Bóg działa nie tylko w momencie
zawierania ślubu, ale przez całe życie małżeńskie35. W kontekście konfliktów, szczególną uwagę należy zwrócić na sakrament pokuty i pojednania, który przyjęty świadomie i dobrowolnie, niszczy grzech i staje się zbawczym znakiem
przemiany małżonków36. Boże przebaczenie jest zawsze dobrowolne, nie jest darem uzyskiwanym na podstawie aktów
pokutnych człowieka. Z drugiej strony nie może być ono skuteczne bez nawrócenia człowieka37. Przebaczenie dane darmo
nie jest z pewnością tanią łaską, ale ze względu na to, że przychodzi jako niezasłużone, jest bardziej wymagające i pobudzające do wewnętrznej odnowy38.
Sakrament pokuty i pojednania w rodzinie ma wielkie znaczenie zbawcze. Wzajemne przebaczenie i zadośćuczynienie
małżonków, właściwe relacje dzieci do rodziców i rodziców
do dzieci przynoszą uświęcenie i przyczyniają się do budowania Królestwa Bożego. Ponadto sakrament pokuty pomaga
przetrwać trudne chwile, kryzysy rodzinne, odbudować utraconą więź z bliskimi oraz całym Kościołem39. Ci, którzy przyPor. W. Szewczyk, dz. cyt., s. 270.
Por. A. Bławat, Rachunek sumienia małżonków środkiem nawrócenia i wzajemnego doskonalenia, w: E. Bogurad, B. Bassa, K. Wolski (red.),
Posługa spowiedników w realizacji powołania małżeńskiego. Materiały
z Sympozjum na temat Dokumentu Papieskiej Rady ds. Rodziny: Vademecum dla spowiedników. O niektórych zagadnieniach moralnych dotyczących życia małżeńskiego, Łomianki 1999, s. 92-94.
37
Por. H. U. Balthasar, Jezus i przebaczenie, Communio (1984) nr 5,
s. 48-55.
38
Por. K. Lehman, Utracona zdolność nawrócenia, Communio (1984)
nr 5, s. 83.
39
Por. A. J. Ołów, Podstawy biblijne sakramentu pokuty i pojednania,
w: E. Bogurad, B. Bassa, K. Wolski (red.), dz. cyt., s. 90.
35
36
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stępują do sakramentu pokuty i pojednania, doświadczają
w nim miłosierdzia Bożego, które pozwala im przemieniać się
wewnętrznie, tak by tworzyć jedność z Bogiem i z innymi
ludźmi.
Do spowiedzi trzeba się przygotować. Tradycja Kościoła
ustaliła pięć warunków, które trzeba spełnić, aby spowiedź
była dobra40. Grzesznik musi mieć świadomość popełnionych
grzechów, w czym pomaga mu sumienie. Temu procesowi służy właśnie rachunek sumienia, który jest niejako spojrzeniem
na siebie oczami Boga41. Budzi on często negatywne skojarzenia, ze względu na słowo „rachunek”, które może sugerować
potrzebę matematycznej wręcz dokładności w rozliczaniu się
z Bogiem. W rachunku sumienia nie chodzi jednak tylko o jurydyczne „liczenie” grzechów. Oczywiście uznając potrzebę
wyznania wszystkich grzechów ciężkich, należy pamiętać,
żeby nie zagubić tego, co najważniejsze, czyli istoty grzechu.
Wiele osób, szczerze pobożnych, wyliczając grzechy, nie umie
jednak oderwać się od siebie, by móc dostrzec miłosierdzie
Boga. Rachunek sumienia nie więc jest „rachowaniem się”
niewolnika z panem, oskarżonego z sędzią, podwładnego
z przełożonym. To raczej badanie swojego serca, które może
być nazwane dialogiem o wzajemnej miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga. Warunkiem dobrego rachunku sumienia jest doświadczenie miłości Boga, które zakłada wiarę
w Niego. Tak rozumiany nie jest przykrą praktyką, ale refleksją nad odpowiedzią na miłość Boga42. Człowiek wierzący powinien potraktować rachunek sumienia jako serdeczną modliPor. W. Świerzawski, Nawracajcie się i czyńcie pokutę. Sakrament
pokuty i pojednania, Wrocław 1984, s. 163-164.
41
Por. A. Radecki, Jak się spowiadać? Vademecum penitenta, Kraków
2008, s. 27-30.
42
Por. J. Augustyn, Sakrament pojednania, Kraków 2009, s. 59-61.
40
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twę, dzięki której wchodzi w relację z Bogiem, na płaszczyźnie
sumienia. Jej celem jest wejście w świat prawdy i wzięcie odpowiedzialności za swoje decyzje. Prowadzi to z kolei do skruchy serca i nawrócenia oraz wstąpienia na nową drogę43.
Dla małżonków ważne jest, aby wspólnie przygotowali się
do spowiedzi, ponieważ jest to szczególna okazja do stanięcia
w prawdzie i szczerości wobec siebie nawzajem, co pozwoli
uświęcić się wzajemnie, obdarzyć miłosiernym spojrzeniem
współmałżonka i doprowadzi do bardziej intensywnej miłości
małżeńskiej44. Pytania w rachunku sumienia małżonków powinny poruszać sfery: praktyki miłości małżeńskiej, stosunku
do trwałości węzła małżeńskiego i posługi przekazywania życia, współpracy z Bogiem w dziedzinie przekazywania życia
i procesie wychowania swoich dzieci. Ważną sprawą, która
może się pojawić jest uczestniczenie w grzechu współmałżonka. Jeżeli strona niewinnie uczestniczy w grzechu małżonka,
jej zachowanie nie jest sprzeczne z dążeniem do świętości. Istnieją jednak sytuacje, w których współudział w grzechu współmałżonka jest zawsze niedopuszczalny (użycie środków wczesnoporonnych). Małżonkowie przeprowadzając rachunek
sumienia nie powinni koncentrować się na rzeczach przypadkowych i nie powinni pomijać tego, co jest rzeczą rzeczywiście ważną. Winni dotrzeć do najgłębszych zakamarków swego serca, wnikając dzięki sumieniu w szkodliwe przywiązania,
aby wyprostować ścieżki postępowania45.
Czy w rachunku sumienia należy korzystać z jakiejś pomocy? Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje, że do spowie43
44

s. 182
45

Por. A. Radecki, dz. cyt., s. 30-33.
Por. J. Marin, Sakrament pojednania. Cud miłości, Kraków 2007,
Por. A. Bławat, art. cyt., s. 95-99.
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dzi należy przygotować się poprzez rachunek sumienia, przeprowadzony w świetle słowa Bożego, zwłaszcza katechez
moralnych Ewangelii i Listów Apostolskich46. Pomoc w jego
przeprowadzeniu mogą stanowić gotowe kwestionariusze pytań i podpowiedzi. Ten sposób pozwala na wewnętrzny rozwój
człowieka, ponieważ uwrażliwia sumienie i rozszerza spojrzenie na wiele zagadnień, które mogłyby zostać niezauważone.
Wzory takich rachunków, publikowane w rozmaitych książeczkach i broszurach, są bardzo pomocne, a dla osób, które
spowiadają się bardzo rzadko, niemal niezbędne. Nieszczęście
może pojawić się jednak wtedy, gdy dany schemat, nie
uwzględnia drogi powołania, wykształcenia, wykonywanego
zawodu. Istnieje również ryzyko związane z bezkrytycznym
posługiwaniem się tymi opracowaniami, choćby tworzyli je
najlepsi specjaliści od życia duchowego. Niemożliwe jest bowiem podanie takiej liczby szczegółów, by każdy człowiek
znalazł to, co mu odpowiada. Korzystając zatem z gotowych
wzorców rachunków sumienia należy skoncentrować się na
tym, co najważniejsze, wystrzegając się rutyny. Po uchwyceniu istoty rachunku sumienia człowiek powinien wypracować
własny sposób stawania w prawdzie przed Bogiem47. Oczywiście można posłużyć się jednym z gotowych opracowań,
oprócz wydrukowanych pytań należy jednak mieć własne
„Katechizm Kościoła Katolickiego” wskazując na istotne elementy
sakramentu pokuty i pojednania, mówi o aktach penitenta, do których zalicza: żal w sercu, wyznanie grzechów i zadośćuczynienie. Pierwsze miejsce
zajmuje tutaj, nie tradycyjnie wymieniany rachunek sumienia, ale żal za
grzechy, rozumiany jako „ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości”. Warto więc podkreślić, że krótką wzmiankę o rachunku sumienia, możemy odnaleźć dopiero
w szerszym kontekście zagadnienia żalu za grzechy, por. KKK 1448-1454.
47
Por. A. Radecki, dz. cyt., s. 53-56.
46
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spojrzenie na swoje życie, którego przecież nie obejmie żaden
rachunek sumienia. Dobrze jest trzymać się jakiegoś klucza,
np. Dekalogu, przykazań kościelnych czy obowiązków stanu.
Od czasu do czasu należy zmienić metodę uświadamiania sobie swoich grzechów. Niektórzy czynią na początku ogólny rachunek sumienia dotyczący relacji do Boga, bliźnich i wywiązywania się z obowiązków powołania, a następnie próbują
zastanowić się nad każdym z nich bardziej szczegółowo48.
Doświadczenie pokazuje, że dla bardzo wielu ludzi rachunek sumienia jest trudny, a z drugiej strony najbardziej lekceważony i niedoceniany. Powody takiego stanu rzeczy wydają
się oczywiste – nikt nie lubi przyznawać się do swoich błędów, zwłaszcza wtedy, gdy tak trudno się z nich poprawić.
Można wymienić wiele przyczyn oporów przed wprowadzeniem rachunku sumienia, jako stałego elementu życia duchowego: strach przed stawianiem sobie wymagań, lenistwo duchowe, brak czystości intencji, rutyna, brak odniesienia
rachunku sumienia do słowa Bożego, powierzchowność, brak
konkretnych postanowień. Chodzi tu o powody, dla których
ludzie usprawiedliwiają niewłaściwe zachowanie, nie dostrzegając własnych win49.
Rachunek sumienia to pierwszy warunek dobrej spowiedzi.
Warto jednak zachęcić małżonków do tego, aby był on również ich codzienną wspólną praktyką duchową, która prowadzi
od refleksji i podjęcia określonych decyzji do stanowczego
działania50. To rodzaj badań, dzięki którym sprawdzamy, co
uczyniliśmy do tej pory ze skarbem naszego życia. To sposób,
Por. K. Fryzeł, Jak zadbać o swoją… spowiedź, Kraków 2012, s. 77-79.
Por. A. Radecki, dz. cyt., s. 25-37.
50
Por. M. Dziewiecki, Co czynię ze skarbem mego życia? Rachunek
sumienia dla młodzieży, Częstochowa 2006, s. 117-118.
48

49
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by nie zaskoczyła nas jakaś poważna „życiowa choroba”. Nie
jest on celem samym w sobie, lecz punktem wyjścia w pracy
nad sobą, w oparciu o prawdę51. Systematycznie podejmowana
praktyka rachunku sumienia prowadzi do: większej świadomości życia, pomnażania pragnienia dobra, gorliwości duchowej, wielkoduszności w spełnianiu trudnych obowiązków, niesienia pomocy innym52. Dobrze przeprowadzony rachunek
sumienia, bez oszukiwania siebie i bez ukrywania tego co zawstydza, odbyty w poczuciu bliskości Boga, rozbudza pragnienie lepszego życia53.
Summary
The indissolubility of marriage, understood as the duration
of the relationship, even unto death, for many people today it
seems something outdated. Union of a man and a woman is today often conceived as a short-lived adventure that does not
require hard work and effort. Sometimes even small conflicts
affect the relationship breakdown. We must therefore take
a pastoral reflection on a new way of explaining the value of
the indissolubility of marriage and the ways of its implementation by the spouses. It seems that an irreplaceable role to play
here the sacrament of penance and self-examination spouses.

51
52
53

Por. A. Radecki, dz. cyt., s. 26.
Por. tamże, s. 40-41.
Por. A. Bławat, art. cyt., s. 99.
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Charakterystyka miłości
w ujęciu ks. Józefa Tischnera
Characterization of love in reflection of Joseph Tischner
Zdefiniowanie miłości zdaje się być niemożliwe, bo miłość niejedno ma imię. Człowiek przeżywa miłość, każdy jakąś swoją i na
swój sposób, ale często tak trudno powiedzieć mu, czym ona jest.
Także wśród pogan funkcjonowało pojęcie miłości, a przecież tak odmienne od jej chrześcijańskiego znaczenia. W pogaństwie bogowie miłowali ludzi, ale jedynie na tyle, na ile ludzie
ci przypominali bogom ich samych. Można więc powiedzieć, że
w ludziach miłowali samych siebie. Również miłość między
ludźmi opiera się w świecie pogan na interesowności. Człowiek
miłuje drugiego najczęściej ze względu na pewną korzyść, miłuje drugiego, gdy ten drugi może uzupełnić jego braki. „Człowiek jest słaby, więc kocha każdego, kto jest w stanie pomnożyć
jego moc- czy to bożka, czy potężniejszego od siebie człowieka.
Człowiek jest krótkowzroczny, więc kocha tego, kto widzi lepiej i dalej. Tak więc także człowiek zasadniczo nie wychodzi
w miłości poza krąg samego siebie i gdy kocha, naprawdę siebie
kocha, a nie innych. Kocha drugiego przy założeniu, że on sam
jest tym pierwszym, o którego chodzi naprawdę”1.
J. Tischner, Miłość nas rozumie: rok liturgiczny z księdzem Tischnerem, wyd. Znak, Kraków 2001, s. 45.
1
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W chrześcijańskim rozumieniu miłości rzecz ma się zupełnie inaczej. Gdy więc mówimy o miłości, jednej z cnót teologalnych, to chodzi nam właśnie o tę pełnię miłości w rozumieniu religijności chrześcijańskiej, ewangelicznej, która jest tak
daleka od pogańskich wyobrażeń.
I choć trudno o definicję miłości, to jednak można podjąć
próbę jakiegoś jej scharakteryzowania. Taką próbę niejednokrotnie podejmował w swej refleksji ks. Józef Tischner.
1. Miłość ewangeliczna
Skoro powiedziane jest, że Bóg jest miłością – a zdanie to
jest dla chrześcijaństwa kluczowe – trzeba coś z tej miłości
zrozumieć, by przybliżyć sobie zrozumienie Boga2. Czym zatem jest ta miłość ewangeliczna, miłość Tego, kto „przeszedł,
dobrze czyniąc”?3. Otóż miłość ewangeliczna ma swój początek w odkryciu biedy drugiego człowieka. Człowiek znalazł
się w sytuacji jakiegoś zagrożenia i czeka go jakaś zguba. Tu
wyłania się ta istotna różnica między miłością w rozumieniu
pogańskim, greckim, a miłością ewangeliczną. W Ewangelii
bowiem miłość nie rodzi się z odkrycia piękna drugiego człowieka, jak jest u Platona4. Nie jest istotne to, że człowiek jest
piękny, lecz to, że jest zagrożony. Oczywiście, musi być dana
jakaś wartość drugiego, by można było dostrzec jego zagrożenie. Jest ono bowiem zawsze zagrożeniem jakiejś indywidualnej, niezastępowalnej wartości. „Istotne jest to, że ty jesteś ty.
J. Tischner, Jak żyć?, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1990, s. 244.
3
Zob. J. Tischner, Miłość nas rozumie..., dz. cyt., s. 45.
4
Por. Platon, Uczta, wyd. Sic!, Warszawa 2012.
2
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Jeśli Ty zginiesz, nikt cię nie zdoła zastąpić. (…) To Ty wymaga ochrony”5. Zatem miłość ewangeliczna u swych podstaw
ma odkrycie biedy drugiego człowieka i zarazem dostrzeżenie
i uznanie wartości, jaką jest ten człowiek. Z tym wiąże się ściśle pojęcie inności.
Miłość ewangeliczna jest to od początku miłość tego, co
inne. Choć Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, jednak przez upadek pierwszych ludzi ten obraz, to podobieństwo zostały w człowieku w pewnym sensie zdeformowane. Tischner stwierdza nawet, że w następstwie upadku są
one raczej „dodatkowym powodem oskarżenia człowieka niż
miłości do niego. Popatrz, człowieku, kim jesteś – obrazem,
który zniszczył siebie i Boga w sobie!”6. Bóg jest dobry, jest
pełnią Dobra. Człowiek natomiast wszedł w zło. Oto, co sprawił grzech pierworodny – człowiek stał się radykalnie inny od
Boga. Zło oddala człowieka od człowieka, a jeszcze bardziej
oddala człowieka od Boga, bo tylko Bóg wie, czym jest zło.
By przekroczyć to oddalenie potrzeba potęgi miłości Boga –
tej miłości, która zbawiła człowieka7.
Tu zaczyna wyłaniać się tajemnica miłości. W Biblii miłość
jest miłością Boga8 i miłością bliźniego9. Jezus przykazania
tych dwu miłości, które pojawiały się w różnych fragmentach
Starego Testamentu, ale nie były łączone ze sobą, połączył
w jedno przykazanie, które określił jako pierwsze i największe10.
J. Tischner, Miłość niemiłowana, Wydawnictwo Sławomira Grotomirskiego, Kraków 1993, s. 46-47.
6
J. Tischner, Miłość nas rozumie..., dz. cyt., s. 46.
7
Tamże, s. 46.
8
Por. Pwt 6, 5.
9
Por. Kpł 19, 18.
10
Por. Mt 22, 37-40.
5
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Miłość w Biblii jest zarazem doświadczeniem dobra. Abraham, który słyszy wezwanie Boga, doświadcza wybrania. Odpowiada: „Oto jestem” i tym samym na wybór odpowiada wyborem. Nie chodzi tu o doświadczenie piękna. Doświadczenie
wybrania nie jest dostępne dla zmysłów. Chodzi o doświadczenie dobra. Dobra nie widać, ale mimo to można je wybrać.
Oto, czym jest miłość: na wybór odpowiadać wyborem11. Zarówno zagadnienie wyboru, jak i dobra, zostanie rozwinięte
przy okazji omawiania cech miłości.
2. Podstawowe miłości człowieka
Człowiek nosi w sobie trzy podstawowe miłości: do samego siebie, do bliźniego i do Boga. Podstawowym zadaniem
człowieka jest pojednanie tych trzech miłości w swym życiu.
Jednak między tymi trzema miłościami często pojawia się antagonizm, niezgoda. „Ten konflikt między trzema miłościami
jest źródłem ludzkiej winy. Dopóki człowiek nie pojedna ze
sobą tych trzech miłości, będzie niósł w sobie poczucie winy.
Niezależnie od tego, jaki czyn byłby czynem wyzwalającym
świadomość winy, zawsze u jego źródeł znajdziemy dramat
potrójnej miłości”12.
2.1. Miłość samego siebie

Miłość do siebie samego jest naturalna dla człowieka. Co
więcej, ona jest konieczna, by mogła zaistnieć miłość do bliźniego. Powiedziane jest przecież byśmy miłowali bliźniego
swego jak samego siebie. Najpierw musi więc nastąpić uzna11
12

