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O statnio sporo dzieje się na świecie.  Tylko 

od wakacji media informowały nas o trwa-

jącej wojnie na Bliskim Wschodzie, o ogromnej 

fali migracji, o zamachach terrorystycznych       

w Paryżu, no i o niebezpiecznie rozwijającym się 

Państwie Islamskim. Czyżbyśmy obserwowali 

zmierzch cywilizacji europejskiej? Pomimo ak-

tualności tych problemów w niniejszym nume-

rze nie będzie ani słowa o islamie, terroryzmie, 

imigrantach czy uchodźcach. Zajęliśmy się te-

matem o wiele ważniejszym... RODZINĄ. 

Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś, że 

przyszłość świata idzie przez rodzinę. To o nią 

toczy się największy bój. Przestrzegał, że dzisiej-

sza cywilizacja promuje „kulturę śmierci”, która 

zmierza ku destrukcji rodziny, będącej prawdzi-

wym „sanktuarium życia”.  

Rodzina jest powołana, aby spełniać swoje 

zadania w ciągu całego życia swoich członków, 

od narodzin do śmierci. Jest prawdziwym 

„sanktuarium życia” (...) miejscem, w którym 

życie, dar Boga, może w sposób właściwy być 

przyjęte i chronione przed licznymi atakami, na 

które jest ono wystawione, może też rozwijać się 

zgodnie z wymogami prawdziwego ludzkiego 

wzrostu. Dlatego rodzina odgrywa decydującą    

i niezastąpioną rolę w kształtowaniu kultury 

życia. (Evangelium vitae,  92) 

Rodzina jest fundamentem naszego społe-

czeństwa. Skoro od niej zależy przyszłość Polski, 

Europy i całej ludzkości, to śmiem twierdzić, że 

póki co zapowiadają się nieciekawie czasy.     

Kościół zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, 

stąd od 4 do 25 października w Watykanie miało 

miejsce XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólnego 

Synodu Biskupów, na którym obradowano na 

temat powołania i misji rodziny w Kościele          

i świecie współczesnym. To wydarzenie dało 

mocny impuls także naszej redakcji, aby    

wspólnie poszukać odpowiedzi na wiele trud-

nych pytań związanych z zagadnieniem rodziny:  

Dlaczego Kościół jest przeciwko in vitro?  

Czy można mówić o rozwodach w Kościele?     

Co z ludźmi żyjącymi w związkach niesakramen-

talnych? O co chodzi z tą teologią ciała Jana 

Pawła II, którą niektórzy nazywają prawdziwą 

kontrrewolucją seksualną?  

Mam nadzieję, że najnowszy numer Naszego 

Prądu  nie tylko przybliży Wam w przystępny 

sposób nauczanie Kościoła, ale będzie swoistą 

skarbnicą wiedzy, która może przydać się  

w codziennych, zwyczajnych dyskusjach.   

Gorąco polecam i życzę owocnej lektury! 

tekst 

al. Maciej Krzywiński SAC 

redaktor naczelny 

Drodzy Czytelnicy! 
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W  Wyższym Seminarium Duchownym SAC        

w Ołtarzewie od 1 do 30 sierpnia 2015 r.  

miał miejsce Postulat. W tym roku obie pallotyń-

skie Prowincje zorganizowały ten czas rozezna-

nia w jednym terminie i w jednym miejscu. Za 

jego przebieg odpowiedzialni byli ks. Wojciech 

Świderski SAC (Prowincja Chrystusa Króla)                

oraz ks. Michał Wójciak SAC (Prowincja Zwia-

stowania Pańskiego). Ostatecznie do nowicjatu 

zostało przyjętych 14 kandydatów. Pamiętajmy   

o nich w modlitwie. 

 

Postulat w Ołtarzewie 

Katolickiego. Akt konsekracji to odpowiedź na 

powołanie, którym obdarza człowieka Bóg, by 

dla Niego żyć i aby we wspólnocie braterskiej 

oddać się na służbę ludziom i światu.  

Złożenie pierwszej konsekracji, jak i jej po-

nowienie, poprzedziły rekolekcje. Prowadzili je: 

ks. Bogusław Bogdan SAC – dla współbraci no-

wicjuszy, natomiast rekolekcjonistą pozostałych 

osób był ks. Przemysław Podlejski SAC. Czas 

duchowego wyjścia na pustynię trwał od 22 do 

27 września 2015 r. i zakończył się odśpiewa-

niem uroczystego Te Deum. 

O śmiu nowicjuszy Stowarzyszenia Apostol-

stwa Katolickiego (SAC) złożyło 29 wrze-

śnia 2015 roku pierwszą konsekrację czasową. 

Ponowienia konsekracji dokonało 23 alumnów 

Wyższego Seminarium Duchownego SAC oraz 3 

braci juniorystów SAC. Oddali się oni Bogu pod-

czas Eucharystii sprawowanej w kościele para-

fialno-seminaryjnym p.w. Najświętszej Maryi 

Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie. Eu-

charystii przewodniczył ks. Adrian Galbas SAC, 

Przełożony Prowincjalny Prowincji Zwiastowa-

nia Pańskiego SAC. 

Każdy ze składających konsekrację czasową 

postanowił oddać się całkowicie Bogu i naślado-

wać Pana Jezusa Chrystusa, prowadząc życie 

określone Prawem Stowarzyszenia Apostolstwa 

Odnowienie 
konsekracji 
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R adca generalny, ks. François Harelimana 

SAC, wizytował wspólnotę Wyższego Semi-

narium Duchownego Stowarzyszenia Apostol-

stwa Katolickiego w Ołtarzewie. Wizytacja prze-

biegała w dniach od 2 do 5 listopada 2015 roku. 

