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WPROWADZENIE Ko ciół,

wiadomy tego, e mał e stwo i rodzina
stanowi jedno z najcenniejszych dóbr ludzko ci, pragnie nie swoj nauk i
zaofiarowa pomoc tym, którzy znaj c warto ci mał e stwa i rodziny, staraj si
pozosta im wierni; tym, którzy w niepewno ci i niepokoju poszukuj prawdy; i
tym, którzy niesłusznie napotykaj na przeszkody w realizowaniu własnej wizji
rodziny (FC, Wprowadzenie). O tym, e Ko ciół po wi ca du o uwagi mał e stwu i
rodzinie, wiadcz chocia by obrady Synodu Biskupów, który odbył si w Rzymie
w dniach od 26 wrze nia do 25 pa dziernika 1980 r., Rok Rodziny, ogłoszony
przez Jana Pawła II (1994 r.), seria katechez papieskich po wi conych teologii
mał e stwa (por. Katechezy Ojca wi tego Jana Pawła II. Teologia mał e stwa, red. Wł. Zega, Kraków 1999).
Owocem wspomnianego Synodu Biskupów jest papieska adhortacja o zadaniach
rodziny chrze cija skiej we współczesnym wiecie Familiaris consortio. W
obecnym momencie historycznym, gdy rodzina jest przedmiotem ataków ze strony
licznych sił, które chciałyby j zniszczy lub przynajmniej zniekształci , Ko ciół jest
wiadom tego, e dobro społecze stwa, i jego własne, zwi zane jest z dobrem

rodziny, czuje silniej i w sposób bardziej wi cy swoje posłannictwo głoszenia
wszystkim zamysłu Bo ego, dotycz cego mał e stwa i rodziny, zapewniaj c im
pełn ywotno , rozwój ludzki i chrze cija ski oraz przyczyniaj c si w ten sposób
do odnowy społecze stwa i Ludu Bo ego (FC, Wprowadzenie).

1. ZAMYSŁ BO Y WZGL DEM MAŁ E STWA Bóg stworzył

człowieka na swój obraz i podobie stwo; powołuj c go do istnienia z miło ci,
powołał go jednocze nie do miło ci (FC 11). A wi c podstawowym i wrodzonym
powołaniem ka dego człowiek jest miło . Objawienie zna dwa sposoby
realizowania powołania do miło ci: mał e stwo i dziewictwo. Zarówno jedno, jak i
drugie, w formie im wła ciwej, s konkretnym wypełnieniem najgł bszej prawdy o
człowieku, o jego istnieniu na obraz Bo y (FC 11). Miło jest centraln tajemnic
człowieka (por. L. Boros, Odkrywanie Boga, Warszawa 1974, 13-27; J. Pieper, O miło ci, nadziei i wierze,
Pozna 2000, 13-143; M-D. Philippe, O miło ci, Kraków 1995). Uczymy si jej od Chrystusa. W
swojej mowie eucharystycznej (J 6,25-58) Jezus uczy, e daje siebie człowiekowi jako
podstaw ycia, jako pokarm. Pan daje si człowiekowi, tworz c z nim osobow
komuni . I w tym odsłania si miło Jezusa do człowieka: da siebie drugiemu,
sta si dla drugiego pokarmem. aden człowiek - je li tylko odpowiednio wa y
swoje słowa - nie mo e powiedzie drugiemu: chc si sta pokarmem - słowo
pokarm rozumiemy tu w sensie teologicznym, tak jak w odniesieniu do Chleba
eucharystycznego - dla ciebie; chc by całkowicie ze mnie ył, bo jestem dla
ciebie chlebem. Nawet najbardziej wspaniałomy lny człowiek l kałby si sta
pokarmem dla drugiego. Czy w tej chwili nie odczułby w gł bi swojej istoty tego
wszystkiego, co zawiłe, złe, nieczyste i czy nie
broniłby si przed udzieleniem tego wszystkiego tamtemu człowiekowi? Czy nie
l kałby si , e stanie si dla niego trucizn ? - pyta Romano Guardini (Objawienie i
formy Objawienia, Warszawa 1957). Czym jest zatem miło
ludzka? - Spróbujmy podda
analizie fenomen miło ci; zapytajmy: co si dzieje, gdy człowiek u wiadamia
sobie, e kocha? Co rozumie człowiek, mówi c do drugiej osoby: kocham ci ?
Tym, co mo e najbardziej zaskakuje w miło ci, to niejasno , dlaczego kocha si t
oto osob . Ka dy człowiek jest inny, ka dy nosi w sobie własne do wiadczenie
yciowe, ka dy jest inaczej ukształtowany wewn trznie. Ma inn wra liwo .
Dwoje ludzi, którzy darz siebie miło ci , stanowi dwa ró ne wiaty. I oto moc
miło ci zostaje przezwyci ona wielo , pojawia si jedno , zdumiewaj ce
pragnienie bycia jednym ciałem i jedn dusz . Dwoje ludzi istniało obok siebie,
dzi ki miło ci s wzajemnie ze sob , dla siebie. - Co zadecydowało o pojawieniu
si wiadomo ci, e tych oto dwoje do wiadczaj wzajemnej miło ci? Mo e
wygl d zewn trzny, uroda, urok osobisty, pi kne spojrzenie czy przyjemny głos?
Zapewne wszystkie zewn trzne czynniki odgrywaj pewn rol w budzeniu
zainteresowania u drugiej osoby. Tym jednak nie da si do ko ca wyja ni ,