Zob. J. Tischner, Miłość niemiłowana, dz. cyt., s. 52.
J. Tischner, Miłość niemiłowana, dz. cyt., s. 78.
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nie miłości dla samego siebie. To dopiero daje człowiekowi
miarę miłości do bliźnich13.
Różne są źródła miłości do samego siebie i różny jest jej zakres. Najpierw jest coś, co nazywamy instynktem samozachowawczym. Jego zadaniem jest utrzymanie człowieka przy życiu i zapewnienie ciągłości gatunku ludzkiego. „Instynkt żąda
istnienia za wszelką cenę i bez żadnego warunku”14.
Innym przejawem miłości człowieka do siebie samego jest
jego ciągłe wzrastanie, pęd do rozwoju. Człowiek, by istnieć,
musi się rozwijać. „Rozum człowieka nieustannym wysiłkiem
dąży do osiągnięcia takiej doskonałości, która pozwoli mu na
zdobycie prawdy o życiu i o świecie. Wola człowieka wciąż
mężnieje (…). Także ludzkie przywiązanie do radości dojrzewa z wiekiem (…). Wszystkie te przejawy stawania się człowieka mają swe źródło w miłości siebie. Wtedy tylko można
podjąć trud stawania się, jeżeli się siebie umiłowało”15.
Jednak najbardziej zasadniczym źródłem miłości do samego siebie jest miłość Boga do człowieka. O istnieniu tej miłości świadczy istnienie człowieka. Gdyby Bóg nas nie miłował,
nie byłoby nas w ogóle. „Bóg miłuje każdego z nas tak, jakby
poza nami nie było na świecie żadnego innego człowieka”16.
Bóg nie miłowałby nas, gdybyśmy nie stanowili w Jego oczach
pewnego dobra, gdybyśmy choć odrobiny dobra nie nosili
w sobie. A przecież jesteśmy przez Boga umiłowani, a potwierdza to właśnie to, że jesteśmy, że istniejemy. Czyż nie jest
to powód, by człowiek samego siebie miłował? „Wiara, że jesteśmy przez Boga miłowani, że w Jego oczach jesteśmy
Por. J. Tischner, Pomoc w rachunku sumienia, wyd. Znak, Kraków
2009, s.20n.
14
J. Tischner, Jak żyć?, dz. cyt., s. 211.
15
Tamże.
16
Tamże.
13
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czymś, ta wiara staje się ostatecznym źródłem chrześcijańskiej
miłości samego siebie”17. Jednak miłość do siebie może ulec
wypaczeniu i popaść w jedną z dwu niebezpiecznych skrajności: ubóstwianie siebie lub nienawiść do siebie.
Pierwsze z wypaczeń miłości siebie, ubóstwienie siebie, polega na tym, że człowiek zawdzięcza wszystko samemu sobie, całe
swe szczęście i wszelkie dobro, którego doświadcza. W sobie
widzi jedynego sprawcę owego dobra i uważa, że jest do niego
zdolny bez Bożej pomocy. Po prostu nie wierzy w łaskę, w to, że
coś zostało mu dane, że Ktoś mu wpierw coś powierzył, by on
mógł później na tym budować. „Natomiast wierzy, że on sam
jest na miarę Boga. Wtedy to miłość własna nabrzmiewa w człowieku na miarę schorzenia. Już nie jest miłością siebie, ale ubóstwianiem siebie”18. Człowiek stawia siebie na miejscu Boga.
Miara miłości siebie pojawia się już na gruncie miłości
bliźniego. Jeśli miłość do siebie samego jest w człowieku
większa niż miłość do drugiego człowieka, wymaga natychmiastowej rewizji, popadła bowiem w błąd egoizmu19.
Drugą degeneracją miłości siebie jest jej odwrotność, czyli
nienawiść do siebie. Tischner pokazuje ją na przykładzie Judasza. Gdy Judasz zdał sobie sprawę, że pomógł w zamordowaniu Jezusa, doznał wstrząsu. Stracił do siebie resztki szacunku
i nie widział w sobie już żadnej wartości, żadnego dobra. Znienawidził samego siebie. „Popatrzył na dno swej duszy, która
odtąd miała być na wieczne czasy naznaczona piętnem zdrajcy
Syna Bożego i zobaczył samo błoto. Błoto należy unicestwić.
Judasz popełnił samobójstwo”20. Można powiedzieć, że tracąc
17
18
19
20

Tamże.
Tamże, s. 212.
Zob. J. Tischner, Pomoc w rachunku..., dz. cyt., s. 22.
J. Tischner, Jak żyć?, dz. cyt., s. 212.
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szacunek i miłość do samego siebie, Judasz popadł w kolejny
grzech. Człowiek musi bowiem pamiętać, że Bóg kocha go zawsze, także, gdy ten upada w zło i gdy dosięga najwyższej pogardy dla siebie samego. Bóg jest stale gotów przebaczyć, stale czeka i kocha. Człowiek, który nienawidzi samego siebie,
niejako podważa sens Bożej miłości do siebie, odrzuca tę miłość.
Tischner podkreśla, że miłość człowieka do siebie samego
dotyczy także ciała. Człowiek to wszak dusza i ciało. I ten cały
człowiek jest dobry w oczach Boga, czego potwierdzenie Tischner znajduje w biblijnym opisie stworzenia świata21.
Wszystko, co Bóg stworzył, było dobre i dobre było też ciało
człowieka. „Co więcej, było także piękne. To dobro i piękno
wymaga z natury miłości. Dobre i piękne ciało człowieka wymaga także miłości i tego wszystkiego, co z miłością idzie
w parze, wymaga troski i szacunku”22. Tischner wskazuje na
ogromną wartość ciała dla człowieka. Ciało jest „narzędziem
jego myślenia, kochania, modlitwy”23. Człowiek musi troszczyć się o swe ciało i nie zapominać o jego elementarnych potrzebach. Umniejszanie, ale też i wyolbrzymianie roli ciała, to
istotne błędy na gruncie miłości do samego siebie. Człowiek
często popada tu w jakąś skrajność. Pierwsza polega na tym,
że człowiek zaniedbuje swe ciało, a nawet gardzi nim, utożsamiając je ze źródłem ludzkiej grzeszności, traktując jak więzienie dla duszy, jak ciężar. Druga skrajność to kult ciała.
Wówczas działania człowieka koncentrują się tylko wokół
jego fizyczności i swą wartość mierzy on miarą wyglądu,
sprawności fizycznej. W miłości do swego ciała, tak jak w mi21
22
23

Zob. Rdz 1, 26n.
J. Tischner, Jak żyć?, dz. cyt., s. 213.
Tamże, s. 214.
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łości do samego siebie w ogóle, należy znaleźć złoty środek.
W przeciwnym razie, prędzej czy później każde z wypaczeń
obróci się przeciwko człowiekowi.
2.2. Miłość bliźniego

Drugą z podstawowych miłości człowieka jest miłość bliźniego. Jest ona pierwszą potrzebą człowieka, wyrazem jego
natury24. Człowiek ma miłować bliźniego jak samego siebie.
Zostało już w tej pracy powiedziane, jaka powinna być ta miłość do samego siebie. I teraz tę samą miarę miłości należy
przyłożyć do bliźniego. Najpierw jednak trzeba zastanowić
się, kim właściwie jest ten bliźni. Tischner podkreślał, że nigdy nie poznamy go do końca, nie sposób bowiem, by wniknąć w zakamarki duszy bliźniego. Pełne poznanie bliźniego
nie może więc być warunkiem miłowania go. Jaki zatem jest
powód, by człowiek miłował bliźniego? Otóż „bliźni to obraz
Boga i cena Krwi Jezusa. To dusza i ciało, to wolność, świętość, tajemnica powołania. Czyli bliźni to istota podobna do
nas”25. Tak, jak mnie Bóg wzywa po imieniu, tak wzywa mojego bliźniego. Tak jak za mnie Chrystus umarł na krzyżu, tak
i za mojego bliźniego oddał życie. Tak jak mnie Bóg miłuje,
tak też miłuje mojego bliźniego. Skoro Bóg kocha go, dlaczego ja miałbym mu skąpić miłości? „Ten bliźni stanowi znowu
pewną wartość. Jest godny podziwu w tym, czym jest, i w tym,
czym mógłby być. Jest godny szacunku. Ponieważ jest dzieckiem Bożym, nasza miłość do Boga musi iść przez miłość ku
niemu”26.
24

s. 125.
25
26

Zob. J. Tischner, Polski kształt dialogu, wyd. Znak, Kraków 2002,
J. Tischner, Jak żyć?, dz. cyt., s. 163.
Tamże.
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W Ewangelii pojawia się jeszcze jedna wskazówka dotycząca tego, jak powinno się miłować bliźniego,nie tylko miarą
miłości do siebie samego. Jezus mówi bowiem: „Miłujcie się,
jak ja was umiłowałem”27. Jest to jeszcze bardziej konkretne
wskazanie28. Bliźni to nie jest jedynie ten, który nas wpierw
pokochał, który wzbudza nasze dobre odczucia i który ofiarowuje nam jakieś dobro. Miłości nie można uzasadniać jakąś
pożądaną przez nas wartością, którą akurat w bliźnim odnajdujemy. Bliźni to także nieprzyjaciel, ten, który nie chce dla
nas dobra, który źle nam życzy. Oto trud miłości bliźniego:
miłość do nieprzyjaciół. Ona po ludzku jest niewykonalna.
Tylko w świetle nauczania Chrystusa, w Jego naśladowaniu,
można miłować nieprzyjaciela. Ta miłość między ludźmi ma
być bliską analogią do miłości między Bogiem a człowiekiem29. „Jeżeli chcesz żyć, jak żyje Bóg, kochać jak kocha
Bóg, kochaj nieprzyjaciół”30. Wezwanie do miłości bliźniego,
do miłości nieprzyjaciela, jest wezwaniem do naśladownictwa.
Ta miłość do nieprzyjaciół jest zawsze jakimś heroizmem,
przekroczeniem samego siebie i świadczy o sile ducha. Tischner mówi, że jest ona „ostatecznym wykwitem chrześcijańskiego życia”31. Właściwie miłość do nieprzyjaciół wypływa
z samej logiki miłości. Czym byłaby miłość, gdyby człowiek
obdarzał nią tylko sprawiedliwych? Byłaby zapłatą za sprawiedliwość32. A miłość jest czymś więcej. Ona nie czeka, aż
się na nią zasłuży.
Zob. J 15,12.
Zob. J. Tischner, Pomoc w rachunku..., dz. cyt., s. 20.
29
Zob. J. Tischner, J. Żakowski, Tischner czyta Katechizm, wyd. Znak,
Kraków 1997, s. 17.
30
J. Tischner, Jak żyć?, dz. cyt., s. 221.
31
Tamże, s. 222.
32
Zob. J. Tischner, Miłość nas rozumie..., dz. cyt., s. 10.
27
28
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Mówiąc o miłości bliźniego w ujęciu Tischnera nie sposób
nie wspomnieć o określonych przez niego trzech zasadach stosunku do bliźnich.
Pierwsza zasada wyrasta z uznania, że każdy człowiek ma
prawo do świętości. Właśnie w dążeniu do świętości człowiek
realizuje swe najgłębsze powołanie. Pierwsza zasada polega
więc na tym, że człowiek ma pomagać bliźniemu na drodze do
świętości, a nie przeszkadzać mu w jego drodze do zbawienia.
„Winniśmy uznać wraz ze wszystkimi konsekwencjami prawo
osoby do świętości”33.
Drugą zasadę można określić jednym zdaniem: „im większa potrzeba bliźniego, tym większy obowiązek pomocy bliźniemu”34.
Trzecia zasada wskazuje na jeszcze jedną okoliczność – na
obecność wokół nas ludzi szczególnie nam bliskich. Są to na
przykład ci, którym „winniśmy wdzięczność z tej racji, że nam
więcej dobra wyświadczyli”35. Nie można pomijać tego faktu.
Zrównanie bliźnich, niezależnie od tego, ile od kogo otrzymaliśmy dobra, nie byłoby żadną sprawiedliwością, ale raczej
niesprawiedliwością wobec tych, od których otrzymaliśmy
więcej. Stąd wypływa trzecia zasada: „im bliższe więzy, tym
bardziej zniewalający obowiązek niesienia pomocy”36.
Z zagadnieniem miłości bliźniego wiąże się też pojęcie inności. Od odkrycia tej inności, tej niepowtarzalności drugiego
człowieka, zaczyna się miłość ku niemu. Tischner tak o tym
pisze: „Pierwszym upojeniem miłości jest odkrycie, które ludzie wyrażają słowami: «jesteś jedyny», «jesteś jedyna». (…)
33
34
35
36

J. Tischner, Jak żyć?, dz. cyt., s. 217.
Tamże, s. 218.
Tamże.
Tamże.
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Rzecz w tym, że «jedyność» drugiego staje się w miłości wartością. To, że jest «inny», jest zarazem cenne, wielkie, najdroższe”37. Miłość do bliźniego na tym właśnie polega, że pozwala
być temu, co inne. Ta „inność” stanowi też początek rodziny.
Chodzi tu o „inność” mężczyzny i kobiety. Tym, co jednoczy
tych dwoje „innych”, jest dziecko. „Zrodzone z miłości pomiędzy innymi, ono samo jest inne. Dziecko jest jednaniem
i podtrzymywaniem «inności»”38.
Miłość bliźniego nie może istnieć bez jego rozumienia.
Można powiedzieć, że głębokie i wszechstronne rozumienie
drugiego człowieka jest warunkiem chrześcijańskiej miłości
bliźniego39. By zrozumieć człowieka, trzeba go poznać.
2.3. Miłość Boga

Trzecią spośród wymienionych przez Tischnera podstawowych miłości człowieka jest miłość do Boga. By jednak człowiek umiłował Boga, najpierw sam musiał zostać przez Boga
umiłowany. Miłość Boga jest zawsze i pod każdym względem
pierwsza. Miłość człowieka do Boga jest więc tylko wdzięcznością za otrzymaną miłość, jest odpowiedzią, odwzajemnieniem. Jest „dalekim odblaskiem miłości Boga”40. Gdyby ze
wszystkich miłości ludzkich wybrać to, co w nich najczystsze,
najwyższe, najprawdziwsze, najbardziej heroiczne, to i tak to,
co powstanie będzie „bardzo mizernym i niedoskonałym przybliżeniem tajemnicy Boga”41 i Jego miłości.
J. Tischner, Zrozumieć własną wiarę, wyd. Znak, Kraków 2006,
s. 67-68.
38
J. Tischner, Ksiądz na manowcach, wyd. Znak, Kraków 1999, s. 103.
39
Zob. J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, wyd. Znak, Kraków 1994, s. 92.
40
J. Tischner, Pomoc w rachunku..., dz. cyt., s. 16.
41
J. Tischner, Zrozumieć własną wiarę, dz. cyt., s. 74.
37
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Bóg sam jest Miłością – oto dogmat dogmatów42. Znaczy
to, że „Bóg jest tym gniazdem człowieka, w którym czeka na
niego oswojone szczęście. Szczęście oswojone to szczęście,
które nie ucieka. Jest wieczne”43. Bóg jest Miłością – to znaczy jest tym, który daje człowiekowi prawdziwe szczęście.
Tak jak Bóg jest nieskończony, tak nieskończona jest też Jego
miłość. Tak jak Bóg jest święty, święta jest także i miłość
Boga, „bo ona jest Jego imieniem”44.
Bóg, stwarzając wolnego człowieka, ograniczył własną wolność. Rodzi się pytanie: dlaczego Bóg podjął taką decyzję? Po
co stworzył człowieka? Wychodząc od tego pytania, Tischner
podejmuje refleksję na temat samotności Boga. Pisze, że „samotność – rozumiana jako potrzeba miłości – jest odczuwana
jednakowo i tam, w górze, i tu, na ziemi. (…) Przemożne pragnienie miłości skłania człowieka – a tu widzimy, że także
Boga – do nieustannych poszukiwań obiektu miłości i wzajemności. Bóg aktem stworzenia przeczy sobie, neguje siebie, ale
także – siebie potwierdza. Tym potwierdzeniem jest właśnie
miłość, która szuka obecności i bliskości człowieka”45. Bóg tak
kocha człowieka, że chce być jego własnością. Obecność Boga
w sercu człowieka, jej dojrzewanie, czy może raczej dojrzewanie człowieka w sercu Boga, polega na tym, aby człowiek
w pewnym momencie mógł nazwać Boga „moim”. Nie jest to
żadne bluźnierstwo, lecz to właśnie pokazuje, jaka bliskość,
jaka miłość jest między Bogiem i człowiekiem. W tym „posiadaniu” Boga „na własność”, w tym prawie do powiedzenia
Bogu „mój”, człowiek odkrywa swą niezwykłą godność46.
Zob. J. Tischner, Miłość nas rozumie, dz. cyt., s. 178.
J. Tischner, Jak żyć?, dz. cyt., s. 246.
44
Tamże, s. 248.
45
Wokół Biblii. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawia Ewelina Puczek,
wyd. Znak, Kraków 2005, s. 121.
46
Zob. J. Tischner, Miłość niemiłowana, dz. cyt., s. 66-67.
42
43
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Tischner stwierdza, że „człowiek ma właściwie tylko jedną
miłość, miłość Boga. Jeżeli tą miłością nie obejmuje ludzi,
którzy są dziećmi Boga, ani Boga naprawdę nie miłuje, ani
człowieka. Bóg uczy człowieka miłości dogłębnej, obejmującej wszystko”47. Taka miłość wymaga jakiejś ofiary, wiąże się
z pewnym wyrzeczeniem. Czym bowiem byłaby miłość bez
ofiary? Człowiek, który prawdziwie miłuje, nie postrzega ofiary jako jakiegoś problemu, lecz jego miłość „nieustannie żyje
jako spalająca się ofiara”48. Znamienna jest tu historia Abrahama49, któremu Bóg kazał złożyć ofiarę z jedynego syna. Abraham musi w pełni zaufać, zawierzyć Bogu. Abraham rozumie,
że człowiek miłujący prawdziwie i bezwarunkowo musi być
stale gotów na złożenie w ofierze wszystkiego, czym jest i co
posiada. Musi umieć poświęcić wszystko dla miłości. Jednak
na początku myśli, że musi dokonać dramatycznego wyboru,
że musi odrzucić miłość do syna, by dowieść swej miłości do
Boga, jedynie alternatywę albo, albo. I oto okazuje się, że jest
inaczej. Abraham ma miłować syna, bo miłuje Boga50.
Podstawowe zadanie człowieka, które realizuje przez całe
życie, to pojednanie swych miłości. Z tego, co zostało powiedziane jasno wynika, że to w miłości Boga zawierają się
wszystkie pozostałe miłości człowieka. Ona pokazuje człowiekowi, jak ma miłować. Na przykładzie historii Abrahama widać, że nie chodzi o to, by te trzy miłości toczyły ze sobą walkę w naszym sercu, ale o to, by panowała między nimi
harmonia. Jednak historia Abrahama pokazuje też, jak wiele
47
48
49
50

J. Tischner, Jak żyć?, dz. cyt., s. 209.
Tamże, s. 208.
Por. Rdz 22, 1-19.
Zob. J. Tischner, Jak żyć?, dz. cyt., s. 209-210.
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sprawia to trudu. Dramat człowieka właśnie na tym polega, że
pomiędzy jego trzema miłościami często występuje konflikt,
będący źródłem prawdziwego cierpienia. Tylko stawiając sobie za przykład miłość Boga, a zatem sięgając do Ewangelii
i odnajdując prawdę o tej miłości, można w godzić te trzy miłości. Jest to zadanie na całe życie człowieka.
3. Cechy miłości
Zostało już powiedziane, że trudne jest sformułowanie definicji miłości. Miłość jest bowiem tak bogatą, a zarazem tajemniczą i subiektywną rzeczywistością, że próba stworzenia jakiejś jej definicji zawsze stwarza ryzyko spłycenia tematu.
„Jedno wydaje się pewne: miłości możemy się uczyć”51. By
jednak móc się jej uczyć, trzeba czegoś się o niej dowiedzieć.
Można wyodrębnić pewne jej cechy charakterystyczne,
określić jakieś jej aspekty. Cechy miłości, o których mówił Tischner, to przede wszystkim czystość, wybór i wierność, gotowość do ofiary, bezinteresowność. Pisał także o dobroci jako
przejawie miłości, o poznaniu i zrozumieniu człowieka, oraz
o miłosierdziu i więzi uczestnictwa.
3.1. Czystość

Pierwszą z cech miłości, o jakiej często wspomina Tischner, jest czystość. Nazywa ją wewnętrzną logiką miłości. Miłość „jakby sama z siebie zmierza ku czystości. Możemy powiedzieć inaczej: jedynie miłość czysta jest miłością
prawdziwą”52. Czysta miłość zawiera w sobie podwójny dyna51
52

J. Tischner, Miłość nas rozumie, dz. cyt., s. 25.
J. Tischner, Miłość niemiłowana, dz. cyt., s. 48.
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mizm. Pierwszy dynamizm to dynamizm łączenia, drugi –
podnoszenia ku niebu. „Miłość czysta nie tylko łączy ludzi
między sobą, ale także łączy tych ludzi z Bogiem. Miłość to
coś takiego, co nie jest ani we mnie, ani w tobie – jest między
nami”53. Tak samo jest z Bogiem, On także mieszka „między
nami”. Pismo Święte niejednokrotnie mówi w ten sposób
o Bogu54. Tak jak ludzie ofiarowują sobie wzajemnie miłość,
tak też ofiarowują sobie Boga. Bóg, będąc między ludźmi,
wchodzi w ich serca jako wzajemny dar. Czystość miłości to
właśnie czystość tego ofiarowania Boga55.
Czystość polega na czystym widzeniu tego, co leży głębiej
niż sięga zwykła ludzka pożądliwość. Przede wszystkim czystość jest odkryciem tego, że człowiek jest dla Boga. By jednak
to odkryć, trzeba najpierw zajrzeć do serca człowieka, zobaczyć człowieka u źródła, pomijając wszystko to, co powierzchowne. To w sercu zaczyna się czystość. Oczywiście serce to
metafora powszechnie używana w Piśmie Świętym na określenie tego, co najgłębsze w człowieku56. Czystym spojrzeniem
można zobaczyć czystość pragnień, które nosi w sobie ludzkie
serce. A największym pragnieniem jest bycie dla Boga57.
W Ewangelii powiedziane jest: „Błogosławieni czystego
serca...”58. Tischner mówi, że właśnie ci „widzą najgłębszy
«związek serc» – serce Boga, który wierzy w serce człowieka
i serce człowieka, który wierzy, że «Bóg jest większy niż jego
serce i wie wszystko»”59. Ludzie czystego serca widzą w świecie przede wszystkim to, co należy do Boga.
53
54
55
56
57
58
59

Tamże.
Por. Wj 25, 8; Kpł 15, 31; Ez 37, 27; J 1, 14.
Zob. J. Tischner, Miłość niemiłowana, dz. cyt., s. 48.
Por. Syr 17,6; Ps 21,3; Ps 33,11; Rz 2,15.
J. Tischner, Miłość niemiłowana, dz. cyt., s. 49.
Por. Mt 5,8.
J. Tischner, Miłość niemiłowana, dz. cyt., s. 49.
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Tischner zwraca uwagę na to, że wokół pojęcia czystości
narosło współcześnie wiele niejasności i nieporozumień. Dziś
czystość rozumiana jest przede wszystkim na gruncie erotycznej sfery ludzkiej egzystencji. W tym sensie czystość jawi się
jako wyzwolenie człowieka spod sił, które ogólnie można nazwać erotyzmem. Jest to błędne myślenie. „Chodzi nie tyle
o uwolnienie się od cielesności, ile o dotarcie do jej natury.
W gruncie rzeczy ideał czystości poczyna się w sercu człowieka i obejmuje jego całość”60.
3.2. Wybór i wierność

Miłość jest nade wszystko wyborem. Nie jest jakimś nastrojem, uniesieniem, chwilowym zachwytem emocją, lecz
jest aktem decyzji, uznania za „swoje”. By ukazać sens tego
uznania za „swoje”, Tischner sięga do prostego ludowego języka, w którym funkcjonują określenia „mój” i „moja” używane w odniesieniu do współmałżonka. Tischner mówi, że „sens
tych słów jest bardzo głęboki. Nie opisują one wspólnych
uczuć, ale przynależność, piękną przynależność”61. Ta „mojość” – jak nazywa to Tischner – jest tutaj kluczowa. Tischner
zwraca uwagę na ważną w kontekście miłości jako wyboru
rzecz. Otóż ta „mojość” nie jest zależna od aktualnego nastroju czy przeżywanego doświadczenia. Mąż może powiedzieć:
„pokłóciłem się z moją”. „Mojość” pozostaje. Na tym polega
trwałość dokonanego wyboru. „Uczucia mogą być rozmaite,
wybór powinien być jeden. Wybór ma trwać”62. Tu Tischner
Tamże, s. 44.
Przekonać Pana Boga. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawiają Dorota
Zańko i Jarosław Gowin, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków
1999, s. 168.
62
Tamże, s. 176.
60
61
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pokazuje kolejny przykład językowy. W Biblii „wybrać” oznacza „miłować”. Stąd w staropolskim języku takie określenia
jak „wybraniec”, „wybranka”63. Prawda, że miłość to wybór,
znajduje swe potwierdzenie w mowie. Miłość jest wyborem,
który stale musi być ponawiany. Świadomość tego, że w każdej chwili człowiek musi dokonywać wyboru, jest wiernością.
Więź wierności możliwa jest tylko między Bogiem a człowiekiem, między człowiekiem a człowiekiem. Ta wierność musi
być wiernością niezależną od czegokolwiek,wiernością ponad
wszystko. Dopiero wówczas będzie nią prawdziwie. „Wierność to stała obecność drugiego”64.
Stąd w chrześcijaństwie zrodziła się idea sakramentu małżeństwa65. Przysięga małżeńska to podjęcie wolnego wyboru.
Jest wzorowana na wyborze przez Boga narodu wybranego.
Składając przysięgę małżeńską człowiek ślubuje to, co jest
w jego mocy, co zależy od niego. Jest więc to coś więcej niż
uczucie, które może być bardziej przelotne niż się człowiek
spodziewa. Miłość będąca wyborem, miłość, która przysięga,
która daje słowo, jest czymś więcej, sięga głębiej i dalej. Wiąże się ona z „uznaniem wartości drugiego człowieka. Wartości
indywidualnej. Niepowtarzalnej. W tym znaczeniu – absolutnej”66. Uznanie tej wartości ma być trwałe, nawet jeśli coś się
zmieni w wybranym człowieku. Trzeba powiedzieć drugiemu:
jesteś wartością jako ty. I to wartością jedyną, niezależną i absolutną67. Raz dane słowo musi zostać dotrzymane. „Słowo
przecież stanowiło początek wszystkiego. Zatem pomiędzy
kobietą a mężczyzną też ma zaistnieć ten początek, który wy63
64
65
66
67

Zob. Wokół Biblii, dz. cyt., s. 26.
J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, dz. cyt., s. 305.
Zob. J. Tischner, Miłość niemiłowana, dz. cyt., s. 52-53.
Przekonać..., dz. cyt., s. 176.
Zob. J. Tischner, Miłość niemiłowana, dz. cyt., s. 47.
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raża się siłą słowa. Związek małżeński jest czymś wspaniałym, dlatego że przypomina relację istniejącą między Bogiem
a człowiekiem. Jeżeli Boga stać na wierność, a człowiek jest
stworzony na Jego obraz i podobieństwo, to znaczy, że on również może się wywiązać z raz złożonej obietnicy, że można od
niego oczekiwać dozgonnej lojalności”68. Wierność oznacza
przyjęcie jakiejś odpowiedzialności i zawsze niesie na sobie
jej ciężar. Jest w tym pewien trud, jest jakieś zmaganie, ale
człowiek jest zdolny do wierności. Prawda ta znalazła potwierdzenie zarówno na kartach Biblii69, jak i w świecie, i pociąga
za sobą daleko idące konsekwencje. To dzięki tej zdolności
mogą istnieć rodziny, społeczeństwa, narody. „Człowiek
w gruncie rzeczy jest stworzony do tego, aby trwać – i wytrwać! – w wierności. W obliczu takiej konstatacji pierzchają
cierpienia i smutki”70.
3.3. Gotowość do ofiary

Gotowość do ofiary to najgłębszy wyraz miłości. W miłości
gotowość jest ona sposobem istnienia człowieka71. Jest ona
pełnym byciem dla ukochanego, byciem dla niego na wszystkich drogach jego życia, nie tylko w tym, co dobre, w szczęściu i radości, ale także w trudach i zmaganiach, w upadkach
i klęskach. To bycie dla drugiego, to „jestem dla ciebie” to coś
więcej, niż wspieranie, pomaganie. To samo istnienie dla drugiej osoby. Istnienie gotowe zrezygnować z bycia. Poświęcić
życie dla ukochanego – oto prawdziwa gotowość do poniesieWokół Biblii, dz. cyt., s. 90-91.
Por. Księga Hioba. Hiob jest przykładem człowieka niezdolnego do
zdrady i, niezależnie od tego, co go spotyka, pozostającego wiernym.
70
Wokół Biblii, dz. cyt., s. 188.
71
Zob. J. Tischner, Zrozumieć własną wiarę, dz. cyt., s. 71.
68
69
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nia ofiary, wypływająca z autentycznej miłości. To wzajemnie
zapewnienie o byciu dla drugiego lub wyrażenie go czynem
rodzi to, co człowiek zwykł nazywać szczęściem. „Szczęście
nie bierze się z tego, że coś się znalazło i coś się ma. Szczęście
bierze się stąd, że człowiek, straciwszy samego siebie, odnalazł siebie i teraz więcej jest”72. Oto niezwykłość miłości: nawet chcąc wyrzec się siebie dla drugiego, wyrzec się siebie tak
naprawdę nie można, bo czyniąc to, człowiek zarazem odzyskuje siebie. „Dając siebie dziecku, matka tym bardzie staje
się matką. Dziecko oddaje jej to, kim ona jest. Jedno tworzy
się dzięki drugiemu”73.
Bezwarunkowa ofiara jest w miłości możliwa. Jednak nawet nie oczekując nic w zamian, ma jakąś nadzieję na wzajemność. „W jej zasadę wpisana jest nadzieja, że mimo wszystko
– przez moją obecność – ty się przebudzisz i odwzajemnisz”74.
Bliźniego powinno się kochać tak jak samego siebie – tak
samo, nie bardziej, niż siebie. Znaczy to, że „nie można siebie
marnować dla innych”75. Wzajemność w miłości jest bardzo
istotna. Gdy jej zabraknie, człowiek, który stale poświęcał się
w imię miłości, w końcu się wypali.
Istnieje pewna granica ofiary, poświęcenia dla drugiego. Jeśli człowiek ją przekroczy, narazi się na samozniszczenie. Dokonuje się ono wtedy, „gdy człowiek poświęca siebie, by inny
mógł czynić zło. To jest ta granica”76.

72
73
74
75
76

Tamże, s. 72.
Przekonać..., dz. cyt., s. 94.
Tamże, s. 72.
Tamże, s. 71.
Tamże, s. 72.
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3.4. Bezinteresowność

Kolejną cechą miłości jest bezinteresowność. Ona jest konieczna, by można było mówić o prawdziwej miłości. W przeciwnym razie nie mielibyśmy do czynienia z miłością,
a z wdzięcznością, sprawiedliwą odpłatą lub po prostu nastawieniem na siebie i własną korzyść. Prawdziwa miłość nie tym
się kieruje. Ona nie jest owocem jakiejś potrzeby, która wywiera presję. Autentyczna miłość, tak jak i autentyczna wiara,
musi być owocem pragnienia. „Nikt nikogo nie musi kochać.
Gdyby musiał, nie byłoby miłości”77. Na tym polega miłość,
że dwie istoty absolutnie samoistne, choć nie potrzebują do
życia siebie nawzajem, choć mogą obejść się bez siebie, to
jednak nie mogą bez siebie żyć78.
Miłość daje siebie nie oczekując nic w zamian, nie szukając
swego. Kiedy człowiek dobro ukochanego przedkłada nad
własne i daje mu swą miłość ze względu na jego samego, nie
zaś na własną korzyść, znaczy to, że kieruje się bezinteresownością. „Cała rzecz w tym, by nasza miłość obywała się bez
pytań o nagrodę i cenę”79. Jedynie w ten sposób może zbudować trwałą relację, nienaznaczoną egoizmem. A ten stale przewija się przez ludzkie doświadczenia miłości. Kochający człowiek odkrywa często chęć „posiadania” ukochanego. Nie
wynika to ze złych zamiarów, lecz w jakimś sensie leży
w ludzkiej naturze. To doświadczenie „mieć-nie-mieć” odgrywa kluczową rolę w wewnętrznej dialektyce miłości. Kochający chce „przyswoić sobie” tego, kogo kocha. Ale to pociąga za
sobą ograniczenie wolności drugiego, unicestwienie jego samodzielności. Umiłowany przestaje być sobą. W ten sposób
77
78
79

J. Tischner, Miłość nas rozumie, dz. cyt., s. 52.
Zob. Przekonać..., dz. cyt., s. 26.
J. Tischner, Jak żyć?, dz. cyt., s. 221.
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miłość do drugiego przeradza się w miłość do siebie samego.
„Miłość jest sprzecznością między pragnieniem posiadania
i nieposiadania – miłość to pozostające w wiecznym sporze
«mieć» i zarazem «nie mieć»”80. Dopiero całkowita bezinteresowność, do której nieraz dochodzi się latami i której trzeba
ciągle się uczyć, pozwala z miłości wyeliminować to, co może
więzić i osaczać ukochaną osobę. Wtedy dopiero można mówić o miłości autentycznej. Jedynie taka miłość potrafi być
wspaniałomyślna. „Wspaniałomyślność miłości polega na
tym, że wybiera i uznaje dobro dlatego tylko, że jest dobrem,
bez pytania o korzyści. (…) Do wspaniałomyślnej miłości dobra wystarczy jego widok”81.
3.5. Poznanie i zrozumienie bliźniego

Tak jak chęć „posiadania” ukochanego ogranicza jego wolność, tak i próby dokonania w nim zmian mogą być tym, co go
zniewala. Miłość akceptuje różnice, pozwala istnieć temu, co
inne. O „inności” było już powiedziane w tej pracy przy omawianiu miłości bliźniego. Raz jeszcze warto podkreślić, że akceptacja różnic, pozwalanie na istnienie „innego”, jest jedną
z istotnych cech miłości. Tylko wtedy, gdy pozwolimy drugiemu na bycie tym, kim jest, na bycie „innym”, będziemy mogli
w pełni go poznać.
Poznanie i zrozumienie bliźniego to kolejny aspekt miłości.
„Miłość umożliwia nam poznanie pełnej prawdy o człowieku.
Bo tak już jest w miłości, że będąc czymś darmo danym – pomimo to – szuka uzasadnienia dla siebie w wartości drugiego
człowieka”82. Miłość to autentyczne poznanie. „W poznaniu
80
81
82

J. Tischner, Ksiądz na manowcach, dz. cyt., s. 103-104.
J. Tischner, Miłość nas rozumie, dz. cyt., s. 120.
J. Tischner, Jak żyć?, dz. cyt., s. 222.
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tym odkrywa się przed nami samo jądro człowieka w jego absolutnej wartości”83.
Tym, który uczy nas o drugim człowieku, jest Chrystus.
„Chrystus jak gdyby objawia człowieka człowiekowi, każe
inaczej patrzeć na jego los. Ten inny człowiek jest wybrany
i powołany. Nasze spotkania z nim są zaplanowane przez
Opatrzność. (…) Ten inny uczestniczy w zbawieniu, cierpi za
kogoś i dla kogoś, modli się za kogoś”84. Żeby poznać człowieka, trzeba znać o nim prawdę Chrystusową. Trzeba też stale pamiętać o tym, że ten człowiek „nosi w sobie wewnętrznego nauczyciela, z którym my jakoś współdziałamy, ale czasem
mu przeszkadzamy. (…) To bardzo ważne, abyśmy widzieli
Boga w drugim człowieku. Ale aby widzieć Boga w drugim
człowieku, trzeba mieć tę świadomość, że się samemu ma
Boga w sercu. (…) Można powiedzieć, że na tyle, na ile odkrywam Boga we własnym sercu, jestem też zdolny odkryć
Boga w sercu drugiego człowieka”85. W codziennym życiu
okazuje się to nieraz niezwykle trudne. Potrzeba, by człowiek
wciąż przypominał sobie o tym na nowo. Dlatego też, żeby się
uczyć człowieka, trzeba wciąż powracać do treści Ewangelii.
Ona bowiem mówi o tym, co jest w człowieku86. Dopiero
wówczas, kierując się miłością, człowiek może zobaczyć drugiego człowieka w prawdzie, wciąż mając świadomość, że tylko Bóg zna go w pełni i wie, co jest w jego sercu.
To widzenie człowieka w prawdzie pozwala dostrzec jego
metafizyczne potrzeby. Miłość „widzi wroga w kategoriach
ludzkich. Widzi, jak bardzo jest biedny i jednocześnie jak bar83
84
85
86

J. Tischner, Zrozumieć własną wiarę, dz. cyt., s. 68.
Przekonać..., dz. cyt., s. 5-6.
J. Tischner, Rekolekcje paryskie, wyd. Znak, Kraków 2013, s. 300-301.
Zob. Tamże, s. 305.

264

Charakterystyka miłości w ujęciu ks. Józefa Tischnera

dzo jest wielki, jak bardzo potrzebuje uleczenia. Miłość życzy
mu tego dobra”87. Poprzez miłość dochodzi się do zrozumienia
człowieka.
3.6. Doświadczenie dobra

Miłość nieodłącznie związana jest z dobrem. Jest ona przejawem dobroci człowieka, bo tylko dobro zdolne jest do miłości. „Gdzie przychodzi miłość, rośnie dobro. Zło nie kocha,
zło nienawidzi. Kochamy tak, jak dobrzy jesteśmy”88. Miłość
pokazuje, że człowiek jest w stanie czynić dobro. Zło jest dane
po to, by człowiek mógł pokonywać je dobrem. „Ono ma się
stać dla nas tworzywem naszego dobra”89. Jest to możliwe
dzięki miłości. Sama miłość, stopniowo dojrzewając, staje się
coraz mocniej doświadczeniem dobra90. Jest „podstawowym
sposobem uczestnictwa w dobru”91. Słowo „miłość” najpełniej
wyraża istotę dobra. Poprzez nią zarówno poznajemy dobro,
jak i je urzeczywistniamy. Tak jak i ludzka miłość jest odbiciem miłości Boga, tak też ludzkie dobro jest odbiciem Bożego dobra92. Dobro człowieka osiąga z pewnością swą pełnię
w miłości nieprzyjaciół. Obok widzenia człowieka w prawdzie
i heroizmu w opanowaniu siebie, życzenie dobra człowiekowi
stanowi istotny element miłości nieprzyjaciół, która w etyce
chrześcijańskiej zajmuje istotne miejsce. Miłość nieprzyjaciół
została w niniejszej pracy omówiona przy okazji rozważań
87
88
89
90
91

s. 215.
92

J. Tischner, Jak żyć?, dz. cyt., s. 222.
J. Tischner, Miłość nas rozumie, dz. cyt., s. 45.
Tamże, s. 53.
Zob. Przekonać..., dz. cyt., s. 176.
J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, wyd. Znak, Kraków 2001,
Zob. J. Tischner, Miłość niemiłowana, dz. cyt., s. 42.
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o miłości bliźniego. To zadanie chrześcijan, które ma ich odróżniać pośród reszty świata: miłowanie nieprzyjaciół i zwyciężanie zła dobrem. „Człowiek jako dobro-czyńca... Przed
taką władzą i taką zdolnością nawet aniołowie schylają swe
czoła”93. Miłość do drugiego człowieka oznacza prawdziwą
wolę dobra dla tego człowieka94.
3.7. Miłosierdzie

Miłość jest miłosierna. Przesłanie o miłości miłosiernej doskonale wyrażone zostało w ewangelicznej przypowieści
o synu marnotrawnym. „Nie było odpowiedzią na ten czy ów
konkretny ludzki płacz, lecz było próbą odsłonięcia tajemnicy
Boga, bogatego we wszelkie miłosierdzie, otwartego na wszelką biedę człowieka”95. Właśnie to otwarcie na ludzką biedę, to
pochylenie się nad cierpieniem drugiego, jest wiodącą cechą
miłosierdzia. Przypowieść o synu marnotrawnym pokazuje, że
człowiek marnotrawi to, co otrzymuje od Boga, „jest wielkim
marnotrawcą darów Bożych”96. Dopuszcza się tego marnotrawstwa Bożych darów, ilekroć grzeszy97. Ale przypowieść ta
pokazuje też, że miłość miłosierna silniejsza jest od słabości
człowieka, od jego grzechu. Jest stale gotowa przebaczać
i przyjmować powracającego syna marnotrawnego98. By jednak to miłosierdzie mogło zaistnieć, ojciec musi się otworzyć,
a syn – nawrócić. Bóg czeka na grzesznika, tak jak ojciec cze93
94
95
96

s. 21.
97
98

Tamże, s. 56.
Zob. J. Tischner, Jak żyć?, dz. cyt., s. 220.
J. Tischner, Miłość nas rozumie, dz. cyt.s. 168.
J. Tischner, Drogi i bezdroża miłosierdzia, wyd. AA, Kraków 1999,
Zob. Przekonać..., dz .cyt., s. 70.
Por. Jan Paweł II, Redemptor hominis, 9.
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ka na syna marnotrawnego. Potrzeba nawrócenia człowieka.
By to się dokonało, człowiek musi uwierzyć, że miłosierdzie
Boże jest bezgraniczne. Musi bezgranicznie zaufać99. Umieć
ufać znaczy: „kierować swoje serce do Boga, bo Bóg wie
wszystko”100.
Wydarzeniem, w którym człowiek szczególnie doświadcza
Bożego miłosierdzia, jest sakrament spowiedzi. On uczy nas
o Bożym miłosierdziu, o tym, że Bóg jest większy od grzechu
człowieka, od zła. „Grzech jest wyzwaniem rzuconym miłosierdziu i (…) dzięki grzechowi dobroć Boga staje się jeszcze
większą dobrocią”101. By zaistniał sakrament spowiedzi potrzeba, żeby w człowieku zrodziło się poczucie winy. Pozostaje ono w ścisłym związku z wewnętrzną dojrzałością człowieka, „jest takie, jaki jest człowiek. Człowiek, który nie ma
poczucia winy, jest człowiekiem niedojrzałym. Z drugiej jednak strony, człowiek, który ma tylko i wyłącznie poczucie
winy jest człowiekiem zwiędłym”102. Chodzi więc o zdrowe,
dojrzałe poczucie winy. Pojawia się ono tam, gdzie jest choć
trochę dobrej woli człowieka, „a mieć dobrą wolę, znaczy –
być istotą zdolną do miłości”103. Wszystko to, co towarzyszy
sakramentowi spowiedzi, a więc żal, pokuta, postanowienie
poprawy, oznacza „gotowość na zaczynanie sprawy miłości od
nowa”104.