dlaczego kocha si t a nie inn osob . Miło pojawia si przecie i u osób,
którym brakuje urody, inteligencji, uroku osobistego itp. Kocha si te osoby, które
dotkn ło nieszcz cie, kalectwo, miertelna choroba; miło nie odrzuca nawet
tych, co czyni zło. A wi c na czym polega istota miło ci? Motywacji miło ci nie
zrozumie si odwołuj c si do cech, jakie posiada osoba kochana. W miło ci
nast puje jakie przej cie ponad tym, co tylko zewn trzne ku temu, co okre la
osob jako osob . Kocha to u wiadomi sobie, e ta druga osoba istnieje, istnieje
dla mnie, a ja istniej dla niej. Co wi cej, człowiek, który kocha, u wiadamia sobie,
e dot d jakby nie był sob , jakby tylko odgrywał role "narzucone" mu przez
sytuacje kulturowe, społeczne, zawodowe,... Dzi ki miło ci człowiek do wiadcza
warto ci swojego bycia dla drugiej osoby. - Miło
i istnienie. W Biblii
odnajdujemy przynajmniej dwukrotnie prób odnalezienia odpowiedzi na pytanie:
kim jest Bóg? Pierwsza próba ma zwi zek z rozmow , jak Bóg prowadzi z
Moj eszem u podnó y Góry Horeb. Wtedy ukazał mu si (idzie o Moj esza - RK)
Anioł Pa ski w płomieniu ognia, ze rodka krzewu... (Wj 3,2). Moj esz zapytał Boga
o Imi . W odpowiedzi usłyszał: Jestem, który jestem (Wj 3,14). W tradycji
tomistycznej tłumaczy si to tak: Bóg jest istnieniem, czystym istnieniem. Jego
istot jest istnienie. - Za drug prób zrozumienia, kim jest Bóg, mo na uzna to,
co napisał w. Jan Ewangelista: Bóg jest Miło ci (1 J 4,16). Istnienie i Miło - dwa
Imiona Boga. W tym odnajdujemy pewn wskazówk dla zrozumienia istoty
miło ci. Kto kocha, naprawd istnieje. To pozwala znale odpowied na pytanie,
dlaczego kocha si t osob . Wystarczaj cym powodem pojawienia si miło ci jest
istnienie drugiej osoby. Mo e najwyra niej objawia si to w miło ci matki wobec
dziecka. Matka kocha dziecko niezale nie od tego, czy jest ono pi kne, m dre,
zdrowe, czy nie. A chyba nawet jeszcze bardziej kocha, gdy dziecko jest dotkni te
trwałym brakiem zdrowia, czy wr cz jest kalek . Miło macierzy ska odsłania
istot miło ci i najgł bszy powód miło ci: istnienie drugiej osoby.

2. MIŁO

MAŁ E SKA Stworzony na obraz Bo y człowiek wraca

nieustannie moc miło ci do swojego ródła, do Boga, który nadaje sens wszelkiej
ludzkiej miło ci. On jest sam Miło ci . Czym dusza jest dla ciała, tym miło
winna by w odniesieniu do ludzkiego działania. Mał e stwo staje si
autentycznym zwi zkiem osób, o ile o ywia je miło . Słowo miło przybiera
rozmaity sens. W wielu sytuacjach bywa ono nadu ywane. Dlatego nale y bli ej
przyjrze si temu, czym jest miło i jaka winna by w mał e stwie. Miło
wyra a dynamizm osoby, która d y do rozwoju. Przez miło rozumiemy warto ,
która ju jest i jeszcze nie, która ju si spełnia i ci gle jeszcze pozostaje
niespełniona. Najogólniej mo na rozró nia aspekt po dawczy i duchowy w
miło ci. Mówi si wówczas o miło ci erotycznej (eros) i o miło ci duchowej
(agape). Gdy w miło ci uwyra nia si dobro własne osoby kochaj cej, najcz ciej

poł czone z silnym pragnieniem doznawania przyjemno ci, wówczas mamy do
czynienia z miło ci po dawcz , erotyczn . W tej formie miło ci uobecnia si
interesowno , egoizm. Eros kieruje osob ku niej samej, jest upodobaniem
własnego dobra osoby kochaj cej. Druga osoba jest traktowana w miło ci
erotycznej - przynajmniej w pewnym stopniu - przedmiotowo. Tym samym du ej
wagi nabieraj walory fizyczne osoby kochanej. Mo na nawet powiedzie , e w
miło ci po dawczej wyra ne jest pragnienie posiadania drugiej osoby. Inaczej jest
z miło ci duchow . Tu uwyra nia si pragnienie dobra osoby kochanej. Liczy si
przede wszystko bogactwo duchowe, jakie odkrywa miło . Tak miło
charakteryzuje bezinteresowno . Kochaj cy jakby zapomina o sobie, staje si
darem dla osoby kochanej. Miło duchow , bezinteresown , ofiaruj c szcz cie
uwa a si za jedyn form miło ci godn osoby ludzkiej. Człowiek jest z natury
istot społeczn . Osoba odczuwa swoje ograniczenie istnienia, odkrywa coraz
szersz przestrze mo liwego istnienia, tak e coraz wi ksz potrzeb duchowego
rozwoju. Człowiek staje si poniek d bardziej człowiekiem, gdy otwieraj c si na
obecno innych spotyka si z nimi i wchodzi w dialog z nimi. W spotkaniu z
innymi osoba ludzka do wiadcza realno ci siebie. Obecno drugiego pozwala
człowiekowi ujrze własne wn trze. Pozwala te zobaczy , e jest istot woln i
obdarzon godno ci . Istniej c po ród innych osób, człowiek odkrywa własn ,
niepowtarzaln drog swojego ycia. Jednocze nie odsłania si inno ka dej
ludzkiej osoby. To ka e dojrze w innych ich wewn trzn tajemnic . Duchowo
człowieka nie pozwala, by kogokolwiek traktowa przedmiotowo. Ju samo
pragnienie, by posiada inn osob , stanowi wyraz poni enia godno ci ludzkiej i
naruszenia wolno ci tej drugiej osoby. Osoba ludzka potwierdza swoj godno ,
gdy szuka dobra innych, szanuj c ich wewn trzne ycie. Miło jest spraw woli:
człowiek chce w sposób wolny przynosi
dobro ukochanej osobie, ofiarowa jej to, dzi ki czemu mo e ona y bardziej po
ludzku. Nie wolno zapomina , e wa n cech miło ci jest wzajemno : kochaj c
si , osoby staj si wzajemnie dla siebie darami. Dar to ma do siebie, e otrzymuje
si go bez zasługi, za darmo. Miło jest łask , czyli darem za darmo. Dzi ki
wzajemnej miło ci mał onkowie spotykaj si z samym Bogiem, ródłem miło ci.
Miło mał e ska winna by pełna, tzn. i duchowa i fizyczna. Prymat w miło ci
mał e skiej przysługuje zawsze temu, co duchowe. Miło erotyczna nabiera
swojego znaczenia, godno ci, przez to, e podporz dkowuje si miło ci duchowej.
- Nie zapominajmy, e analiza zjawiska miło ci, z rozró nieniem w niej sfery
duchowej i fizycznej, ma na celu pełniejsze zrozumienie, czym jest miło .
Rozró niamy w miło ci dwa aspekty: duchowy i erotyczny, ale... rozró nia nie
oznacza rozdziela . Rozdzielenie dwu aspektów miło ci, czyli traktowanie alboalbo, albo miło tylko duchowa, albo tylko fizyczna, jest nie do pogodzenia z
natur mał e stwa. Je li jest do pomy lenia zwi zek osób oparty tylko o miło