99
100
101
102
103
104

Zob. J. Tischner, Drogi i bezdroża miłosierdzia, dz. cyt., s. 22-23.
J. Tischner, Miłość niemiłowana, dz. cyt., s. 80.; Por. 1J 3, 20.
Przekonać..., dz. cyt., s. 76.
J. Tischner, Miłość niemiłowana, dz. cyt., s. 77.
Tamże.
Tamże, s. 80.
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3.8. Więź uczestnictwa

Miłość jest więzią uczestnictwa. Gdy się miłuje drugiego
człowieka, ma się udział w tym, co do niego należy. Ten drugi,
miłując mnie, ma zaś udział w tym, co moje105. Uczestniczyć
znaczy: wartości, które są wartościami bliźniego, uczynić swoimi własnymi wartościami106. Poprzez miłość Boga człowiek
zyskuje uczestnictwo w tym, co należy do Boga. Dopiero, gdy
człowiek miłością odpowie na miłość Boga, gdy powie o Bogu
„mój Bóg”, stanie się naprawdę posiadaczem ziemi. „Dopiero
mając Boga, człowiek może odkryć, że wszystko, co jest na
świecie, jest dla niego nie po to, aby go niszczyć, lecz po to, by
go budować”107. To nazwanie Boga „moim” jest kluczowe
w chrześcijaństwie. „Istotą chrześcijaństwa jest posiadanie
Boga. Bóg chce być posiadany. Bóg oddaje się człowiekowi
na własność”108. Odtąd człowiek może nazywać Go „moim”.
To zjednoczenie człowieka z Bogiem daje człowiekowi poczucie szczęścia. „Co jest następstwem świadomości szczęścia?
To proste: kto łączy się z umiłowanym, ten łączy się ze wszystkim, co umiłowany ma. Kto łączy się z Bogiem, ten łączy się
także z tym, co Bóg ma”109. Na tym polega uczestnictwo. Człowiek umiłowany przez Boga staje się prawdziwym właścicielem świata. Może w tym świecie czuć się absolutnie wolny.
Tischner przywołuje tu przykład św. Franciszka z Asyżu,
o którym pisze, że odkrywa on to szczególne doświadczenie
uczestnictwa i własności i poprzez to „ma większe bogactwa
niż wszyscy bogacze razem wzięci. Jest sobą i jest u siebie.
105
106
107
108
109

Zob. J. Tischner, Miłość nas rozumie, dz. cyt., s. 171.
Zob. J. Tischner, Miłość niemiłowana, dz. cyt., s. 9.
Tamże, s. 86.
Tamże, s. 74.
Tamże.
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Nie tylko rzeczy są oswojone, również ludzie”110. Wszystko
należy do niego i zarazem nie ma on niczego, jak i on do
wszystkiego należy, jednocześnie nie należąc do niczego. To
jest właśnie religijne doświadczenie własności.
Gdy więc mówimy o autentycznej miłości, to mamy na myśli miłość bezinteresowną, miłość gotową do ofiary, czystą,
miłosierną. Prawdziwa miłość jest aktem decyzji, jest wyborem, i w tym wyborze pozostaje wierna. Otwiera na poznanie
i zrozumienie bliźniego, jest więzią uczestnictwa w tym, co do
bliźniego należy. Wreszcie, prawdziwa miłość przybliża dobro, bo sama jest tego dobra przejawem. Tischner podkreślał w
swych tekstach, że człowiek powinien stale do swej miłości
przykładać miarę miłości ewangelicznej. Wówczas, mimo
trudności, które nieraz pojawią się na jego drodze, będzie
w stanie uchronić i każdego dnia umacniać swą prawdziwą
miłość.
Summary
Huge portion of Joseph Tischner philosophy is dedicated to
the contemplation of ‘faith’, ‘hope’ and ‘love’ – theological
virtues that are fundamental for Christianity. The article describes how Father Tischner characterized ‘love’. According to
him, ‘love’ needs to possess certain features to be authentic
and the ultimate model for it is always evangelic love.

110

Tamże, s. 33.
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PLANOWANIE POTOMSTWA
JAKO PROBLEM PASTORALNY
Planning for children as a problem of pastoral
Prokreacja domaga się zachowania określonych zasad: powinna dokonywać się wyłącznie w małżeństwie monogamicznym i trwałym, ma być związana z aktem małżeńskim, wyrażającym miłość małżonków, a także respektować szacunek dla
ludzkiego życia we wszystkich stadiach jego rozwoju.1 Pojawia się zatem pytanie: czy uzasadnione jest używanie w prokreacji terminu „planowanie”. Wydaje się, ze jest to najbardziej adekwatny sposób określenia odpowiedzialnego
rodzicielstwa. Planowanie, które powinno prowadzić do osiągnięcia założonych celów i „powodzenia całości” zamierzonych działań, zawiera w sobie kilka czynników.
W najbardziej ogólny sposób planowanie można określić
jako opis możliwego w przyszłości doboru i układu czynności
zjednoczonych wspólnym celem.2 Fundamentami planu, a jedSłownik Małżeństwa i Rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki, 1999, s. 368.
2
Szczególny przypadek planowania stanowi „opis przyjęty w charakterze wytycznych postępowania”. T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie,
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 74-75.
1
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nocześnie jego założeniami, są określone w nim „przyszłe
możliwości”. Składają się na nie niezbędne do urzeczywistnienia planu podmioty działania, a także przyszłe warunki, środki
i przedmioty działania. Te okoliczności przewidywane w planie przesądzają o tym, co w planie postanawia się na temat doboru i układu czynności. Wprowadzanie planu w życie, czyli
urzeczywistnianie planu, jest w swej istocie organizowaniem
działania, czyli doborem czynności zgodnie z planem i ich
wzajemnym dopasowaniem po to, by każda z nich, jak i cały
ich układ był dostosowany do celu w tym działaniu zamierzonego.3 Podstawą planowania jest jak najpełniejsza informacja
o celach realizowanych i aktualnych uwarunkowaniach zewnętrznych, decydujących o wyborze metod i sposobów działania, mających umożliwić zrealizowanie założonych celów
i osiągnięcie powodzenia. W planie należy określić nie tylko
cele działania, ale również optymalne sposoby ich realizacji.4
Te ogólne uwagi można zastosować w planowaniu potomstwa. Przede wszystkim jest to wspólne działanie małżonków,
którzy planując posiadanie potomstwa, jednocześnie wyrażają
zaocznie zgodę na wiążące się z tym zmiany stylu ich życia.
Zanim jeszcze zapadnie decyzja o posiadaniu dzieci, należy
jeszcze raz zweryfikować główne cele życia małżeńskiego.
W sposób naturalny małżeński związek jest ukierunkowany na
posiadanie dzieci, ale decyzja o poczęciu dziecka powinna wynikać z obopólnej zgody małżonków. Wiąże się z tym swoista
ocena obecnego „stanu” życia małżeńskiego. Bardziej jest to
związane z wejrzeniem w przyszłość, ale niezbędna jest również retrospekcja, która umożliwia rozwiązanie problemów,
mogących mieć wpływ na podjęcie obowiązków wynikająPor. W. Gabara, Nauka o organizacji i zarządzaniu. Kierunki i tendencje, Warszawa 1989, s. 37.
4
Zob. tamże, s. 53.
3
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cych z posiadania dzieci. Planowanie potomstwa jest też swoistym podsumowaniem dotychczasowego życia małżeńskiego.
Małżonkowie powinni przy tym odpowiedzieć sobie na pytanie o jakość ich miłości, a także zrobić „rachunek sumienia”
z wywiązywania się ze złożonej przysięgi małżeńskiej: „Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie
opuszczę aż do śmierci”.
Planowanie potomstwa ma też czysto egzystencjalny wymiar. Małżonkowie decydują się bowiem nie tylko na bliski
związek osobowy, ale też na wspólne życie i współżycie. Od
początku związku ten problem powinien zatem zostać jasno
określony. Bycie razem jest „obciążone” przede wszystkim naturą małżonków. Oznacza to otwarcie się na intymny kontakt
seksualny, ale też jest to wyrażenie zgody na priorytety wynikające z miłości. Miłość, będąca fundamentem związku, oznacza najpierw budowanie jedności małżeńskiej, w której powinno być miejsce nade wszystko dla duchowych potrzeb, ale też
na realizację sfery erotycznej. Miłość małżeńska tak głęboko
wiąże partnerów, że niemożliwe jest rozdzielenie sfery naturalnej i duchowej. Współżycie małżeńskie oznacza zatem dzielenie się całym sobą z drugą osobą. Dlatego Jan Paweł II nauczał, że antykoncepcja jest sprzeczna z pełną prawdą aktu
płciowego jako właściwego wyrazu miłości małżeńskiej.5 Miłość małżeńska jest płodna, dlatego każdy akt płciowy potencjalnie jest zgodą na przyjęcie nowego życia. Płodność jest darem, celem małżeństwa, ponieważ miłość małżeńska ze swojej
natury zmierza do tego, żeby być płodną. Dziecko nie przychodzi z zewnątrz jako dodane do wzajemnej miłości małżonków. Dziecko znajduje się w samym centrum tego wzajemnego daru, którego jest owocem i wypełnieniem. Dlatego
5

Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 13.
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Kościół, opowiadając się za życiem, naucza, że „każdy akt
małżeński powinien pozostać otwarty na przekazywanie życia
ludzkiego”.6 „Nauka ta, wielokrotnie podawana przez Urząd
Nauczycielski Kościoła, ma swoją podstawę w ustanowionym
przez Boga nierozerwalnym związku, którego człowiekowi
nie wolno samowolnie zrywać, między podwójnym znaczeniem aktu małżeńskiego: znaczeniem jednoczącym i prokreacyjnym”.7 Małżonkowie, powołani do dawania życia, uczestniczą w stwórczej mocy i ojcostwie Boga.8
Wraz z pojawieniem się dzieci na rodzicach spoczną nowe
zadania. Przede wszystkim są to obowiązki związane z funkcją
opiekuńczą i wychowawczą. Trzeba zatem przewidzieć nowe
zadania dla matki i ojca, a także określić sposoby ich wypełniania. Następnie przewidzieć należy nowe jakości w związku
małżeńskim, gdyż przyjęcie nowych ról rodzicielskich, zmieni
dotychczasowy układ małżeńskiego życia. Wreszcie w nowych
relacjach rodzicielskich małżonkowie mają szansę na dalszy,
pogłębiony rozwój ich wzajemnej miłości.
W kontekście poczynionych powyżej uwag można przyjrzeć się odpowiedziom kobiet na temat planowania dzieci
w małżeńskim życiu. Aby zbadać ten delikatny temat poproszono ankietowane kobiety o wskazanie, w jaki sposób ich
zdaniem małżonkowie powinni planować ilość dzieci. Blisko
trzy czwarte respondentek wskazało na „pomoc środków antykoncepcyjnych” (73%). Na tak zwane „metody naturalne”
zdecydowało się 17% ankietowanych. Tylko 5% kobiet uznało, że „nie powinni ingerować w sprawy płodności”.9
Paweł VI, Encyklika Humanae vitae, 11.
Tamże 12; zob. Pius XI, Encyklika Casti connubi.
8
Por. Ef 3, 14; Mt 23, 9.
9
Dodatkowo 6% respondentek wybrało odpowiedź „inne” wskazując
na takie metody, jak: „uznaję środki antykoncepcyjne, ale te które nie zabi6
7
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Problem metod pozwalających regulować dzietność dotyczy tak samo żony, jak i męża.10 Natomiast w powszechnej
opinii to kobiety powinny zadbać o właściwe uregulowanie
płodności.11 W tym aspekcie Paweł VI w encyklice „Humanae
vitae” pisze o moralnej dopuszczalności korzystania z okresów niepłodności kobiety, a przeciwstawia się sztucznej kontroli urodzeń. „Kościół nie da się nikomu prześcignąć w chwaleniu i zalecaniu korzystania z rozumu w działaniu, stwierdza
wszakże, że powinno się to dokonywać z poszanowaniem
ustalonego przez Boga porządku”.12 Nowe odkrycia, począwszy od XX wieku, dają współczesnemu człowiekowi konkretną wiedzę na temat rytmu płodności kobiety, którą można wykorzystać w naturalnym planowaniu rodziny. Można tu
wymienić: 1) metodę E. i J. Billingsów (Australia) – w Polsce
Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (TOR) ma siedzibę w Katowicach, 2) metodę Kippleyów (Anglia) – w Poljają poczętych dzieci” (1%) oraz „nie mam zdania” (1%). Natomiast 3%
kobiet z tej grupy nie doprecyzowało preferowanej przez siebie metody.
Badanie miało charakter anonimowy. W badaniach internetowych wzięły
udział matki, pochodzące z rodzin prowadzących edukację domową i są
zaangażowani w działalność społeczną z tym związaną. Zob. M. Zakrzewska, Matka jako podmiot wychowania w edukacji domowej. Studium socjologiczno-pastoralne, Warszawa 2013 (praca doktorska w archiwum Biblioteki UKSW).
10
Dziecko jest darem, który przyjmujemy po to, aby go ponownie ofiarować. Rodząc nowe życie, rodzice przekonują się, że dziecko, „choć jest owocem ich wzajemnego daru miłości, jest zarazem darem dla obojga – darem,
który wypływa z daru”. Por. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 92.
11
Obecnie współżycie seksualne nabrało charakteru pozaprokreacyjnego i główny nacisk kładzie się na przyjemność. Jest to przyczyną przemian
w obyczajowości seksualnej, która wciąż dokonuje się w naszym kręgu
kulturowym i nosi miano rewolucji seksualnej. Por. D. Duch-Krzystoszek,
Małżeństwo, seks, prokreacja, Warszawa 1998, s. 124.
12
Paweł VI, Encyklika Humanae vitae, 16
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sce PSNNPR z siedzibą w Poznaniu, 3) metodę J. Rotzera
(Austria) – w Polsce stowarzyszenie INER w Warszawie. Nie
można też pominąć całej dziedziny Naprotechnology i zawartego w niej modelu diagnostycznego Creightona, opracowanej
przez profesora T.Hilgersa na Uniwersytecie w Omaha (Nebraska).13
Planowanie rodziny określa pożądaną liczbę dzieci oraz odstępy pomiędzy ciążami (poczęciem kolejnych dzieci) w danej
rodzinie, a także liczbę dzieci we wszystkich rodzinach danego
społeczeństwa. Małżonkowie, jako ludzie obdarowani wolną
wolą i rozumem, zgodnie z zasadami wynikającymi z natury
małżeństwa, mają prawo do podejmowania współżycia płciowego zarówno w okresie płodnym, jak i niepłodnym kobiety,
a także prawo do okresowej rezygnacji ze współżycia. 14 Jeżeli
opanowali oni umiejętność rozpoznawania faz płodności i niepłodności kobiety, wówczas mogą podejmować współżycie
małżeńskie lub z niego zrezygnować – w zależności od planowania poczęcia dziecka lub odkładania jego poczęcia. Z punktu
widzenia etyki postawa taka jest jak najbardziej poprawna, pod
warunkiem zachowania postawy otwartości wobec każdego
poczętego dziecka oraz potencjalnego rodzicielstwa, realizowanego w sposób odpowiedzialny i wielkoduszny.15
Natomiast zupełnie inną postawą wobec ewentualnej ciąży
jest kontrola urodzeń, która obejmuje zespół działań bezwzględnie zmierzających do skutecznego ograniczenia liczby
Zob. M. Kinle, Naturalne planowanie rodziny – metody rozpoznawania płodności, w: Naturalne Planowanie Rodziny w ujęciu wybranych dyscyplin naukowych, Lublin 2008, s. 151–161
14
Por. Słownik Małżeństwa i Rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa
-Łominaki, 1999, s. 335. Zob. także Katolik a planowanie rodziny, Kraków
1984.
15
Słownik Małżeństwa i Rodziny, dz. cyt., s. 335.
13
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urodzeń, bez liczenia się z normami moralnymi, zdrowiem,
a także potrzebami rozwoju demograficznego. Do metod kontroli urodzeń (birth control) zalicza się: 1) antykoncepcję,
2) stosowanie środków wczesnoporonnych, 3) sztuczne poronienia (zabiegowe lub w następstwie stosowania środków poronnych), 4) sterylizację.16
Wiele osób nie dostrzega zasadniczej moralnej różnicy między planowaniem potomstwa a kontrolą urodzeń. Podobnie
bardzo często myli się antykoncepcję z metodą naturalną. Antykoncepcja przeniknięta jest głębokim antyfeminizmem –
nierozłącznie idzie z nią w parze choćby nieuświadomione
przeświadczenie, że ciało męskie jest w relacjach seksualnych
czymś lepszym od kobiecego, bo nie zagraża mu ciąża. Natomiast doświadczenie pokazuje, że kobiety, stosujące metodę
naturalną, mają z reguły bardzo pozytywny stosunek do swojego ciała. Metoda naturalna nie zagraża ich zdrowiu i jest wyrazem poszanowania płodności kobiecej. Kobiety te są pewne
miłości swych mężów szanujących ich płodność aż do odżegnania się od wszelkiej w nią ingerencji. Okresowa wstrzeTamże. Do metod kontroli urodzeń nie należy zaliczać naturalnego
planowania rodziny, czyli planowania poczęć, którego stosowanie nie narusza prawa do życia dziecka poczętego ani jakichkolwiek zasad moralnych,
ani zdrowia stosujących je osób, a małżonkowie konsekwentnie zachowują
możliwość podjęcia decyzji zarówno o poczęciu dziecka, jak i o odłożeniu
jego poczęcia, a także jej zmiany w dowolnym czasie. Słownik Małżeństwa
i Rodziny, dz. cyt., s. 203. W artykule 3. Karty Praw Rodziny jasno precyzuje się, że „małżonkowie mają niezbywalne prawo do założenia rodziny
i decydowania o czasie narodzin i liczbie dzieci, uwzględniając w pełni
obowiązki wobec siebie samych, wobec dzieci już narodzonych, rodziny
i społeczeństwa, we właściwej hierarchii wartości i zgodnie z naturalnym
porządkiem moralnym, który wyklucza uciekanie się do antykoncepcji, sterylizacji i spędzania płodu”. Karta Praw Rodziny, „L’Osservatore Romano”
10(1983), s. 10 (wyd. polskie).
16
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mięźliwość staje się tu wyrazem miłości. Przecież wiele osób
powstrzymuje się od życia płciowego przed ślubem właśnie
z miłości do ukochanej osoby.17
Można zatem w tym kontekście zapytać, dlaczego ludzie tak
licznie ulegają pokusie antykoncepcji? Problem jest złożony
i składa się na niego ogólny zanik poczucia celu i sensu życia,
sensu pracy nad sobą, sensu jakiegokolwiek wysiłku. Można
wymienić tu także wiele różnych przyczyn szczegółowych. Są
to m.in.: brak właściwego wychowania i samowychowania naturalnego dynamizmu dziedziny płciowości; ludzka słabość wyrażająca się nieumiejętnością opanowania pobudzeń ciała; nieznajomość prawidłowości rządzących ludzką płciowością
i skutków ich lekceważenia; ludzka niewiedza o płodności dotycząca zarówno precyzyjnego rozpoznawania, kiedy istnieje
możliwość poczęcia, jak i kiedy jest czas niepłodności; niewiedza o negatywnych skutkach płynących z prób niszczenia płodności; negatywne zmiany obyczajowości, w tym słabość rodziny; powszechne nastawienie hedonistyczne, w którym „mieć”
zastępuje „być”, a wyrwana z kontekstu przyjemność zastępuje
cel życia; konsumpcjonizm, w którym wszystko można kupić,
a drugi człowiek ma wartość o tyle, o ile jest w stanie zaspokoić
moje (prawdziwe lub wyimaginowane) potrzeby, tak że nawet
sam człowiek staje się kupowanym towarem; zanik postawy odpowiedzialności; niezdolność do miłości – ofiary (całkowity zanik ducha altruizmu i koniecznej ascezy); odejście od praw natury i wiary w Boga (człowiek sam staje na miejscu Boga);
reklama; bardzo silne lobby zachęcające do wszelkich działań
seksualnych, by antykoncepcja stała się niezbędnym atrybutem
zabaw na tym polu.18
J. Smith, Humanae vitae – 25 lat później, w: XVIII Międzynarodowy
Kongres Rodziny, red. A. Czarnocki, Warszawa 1994, s. 292.
18
J. Pulikowski, Warto żyć zgodnie z naturą, Wrocław 1997, s. 145-146.
17
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W nauczaniu Kościoła regulacja poczęć stanowi ważny
aspekt ludzkiej i chrześcijańskiej odpowiedzialności. Z uzasadnionych powodów małżonkowie mogą chcieć odsunąć
w czasie przyjście na świat swoich dzieci. Tylko okresowa
wstrzemięźliwość, metody regulacji poczęć oparte na samoobserwacji i odwoływaniu się do okresów niepłodnych są zgodne
z obiektywnymi kryteriami moralności. 19
W promocji antykoncepcji duże znaczenie ma natomiast
aspekt marketingowy, gdyż antykoncepcja jest źródłem olbrzymich dochodów dla określonych kręgów biznesowych.
Logiczne jest zatem, że część pieniędzy idzie na reklamę stale
napędzającą coraz to większy nieład moralny. Na wprowadzonym ładzie moralnym te kręgi zbankrutowałyby. Ich celem jest
więc zwalczanie wszystkiego i wszystkich, co się do ładu moralnego przyczynia. Wrogiem zatem jest trwała rodzina i Kościół.20 Kościół jest przeciwny antykoncepcji nie dlatego, że
chce pozbawić małżonków przyjemności seksualnej, lecz dlatego, że chce im pomóc w znalezieniu szczęścia małżeńskiego
i zbudowaniu silnej rodziny, których brak jest ogromnym zagrożeniem dla harmonii i szczęścia w wymiarze zarówno indywidualnym, jak i społecznym.21
W celu weryfikacji czy wskazywana metoda planowania
ilości posianych dzieci zależy od deklarowanego modelu rodzinnego, zastosowano nieparametryczny test chi-kwadrat do
oceny istotności różnic podziału. Zmienna niezależna to deklarowany przez respondentki model rodzinny, który dzieli badane na trzy grupy: żyjące w modelu tradycyjnym, partnerskim
i mieszanym. Zmienna zależna natomiast to sposób, w jaki
zdaniem respondentek małżonkowie powinno planować ilość
19
20
21

Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 2368; 2370.
J. Pulikowski, Warto żyć zgodnie z naturą, dz. cyt., s. 20.
J. Smith, Humanae vitae – 25 lat później, art. cyt., s. 294.
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posiadanych dzieci. Ankietowane kobiety miały do wyboru
odpowiedzi: przy pomocy naturalnego planowania rodziny,
przy pomocy środków antykoncepcyjnych, nie powinni ingerować w sprawy płodności oraz inne. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli poniżej.
Jaki model prezentuje
Pani rodzina?
model
model
model
tradycyjny partnerski mieszany
przy pomocy naturalnego planowania
W jaki sposób rodziny
Pani zdaniem
przy pomocy środmałżonkowie
ków antykonceppowinni
cyjnych
planować ilość
nie
powinni ingeroposiadanych
wać
w sprawy
dzieci?
płodności
inne

39%

14%

7%

52%

76%

81%

9%

5%

0%

0%

5%

11%

Uzyskana wartość statystyki chi-kwadrat dla powyższej tabeli krzyżowej wyniosła χ2(6; N = 124) = 15,159; p < 0,05 i jest
istotna statystycznie. Tym samym należy odrzucić hipotezę zerową zakładającą brak związku między badanymi zmiennymi.
We wszystkich modelach rodziny najczęściej wskazywaną metodą planowania rodziny jest „przy pomocy środków antykoncepcyjnych”, jednak najsilniej odznacza się ona w grupie kobiet prezentujący model mieszany (81%). W grupie osób
z modelu tradycyjnego rodziny stosowanie środków antykoncepcyjnych deklaruje ponad połowa (52%). Natomiast w drugiej kolejności kobiety deklarowały kontrolę potomstwa „przy
pomocy naturalnego planowania rodziny” (39%).
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Uzupełnieniem dotychczasowych analiz są odpowiedzi
mężczyzn na jedno z pytań w kwestionariuszu: W jaki sposób
Pana zdaniem małżonkowie powinni planować ilość posiadanych dzieci? Respondenci mieli do wyboru cztery odpowiedzi:
przy pomocy naturalnego planowania rodziny (kalendarz małżeński, metoda objawowo-termiczna, metoda wielowskaźnikowa); przy pomocy środków antykoncepcyjnych; nie powinni ingerować w sprawy płodności; inne.22
Blisko połowa badanych zadeklarowała propozycję: przy
pomocy środków antykoncepcyjnych, a około 1/3 stwierdziła,
że małżonkowie nie powinni ingerować w sprawy płodności,
a jedna piąta wybrała odpowiedź: przy pomocy naturalnego
planowania rodziny (kalendarz małżeński, metoda objawowotermiczna, metoda wielowskaźnikowa). Popularność środków
antykoncepcyjnych w planowaniu dzietności jest skutkiem liberalnego podejścia do moralności. Prawie połowa badanych
mężczyzn uznała, że antykoncepcja nie wpływa na jakość życia małżeńsko-rodzinnego i jest dozwolonym sposobem regulowania płodnością kobiety i mężczyzny. Natomiast część
mężczyzn stawia na całkowitą naturalność w sferze płodności.
Przyjmując natomiast argument zwolenników naturalnego planowania rodziny, że jest to zgodne z naturą, gdyż nie zmienia
naturalnego rytmu płodności, można połączyć dwie odpowie„Nie powinni ingerować w sprawy płodności” dodatkowo zawiera
odpowiedź: „to powinna być prywatna sprawa małżonków” – 0,5%. Braki
danych 0%. Badanie miało charakter anonimowy. W badaniach internetowych wzięli udział ojcowie, pochodzący z rodzin prowadzących edukację
domową i są zaangażowani w działalność społeczną z tym związaną. Zob.
P. Zakrzewski, Rola wychowawcza ojca w edukacji domowej. Studium socjologiczno-pastoralne, Warszawa 2013 (praca doktorska w archiwum Biblioteki UKSW).
22
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dzi: przy pomocy naturalnego planowania rodziny (kalendarz
małżeński, metoda objawowo-termiczna, metoda wielowskaźnikowa); nie powinni ingerować w sprawy płodności. Wtedy
zwolennicy naturalnego planowania rodziny stanowią około
55% respondentów. Z zestawienia ilości zwolenników antykoncepcji z jednej strony i respondentów opowiadających się
za dostosowaniem się do naturalnego rytmu płodności wynika,
że istnieje niewielka przewaga tych drugich. Jest to pozytywny objaw poszukiwania w życiu małżeńsko-rodzinnym takich
rozwiązań, które nie naruszają praw natury, a jednocześnie pozwalają zachować godność osoby i docenić wartość życia
ludzkiego.
Należy jednak przyjrzeć się bliżej preferencjom w odpowiedziach kobiet i mężczyzn w obszarze planowania potomstwa. W opiniach mężczyzn wyraźnie widać szacunek dla wartości życia i jednocześnie ujawnia się w ich poglądach
pozytywny stosunek do godności kobiety. Można natomiast
stwierdzić, że w odpowiedziach kobiet ujawnia się wyraźnie
krytyczna postawa wobec płodności, która ich zdaniem ma
osobisty, a nawet „prywatny” charakter. Prawie ¾ kobiet uważa, że mają prawo do używania środków antykoncepcyjnych,
co umożliwia im dysponowanie swoją płodnością. Jest to zatem wyraźny sygnał braku szacunku do życia, które jest ściśle
związane z płodnością kobiety. Należy jednak uwzględnić także w interpretacji tych odpowiedzi poczucie osamotnienia kobiet w decyzjach związanych z podejmowaniem współżycia
seksualnego. Kobiety mają świadomość małej odpowiedzialności mężczyzn za poczęte dziecko i starają się zabezpieczyć
siebie przed ciążą nieplanowaną. Można więc dostrzec w tych
odpowiedziach apel skierowany do mężczyzn, których deklaracje nie pokrywają się z praktyką. Mężczyźni tylko wtedy
stają się dla kobiet odpowiedzialnymi partnerami seksualnymi,
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kiedy są w stanie podjąć obowiązki rodzicielskie. To nie jest
natomiast jednoznaczne nawet w wypadku mężczyzny-męża.
Kobiety w związkach małżeńskich mają swoje sprecyzowane
plany związane z ich osobistymi potrzebami i dlatego starają
się odpowiedzialnie podejmować decyzje o poczęciu i wychowaniu dzieci. Mimo, że zmienia się coraz bardziej sytuacja kobiet w rodzinie, to jednak większa odpowiedzialność za nowopoczęte dziecko spada nadal na matkę. Co zatem można
zmienić w planowaniu potomstwa, aby wyeliminować antykoncepcję?
Pierwszy i podstawowy postulat dotyczy związku kobiety
i mężczyzny w małżeństwie. Tylko małżeństwo oparte na wyłącznej miłości i jednoczącej małżonków tworzy właściwe
środowisko dla poczęcia dziecka. Małżonkowie, stając się rodzicami, powinni zatem nadal dbać o swoje małżeńskie relacje
miłości. Drugi postulat związany jest z miłością do dziecka.
Rodzice w dziecku powinni widzieć dar, który sprawi, że
mogą jeszcze bardziej zjednoczyć się w miłości. I wreszcie
trzeci postulat wynika z wartości rodziny, która jest dla człowieka naturalną wspólnotą na całe życie.
Natomiast za największe niebezpieczeństwo dla planowania rodziny należy uznać skutki rewolucji seksualnej. Pod jej
wpływem współżycie seksualne nabrało charakteru pozaprokreacyjnego, a główny nacisk kładzie się na przyjemność. Jest
to przyczyną przemian w obyczajowości seksualnej, która
wciąż dokonuje się w naszym kręgu kulturowym.23 Rewolucja
seksualna prowadzi do malejącej dzietności, coraz większej
liczby rozwodów, upowszechniania się związków nieformalnych, wzrostu liczby osób samotnie wychowujących dzieci. Te
23

s. 124.

Por. D. Duch-Krzystoszek, Małżeństwo, seks, prokreacja, dz. cyt.,

283

Marzena i Paweł Zakrzewscy

zjawiska mają coraz większy wpływ na kondycję współczesnych małżeństw i rodzin.24
W obecnym stanie przemian społeczno-kulturowych jawi
się więc potrzeba upowszechniania katolickiej koncepcji małżeństwa i rodziny. Jest ona owocem nauki i doświadczenia Kościoła, których geneza sięga nauki Jezusa Chrystusa i nauczania apostolskiego. Dla aktualnych ustaleń w kwestii
małżeństwa i rodziny zasadnicze znaczenie mają dokumenty
Soboru Watykańskiego II, który wniósł nowe akcenty do nauki
Kościoła katolickiego. Sobór Watykański II uznał wartość
współżycia w małżeństwie, miłość i prokreację określił jako
cele równorzędne, zaakceptował odpowiedzialne rodzicielstwo i prawo kobiety do awansu społecznego, spojrzał na małżeństwo i rodzinę od strony personalistycznej, akcentując zagadnienie miłości.25 Na tych fundamentach oparte jest także
nauczanie papieży „posoborowych”, dla których rodzina jest
podstawową wartością dla człowieka, dlatego należy ją wspierać, chronić i promować w Kościele i w świecie współczesnym.
SUMMARY
The article includes a sociological study whose purpose is
to to present responses of women and men in terms of having
children. Author refers to the saint John Paul II and Pope
Paul VI.

24
25

Tamże, s. 12
Tamże, s. 69.
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The brief summary of studies
on the phenomenon of empowerment
Empowerment in the workplace.
The term empowerment for the first time was used in pedagogy in 1968 by Freire, a philosopher and educator. The author
presented an idea of a new pedagogy system called the empowerment education model. The main assumption of this model
was to involve students in shaping their own education by giving them opportunity to listen, dialogue and action (Freire,
1974). In fact, his idea appears to be more universal and the
term empowerment was used more often and in the wider context.
Rappaport (1987) was one of the first researchers who used
the term empowerment in the field of psychology. The author
defines it as “a process of becoming able or allowed to do
some unspecified thing because there is a condition of dominion or authority with regard to that specific thing, as opposed
to all things” (Rappaport, 1987, p. 129). He also emphasised
that empowerment is a multilevel construct which combines
“individual determination over one’s life and democratic participation on the life’s of one’s community” (Rappaport, 1987,
p. 121). But the most important was his belief that empower285
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ment should become a Phenomena of Interest for Community
Psychology. Rappaport explains that in this one word he places
the whole class of phenomena which researchers want to study
and understand (Rappaport, 1987). Unfortunately his suggestion was not taken up by psychologists then.
However, in the same time the concept of empowerment
appeared in management field as a part of a process of increasing organizational effectiveness (Conger & Kanungo, 1988).
But despite the increasing popularity of the concept among
management researchers and practitioners, the theoretical background of it was still limited and often confusing. Coming toward the need of clarifying this concept, Conger and Kanungo
(1988, p. 474) defined empowerment as “a process of enhancing feelings of self-efficacy among organizational members
through the identification of conditions that foster powerlessness and through their removal by both formal organizational
practices and informal techniques of providing efficacy information”. In fact, on one side they presented empowerment as
motivational process of employees and on the other – they
merged it with the psychological dimension of the feeling of
self-efficacy (Bandura & Wood, 1989).
Moreover, Conger & Kanungo (1988) described the empowerment process, which was later defined in terms of cognitive
psychology by Thomas & Velthouse (1990). The Cognitive model of empowerment refers to behavioural approach of social
learning (a sequence: stimulus-organism-behaviour-consequences), but concentrates on intrapersonal elements. Thomas &
Velthouse (1990) defined empowerment as “intrinsic task motivation” (p. 668), which includes the four cognitive dimensions
(Conger & Kanungo, 1988; Thomas & Velthouse, 1990):
• meaning which corresponds to the relation between a goal
and someone’s beliefs and values,
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• competence which is understood as an individual’s belief in
his capability to take activities skilfully; it corresponds to
self-efficacy (Bandura & Wood, 1989),
• self-determination which is understood as a possessed autonomy of the initiation and continuation of chosen activities
and behaviours,
• impact which corresponds to the perceptible level of influence on one’s life.
The theoretical background presented by Conger & Kanungo (1988) and Thomas & Velthouse (1990) was empirically
verified and confirmed by Spreizer (1995; 1996; 2008). Moreover, she has begun studies on development and validation
of a new tool for measurement empowerment in a workplace.
Spreizer (1996; 2008) also conducted research on the influence
of properties of organizational structure on the level of employees’ empowerment. Her studies showed that empowering
employees involves two aspects – the first is about the influence on the mentioned four cognitive dimensions, while the second refers to the employees’ perceptions of a workplace in
a context of being or not empowering for individuals (Spreizer, 1996; 2008). In the other words, the process of increasing
employees’ empowerment integrates the behaviour of a supervisor and an employees’ perception of the mentioned dimensions. Consequently, the process of empowering subordinates can only be achieved if the employees improve in all of
the four dimensions, and this change will be initiated by the
supervisors’ activities (Lee & Koh, 2001).
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Health empowerment
The second way of defining empowerment is related to health care and patient outcomes. Wallerstein & Bernstein (1988)
were the first researchers who applied Freires education empowerment model to health education. They incorporated Freires
ideas into substance-abuse prevention program targeted at
middle and high school students. The positive results of their
program showed that this is the right path for further studies.
However, it needs to be emphasised that they understood empowerment as a process, not as a feature.
Nowadays, the main idea of empowering patients is to convince them that they can influence their health, therapy and
life, rather than just be passive recipients acted upon. The process of giving patients the knowledge, the skills and self-awareness is most developed in the diabetes care. Funnell, Anderson, Arnold, Barr, Donnelly, Johnson, Taylor-Moon and White
(1991) presented the idea of new philosophy, which in their
opinion would be revolutionary in the diabetes’ health care. In
fact, they implemented the Rappaport’s idea of empowerment
to health education for diabetes patients. Even though they
precisely described steps of that procedure, there are still same
misunderstandings and wrong usage of their ideas (Anderson
& Funnel, 2009).
There are also first reports of empowering patients with
chronic conditions. McAllister, Dunn, Payne, Davies and Todd
(2012) took first steps toward implementing and making measurable the concept of empowerment for patients with chronic
conditions. They summed up the most important problems with
this procedure, such as the lack of precise definition of the term
or lack of a tool to measure of it. Moreover, McAllister et al.
(2012) suggested a multi-dimensional model of empowerment
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which includes cognitive control, decisional control, behavioural control, emotional regulation and hope for the future. However, the mentioned studies show undoubted need to develop
the one universal tool for measurement of empowerment.
As an indirect answer for this call, Small, Bower, ChewGraham, Whalley and Protheroe (2013) have conducted studies on the tool making empowerment of patients with chronic
dieses measurable. The trial version of the authors’ scale was
based on a literature review and contained five dimensions:
identity, knowledge and understanding, personal control, decision-making and enabling other patients with long-term conditions (Small et al, 2013, p. 9). Unfortunately, they did not
confirm it empirically. However, the three dimensional structure was discovered. The two factors were preliminary called:
“positive attitude and self of control” and “knowledge and
confidence in decision making”. The third one contained too
wide range of different items to be precisely named.
Moreover, there are only few trials for including health empowerment in studies of addicted patients. Taiwanese scientists Yeh, Che, Lee and Horng (2007) interviewed a group of
members of Taiwanese Alcoholics Anonymous with a full remission from alcohol. The main goal of their study was to
explore the phenomenon of successful abstinence. They found
out that the main reason of making a decision to cease drinking
alcohol is feeling of loss of control. But the major factor which
helped alcoholics uphold this decision was a process of increasing empowerment potential which consists of three steps: repositioning, releasing and active sharing. Moreover, because
of empowerment, their self-esteem, abilities and knowledge
grew rapidly and could be use later. Therefore Yeh, Che, Lee
and Hong (2007) recommend including empowerment in an
alcoholics-recovery programme as a must.
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There is also a report of great promise from Wood, Englander-Golden, Golden and Pillai (2010) about the effectiveness
of Say it Straight training – a new addiction therapy – which
includes elements of the process of intensifying empowering
behaviours. They worked with a group of 26 patients with different kinds of addictions (alcohol and other substances, sexual addiction, eating disorders, compulsive shopping and gambling) twice a week over a period of five weeks. The main
results of the training were significant increase in empowering
behaviours, self-esteem and quality of life. Although the study
can be acknowledged successful, the authors admit that the
further studies, especially with largest group, definitely should
be conducted.
According to all international studies implementing empowerment in the therapy of diabetes or chronic conditions brings significant results. Patients are more aware of their health
problems and they can become more involved in their therapy.
The possible outcomes of understanding and practical application of health empowerment are following a higher self-efficacy, a stronger sense of control or improved quality of life. But
empowerment brings also something more. It implicates
environmental change, too (Wallerstein & Bernstein, 1988).
Emergent directions for future research
The major problem of conducting studies on health empowerment is that it seems to be actively practised, whereas the
academic discussions about the exact nature and meaning of
health empowerment have only last years begun (Funnell et
al., 1991). Probably because of that most studies related to health empowerment look upon it as a process of bringing impor290
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tant outcomes (Tengland, 2008). Conducting studies on empowerment understood as a feature or psychological disposition
should be done at the very beginning. Therefore, the first step
should concentrate around analyzing the concept of empowerment and health empowerment in psychology.
Secondly, nevertheless there are many international studies
related to empowerment, there is still a need for reliable and
valid tool which allows to measure health empowerment. Making health empowerment measurable has fundamental importance, because it would allow conducing more researches on
health empowerment and could be a huge breakthrough in addiction therapy. This is because the level of empowerment has
not only an interrelation with patients’ involvement in becoming and staying healthy, but also helps them how to live and
cope with their weaknesses.
Finally, it needs to be emphasised that empowerment understood as a feature is a dynamic phenomenon. Therefore, it
is reasonable to try increasing its intensity through properly
developed trainings. And the higher level of empowerment someone has, the stronger is his aspire to fulfilment his goals.
For sick people those goals are to be health and individual well
-being. Thereby, all studies which will be conducted on heath
empowerment should bring, in long-term perspective, utilitarian effect understood as an empirically confirmed background
for further studies on development of an expert training for increasing empowerment.

291

Joanna Świderska

LITERATURE REFERANCES
Anderson, R. M. & Funnell, M. M. (2009). Patient empowerment: Myths and misconceptions. Patient Education and
Counseling 79(3), 277-282.
Bandura, A. and Wood, R. E. (1989). Effect of Perceived Controllability and Performance Standards on Self-regulation
of Complex Decision. Journal of Personality and Social
Psychology 56(5), 805-814.
Conger, J. A. & Kanungo, R. N. (1988). The empowerment
process: integrating theory and practice. Academy of Management Review 13(3), 471-482.
Freire, P. (1974). Pedagogy of the oppressed. New York: The
Salisbury Press.
Funnell, M. M., Anderson, R. M., Arnold, M. S., Barr, P. A.,
Donnelly, M., Johnson, P. D., Taylor-Moon, D. and White,
N. H. (1991). Empowerment: An Idea Whose Time Has
Come in Diabetes Education. The Diabetes Educator 17(1),
37-41.
Lee, M., Koh, J. (2001). Is empowerment really a new concept? The International Journal of Human Resource Management 12(4), 684-695.
McAllister, M., Dunn, G., Payne, K., Davies, L. and Todd, Ch.
(2012). Patient empowerment: The need to consider it as
a measurable patient-reported outcome for chronic conditions. BMC Health Services Research, 12(1), 157.
Rappaport, J. (1987). Terms of Empowerment/Exemplars of Prevention: Toward o Theory for Community Psychology. American Journal of Community Psychology, 15(2), p. 121-148.
Small, N., Bower, P., Chew-Graham, C. A., Whalley, D. and
Protheroe, J. (2013). Patient empowerment in long-term
292

The brief summary of studies on the phenomenon of empowerment

conditions: development and preliminary testing of a new
measure. BMC Health Services Research, 13(1), 263.
Spreizer, G. M. (1995). Psychological Empowerment in the
Workplace: Dimensions Measurement and Validation. Academy of Management Journal 38(5), 1442-1465.
Spreizer, G. M. (1996). Social Structural Charakteristics of
Psychological Empowerment. Academy of Management Journal 39(2), 483-504.
Spreitzer, G. M. (2008). Taking stock: A review of more than
twenty years of research on empowerment at work. [in:]
J. Barling & C. L. Cooper (Eds.), Handbook of organizational behavior. Thousand Oaks: Sage, 54-72.
Tengland, P. A. (2008). Empowerment: A Conceptual Discussion. Health Care Analysis, 16(2), 77 - 96.
Thomas, K. W. & Velthouse, B. A. (1990). Cognitive Elements
of Empowerment: An „Interpretive” Model of Intrinsic
Task Motivation. Academy of Management Review 15(4),
666-681.
Wallerstein, N. & Bernstein, E (1988). Empowerment education: Freire’s ideas Adapted to health education. Health
Education and Behaviour, 15(4), 379 – 394.
Wood, T. E, Englander-Golden, P., Golden, D. E. and Pillai,
V. K. (2010). Improving addictions treatment outcomes be
empowering self and others. International Journal of Mental Health Nursing 19, 363-368.
Yeh, M. Y., Che, H. L., Lee, L. W. and Horng, F. F. (2008). An
empowerment process successful recovery from alcohol dependence. Journal of Clinical Nursing, 17, 921-929.

293

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
21/2013

Marlena Tyburska1

Dialog wiary z człowiekiem
w popkulturze
Church in dialogue with man
Zdefiniowanie i charakterystykę dialogu, jaki prowadzi
Szymon Hołownia należałoby zacząć od jego pozornego przeciwieństwa, czyli ciszy. Sam autor „Ludzi na walizkach” dostrzega, że najchętniej podczas rozmowy – „mimo mojego nawyku napadowego gadania”2 – najchętniej siedziałby
w milczeniu, aby niczego nie popsuć i pozwolić jak najlepiej
„wybrzmieć” swojemu rozmówcy.
Najważniejszym elementem w dialogu jest wzajemne poszanowanie, rozmowa bez agresji i chorobliwych uprzedzeń,
które blokują jakąkolwiek dyskusję3. W dialogu chodzi przede
Marlena Tyburska – magister teologii w zakresie edukacji medialnej
i dziennikarstwa. Studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie ukończyła w 2014 roku obroną pracy pt.: Szymon Hołownia,
czyli dziennikarstwo między apologią a dialogiem. Zakres zainteresowań
skupia się wokół szeroko rozumianych mediów, PR-u oraz wykorzystaniu
w tym obszarze teologii, z naciskiem na apologię. Zajmuje się, przy współpracy z TV Trwam i TVP Warszawa, tworzeniem programów dla młodych
ludzi, tj. „Akademii Teologii w Praktyce” oraz „Campus News”.
2
S. Hołownia, Ludzie na walizkach, Kraków 2011, s. 5.
3
S. Hołownia, M. Prokop (red.), Bóg, kasa i rock’n’roll, Kraków 2011, s. 10.
1
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wszystkim o przedstawianie swojego punktu widzenia oraz
dyskusję na różne tematy, jak to mają w zwyczaju normalni,
prości ludzie. Takiej rozmowy podejmuje się Szymon Hołownia i włącza w nią wiele osób – postaci z życia publicznego,
jak również przeciętnych obywateli. Także podejmuje się zmagań słownych z poszukującymi, wątpiącymi oraz młodymi
członkami Kościoła.
Dialog… z Kościołem młodych
Kościół młodych można zdefiniować tak jak zatytułował
jedną ze swoich książek Szymon Hołownia: „Kościół dla średnio zaawansowanych”. Pod pojęciem „młodzi średnio zaawansowani” kryje się kilka kwestii. Między innymi jest to zaangażowanie młodzieży jako odpowiedź na wezwania do tworzenia
wspólnoty. Ukazanie podejścia tych głęboko zakorzenionych
w wierze, jak i tych mniej uczestniczących w tym życiu, gdyż
Kościół składa się z jednych i drugich.
Podłożem do powyżej wymienionych analiz, posłużył mi
portal stacja, który w swoich założeniach skierowany jest do
młodych ludzi, oni również tę stronę tworzą; książki Szymona
Hołowni oraz jego liczne publikacje czy wypowiedzi do Internetu. Skorzystałam również z innych źródeł, zwłaszcza
w umieszczonych w dalszej części statystyk. Została wspomniana także osoba Jana Pawła II, który odnosi się w swoim
nauczaniu do kwestii młodzieży i duszpasterstwa.
W pierwszej kolejności należałoby wyjść od przedstawienia młodych Kościoła i ukazania, czym dla nich jest praktykujący styl bycia w Kościele. Z zebranych wypowiedzi dla portalu Deon.pl można dowiedzieć się, jaką wartością dla młodego
pokolenia jest możliwość uczestniczenia we mszy św. Jedna ze
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studentek mówi o Kościele jako bezpiecznej przestrzeni ze
względu na to, że wszystko jest takie samo mimo zmieniającego się szybko świata. Przedstawia tę przestrzeń tak: „Trochę
surowo, czas wydaje się zawieszony. Dzisiaj wszystko powinno być nowe i doskonałe. Tam jest staro i mi ta starość się podoba, nie czuję na sobie presji, że muszę szybciej, lepiej, więcej ciekawiej”.4 Siłę do tego przezwyciężenia wszystkich
słabości daje miłość, o której wspominają kolejne dwie osoby.
Choć mówią, że często są zniechęcone, to jednak kochają i jest
im dobrze mimo wszystko. Bo chrześcijaństwo w końcu polega na działaniu i wychodzeniu do Chrystusa, dzięki czemu
nuda odchodzi. Bo problemem nie jest kochający Bóg, tylko
ludzie nie potrafiący zaakceptować siebie i pokochać innych.
Mimo takich deklaracji i świadectw na drodze wyboru stają ci,
którzy się zagubili. Stracili poczucie przynależności ze względu na… W tym miejscu wyliczę problemy z którymi borykają
się młodzi Kościoła. Co ich oddala, zniechęca?
„Mnie już nikt do Kościoła nie przekona, jestem straconą
owieczką. Ale są inni – tacy, którzy się jeszcze zastanawiają.
I dla tych ludzi Kościół powinien być bardziej życiowy. Najlepiej zerwać z mitem księdza, który jest wcieleniem ideału.
Poza tym trochę żywiołowego śpiewu i spontaniczności nie
zaszkodzi”5 – twierdzi Kasia Granat, studentka orientalistyki.
Trudno jest wierzyć, gdy Kościół mówi o dogmatach, a sam je
łamie. Celibat i ubóstwo, to najgorzej wychodzi księżom.
„Ubóstwo – wystarczy podejść pod kościół, żeby zobaczyć limuzyny. I to w biednych miasteczkach. Kościół zbytnio przyzwyczaił się do luksusu” – kontynuuje Kasia.
http://www.deon.plhttp://www.deon.pl/religia/wiara-i-spoleczenstwo/art,814,mlodzi-i-ambitni-dlaczego-chodza-do-kosciola.html (dostęp 03.01.2014)
5
Tamże.
4

297

Marlena Tyburska

W latach 80. religia była buntem, podpierała poczucie tożsamości narodowej. Gdy w latach 90. ten motyw nie był już
potrzebny, religijność nie zmniejszyła się gwałtownie. Polska
nadal odstaje od mało religijnej Europy. Z wielu cząstkowych
diagnoz wyłania się jednak zmieniający się obraz młodych
w Kościele. Mocna grupa wierzących i topniejąca grupa „wierzących z przyzwyczajenia”. Ksiądz K. Pawlina określa duchowość polskiej młodzieży jako religijność bez Kościoła. Dla
młodych najważniejsza staje się osobista więź człowieka z Bogiem. Każdy ma swojego własnego, trochę innego Boga, z którym kontakt ukształtowany jest przez indywidualne modlitwy.
„O tym, czy się wierzy, czy nie, decyduje nie fakt urodzenia
w rodzinie katolickiej, lecz osobista decyzja. I taka będzie
przyszłość. Religijność nie zaniknie, lecz przybierze formę
prywatnej, nie instytucjonalnej”. To, co młody człowiek przeżywa w kontakcie z Bogiem, już teraz staje się ważniejsze od
obrzędowości i oficjalnego nauczania Kościoła. Młodzi odrzucają tylko formę instytucjonalną Kościoła, ale nie odrzucają
Ewangelii, bo nadal szukają smaku spotkania z Bogiem, a ich
życiowe cele, zwłaszcza szczęście rodzinne, mają źródło
w Ewangelii. Wychodząc z kościelnego budynku są dumni
z tego, że sami ukształtowali swoją wiarę. Szymon Hołownia
natomiast mówi o mniejszości, wspólnocie żywej wiary, gotowej do dialogu ze światem. Będzie to 30%, które można policzyć, bo uważa, że takie bolesne oczyszczenie pomoże w zrozumieniu i poczuciu, że Kościół to rodzina.6
Młodzi ludzie przyglądają się wszystkiemu co ich otacza
i wyciągają podobne wnioski do tych, które przedstawił abp
Józef Michalik. Brak katolickich elit, niejasne zasady finansohttp://koszalin.gosc.pl/doc/1694331.Holownia-Po-co-nam-Kosciol/3
(dostęp 03.01.14).
6
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wania, zbyt duże parafie i zbyt duże kościoły, to problemowe
hasła określone przez biskupa. Pod nimi podpisuje się Maria,
studentka nauk politycznych: „Czymś powszednim stało się
kłamstwo, krzywda i nieczystość. Młodzież to widzi”. Młodzież ma wymagania, oczekuje jasnych i wyraźnie konkretnych działań Kościoła i duszpasterzy, żeby mogła do niego
wrócić nie z przymusu, ale własnej woli. Kościół ma być bliskim miejscem, gdzie młody człowiek znajdzie oparcie i zrozumienie. Ma tworzyć wspólnotę wiary i wartości, czyli uczyć
się, jak żyć godnie. A przede wszystkim ma być świadectwem
życia, nie tylko wielkich słów. Młodzi ludzie chcą świadectwa
rówieśników, odstrasza ich Kościół „babć i dziadków”.
Kościół zaczyna to wszystko zauważać i działanie rozpoczyna od siebie. Nie udaje, że problem tkwi w innych. Ale wychodzi z propozycjami do młodego człowieka. Coraz więcej
powstaje wspólnot młodzieżowych. Organizowane są „imprezy” typu Przystanek Jezus, SLD, spotkania w Lednicy czy dni
młodzieży z papieżem.
„Przystanek Jezus” jest próbą dotarcia do młodzieży przez
żywe świadectwo ewangelicznej wrażliwości, braterstwa gotowego do każdej pomocy i miłości; jego zasadniczym celem
była ewangelizacja młodzieży przybyłej na „Przystanek Woodstock”. Natomiast SLD dociera do młodych przez sport i turystykę, czyli letnie szkoły dominikańskie. Pomagają one zerwać ze stereotypem wizerunku księdza nietykalnego,
chodzącego pół metra nad ziemią. Ojciec Wojciech Jędrzejewski, opiekun „Rejsu” – duszpasterstwa szkół średnich na warszawskim Służewie, podejmuje działania, których celem jest
przeniesienie wiary ze sfery czysto duchowych doznań do życiowego konkretu. U niego nie ma, jak w oazach, stopni, hierarchii, podziału na animatorów i uczestników. Rozmawia
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z podopiecznymi o religii, ale jednocześnie organizuje im korepetycje z polskiego i dyskusyjne koło filmowe.7
Pewne decyzje powinien Kościół podejmować szybciej,
odważniej i koniecznie z większym udziałem młodzieży. Z jakimś oporem jest „uruchamiany” laikat, również ten młodzieżowy. Jego obecność w Kościele jest ciągle niewystarczająca,
przecież wielu rzeczy w Kościele nie muszą robić księża, a nawet powinni je robić świeccy. Przyzwyczajenia wynikające
z historycznych uwarunkowań sprawiają, że zmiany dokonują
się zbyt wolno. Nie można trzymać się form, które dawno utraciły swoją wymowę, są niekomunikatywne, a utrzymuje się je
tylko dlatego, że były. Młodzieżą stale zajmują się dorośli.
Mam wrażenie, że Kościół, jako społeczność, nie ma odwagi
zgodzić się, by jego rzeczywistość kreowali także młodzi.
A jeśli się nawet godzi, to w stosunku nieproporcjonalnie małym do potrzeb. Choć trzeba wspomnieć o coraz częściej
i mocniej podejmowanym dialogu na przykład poprzez pryzmat wprowadzenia ministrantek do kościoła czy utworzenia
scholi czy to dziecięcych czy młodzieżowych, o czym wspomina Szymon Hołownia w książce o Kościele.8
Aby rozumieć człowieka, trzeba wejść w jego świat, a to
wymaga zmiany sposobu obecności księdza w Kościele. Potrzeba większego otwarcia, zgody na to, by iść z młodymi
ludźmi, godząc się na dzielenie ich trudności. Wtedy inaczej
widzi się rzeczywistość, w której jest człowiek, któremu mam
pomóc wierzyć.
Takim wzorem do naśladowania jest według Szymona Hołowni arcybiskup Timothy Dylan. Od niego z pewnością możhttp://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZD/wywiad_dajczak.html (dostęp 03.01.14).
8
S. Hołownia Kościół dla średnio zaawansowanych, Kraków 2010,
s. 97 i 31.
7
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na się uczyć rozmawiać, bo używa do tego przestrzeni czystko
świeckiej. Uważa, że nie ma takiego sporu którego „nie da się
rozwiązać przy cheeseburgerze i kilku piw wypitych na patio”.9 Na względzie ma przedstawienie nauki Kościoła, ale najpierw dowiaduje się, jaką wiedzę już posiada rozmówca siadając z nim do jedzenia.
Szymon Hołownia chciałby, aby młodzi poczuli się jako
część wspólnoty, dlatego proponuje, żeby zamiast się gniewać,
powiedzieć: „To jest mój Kościół, ale czegoś w nim nie rozumiem”.10 I nie zniechęcić się, ale podjąć próbę dowiedzenia
się, dlaczego? Warto podjąć się takiego zadania, bo Kościół to
nie atakujące obce ciało, ale dom, w którym można porozmawiać ze spowiednikiem, z mądrymi ludźmi, których nie brakuje, poznając argumenty. Jeżeli wtedy dojdzie się do wniosku,
że jednak to nie to, to będzie świadoma, przemyślana i przemodlona decyzja mimo, że spór z Kościołem i Bogiem będzie
trwał. Będzie to spór otwarty na przyszłą komunikację, ale nie
wyniszczający.11 Dzięki temu będzie łatwiej zrozumieć to, co
chcą przekazać młodemu pokoleniu starsze, doświadczone
babcie, namawiając młodzież do odmawiania różańca, modlitw codziennych. Dla nich w tej chwili jest to niechciany
prezent, który zagraci im duszę, ale z biegiem lat przekonają
się, „że mebli po babci naprawdę nie warto się pozbywać.
Z czasem nabiorą zawrotnej wartości”.12
Przekonała się o tym Kasia, krewna Szymon Hołowni, który przedstawia w skrócie jej historię w książce „Kościół dla
http://opinie.newsweek.pl/szymon-holownia/dwie-drogi--jeden
-kosciol,85979,1,1.html (dostęp 03.01.14).
10
S. Hołownia, M. Prokop (red.), Bóg, kasa i rock’n’roll, Kraków
2011, s. 71.
11
Tamże, s. 72.
12
S. Hołownia, Kościół dla średnio zaawansowanych, Kraków 2010, s. 200.
9
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średnio zaawansowanych”. Chodzi o wskazówkę, jak się
zwrócić do Kościoła, a nawet więcej, do samego Boga o pomoc. Choć było to dla niej trudne, bo nie potrafiła, ale pomoc
Szymona okazała się trafna. Polecił jej iść do Kościoła i pomodlić najprostszymi modlitwami pacierza oraz przeczytać
fragmenty Ewangelii, w której Jezus mówi do ludzi. I poprosił, aby przyszła za tydzień… Przyszła i odpowiedziała, że poszło bardzo dobrze. O więcej Szymon Hołownia nie pytał, bo
nie chce się wtrącać w to, co powiedział jej Jezus. Ale osiemnastoletnia Kasia wytrwała mimo nie cieszącego się dobrą opinią towarzystwa. Hołownia konkluduje to słowami: „Duch
Święty działa bardzo w bezpośrednim dialogu”.13
Trzeba dowartościować nauczanie autorytetów. Przede
wszystkim należy wymienić tutaj osobę Jana Pawła II. Jednak
Szymon Hołownia ma pewien dystans do tej kwestii. Zapytany przez jednego z dziennikarzy w wywiadzie o pokolenie
JPII, tłumaczy, że według niego to pewien wytrych, dzięki któremu człowiek zrzuca z siebie odpowiedzialność za wiele
istotnych rzeczy, twierdząc, że encykliki papieża są nie do
przebrnięcia. Jednak Szymon Hołownia nie zgadza się z takim
podejściem, zwłaszcza w dobie Internetu, gdzie wszystko jest
podane jak na tacy. Można znaleźć ogromną ilość sprawnie
podanych informacji o twórczości Jana Pawła II, już wręcz –
jak mówi – przeżutych do łatwiejszej konsumpcji. Wszystkie
tłumaczenia o trudności są tylko wykręcaniem się. Wszystko
jest dostępne w tekstach, MP3, zrzutach na iPada i całej reszty,
która jest proponowana przez nowe technologie.14
Tamże, s. 107.
http://www.mmtrojmiasto.pl/375704/2011/6/15/szymon-holownia
-kosciol-nie-ma-problemu-z-nauczaniem-wiary?category=magazyn (dostęp 03.01.2014).
13
14
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Przede wszystkim w całym podejściu do młodzieży najważniejsze jest powołanie pedagogiczne. To ono pomoże wybrnąć z najtrudniejszych pułapek w postaci pytań wydobywających się z ust dociekliwych młodych. Nie zda się na nic
życiowa wiedza, pewność siebie, bez umiejętności podejścia
i zrozumienia młodego człowieka.
Dialog … z poszukującymi, wątpiącymi
Dialog jest bardzo ważną częścią twórczości Szymona Hołowni. Podkreśla jego rolę w książce „Bóg, kasa i rock’n’roll”:
„zamiast za wszelką cenę brnąć w bieżącą apologetykę, co
mnie się również zdarza, trzeba wracać do źródeł, do początków chrześcijaństwa, zamiast zabijać się o wciąż nowe wzory”.15 Udział w życiu publicznym daje mu duże możliwości do
podejmowania dialogu.
Dialog z poszukującymi i wątpiącymi chciałabym ukazać
przede wszystkim w dwóch publikacjach Szymona Hołowni
we współpracy, czyli dialogu, z Marcinem Prokopem. Są to
dwie książki, „Bóg, kasa i rock’ n’ roll” (2011) oraz „Wszystko w porządku. Układamy sobie życie” (2013), w których –
jak mówią sami autorzy – dokonuje się zderzenie „miłośnika
sacrum, który spotkał dwumetrowe profanum”.16 Drugą istotną
pozycją będzie książka: „Ludzie na walizkach”, czyli talk-show emitowany od jesieni 2009 roku w kanale Religia.tv,
którego rozmowy zostały wydane w formie książki. Ludzie ci
stracili wszystko, ale mimo przeciwności losu znaleźli siłę,
S. Hołownia, M. Prokop (red.), Bóg, kasa i rock’n’roll, Kraków
2011, s. 46.
16
Tamże, s. 10.
15
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aby iść dalej. Jest to niełatwy dialog z osobami stojącymi
w obliczu śmierci, cierpienia i trudnych sytuacji życiowych.
Spotykamy tam między innymi lekarzy, księży, kobiety, które
straciły dzieci.
Ludzie, opisując swoje podejście do wiary, używają najczęściej – jak zauważa autor ksiązki „Monopol na zbawienie” –
trzech terminów: wierzący, agnostyk, ateista. Ale to deizm nie
ateizm jest powodem odejścia od Kościoła – jak twierdzi Szymon Hołownia – bo pasuje idealnie do wątpiących i sfrustrowanych życiem czasów i ludzi.17 Wątpiący, czyli ci co utracili
sens wiary poprzez doświadczenie choroby, śmierci czy innego zła. Natomiast poszukujący to mimo znalezienia się na zakręcie wiary nie tracą nadziei, że w końcu znajdą to czego szukają, aby odczytać łaskę i dary Ducha Świętego. Przykładem
tych postaw mogą być dwie koncepcje filozoficzne: deizm i teizm. Deizm i teizm różnią się tylko jedną literą, ale w założeniach są zupełnie różne, mimo że oba dopuszczają istnienie
Boga. Spór polega na stawianym pytaniu: „jaką Bóg ma relację z tym światem?” Dla teistów Bóg bezpośrednio ingeruje
w losy świata, a deiści uważają, że Bóg był tylko rzemieślnikiem stwarzającym świat i pozostawił ludzi sobie samych
w działaniu18. Natomiast agnostycy nie potrafią opowiedzieć
się za żadną ze stron, gdyż uważają, że nie można dowieść, kto
ma rację, nie można wykluczyć zarówno istnienia Boga, jak
i Jego nieistnienia. Można ich utożsamić z tymi, którzy nie
otrzymali łaski wiary.19 Takie podejście jest sprzeczne z nauką
Katechizmu Kościoła Katolickiego, w którym jest mowa
o stworzeniu świata, podtrzymywaniu i zachowaniu stworze17
18
19