duchow , to redukowanie miło ci do wymiaru tylko fizycznego prowadzi i do
osób i do zniewolenia. Tylko eros
przedmiotowego traktowania si
podporz dkowany miło ci duchowej stanowi szans na autentyczny rozwój
osobowy w mał e stwie. Zachowanie hierarchii warto ci w prze ywaniu miło ci
mał e skiej pozwala te na wła ciwe rozumienie kolejnej cechy miło ci
mał e skiej, jak jest płodno . W Ksi dze Rodzaju znajduje si zapis: Bóg im
błogosławił, mówi c do nich: "B d cie płodni i rozmna ajcie si , aby cie zaludnili
ziemi i uczynili j sobie poddan " (1,28). Słowa te zostały wypowiedziane do
m czyzny i kobiety, których stworzył Bóg. Zawieraj one wezwanie, aby poprzez
swoj woln i odpowiedzialn decyzj ludzie stali si współpracownikami Boga w
przekazywaniu ycia. Płodno ci nie redukujemy do fizycznego zrodzenia dzieci.
Obejmuje ona wszystko, co ł czy si z przekazaniem potomstwu warto ci
witalnych, moralnych, religijnych, społecznych i kulturalnych. W Familiaris
consortio ycie ludzkie okre la papie wspaniałym darem Bo ej dobroci (nr 30). Nic
dziwnego, e Ko ciół staje w obronie ycia niezale nie od tego, o jakie stadium
tego ycia chodzi. Dlatego Ko ciół pot pia - pisze Jan Paweł II - jako ci k
obraz godno ci ludzkiej i sprawiedliwo ci, wszystkie te poczynania rz dów czy
innych organów władzy, które zmierzaj do ograniczania w jakikolwiek sposób
wolno ci mał onków w podejmowaniu decyzji co do potomstwa. St d te wszelki
nacisk wywierany przez te władze na rzecz stosowania rodków antykoncepcyjnych,
a nawet sterylizacji i sp dzania płodu, winien by bezwzgl dnie pot piony i
zdecydowanie odrzucony. Podobnie nale y pi tnowa jako wielce niesprawiedliwy
ten fakt, e w stosunkach mi dzynarodowych pomoc gospodarcza udzielana na
rzecz rozwoju ludów jest uzale niona od programów antykoncepcji, sterylizacji czy
sp dzania płodu (nr 30). Du o czynników wywiera wpływ na decyzje rodziców
odno nie do przekazywania ycia. Ko ciół zdaje sobie z tego spraw . Tak e z tego,
jak skomplikowany jest problem wzrostu demograficznego. To wszystko ma swoje
implikacje moralne. Trudno ci demograficzne, gospodarcze, społeczne czy inne,
nie mog w aden sposób powodowa zmian w zakresie prawa moralnego. Jednym
ze zjawisk budz cych niepokój moralny jest antykoncepcja. Skoro Bóg wpisał w
natur ludzk okre lone prawa, to m dro człowieka objawia si w umiej tnym
korzystaniu z tych praw, a nie w kwestionowaniu ich. A kwestionowaniem prawa
zwi zanego z przekazywaniem ycia jest niew tpliwie antykoncepcja. Akceptuj c
antykoncepcj , człowiek ustawia si w roli s dziego a nawet oskar yciela w
stosunku do Boga. Jednocze nie poni a godno człowieka, zakładaj c, e nie jest
on w stanie w sposób rozumny i wolny korzysta z prawa ustanowionego przez
Stwórc . Antykoncepcja jest skierowana nie tylko przeciwko nowemu yciu, ale
tak e przeciwko mał onkom, przeciwko ich miło ci. Przy zastosowaniu
jakichkolwiek rodków antykoncepcyjnych akt mał e ski nie jest wyrazem
całkowitego oddania si mał onków. Nie jest wi c aktem pełnej miło ci.