Tamże, s. 282.
Tamże, s. 282.
S. Hołownia, Monopol na zbawienie, Kraków 2010, s. 398.
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nia w istnieniu przez Boga.20 W świecie istnieje jeszcze takie
pojęcie jak wierzący – niepraktykujący, czyli pojawiający się
w kościele na ślubach, pierwszych komuniach i pogrzebach.
Jednak wiara pomaga im przetrwać trudne sytuacje. Radzą sobie z nimi dzięki osobistej modlitwie.
Pierwszym rozmówcą Szymona Hołowni jest Marcin Prokop, który jednocześnie wyraża chęć rozmowy na tematy egzystencjalno – kulturowe i staje w opozycji, prezentując zupełnie inny punkt widzenia. Idealne uzupełnianie się poglądów
tych osób daje pełne spojrzenie na zasady, jak i właściwości
dialogu. Choć tak wiele ich dzieli, potrafią dostrzec także podobieństwa, stąd wzięła się ich przyjaźń. Obaj kochają występy przed publicznością, co daje ogromne możliwości Marcinowi – jak sam mówi – składania ofiary bogu mamony poprzez
najmowanie się do prowadzenia rożnych korporacyjnych imprez, konferencji czy szkoleń. Natomiast Szymon Hołownia
wykorzystuje możliwość, jaką daje mu scena do „odbywania
ubogacającej pogadanki o Jezusie i spółce, na których wypuszcza się na duchową głębię”21 Prokop podkreśla różnice między
nimi: „On wierzy, ja chcę wiedzieć”.22 Choć obaj dobrze wiedzą, że jeden drugiego nie przekona do swoich racji, to starają
się jak dżentelmeni wymieniać swoje poglądy na różne kwestie. Zgadzają się również co do tego, że Szymon Hołownia nigdy nie dostarczy Marcinowi Prokopowi rozstrzygających naukowych dowodów, że Bóg istnieje, natomiast Prokop nie
udowodni, że Boga nie ma23. Prokop w jednym z wywiadów
KKK 301.
S. Hołownia, M. Prokop (red.), Wszystko w porządku. Układamy
sobie życie, Kraków 2013, s. 313.
22
Tamże.
23
S. Hołownia, M. Prokop (red.), Bóg, kasa i rock’n’roll, Kraków
2011, s. 20.
20
21
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przyznaje, że nie jest ateistą, ponieważ nie szuka dowodów na
istnienie Boga, ale dopuszcza wiarę w większy byt, choć nie
ma pewności, że to katolicy posiadają monopol na prawdę.24
W ramach tych rozmów autorzy książki „Bóg, kasa
i rock’n’roll” dochodzą do wniosku, że świetnym narzędziem
dla ewangelizacji może być popkultura. Każdy jej przejaw odpowiednio wykorzystany przez Kościół, księży czy przez innych ludzi głoszących Ewangelię jest dobrą przestrzenią dla
poszukiwań. Należy pamiętać, że ona nie zastąpi religii, ale
może być jedynie pomostem pomiędzy profanum a sacrum.
Jak twierdzi Szymon Hołownia – na moście nie da się zbudować domu25.
Przystępując do dialogu Szymon Hołownia nie chce dać się
„zaszufladkować” i stroni od nazywania siebie pop-ewangelizatorem czy rzecznikiem lub ambasadorem Ewangelii. Jak
twierdzi, chce tylko informować i przy pomocy różnych narzędzi pokazywać, w jaki sposób świat został zaprojektowany
przez Boga. Ponadto chce dzielić się pasją, którą jest zagłębianie się w świat związany z transcendencją oraz przedstawiać
własne doświadczenia, odkrycia i potknięcia, które pozwolą
podjąć świadomą decyzję po przeanalizowaniu wszystkich
przedstawionych argumentów.26
Autor „Ludzi ma walizkach” rozmawia ze zwykłymi ludźmi, którzy na co dzień zderzają się z niesprawiedliwością
świata – śmiercią i chorobą. Można również i ich nazwać wierzącymi, ale poszukającymi. Poszukują przecież odpowiedzi
na pytanie o egzystencję i jej sens w obliczu śmierci. Choć nie
Zob. http://www.kobieta.pl/gwiazdy/wywiady/zobacz/artykul/marcin-prokop-i-szymon-holownia/ (dostęp 15.11.13).
25
S. Hołownia, M. Prokop (red.), Bóg, kasa i rock’n’roll, Kraków
2011, s. 47.
26
http://szafa.kwartalnik.eu/41/htm/wywiad/prokop.html (dostęp 15.11.13).
24
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raz słyszy się twierdzenie, że ateiście jest łatwiej żyć – zwłaszcza w obliczu kryzysu, bo może przyznać, że świat jest zły zamiast walczyć z pytaniem bez odpowiedzi „dlaczego Bóg, który jest dobrem zdaje się nie działać”27 – to jednak trudniej mu
umierać, ze względu na brak nadziei na dalszą drogę, w perspektywie której życie ziemskie jest tylko przystankiem – co
zauważa Marcin Prokop – w drodze na „wieczne wakacje”28.
„Wakacje”, które mogą zostać dane w najmniej oczekiwanym momencie, jak to się stało w przypadku pani Marty, która
jest mamą tragicznie zmarłego Bartka – ratownika TOPR-u,
poświęcającego swoje życie dla innych. Jego matka ma siłę
i wiarę w to, że „istniały cudowne uzdrowienie, cudowne ocalenie, jest i cudowna śmierć”.29 Trzeba docenić łaskę życia,
którego początek ani koniec od człowieka nie zależy. Człowiek powinien też pogodzić się z nowym nieczytelnym bytem,
chorobą, w który wchodzi się – jak mówi jeden z rozmówców
Szymona Hołowni – z pewnym ładunkiem, czyli doświadczeniem, aby sprawić, by jego i innych życie było wartościowe
i łagodne.30 Nigdy nie wiadomo, co czeka na drodze życia,
a sprawdzanie tego za pomocą „romansu z innymi bożkami siłami i wróżkami to duchowa prostytucja, dlatego trzeba przyjąć to, co staje na drodze i nie kombinować, żyć tu i teraz –
podpowiada Dominika, jedna z rozmówczyń autora „Ludzi na
walizkach” – „a co będzie? O tym i tak nic nie wiadomo”.31
Stawianie pytań: „dlaczego to mnie spotyka?”, „czym sobie
zasłużyłem?” jest zrzuceniem odpowiedzialności z siebie na
S. Hołownia, M. Prokop (red.), Bóg, kasa i rock’n’roll, Kraków
2011, s. 29.
28
Tamże, s. 27.
29
S. Hołownia, Ludzie na walizkach, Kraków 2011, s. 97.
30
Tamże, s. 45.
31
Tamże, s. 73.
27
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Boga, ale nie do końca pozwala na uwolnienie się od straty.
Zrozumiał to ksiądz Henryk podczas pobytu w dniu katastrofy
Smoleńskiej przy ofiarach i ich rodzinach. Wiedział, że potrzebne jest im duchowe ukojenie w kaplicy, modlitwa i ofiarowanie Bogu, a nie tłumaczenie dlaczego i po co się tak stało.
Od tamtej pory nie szuka odpowiedzi.32
Człowiek znajdując środek na swój ból może ułatwić znalezienie go drugiej osobie poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami. Dlatego też Szymon Hołownia podejmuje się takiego
zadania, oddając głos ludziom, którzy znaleźli lekarstwo na
swoje dramaty. Autor nie ma oczywiście na myśli farmakologicznego ukojenia, ale ukojenie duchowe, poprzez zrozumienie,
że życie ludzkie jest kruche i ma swój koniec. To oczywiste, że
„myślałem o życiu, nie o śmierci”.33 Jednak „jeżeli pacjent chce
żyć to medycyna jest bezradna. Natomiast jeżeli pacjent chce
umrzeć, to medycyna również jest bezradna”.34 W jednym i drugim przypadku jest zachowana nasza wola, choć z góry ustalone
jest to co dla nas przygotował Bóg, niemniej jednak to od nas
zależy w jaki sposób podejmiemy wyzwanie w obliczu śmierci.
Młody dziennikarz – Robert Więckowski – ściga się z czasem,
z pytaniem, co będzie wcześniej: czy straci wzrok czy umrze?
Ale tak czy inaczej uważa, że gdzieś czeka na niego ciemność.
Natomiast pani Krystyna Stopczyk nigdy już nie będzie się spieszyć, mając w pamięci ostatnie słowa tragicznie zmarłej córki:
„Mamo, po co się tak śpieszyć?”.35
W tych wszystkich zmaganiach najważniejsza jest rola,
jaką odgrywają „obserwatorzy” ludzkiego cierpienia, a więc
32
33
34
35

Dz. cyt. s. 177.
Tamże, s. 203.
Tamże.
Tamże, s. 31.
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przyjaciele, rodzina, obcy. Do nich jest skierowana prośba,
„żeby się nie mądrzyli. Żeby byli”.36 Hołownia sam przyznaje,
że czasami potrafi popisywać się medyczną wiedzą i dużo mówić, zamiast wysłuchać tego, co chcą z siebie wyrzucić cierpiący. Ale i potrafi sprowokować, zapytać o bunt wobec Boga
i o to, czy można pogodzić się z dramatami, które niesie los.
Kościół Katolicki, począwszy od dokonań II Soboru Watykańskiego, zwraca coraz większą uwagę na dialog. Papież
Franciszek stwierdził, że „dialog jest czymś znacznie większym niż komunikowanie prawdy”. Papież dobrze wie z czym
zmagają się ludzie i rozumie tych, którzy nie posiadają bezgranicznej wiary i miłości w stosunku do tego, co zsyła Bóg,
a więc można go nazwać – jak w przypadku Jana Pawła II, papieża młodych – papieżem poszukujących i wątpiących. Hołownia również stara się „wczuć” w sytuacje swoich rozmówców i zrozumieć ich niewiarę, w czym pozostaje całkowicie
w zgodzie z nauczaniem Kościoła. Ponadto autor książki
„Bóg, kasa i rock’n’roll” uważa, że rozmowa jest mutacją modlitwy, a ona jest naturalnym stanem człowieka.37 Chrześcijaństwo jest religią objawioną, a więc ma swój początek w twierdzeniu, że jest Bóg, Osoba, która komunikuje się z nami. My
odpowiadamy, żyjemy w relacji z tym Bogiem.38 Można więc
powiedzieć – nawiązując do słów papieża Franciszka – że dialog jest nie tyle komunikacją co relacją.
Wspomniany już papież Franciszek nie potępia takich ludzi, ale w swojej adhortacji „Evangelii Gaudium” – wspomina
o tych, którzy są ochrzczeni, ale zagubieni i stoją z dala od Jezusa, albo w ogóle Go nie znają. Powołuje się na Jana Paw36
37
38

Tamże, s. 103.
S. Hołownia, M. Prokop (red.), dz. cyt., s. 213.
Tamże, s. 57.
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ła II, który również prosił o pamięć za tych, którzy błądzą lub
poszukują. Z tą nauką w pełni zgadza się Szymon Hołownia,
który sam za pomocą swoich narzędzi informuje i próbuje zawrócić błądzących na drogę wiary, nie siłą, ale rzeczowym argumentowaniem wiary w podejmowanych dialogach. Czasami
ten dialog przemienia się w odbijanie zaciekłych, fałszywych
argumentów z książki Richarda Dawkinsa „Bóg urojony” czy
filozofii Feuerbacha. Warto też wspomnieć o teoriach ewolucji. Każdy mało poinformowany zgodzi się, że człowiek pochodzi od małpy, a Kościół uzna to za grzech. Nie na tym jednak polega konflikt, tłumaczy autor książki „Monopol na
zbawienie” na jednym z etapów gry dołączonej do książki.
Hołownia w pierwszej kolejności wspomina o tym, że Kościół
Katolicki nie potępia, nie pali na stosie ani nie wyklina zwolenników tej teorii, gdyż sam nie wyklucza, że człowiek
w pierwotnej postaci był podobny do zwierzęcia. Jak to Jan
Paweł II ujął w przesłaniu do członków Papieskiej Akademii
Nauk w 1996, w punkcie 4: „teoria ewolucji jest czymś więcej
niż hipotezą”. Dlatego też powinno się zwrócić uwagę na to, iż
debaty z darwinistami to nie kończąca się gra w scrable, gdyż
temu zjawisku towarzyszy bezprecedensowa erupcja naukowego słowotwórstwa.39
Szymon Hołownia dostrzega te wszystkie trudności, ale nie
krytykuje współczesności, popkultury, nie rozdziera szat nad
kształtem świata, co jest dość często spotykane w katolickiej
publicystyce. On po prostu akceptuje współczesność i stara się
ukazać pozytywny wymiar popkultury. W samym słowie cultura zawarte jest przecież tworzenie, działanie i jeśli świat ma
się kształtować, to na pewno popkultura jest „punktem wyjścia”, bo w takim kontekście kulturowym się urodziliśmy
39

S. Hołownia, Monopol na zbawienie, Kraków 2010, s. 111.
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i przejęliśmy cały jej „kod” – na przykład język i gesty. Te
„ziemskie narzędzia” są również doskonałym sposobem mówienia o Bogu, co podkreśla Szymon Hołownia, ukazując jednocześnie „nieziemskość” tego, co komunikuje Bóg: „Jeśli On
robi coś zupełnie niesłychanego, tzn. wysyła na Ziemię swojego syna – Boga, to znaczy, że chce abyśmy go znali. Jeśli zostaje w Najświętszym Sakramencie, to znaczy tyle, że chce
abyśmy Go dotykali. To jest Bóg, który od samego początku,
z niezwykłą pasją, namiętnością i miejscami desperacją non
stop próbuje komunikować się z człowiekiem. Non stop mówi,
zaczepia, prowokuje, odsłania fragmenty prawdy o sobie. Jasne, że Boga nigdy nie ogarniemy, ale on nas sam zachęca,
abyśmy mówili o Nim używając ziemskich narzędzi. No bo
skoro Bóg przyszedł na świat w ludzkim ciele, to nie może być
inaczej”.40
Dlatego przywołując Ewangelię według świętego Łukasza,
spotykamy Jezusa, który uważnie słuchał, co mówią ludzie na
targu, o czym śpiewają dzieci, badał jaki jest stan ducha, wśród
których chce głosić swoją prawdę. Obecnie „gruntem” dla
współczesnego dialogu jest właśnie popkultura, która pomaga
„diagnozować” stan ducha kolejnych pokoleń. Szymon Hołownia pokazuje, że wejście w dialog z wątpiącymi i poszukującymi jest niemożliwy bez zrozumienia kodu tak często krytykowanej popkultury, gdyż to właśnie ona jest kontekstem
współczesnej niewiary.
Mimo, że często można się spotkać z opiniami, że Szymon
Hołownia poprzez lekki i przystępny styl swojego dialogu
„rozwadnia” i „relatywizuje” treści wiary, to prawdą jest, że
podaje je w sposób prosty. Jednak nie zależy mu na dostosohttp://prokop-holownia.fan-strefa.pl/wywiady/2011/08/relacja-zczata/, (dostęp z dnia 15.11.13).
40
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waniu się do poziomu statystycznego odbiorcy. Chce raczej
sprowadzić go na wyższy poziom używając do tego wszystkich możliwych środków. Dialog, który Hołownia prowadzi
w przestrzeni publicznej na pewno przyciąga uwagę. I może
właśnie to proste zwrócenie uwagi na kwestie wiary, zaciekawienie osobą, która o nich mówi, otwiera furtkę głębszym poszukiwaniom?
A conversation with man in pop culture
Summary
The text was written to show the basic cell operation of journalism in pop culture journalism. It is a dialogue. The dialogue presented on the basis of journalistic activities Hołownia
Szymon. Attempts concerns on young people and the Church
Young. This article presents the portal “stacja7.pl” created for
the purpose of communicating with a young society where you
can find exchange of views also in other fields of Szymon Hołownia activity that I present in this article.
The second group portrayed in the text are seeking and doubters. Publicist take calls especially in two of his books, such
as “God, money and rock’n’roll” and “People of a suitcase”.
The struggle undertaken in the aforementioned items are presented in this article as a tips for those who suffer and lose
hope, doubt, but at the same time looking for the way to God.
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Jan Kazimierz Przybyłowski, Recenzja książki: Stanisław Araszczuk, Mistagogia liturgiczna i jej korelacja z dokumentem „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, Wrocław 2012 (Rozprawy naukowe, 88,
red. W. Irek)
Do nadrzędnych zadań katechezy należy zaliczyć: „rozwijanie poznania wiary; wychowanie liturgiczne; formacja moralna; nauczanie modlitwy; wychowanie do życia wspólnotowego; wprowadzenie do misji” (Dyrektorium katechetyczne
Kościoła katolickiego w Polsce, 23). Według ks. S. Araszczuka
do podstawowych zadań katechezy zaliczyć należy wychowanie liturgiczne w oparciu o mistagogię i to wymaga podjęcia
dialogu między liturgistami i katechetykami. Chodzi o to, że
mimo dobrze przeprowadzonej reformy liturgicznej zgodnie
z duchem i zaleceniami II Soboru Watykańskiego, nadal aktualnym zadaniem jest rozwinięcie duszpasterstwa liturgicznego, które pozwoli z bogactwa liturgii obficie czerpać moc spływającą z Chrystusa na wszystkich członków Jego Ciała,
którym jest Kościół. Ta problematyka liturgiczno-katechetyczna jest treścią książki ks. Stanisława Araszczuka: Mistagogia
liturgiczna i jej korelacja z dokumentem „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” (Wrocław
2012).
Ks. Stanisław Araszczuk dokonał trudnego wyboru kwantyfikatorów mistagogii liturgicznej i skupił się na rozwoju reli313