Mał onkowie, stosuj c rodki antykoncepcyjne, traktuj siebie nawzajem
przedmiotowo. Wa ne staje si dla nich wówczas prze ycie tylko przyjemno ci
zmysłowej. Uwyra nia si depersonalizacja aktu mał e skiego. Je eli natomiast
mał onkowie, stosuj c si do okresów niepłodno ci, szanuj nierozerwalny zwi zek
znaczenia jednocz cego i rozrodczego płciowo ci ludzkiej, post puj jako "słudzy”
zamysłu Bo ego i "korzystaj " z płciowo ci zgodnie z pierwotnym dynamizmem
obdarowania "całkowitego", bez manipulacji i zniekształce (FC, nr 32). Przy okazji
we współ yciu
nale y przypomnie , e mał onków obowi zuje czysto
seksualnym. Polega ona na pełnym, rozumnym i odpowiedzialnym zachowaniu
prawa natury w dziedzinie ycia płciowego. Czysto mał e ska stoi na stra y
godno ci mał onków i wyra a szacunek wobec Stwórcy, dawcy ycia. A wi c
czysto obejmuje wszystko, co ł czy si z potrzeb wyrzecze w dziedzinie
mał e skiego ycia seksualnego: okresowa wstrzemi liwo , odpowiedzialne
rodzicielstwo,... Porz dek moralny, okre lony przez Stwórc w dziedzinie
płciowo ci, słu y urzeczywistnianiu w pełni człowiecze stwa z t sam subteln i
wi c miło ci , z jak sam Bóg pobudza, podtrzymuje i prowadzi do wła ciwego
mu szcz cia ka de stworzenie (FC, nr 34). W słu bie yciu idzie nie tylko o pocz cie i
zrodzenie człowieka, ale tak e o dzieło wychowania go. Wychowanie to generatio
continua. - Rodzina stanowi wspólnot osób: rodziców, dzieci i krewnych.
Pierwszym zadaniem rodziny jest prze ywanie komunii osób. Rodzina jest i ci gle
staje si wspólnot . Fundamentem i zasad tworzenia komunii rodzinnej jest
miło . Wspólnota rodzinna odnajduje swój wzór we wspólnocie osób, któr
stanowi Trójca wi ta. Trójjedyny Bóg jest Miło ci . Rodzina do wiadcza
wspólnoty, staje si komuni osób przez miło . Wspólnot rodzinn cechuje
szczególne nasycenie czy zag szczenie wi zi mi dzyosobowych. Ta wi
umo liwia uwyra nianie si komunii osób. - Samo poj cie communio oznacza, e
idzie o nieco inn rzeczywisto ani eli t , któr okre la si mianem społeczno .
Teologiczna communio ró ni si tak e od poj cia
wspólnota, któr posługuj si socjologowie. W communio idzie o sam sposób
bycia i działania tych e osób, które tworz communio. Jest to mianowicie sposób
taki, e bytuj c i działaj c we wzajemnym do siebie odniesieniu przez to działanie i
bytowanie wzajemnie siebie jako osoby potwierdzaj i afirmuj (K. Wojtyła, Rodzina jako
"Communio personarum". Próba interpretacji teologicznej, AK 83(1974), 353). Wzajemne odniesienie
osób tworz cych communio polega na całkowitym i bezinteresownym darze osoby
z siebie samej (KDK, nr 24). - Tworzenie communio personarum w rodzinie wyja nia
si poj ciem uczestnictwa. W tym poj ciu chodzi o aspekt dynamicznej korelacji
czynu z osob , który wynika z faktu, e czyny bywaj spełniane przez ludzi wspólnie
z innymi lud mi (K. Wojtyła, Osoba i czyn, 286). Dzi ki uczestnictwu, człowiek, działaj c
wspólnie z innymi, zachowuje to wszystko, co wynika ze wspólnoty działania, a
równocze nie, przez to wła nie, urzeczywistnia warto personalistyczn własnego

czynu (tam e, 295). Uczestnictwo zatem oznacza współbycie osoby z innymi osobami,
a jednocze nie stanowi potwierdzenie własnej odr bno ci. - Communio
personarum jest form uczestnictwa w yciu innych ludzi. Ale jest te form
uczestnictwa w yciu Osób Bo ych. Rodzina staje si communio personarum
dzi ki rodzicielstwu, jakie w niej si urzeczywistnia. Misja rodzicielska decyduje o
szczególnej strukturze rodziny. W rodzinie uwyra niaj si dwie istotne relacje
mi dzyosobowe: mał e ska i rodzicielska. Obie dopełniaj si wzajemnie.
Egzystencjalnie rzecz ujmuj c, sensem mał e stwa jest rodzina. W wymiarze
metafizycznym relacja rodzicielska jest podstawowa, pierwsza i gł bsza. Sytuacj
człowieka w sposób gł bszy, podstawowy okre la fakt zrodzenia. To tworzy
szczególn relacj pomi dzy urodzonym a rodzicami. Mo liwo zaistnienia relacji
mał e skiej jest wtórna. Mał e stwo jest mo liwo ci człowieka, ale nie jest
konieczno ci . Ró nice, jakie zachodz pomi dzy osobami w rodzinie, a wynikaj
one z kondycji fizycznej (rodzice-dzieci), zostaj przezwyci one w płaszczy nie
duchowej relacji mał e skiej i rodzicielskiej. Ró nice stanowi swego rodzaju
wezwanie do szczególnego sposobu darowania siebie. Pełnia daru objawia si w
relacji rodzicielskiej, w której rodzice spotykaj si z istot całkowicie bezradn i
zale n od nich. Na poziomie istnienia zachodzi równo pomi dzy rodzicami a
dzie mi. Rodzice nie s panami ycia. Jest nim tylko i tylko Bóg. Rodzice,
uczestnicz c w stwórczym dziele Boga, przekazuj ycie potomstwu. Zatem i
rodzice i dzieci partycypuj w tajemnicy ycia, którego pocz tkiem i ródłem jest
Bóg. I w tym rodzice i dzieci s równi. To ich jednoczy. Nikt nie jest bardziej
człowiekiem ani eli drugi (podkre lamy tu równo na poziomie samego faktu bycia człowiekiem).
Wprawdzie ró nimy si czasem zaistnienia tu, na ziemi, ale to nic nie wnosi w
samo uczestnictwo w tajemnicy istnienia. Poniewa na poziomie istnienia mówimy
o równo ci osób, st d zarówno rodzice s darem dla dziecka, jak i dziecko jest
darem dla rodziców. Idzie tu o dar obdarowuj cy. Dziecko staje si bogate
bogactwem rodziców, a rodzice s obdarowani bogactwem dziecka. Mówimy tu
przede wszystkim o darze, jakim jest ycie. Rodzina stanowi wi c szkoł
bogatszego człowiecze stwa (KDK, nr 52).
Podstawow warto ci w urzeczywistnianiu bogatszego człowiecze stwa, które
słu y budowaniu komunii osób, pozostaje wychowanie. Polega ono na wymianie
warto ci pomi dzy rodzicami a dzie mi. T wymian umo liwia uczestnictwo w
yciu wspólnoty rodzinnej. Dzi ki procesowi wychowania osoba wi e si z
warto ciami, które w rodzinie uznaje si za cenne. Poniewa rodzice dali ycie
dzieciom, w najwy szym stopniu s obowi zani do wychowania potomstwa i
dlatego musz by uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców (DWCh, nr 3).
Wychowanie dzieci, któremu oddaj si rodzice, jest równocze nie ich i
obowi zkiem i uprawnieniem. Według nauki Soboru Watyka skiego II
wychowanie potomstwa pozostaje niezbywalnym prawem rodziców (DWCh, nr 6). W

realizowaniu tego prawa wspieraj rodziców: Ko ciół i pa stwo. Rola Ko cioła i
pa stwa ma charakter pomocniczy w stosunku do roli rodziców wychowuj cych
potomstwo. Wychowawczy trud rodziców zmierza do kształcenia inteligencji
dziecka, jego woli, sumienia i poczucia braterstwa. Warto ci te, maj ce swoje
ródło w Bogu-Stwórcy, doznały w Jezusie Chrystusie uleczenia i wyniesienia.
Afirmacja tych warto ci przez dzieci oznacza, e wchodz one w wypróbowane
formy kultury ludzkiej (por. KDK, nr 61). Dzi ki kulturze człowiek rozwija si
duchowo, staj c si bardziej człowiekiem. Istnieje cisły zwi zek mi dzy
wychowaniem humanistycznym a wychowaniem religijnym. w. Ireneusz wyraził
t prawd lapidarnie: Laus hominis - Deus. Człowiek jest szczytowym
osi gni ciem Boga. Jest dzieckiem Boga. Religia pozwala na pełniejsze rozumienie
i prze ywanie godno ci człowieka. Wychowanie uwzgl dniaj ce wymiar religijny
stawia człowieka w perspektywie ostatecznego celu ycia ludzkiego. - Integralne
wychowanie ma charakter organiczny, nie rozdziela, a tym bardziej nie
przeciwstawia warto ci humanistycznych i religijnym, ale traktuje je
komplementarnie: warto ci humanistyczne nabieraj pełniejszego znaczenia, gdy
ujmuje si je w kontek cie wiary chrze cija skiej. Naturalnym „miejscem”
integralnego wychowania jest rodzina. Rodzina, nazywana Ko ciołem domowym,
stanowi niezast pione rodowisko wychowania religijnego. Wi kszo wyobra e
religijnych ma swoje ródło w rodzinie, w do wiadczeniu miło ci, ojcostwa,
macierzy stwa, wspólnoty,... Gdy dziecko słyszy, e Bóg jest Ojcem, to najpierw
swoj my l kieruje ku biologicznemu ojcu. Je li naturalny ojciec kocha swoje
dziecko, daje poczucie bezpiecze stwa, to wówczas dziecko ma pozytywne
wyobra enie Boga jako Ojca. Je li natomiast dziecko ma negatywny obraz swojego
biologicznego ojca, to przenosi si to na rozumienie Boga. Podobnie jest z
do wiadczeniem eucharystii jako braterskiej uczty. Je li dziecko nie zasiada w
domu z cał rodzin do stołu, gdzie nota bene najbardziej do wiadcza si , e
rodzina jest wspólnot , to trudno katechecie przekonywa dziecko do rado ci
prze ywania wspólnoty przy stole eucharystycznym. Do wiadczenia wyniesione z
domu przekładaj si jako na do wiadczenia religijne. - A wi c, wychowanie
religijne korzysta z warto ci wychowania humanistycznego, ubogaca i
odsłania pełny sens ycia rodzinnego. Ale te braki w wychowaniu
humanistycznym utrudniaj wprowadzenie młodego człowieka w prze ywanie
religii. Poruszaj c sprawy zwi zane z potomstwem, nie sposób pomin problem
ilo ci dzieci w rodzinie. W rodowisku katolickim problem ten ma swoje
uwarunkowania historyczne. Wi e si go z moralno ci indywidualistyczn i
kazuistyczn . W przekonaniu wielu katolików posiadanie mo liwie wielkiej liczby
dzieci uwa ano wr cz za powinno
moraln , za obowi zek nało ony na
mał onków przez Boga. Do problemu dzietno ci odniósł si Sobór Watyka ski II.
Nie wdaj c si w zb dne dyskusje, ojcowie soborowi podali ogólne zasady