Recenzje

gijnym dzieci i młodzieży w wyznaczonych okresach rozwojowych, wychowaniu liturgicznym w Podstawie programowej
i korelacji nauczania religii z mistagogią liturgiczną. Ten schemat stał się szkieletem konstrukcji planu pracy i wydzielenia
tematów głównych i szczegółowych. Dzięki temu zabiegowi
osiągnął podstawowy cel dobrego planu: logiczny porządek
tez badawczych. Ta logiczność została zachowana także w podziale zagadnień szczegółowych, w którym Autor zastosował
następujący schemat: wymiar celebratywny, wymiar misteryjny, wymiar egzystencjalny. Szkoda jednak, że w planie pracy
Autor nie umieścił tytułów wydzielonych zagadnień szczegółowych, bo to utrudnia poruszanie się po treści książki. Dobry
plan jest jak mapa, która pokazuje ważne miejsca i szlaki, jakie do nich prowadzą. Poza tym przy konstruowaniu planu
Autor jest zobligowany do dokładnego określenia problemów
badawczych głównych i szczegółowych, a także precyzyjnego
posługiwania się właściwą terminologią. Te wymogi zostały
spełnione, ale wysiłki Autora zostały ukryte w treści książki.
Szkoda.
Ks. S. Araszczuk korzystał przy układaniu planu z Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce,
w której zastosowano ogólny schemat, odnoszący się do kolejnych etapów edukacji szkolnej. Zawiera on: „charakterystykę
psychologiczną dzieci i młodzieży na danym etapie edukacji;
Podstawę programową nauki religii (w szkole); korelację ze
szkolnymi przedmiotami ogólnokształcącymi i ścieżkami edukacyjnymi (od klasy IV szkoły podstawowej); propozycje
współpracy środowisk katechetycznych” (Wstęp, w: Podstawa
programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2002, s. 9).
Należy zaznaczyć, że ks. S. Araszczuk, oprócz wymiaru celebratywnego i misteryjnego dowartościował wymiar egzy314
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stencjalny. Jest to zgodne z wytyczną Dyrektorium, które przestrzega przed redukowaniem katechezy tylko do przekazu
doktryny. „Przekaz taki prowadzi do jednostronnego ujmowania zagadnień wiary, ponieważ nie kształtuje postaw, a w konsekwencji nie wywiera wpływu na życie. Powstaje w ten sposób rozdźwięk między wiarą a życiem” (Dyrektorium
katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, 50).
Przy charakterystyce merytorycznej tej pracy podkreślić
należy to, że stanowi ona punkt wyjścia do ważnej, ale jednocześnie trudnej dyskusji na temat mistagogii liturgicznej rozumianej jako wprowadzenie do różnych form życia liturgicznego. Problem ten dotyczy nowego spojrzenia na model
duszpasterstwa, w którym ukazać należy przechodzenie od
duszpasterstwa zachowującego dotychczasowy styl o wyraźnym obliczu kultowym do duszpasterstwa ewangelizacyjnego
i inicjacyjnego (s. 28).
W tej perspektywie misja katechetyczna w środowisku
dzieci i młodzieży skupia się wokół trzech podstawowych celów formacyjno-pedagogicznych: wychowania do wiary, wychowania do wspólnoty, wychowania do indywidualno-wspólnotowego przeżywania wiary w codzienności. Wypływają
z nich trzy grupy zadań wychowawczych: 1) udzielanie pomocy katechizowanym w rozpoznaniu powołania wiary (funkcja
ewangelizacyjna); 2) powiązanie wiary z życiem i działalnością wspólnoty Kościoła – zwłaszcza poprzez sakramenty
(funkcja wychowawcza); 3) wspomaganie katechizowanych
w realizacji powołania wiary w korelacji z życiem codziennym (funkcja egzystencjalna).
Wskazane powyżej zadania domagają się poszukiwania nowych dróg realizacji wychowania liturgicznego, które można
byłoby włączyć w program katechetyczny. Według ks.
S. Araszczuka formacja liturgiczna powinna być autentyczną
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szkołą mistagogiczną. W podstawowym znaczeniu mistagogia
oznacza wprowadzenie katechumena w misterium i doprowadzenie go do doświadczenia tajemnicy Boga. W szerszym znaczenie mistagogia służy dowartościowaniu znaków i symboli
sakramentalnych, interpretacji rytów w świetle historii zbawienia oraz otwarciu na nowe życie w Chrystusie poprzez realizację powołania chrześcijańskiego i zadań eklezjalnych. Według
Autora celem jego badań było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Jaka jest korelacja Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z mistagogią liturgiczną?
Dla zrealizowania tego celu Autor podzielił pracę na siedem rozdziałów. Rozdział pierwszy ma charakter wstępny
i poświęcony jest omówieniu relacji między mistagogią liturgiczną i katechezą. Autor, wykorzystując wiedzę naukową,
bardzo syntetycznie, ale jednocześnie wyczerpująco przedstawił związki między mistagogią a katechezą. Autor omówił
najpierw liturgię, która w katechezie stanowi cel i źródło katechetycznego orędzia wiary. Następnie zajął się mistagogią
jako metodą liturgicznej formacji wiernych. W trzecim punkcie tego rozdziału Autor przeanalizował problem katechety,
którego zadaniem jest podjęcie roli mistagoga. Mocno podkreślić należy znaczenie i wartość zawartych w pierwszym rozdziale wstępnych rozważań Kandydata. Są one ważne ze
względu na toczące się stale wśród liturgistów i katechetyków
dyskusje dotyczące problemów wychowania liturgicznego
w katechezie i duszpasterstwa sakramentalnego. Swoimi przemyśleniami Kandydat włącza się twórczo w te dyskusje. Uwagi dotyczące założeń teoretycznych są również istotne ze
wzglądu na badania zawarte w dalszych częściach rozprawy.
Wyjaśniają w dużej mierze kierunki podejmowanych badań
oraz sposób interpretacji konkretnych zagadnień liturgicznokatechetycznych.
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Pięć pozostałych rozdziałów – w oparciu o triadę problemów
merytorycznych: rozwój religijny, wychowanie liturgiczne
w katechezie, korelacja nauczania religii z mistagogią liturgiczną – poświęcone są wyznaczonym kategoriom wiekowym katechizowanych. Ostatni rozdział w wyznaczonym schemacie zagadnień głównych poświęcony jest osobom niepełnosprawnym.
Niewątpliwym walorem rozprawy jest precyzyjne zastosowanie tych trzech wyznaczników do prowadzenia badań. Analizując korelację między mistagogią liturgiczną a katechezą
w tych trzech płaszczyznach, Autor nakreślił sugestywny obraz aktualnej sytuacji wychowania i formacji liturgicznej w katechezie prowadzonej w Polsce, a poszukiwanie rozwiązań
praktycznych osadził na solidnym fundamencie Magisterium
i teologii praktycznej. W ten sposób powstała bardzo dokładna
triada zagadnień szczegółowych, które zostały doprecyzowane
w poszczególnych rozdziałach.
W schemacie, który zastosował w swojej pracy ks.
S. Araszczuk, można doszukiwać się zbyt sztywnego potraktowania tych trzech wyznaczników. Podkreślić jednak należy to,
że ze względu na toczące się stale wśród teologów pastoralnych
dyskusje metodologiczne, taki schemat zapewnia dokładność
w podziale tez na główne i szczegółowe, a także pomaga w zachowaniu logicznych znaczeń zastosowanych pojęć i terminów.
Wspomniana powyżej dyskusja metodologiczna dotyczy
zarówno szeroko pojętej teologii praktycznej, jak i katechetyki, liturgiki, homiletyki. Wątpliwości metodologiczne pojawiają się zwłaszcza w pracach o charakterze inter- lub multidyscyplinarnych. Ks. Araszczuk nie precyzuje we wstępie, jaki
charakter ma ta praca. W części metodologicznej Autor wskazuje na elementy metody analityczno-syntetycznej. Według
niego analiza „zmierzać będzie do wydobycia sensu teologicznego z przedstawionego programu katechezy Kościoła katolic317
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kiego w Polsce i jego implikacji dla mistagogii liturgicznej
prowadzonej głównie we wspólnocie parafialnej” (s. 28). Ten
opis metodologiczny jest niepełny. Nie wchodząc w szczegóły
metodologii teologii pastoralnej można uznać, że Autor pominął objaśnienie wykorzystanych w pracy narzędzi metodologicznych i nie scharakteryzował sposobów ich wykorzystania.
Brakło też ważnego elementu metodologicznego: etapowania
badań. Po uważnym zapoznaniu się ze wstępem można domyślić się intencji metodologicznych Autora, ale dla uniknięcia
wątpliwości krytyków teologii pastoralnej warto na ten element położyć większy nacisk. Tym bardziej, że Autor wykazał
się praktyczną umiejętnością zastosowania metod stosowanych w teologii pastoralnej, czego dowodem są jego publikacje, a przede wszystkim książka profesorska.
Powracając do charakterystyki meritum książki profesorskiej podkreślić należy, że ks. S. Araszczuk posiada wiedzę naukowca, ale też potrafi wykorzystać intuicję duszpasterza. Nie
będąc specjalistą z katechetyki, potrafił wydobyć sens wychowania i formacji liturgicznej, która w istocie swojej zmierza do
głębokiego życia w Chrystusie. Człowiek uczestniczy w nim
od momentu Chrztu świętego. Cały proces wychowania liturgicznego zmierza ku temu, by świętość Boga, otrzymana na
Chrzcie świętym, słała się świętością człowieka do tego stopnia, by go przemieniła zarówno wewnętrznie, jak i w jego sposobie bycia. Zadaniem zaś człowieka jest rozwój życia duchowego za pomocą środków uświęcenia, zarówno naturalnych,
jak i nadprzyrodzonych, zgodnie z zasadą, że łaska zakłada naturę i doskonali ją: gratia supponit naturam et perficit eam. Liturgia, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego
jest podstawowym środkiem uświęcenia. Konsekwencją świętości, rozwoju doświadczenia obecności Boga jest doskonałość moralna oraz świadectwo wiary.
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Z treści książki można wnioskować, że ks. S. Araszczuk ma
świadomość, że istnieje wiele rodzajów mistagogii liturgicznej, dlatego nie można dzisiaj proponować tylko jednej, jako
uniwersalnej. W liturgicznym wychowaniu katechetycznym
należy tak przygotować wychowanków, aby umieli brać z poszczególnych rodzajów mistagogii te elementy, które odpowiadają ich wewnętrznemu rozwojowi oraz realizacji własnego powołania (duchowość kapłańska, małżeńska, świeckich).
Nie ma recepty dla wszystkich ludzi jednakowej. Każdy powinien pracować sam nad sobą, ale musi korzystać także z pomocy wychowawców w wierze oraz rozwijać intensywne życie modlitewno-sakramentalne, by nawiązywać jak najżywszy
osobisty kontakt z Jezusem Chrystusem. Świętość w swej istocie jest bowiem jedna i polega na osiągnięciu wysokiego stopnia miłości.
Niewątpliwym walorem książki ks. S. Araszczuka jest dowartościowanie liturgii jako modlitwy, która jest podstawowym środkiem formacji duchowej. Współczesnemu człowiekowi droga modlitwy wydaje się często niemożliwa.
Tymczasem nie jest ona w żadnym wypadku jakimś luksusem,
na który mogą sobie pozwolić jedynie zakonnice żyjące za
klauzurą. Modlitwa należy do istoty życia duchowego człowieka. Być chrześcijaninem to znaczy mieć łaskę synostwa
Bożego, być dzieckiem Boga, mieć prawdziwą zdolność mówienia do Niego: „Ojcze”, która wynika z żywego i osobistego
związku z Nim. Związek ten wyraża zaś najpełniej modlitwa
(Katechizm Kościoła Katolickiego, 2558).
Jako walor pracy docenić należy dbałość Autora o uściślenie terminologiczne zarówno we Wstępie, jak i w rozdziale
pierwszym. Dzięki temu czytelnikowi łatwiej jest zapoznawać
się z treścią rozprawy. Rola poczynionych przez Kandydata
objaśnień tych pojęć staje się szczególnie widoczna, gdy Au319
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tor, posługując się nimi w dalszych rozdziałach, ukazuje ich
wzajemne związki treściowe. W trakcie prowadzonych wywodów ks. S. Araszczuk, wzbogacając treściowo wspomniane
pojęcia i używając ich w różnych kontekstach, doprowadza do
ich pełniejszego wyjaśnienia.
Oryginalne rozwiązanie problemu relacji między mistagogią liturgiczną a katechezą prowadzoną w Polsce w oparciu
o Podstawę programową to podstawowe osiągnięcie rozprawy. Walorem prowadzonych w tej dziedzinie badań jest skupienie się na nowych wyzwaniach wychowawczo-formacyjnych, jakie stoją przed współczesnym Kościołem w Polsce.
Praca ks. S. Araszczuka zawiera sporo kwestii szczegółowych,
które ujęte zostały przez Autora w sposób nowatorski. Moim
zdaniem brakuje jednak rozwinięcia zagadnień dotyczących
formacji katechetów, na których spada obowiązek wychowania liturgicznego. Szczególnie ważna w tym względzie jest potrzeba stałej formacji kapłańskiej i formacji chrześcijańskiej
rodziców, którzy są pierwszymi wychowawcami w wierze.
Nieustanne i szybkie zmiany zachodzące w dzisiejszym świecie i dokonujące się równolegle z nimi przemiany mentalności
człowieka wymagają ciągłej pracy formacyjnej.
Podkreślić należy zwłaszcza konieczność odnowy permanentnej formacji kapłańskiej, także w płaszczyźnie liturgicznej. To, co zdaje się być oczywiste w każdym prawie zawodzie, nie zawsze dociera do świadomości kapłanów, zdających
się trwać w przekonaniu, że mogą poprzestać na formacji seminaryjnej. W katechezie, która ma wychowywać do pełnego
udziału w liturgii, a także przygotowywać do aktywności
w duszpasterstwie liturgicznym godne uwagi jest także wskazanie kierunków stałej formacji ludzi świeckich, co wiąże się
z potrzebą zaproponowania szczegółowych działań, które
mogą stać się podstawą do podjęcia konkretnych sposobów
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formacyjnych. Tych elementów brakuje w pracy Kandydata.
Zaznaczam jednak, że wszystkie, zasygnalizowane powyżej
elementy dyskusyjne nie umniejszają wysokiej oceny całości
rozprawy.
Publikacja książkowa ks. S. Araszczuka ma charakter wieloaspektowy (multilateralny). Poszczególne części pracy mają
właściwą wymowę w relacji do całości. I choć mogą one istnieć
samodzielnie, to jednak dopiero w połączeniu z całością pracy
są do końca zrozumiałe. Multilateralność pozwoliła także Autorowi na powracanie w poszczególnych częściach pracy do tematów, które już zostały wcześniej zasygnalizowane lub nawet
omówione, ale w innym kontekście znaczeniowym. Poszczególne zagadnienia, choć pojawiały się we wcześniejszych paragrafach, były przez Autora rozwijane i uzupełniane w kolejnych
partiach redagowanej książki profesorskiej. W ten sposób Autor
wymodelował wiedzę liturgiczno-katechetyczną, którą czerpał
z nauczania Kościoła i teologicznych opracowań, a następnie
przeprowadził weryfikację tez teologicznych w oparciu o praktykę funkcji kapłańskiej i katechetycznego wychowania.
W książce ks. S. Araszczuka ujawnia się nieszablonowe
spojrzenie na możliwości odnowy wychowania i formacji katechetycznej za pomocą mistagogii liturgicznej. Można w niej
zauważyć zarówno świeżość spojrzenia naukowca, jak i szacunek dla doświadczenia duszpasterskiego. Podkreślić również
należy wysiłek Autora, aby podawane rozwiązania praktyczne
były bardziej propozycją, a nie receptą, prototypem, a nie gotowym rozwiązaniem. Świadczy to o tym, że ks. S. Araszczuk,
dojrzały, mądry naukowiec, ma świadomość tajemnicy, która
w teologii liturgii domaga się szacunku i postawy medytacyjnej. Można więc powiedzieć, że ks. Staniaław Araszczuk nie
tylko chce uczyć innych, ale jest pierwszym uczniem swojej
„teologii”.
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Sprawozdanie
z sympozjum jubileuszowego
„Pastoralista w praktyce i teorii”
poświęconego osobie
ks. prof. UKSW dr. hab. Edmunda Robka SAC,
Warszawa, 10 lutego 2014 r.
Każdy człowiek pisze historię własnego życia. Każdy przeżyty dzień to kolejna zapisana karta tej historii. Karta wypełniona kolejnymi wydarzeniami, zdobytymi doświadczeniami,
spotkaniami z innymi ludźmi... W ten sposób płynie ludzkie
życie, które możemy określić jako coś niepowtarzalnego i wyjątkowego dla każdego z nas, a jednocześnie wpisującego się
w rzeczywistość wspólnoty, w której żyjemy.
Przypadający w tym roku Jubileusz 75-lecia urodzin ks.
prof. Edmunda Robka SAC stał się inspiracją do zorganizowania na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie sympozjum naukowego poświęconego osobie Czcigodnego Jubilata.
Sympozjum pt. „Pastoralista w praktyce i teorii” odbyło się
10 lutego 2014 r. w Auli Jana Pawła II UKSW w Warszawie
przy ul. Dewajtis 5. Patronat honorowy nad uroczystością objęli: ks. kard. Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski
i Wielki Kanclerz UKSW, ks. abp Henryk Hoser SAC – Bi323
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skup Warszawsko-Praski, ks. prof. Stanisław Dziekoński –
Rektor UKSW, ks. Józef Lasak SAC – Przełożony Prowincji
Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.
Wszystkich zebranych na sympozjum powitał J. M. ks.
prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński – Rektor UKSW.
Następnie głos zabrał ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik –
Dziekan Wydziału Teologicznego. Prezentacji osoby Jubilata
dokonał ks. prof. zw. dr hab. Czesław Parzyszek SAC w wystąpieniu zatytułowanym „Przez treści, daty i fakty powstaje
obraz człowieka”. Drogę pastoralną ks. prof. Edmunda Robka
SAC zaprezentował ks. prof. zw. dr hab. Jan Kazimierz Przybyłowski. Podczas uroczystości jubileuszowych nie mogło
oczywiście zabraknąć wystąpienia Księdza Prowincjała Józefa
Lasaka SAC, który podzielił się swoją refleksją na temat Czcigodnego Jubilata i złożył mu gratulacje i serdeczne życzenia.
Następnie miała miejsce prezentacja Księgi Jubileuszowej,
której dokonał jej redaktor.
Należy nadmienić, że idea podsumowania dotychczasowego
życia, dorobku naukowego i duszpasterskiego ks. prof. Edmunda Robka zrodziła się jesienią ubiegłego roku. Grono profesorów, doktorantów i studentów oraz współbraci pallotynów
związanych ze środowiskiem naukowym Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie podjęło się przygotowania Księgi
Jubileuszowej. Stała się ona formą zapisu refleksji studentów,
doktorantów, profesorów, współpracowników i przyjaciół Czcigodnego Jubilata. Jest ona wyrazem przyjaźni i życzliwości
licznego grona osób, w szczególności przedstawicieli teologii
pastoralnej, dyscypliny teologicznej uprawianej przez Jubilata
oraz dziedzin bliskich jego zainteresowaniom.
Tytuł Księgi Jubileuszowej ku czci ks. prof. Edmunda Robka SAC brzmi następująco: „Praktyk i teoretyk pastoralny”.
Nie jest to tytuł przypadkowy. W pełni odnosi się on do osoby
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Czcigodnego Jubilata, którego doświadczenia duszpasterskie
i apostolskie znalazły odzwierciedlenie w pracy naukowo-dydaktycznej. Osoba ks. prof. Robka wyraźnie wpisała się w historię i teraźniejszość naszego uniwersytetu.
Niniejsza Księga ma szczególny charakter. Stanowi bowiem potwierdzenie szerokich zainteresowań Księdza Profesora teorią i praktyką pastoralną. Rozległe obszary tych zainteresowań znalazły odzwierciedlenie w zebranych tekstach.
Wykłady i prace naukowe ks. profesora mają zawsze walor
praktyczny, co jest niezwykle cennym wsparciem dla pastoralistów i duszpasterzy. Jest jeszcze jeden ważny element, który
należy podkreślić. Dotyczy on wprowadzania bardzo twórczej
i przyjaznej atmosfery w pracy naukowej.
Jako redaktor księgi wyrażam dzisiaj ogromną wdzięczność, że tak wielu Autorów zechciało wnieść swój wkład do
Księgi Jubileuszowej będącej uhonorowaniem osoby ks. prof.
Robka. Mamy nadzieję, że zamieszczone w niej teksty będą
inspiracją dla refleksji naukowych wielu czytelników, jednocześnie w imieniu doktorantów składam serdeczne podziękowania wszystkim autorom tekstów.
Autorem wstępu do księgi i artykułu przedstawiającego
„drogę pastoralną” Jubilata jest ks. prof. Jan Przybyłowski –
jego długoletni, najbliższy współpracownik. Pierwszą część
księgi zatytułowaną „Wokół osoby i twórczości Jubilata”
otwiera tekst prezentujący osobę ks. prof. Robka jako „człowieka, pallotyna, kapłana i profesora”. Został on zredagowany
przez ks. prof. Czesława Parzyszka SAC – długoletniego prowincjała pallotynów prowincji Chrystusa Króla i profesora naszej uczelni. Jako doktorant ks. prof. Robka podjąłem się opracowania jego pokaźnej bibliografii. Autorem wykazu prac
naukowych napisanych pod kierunkiem ks. Prof. Robka oraz
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prac przez niego recenzowanych jest dr Błażej Szostek, adiunkt Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych.
Ważne miejsce w prezentowanej Księdze Jubileuszowej
zajmują listy gratulacyjne i wspomnienia. Ich autorami są: ks.
kard. Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski i Wielki
Kanclerz UKSW, ks. abp Henryk Hoser SAC – Biskup Warszawsko-Praski, ks. bp Wiesław Mering – Biskup Włocławski,
ks. bp Kazimierz Romaniuk – Biskup Senior Diecezji Warszawsko-Praskiej, ks. bp Romuald Kamiński, Biskup Pomocniczy Diecezji Ełckiej, ks. prof. Stanisław Dziekoński – Rektor UKSW.
Swoimi refleksjami w odniesieniu do osoby dostojnego Jubilata podzielili się także: ks. prof. Henryk Skorowski SDB –
poprzedni Rektor UKSW, ks. prof. Wiesław Przygoda – Prezes
Stowarzyszenia Pastoralistów Polskich, ks. dr Józef Ciupak
SAC – radca prowincjalny, ks. dr Grzegorz Młodawski SAC –
Sekretarz ds. Misji i Ewangelizacji Wschodu, ks. Feliks Folejewski SAC – ceniony pallotyński rekolekcjonista, ks. Edward
Daniel SAC – długoletni proboszcz pallotyńskiej parafii
w Wiedniu.
Publikacja zawiera liczne prace badawcze, będące hołdem
dla współtwórcy warszawskiej szkoły teologii pastoralnej, który nie tylko zdołał zachować najcenniejsze elementy jej klasycznego dorobku, ale przede wszystkim wytyczył nowe kierunki badań naukowych, sprawiając, iż nie tylko nie zastygła
w dotychczasowych formułach, lecz przeżywa swój stały rozwój.
Księga Jubileuszowa zawiera 16 niepublikowanych dotąd
prac badawczych. Jej Autorami są: ks. prof. Czesław Parzyszek SAC, ks. prof. Jan Przybyłowski, ks. prof. Henryk Skorowski SDB, ks. dr Tomasz Wielebski, ks. dr Marian Bronikowski, ks. dr Artur Skrzypek, dr Zofia Bańdur, dr Ewa
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Skwarska oraz obecni doktoranci teologii pastoralnej – Zofia
Kępińska-Walczak, ks. Eugeniusz Małachwiejczyk SAC, Jan
Manista, Elżbieta Marek, ks. Łukasz Patoń CM, Aldona Rosłońska, ks. Ryszard Sawicki, Dorota Sys i ks. Rafał Zieliński.
Uroczystości Jubileuszowe stały się wyrazem wdzięczności, szacunku i serdecznego podziękowania za wszelkie dobro,
jakiego Pan Bóg udzielił do tej pory za pośrednictwem ks.
prof. Edmunda Robka. Szczególnym momentem dziękczynienia stała się uroczysta Eucharystia koncelebrowana w uniwersyteckiej kaplicy pod przewodnictwem Księdza Prowincjała,
podczas której homilię wygłosił ks. Feliks Folejewski SAC.
Zwieńczeniem wspólnego świętowania był uroczysty obiad,
podczas którego gratulowano Czcigodnemu Jubilatowi i składano mu najserdeczniejsze życzenia dalszej owocnej pracy naukowej i dydaktycznej, zdrowia i sił, aby Jego praca naukowa
przynosiła satysfakcję i przyczyniała się do coraz doskonalszego urzeczywistniania misji zbawczej Kościoła we współczesnym świecie.
ks. Ryszard Sawicki
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