dotycz ce interesuj cego nas problemu: Mał onkowie wiedz , e w spełnianiu
obowi zku, jakim jest przekazywanie ycia i wychowywanie, obowi zku, który
trzeba uwa a za główn ich misj , s współpracownikami miło ci Boga - Stwórcy
i jakby jej wyrazicielami. Przeto maj wypełnia zadanie swoje w poczuciu ludzkiej
i chrze cija skiej odpowiedzialno ci oraz z szacunkiem pełnym uległo ci wobec
Boga; zgodn rad i wspólnym wysiłkiem wyrobi sobie słuszny pogl d w tej
sprawie, uwzgl dniaj c zarówno swoje własne dobro, jak i dobro dzieci czy to ju
urodzonych, czy przewidywanych i rozeznaj c te warunki czasu oraz sytuacji
yciowej tak materialnej, jak i duchowej; a w ko cu, licz c si z dobrem wspólnoty
rodzinnej, społecze stwa i samego Ko cioła. Pogl d ten winni mał onkowie ustala
ostatecznie wobec Boga. Niech chrze cija scy mał onkowie b d wiadomi, e w
swoim sposobie działania nie mog post powa wedle własnego kaprysu, lecz e
zawsze kierowa si maj sumieniem, dostosowanym do prawa Bo ego, posłuszni
Urz dowi Nauczycielskiemu Ko cioła, który wykłada to prawo autentycznie, w
wietle Ewangelii. Boskie prawo ukazuje pełne znaczenie miło ci mał e skiej,
chroni j i pobudza do prawdziwie ludzkiego jej udoskonalenia. Tak wi c
mał onkowie chrze cija scy, ufaj c Bo ej Opatrzno ci i wyrabiaj c w sobie ducha
ofiary, przynosz chwał Stwórcy i zd aj do doskonało ci w Chrystusie, kiedy w
poczuciu szlachetnej, ludzkiej i chrze cija skiej odpowiedzialno ci pełni zadanie
rodzenia potomstwa. Spo ród mał onków, co w ten sposób czyni zado
powierzonemu im przez Boga zadaniu, szczególnie trzeba wspomnie o tych, którzy
wedle roztropnego wspólnego zamysłu podejmuj si wielkodusznie wychowa
nale ycie tak e liczniejsze potomstwo (KDK, nr 50). Dzieci s owocem miło ci
rodziców i do rodziców nale y decyzja, kiedy oraz ile dzieci b d mieli. Decyzj
dotycz c
potomstwa winni mał onkowie podj , uwzgl dniaj c ró ne
okoliczno ci ycia swojej rodziny, zawsze jednak z poszanowaniem prawa Bo ego.
Idzie m.in. o uwzgl dnianie prawidłowego rozwoju dzieci - wiadomo, e bardzo
trudno wychowuje si jedynaka w rodzinie - o warunki zdrowotne mał onków, o
warunki mieszkaniowe, o mo liwo ci kształcenia dzieci,... Sobór stawia na
dojrzało sumie mał onków w podejmowaniu decyzji odno nie do liczby
potomstwa. Wypowiedzi Soboru nale y ujmowa w wietle całej nauki Ko cioła na
temat powołania mał e skiego i rodzinnego. Przez wieki teologowie podkre lali,
e pierwszorz dnym celem mał e stwa jest zrodzenie potomstwa. Prawie
całkowicie
pomijano zagadnienie szcz cia osobistego mał onków. Nie doceniano te miło ci
jako tworz cej fundamentaln wi mi dzyosobow , ł cz c m a i on . Sobór
Watyka ski II dowarto ciował miło mał e sk oraz podkre lił prawo mał onków
do szcz cia. Tak pojawił si nowy - nowy w stosunku do wielowiekowego
nauczania teologów - w tek, zwi zany ze szcz ciem mał onków. Mał e stwo i
rodzina - w wietle nauczania soborowego - stanowi wspólnot ycia i miło ci,

przy czym mo e nawet wi kszy akcent kładzie si na zagadnienie miło ci, bo ona
jest fundamentem komunii osób, jak stanowi mał onkowie i rodzina. Aczkolwiek
nie ma podstaw do mówienia o jakiej soborowej rewolucji w nauczaniu o
mał e stwie, dzietno ci rodziny itp., to jednak nie sposób nie zauwa a zmian w
katolickiej teologii mał e stwa i rodziny. Aby oceni oryginalno i nowo
soborowej doktryny, odnosz cej si do dzietno ci mał onków, warto przyjrze si przynajmniej pobie nie - sporom, jakie miały miejsce w ostatnich stu
kilkudziesi ciu latach. - Zacz ło si pod koniec XVIII wieku. W obawie przed
przeludnieniem protestancki pastor, Thomas Robert Malthus (1766-1834), zalecał
wstrzemi liwo
seksualn , zawieranie mał e stw w pó niejszym wieku
m czyzny i kobiety oraz - co ju było tylko konsekwencj pó niej zawieranych
mał e stw - mniejsz liczb dzieci. Pogl dy Malthusa spotkały si z yczliwo ci
licznych rodowisk, cz ciowo tak e katolickich. Ale w XIX wieku maltuzjanizm
przybrał now posta . Pogl dy o gro bie przeludnienia poł czono z propagand na
rzecz wolnej miło ci. Zach cano do wolnej miło ci w mał e stwie i poza nim.
Dopuszczano wszystkie w zasadzie rodki antykoncepcyjne. Neomaltuzjanizm
spotkał si z kategorycznym sprzeciwem Ko cioła katolickiego, który stan ł na
stanowisku, e argumenty demograficzne nie mog zmienia tre ci zasad
moralnych. Polemika pomi dzy Ko ciołem katolickim a neomaltuzjanistami stała
si faktem. W tej polemice Ko ciół zacz ł pomniejsza zagro enie z tytułu
przeludnienia i bronił tezy o wielodzietnych rodzinach. Gdy zwolennicy
neomaltuzjanizmu podkre lali, e dzieci z rodzin wielodzietnych s cz sto słabe, na
ogół wychowuj si w biedzie, bez wystarczaj cej opieki, to katolicy przypominali,
e autentyczny rozwój człowieka, cnót potrzebnych do ycia społecznego,
dokonuje si przede wszystkim w licznej rodzinie. W takim klimacie uprawiano
teologi mał e stwa i rodziny. Sobór Watyka ski II „wyniósł” teologi mał e sk
i rodzinn ponad historyczne spory. Trudno orzec, w jakim stopniu współczesny
kryzys, dotycz cy wspólnoty mał e skiej i rodzinnej, widoczny w krajach kultury
euroatlantyckiej, ma swoje ródło w polemikach zwi zanych z zagadnieniem
dzietno ci, oraz jak si ma do tego kryzysu nauczanie soborowe, a raczej jego nie
zawsze poprawna interpretacja. Faktem jest, e kryzys mał e stwa i rodziny
istnieje. Dla Ko cioła i teologii jest on wielkim wyzwaniem. Podołaniu temu
wyzwaniu nie zawsze pomaga współczesna kultura. Aczkolwiek odnajduje si
dzisiaj wiele elementów pozytywnych w kulturze, sprzyjaj cych ewangelizacji
rodziny, jak np. promocja kobiety, podkre lanie znaczenia wolno ci w
podejmowaniu decyzji zwi zanych z powołaniem mał e skim, pomoc medyczna
wiadczona kobiecie oczekuj cej potomstwa, niska miertelno
noworodków, urlopy macierzy skie,..., to jednak trudno powiedzie , e nie istniej
powa ne utrudnienia w yciu mał e stw, chocia by klimat o mieszania wierno ci
mał e skiej i czysto ci, wielodzietno ci i po wi cenia na przykład kariery

zawodowej kobiety na rzecz wychowania dzieci. Czynników utrudniaj cych
podejmowanie decyzji na rzecz wi kszej liczby potomstwa jest w kulturze
współczesnej znacznie wi cej. Czasem nawet odnosi si wra enie, e decyzje o
zało eniu rodziny wielodzietnej maj charakter niemal granicz cy z heroizmem. W
miło ci mał e skiej idzie o to, by m czyzna i kobieta stawali si komuni osób,
otwart na przyj cie daru nowego ycia. Tak rozumiana miło jest w pełni ludzk
miło ci , duchowo-fizyczn , odpowiedzialn , gotow do wyrzecze , nie
wykluczaj c d wigania krzy a yciowego (chorób, niepowodze w yciu
rodzinno-mał e skim, kryzysów duchowych, materialnych,...).

3. WYKROCZENIA PRZECIWKO GODNO CI MAŁ E STWA

W Katechizmie Ko cioła katolickiego, w nr 2380-2400 odnajdujemy swego rodzaju
katalog grzechów przeciwnych godno ci mał e stwa. Najpierw jest mowa o
cudzołóstwie. Rozumie si przez nie niewierno
mał e sk (por. KKK, 2380).
Cudzołóstwo zachodzi tam, gdzie m czyzna i kobieta nawi zuj stosunki płciowe,
przy czym przynajmniej jedna ze stron znajduje si w zwi zku mał e skim. O
cudzołóstwie jest mowa w Pi mie wi tym. W Starym Testamencie termin ten jest
do
precyzyjnie okre lony. Cudzołóstwem okre lano współ ycie seksualne
pomi dzy kobiet zam n (lub przynajmniej zar czon ) i m czyzn , który nie
był jej m em (lub narzeczonym). A zatem cudzołóstwa dopuszczała si kobieta
wobec m a. Ale nie m wobec ony. Cudzołóstwo uchodziło za jeden z
najci szych wyst pków (por. Wj 20,14; Pwt 5,18; Kpł 18,20). Grzech ten nale ało kara
mierci obu stron (por. Pwt 22,22-24). Nie ma wprawdzie adnego wiadectwa, e kar
t kiedykolwiek wymierzono, ale nie ma te podstaw do twierdzenia, e prawo to
pozostawało "martwe". W Nowym Testamencie cudzołóstwo rozumie si szerzej.
Trzeba je ujmowa razem z ewangelicznym przesłaniem o wierno ci mał e skiej
(por. Mt 5,27n.31n; 19,9). Wierno
jest powinno ci wi c i on i m a (por. Mt 5,28). Za
cudzołóstwo uchodzi zawarcie nowego mał e stwa w przypadku rozwodu. Ju
samo pragnienie współ ycia z kim innym ni współmał onek uwa a si za
cudzołóstwo. Tego wykroczenia zabraniali ró ni autorzy nowotestamentalni (por. Rz
13,9; Ga 5,19; Jk 2,11). Czasami traktowano cudzołóstwo jako symbol niewierno ci ludu
wzgl dem Jedynego Boga. Prorocy widzieli w cudzołóstwie figur grzechu
bałwochwalstwa (por. Oz 9,1; Mt 12,39). Na stra y wierno ci mał e skiej, wyra nie
zakazuj cej cudzołóstwa, stoi przykazanie dekalogu: Nie b dziesz cudzoło ył (Wj
20,14; Pwt 5,17).
Cudzołóstwo jest niesprawiedliwo ci . Ten, kto je popełnia, nie dotrzymuje
podj tych zobowi za . Rani znak przymierza, jakim jest w zeł mał e ski, narusza
prawo współmał onka i godzi w instytucj mał e stwa, nie dotrzymuj c umowy
znajduj cej si u jego podstaw. Nara a na niebezpiecze stwo dobro rodzicielstwa
ludzkiego oraz dzieci, które potrzebuj trwałego zwi zku rodziców (KKK, 2381).

Wykroczeniem przeciwko godno ci mał e stwa jest rozwód. Chrystus
przypominał w swoim nauczaniu, jaki był pierwotny plan Boga w stosunku do
mał e stwa. Zamysłem Stwórcy jest nierozerwalno mał e ska (por. Mt 5,31-32; 19,3-9;
Mk 10,9; Łk 16,18; 1 Kor 7,10-11). Jezus znosi tym samym pobła liwo , jaka pojawiła si
w Starym Prawie (por. Mt 19,7-9). Mi dzy ochrzczonymi mał e stwo zawarte i
dopełnione nie mo e by rozwi zane adn ludzk władz i z adnej przyczyny,
oprócz mierci (Kodeks prawa kanonicznego, kan. 1141). Interesuj cy jest zapis znajduj cy si
w Katechizmie Ko cioła katolickiego, podany w kontek cie separacji mał onków:
Je li rozwód cywilny pozostaje jedynym mo liwym sposobem zabezpieczenia
pewnych słusznych praw, opieki nad dzie mi czy obrony maj tku, mo e by
tolerowany, nie stanowi c przewinienia moralnego (nr 2383). Jednocze nie uwa a
si , e separacja mał e ska mo e by uzasadniona. W Katechizmie - idzie o nr
2384 - znajduje si te nast puj ce wyja nienie, dlaczego rozwód uwa a si za
czyn grzeszny: Rozwód jest powa nym wykroczeniem przeciw prawu naturalnemu.
Zmierza do zerwania dobrowolnie zawartej przez mał onków umowy, by y razem
a do mierci. Rozwód zniewa a przymierze zbawcze, którego znakiem jest
mał e stwo sakramentalne. Fakt zawarcia nowego zwi zku, cho by był uznany
przez prawo cywilne, powi ksza jeszcze bardziej ci ar rozbicia; stawia bowiem
współmał onka yj cego w nowym zwi zku w sytuacji publicznego i trwałego
cudzołóstwa: "Je li m , odł czywszy si od swej ony, ł czy si z inn kobiet ,
sam jest cudzoło nikiem, poniewa ka e popełni cudzołóstwo tej kobiecie; tak e
kobieta, która mieszka z nim, jest cudzoło nic , poniewa poci gn ła do siebie
m a innej kobiety" ( w. Bazyli, Moralia, reguła 73: PG 31, 849 D-853 B). Ponadto autorzy
Katechizmu wyja niaj , e zło rozwodu wynika z nieporz dku, jaki wywołuje on w
yciu rodzinnym i społecznym (por. KKK, 2385). Nieporz dek ten poci ga za sob
powa ne szkody: dla porzuconego współmał onka, dla dzieci, które doznały
wstrz su z powodu rozej cia si rodziców, cz sto staraj cych si pozyska ich
wzgl dy, oraz z uwagi na zły przykład, który czyni z niego prawdziw plag
społeczn (KKK, 2385). Bywa tak, e jeden ze współmał onków staje si ofiar
rozwodu orzeczonego przez s d cywilny. Trudno wtedy mówi o winie moralnej,
popełnionej przez skrzywdzon osob . Ale trzeba by bardzo ostro nym w ocenie
konkretnego przypadku osób rozwodz cych si . Na ogół winne rozwodowi s obie
strony. Istniej jeszcze inne wykroczenia przeciw godno ci mał e stwa. Niew tpliwie godno mał e stwa narusza poligamia. Pozostaje ona w niezgodzie
z prawem moralnym, okre lonym przez Stwórc . Zaprzecza ona radykalnie
komunii mał e skiej, przekre la bowiem wprost zamysł Bo y, który został
objawiony nam na pocz tku, gdy jest przeciwna równej godno ci osobowej
m czyzny i kobiety, oddaj cych si sobie w miło ci całkowitej, a przez to samo
jedynej i wył cznej (Jan Paweł II, adh. apost. Familiaris consortio, 19; por. KDK, 47).

Jeszcze innym wykroczeniem przeciw godno ci zwi zku mał e skiego jest
kazirodztwo. Rozumie si przez nie intymne relacje mi dzy krewnymi lub
powinowatymi stopnia zakazuj cego pomi dzy nimi mał e stwa (por. Kpł 18,7-20). Za
szczególnie ci ki i tym samym zasługuj cy na pot pienie grzech uwa a
kazirodztwo w. Paweł: Słyszy si powszechnie o rozpu cie mi dzy wami, i to o
takiej rozpu cie... e kto yje z on swego ojca... W imi Pana naszego Jezusa...
wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała... (1 Kor 5,1.4-5). W Katechizmie
podkre la si , e kazirodztwo niszczy ycie rodziny oraz e oznacza cofni cie si
człowieka do zwierz co ci (por. nr 2388). Do kazirodztwa zbli one s nadu ycia
seksualne popełniane przez dorosłych na dzieciach lub młodzie y powierzonych ich
opiece. Grzech ten jest jednocze nie gorsz cym zamachem na integralno fizyczn
i moraln młodych, którzy b d nosi jego pi tno przez całe ycie, oraz
pogwałceniem odpowiedzialno ci wychowawczej (Katechizm Ko cioła katolickiego, 2389).
Wykroczeniem naruszaj cym godno instytucji mał e stwa jest tzw. wolny
zwi zek. Nota bene samo okre lenie budzi zastrze enia. Wolny zwi zek oznacza
bowiem pewien rodzaj wspólnoty m czyzny i kobiety, zakładaj cej współ ycie
płciowe, przy jednoczesnym odmawianiu podj cia zobowi za prawnych i
publicznych przez t wspólnot . Wyra enie wolny zwi zek zakłada wówczas
wolno od zobowi za , co praktycznie oznacza zwi zek nieodpowiedzialny.
Wolny zwi zek odnosi si do ró nych sytuacji, m.in. do takich jak: konkubinat,
negowanie mał e stwa jako takiego, brak podejmowania trwałych zobowi za ,...
Tego rodzaju sytuacje naruszaj godno mał e stwa, neguj samo poj cie rodziny
i niszcz warto
wierno ci. Wolny zwi zek pozostaje zawsze obiektywnie
wielkim złem moralnym. W ostatnich dziesi cioleciach "modne" na Zachodzie, np.
w Niemczech stały si "mał e stwa na prób ". Mniej istotne wydaj si motywy
podejmowania "mał e stwa na prób ". Kongregacja Nauki Wiary przypomina w
deklaracji Persona humana, e osoby, które podejmuj przedmał e skie stosunki
płciowe, nie s w stanie zabezpieczy szczero ci i wierno ci relacji
mi dzyosobowej m czyzny i kobiety, a zwłaszcza nie mog ustrzec tego zwi zku
przed niestało ci po dania i samowoli (nr 7). Mał e stwo jest wspólnot miło ci i
ycia. Do natury miło ci i ycia nale y to, e one naprawd istniej . Nie istniej
"na prób ". S albo ich nie ma. Do natury miło ci nale y, e osoba staje si
całkowitym i rzeczywistym - a nie na prób - darem dla drugiej osoby. Podobnie
jest z yciem: ono jest rzeczywi cie, a nie tylko na prób . A zatem "mał e stwo na
prób " jest samo w sobie absurdalne. Cho by z tej tylko racji nale y je uwa a za
zło moralne. Narusza ono godno mał e stwa, zamierzon przez Boga.