Odbyła się ona w ramach wizytowania przez 

Zarząd Generalny SAC prowincji Zwiastowania 

Pańskiego SAC. 

Ks. Harelimana spotkał się z całą wspólnotą 

aby wysłuchać wiadomości o aktualnym stanie 

wspólnoty seminaryjnej. Podczas kilkudniowej 

wizyty  każdy  z  członków  wspólnoty  mógł        

Wizytacja   
generalna 

indywidualnie porozmawiać z księdzem wizyta-

torem. Podczas Eucharystii kończącej czas wizy-

tacji, ks. Harelimana wyraził swoją wdzięczność 

za  dobro,  którego  doświadczył  przebywając       

w Ołtarzewie i za poczucie braterskiej wspólno-

ty, jaką tworzą alumni, bracia i księża żyjący       

w pallotyńskiej Alma Mater. 

Zaś parę dni wcześniej, tj. od 30 październi-

ka do 2 listopada w naszej wspólnocie semina-

ryjnej przebywał Przełożony Generalny Stowa-

rzyszenia Apostolstwa Katolickiego - ks. Jakub 

Nampudakam  SAC.  Wygłosił  dla  wszystkich 

domowników konferencję  przełożeńską, w któ-

rej przypomniał najważniejsze elementy ducho-

wości pallotyńskiej.  

P odczas uroczystej Eucharystii sprawowanej 

10 października 2015 r., w kościele para-

fialno-seminaryjnym w Ołtarzewie,  ks. bp Ma-

rek Solarczyk, biskup pomocniczy diecezji war-

szawsko-praskiej, udzielił święceń w stopniu 

diakonatu ośmiu pallotyńskim akolitom.  

Diakoni uczestniczą w specjalny sposób       

w posłaniu i łasce Chrystusa. Sakrament świę-

ceń naznacza ich „pieczęcią”, której nikt nie 

może usunąć. Upodabnia ich ona do Chrystusa, 

który stał się „diakonem”, to znaczy sługą 

wszystkich (KKK 1570). 

Święcenia diakonatu 
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Praktyki w Zakopanem 

al. Bartosz Feliga SAC 

N iemalże każdego dnia tymi słowami modlą się 

wierni w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej     

w Zakopanem. Ta pieśń także i w mojej pamięci zapisa-

ła się w sposób szczególny. Dokładnie 30 czerwca 2015 

roku przyjechałem na Krzeptówki, żeby odbyć tam 

miesięczną praktykę wakacyjną. To święte miejsce na-

zywane polską Fatimą jest wyjątkowe dla całej Rodziny 

Pallotyńskiej, ale nie tylko! To Sanktuarium, będące 

wotum wdzięczności za ocalenie świętego papieża Jana 

Pawła II jest miejscem specjalnym dla każdej polskiej 

duszy!  

W chwili gdy  przekroczyłem sanktuaryjną bramę, 

moje serce z radości zabiło jakby mocniej, a w głowie 

pojawiła się myśl, w której utwierdzałem się każdego 

dnia. Uświadomiłem sobie, że przez cały miesiąc będę 

posługiwał  w miejscu, w którym w przedziwny sposób 

niebo staje się bliższe ziemi, w miejscu, gdzie płynie 

potok pielgrzymich łez radości i smutku. Dzieje się tak 

nie dlatego, dodam zaczepnie, że Sanktuarium usytuo-

wane jest u stóp Giewontu, a wokół wartko płyną gór-

skie potoki. Dzieje się tak, ponieważ to miejsce wypeł-

nione jest modlitwą ludzi przybywających ze wszystkich 

stron świata. Ktoś powie: „przecież wiele jest takich 

miejsc”. Tak i każde z nich jest niepowtarzalne! Do stóp 

Fatimskiej Matki, okrytej lśniąco białym płaszczem,      

w złotej koronie na głowie,  z rozłożonymi rękoma wita-

jącej swoje dzieci, przybywają pielgrzymi, chcący czcić 

Maryję właśnie w Jej fatimskiej figurze. Niesamowitą 

rzeczą jest to, że mimo różnych narodowości, kolorów 

skóry i języków, w tym miejscu tak bardzo pachnie 

Polską! Pachnie polską wiarą, tradycją, a zapach ten 

wciąż jest bardzo świeży. Klęcząc przy ołtarzu, ze wzru-

szeniem spoglądałem jak Azjata i Amerykanka klękali 

przy złotych balaskach obok polskich górali i przyjmu-

jąc Ciało Chrystusa, wspólnie celebrowali Tajemnicę 

Wiary. Na Krzeptówkach doświadczyłem żywego, 

tryumfującego, bo cieszącego się Zmartwychwsta-

niem, Kościoła Katolickiego. Kościoła wszystkich ludzi 

dobrej woli, a to przecież dokładnie tak, jak chciał nasz 

święty Założyciel Wincenty Pallotti.  

Skoro wspomniałem Ojca Wincentego… Spotka-

łem dobrych, starszych współbraci. Patrząc na ich 

pracę, widziałem wielki zapał, żaden z nich nawet nie 

napomniał, że jest zmęczony. Ktoś znowu powie: „no 

tak młody to się wszystkim zachwyca”, ale to nie tak. 

Każdego ranka Pallotyni na Krzeptówkach gromadzą 

się w kaplicy i medytują Słowo Boże, a Ono staje się ich 

siłą na cały, często nie łatwy dzień. Mimo wielu zadań    

i spraw żaden ze współbraci nie odmówił mi, kiedy 

prosiłem o pomoc i zawsze każdy dzielił się dobrym 

słowem i przykładem. Ksiądz Kustosz przemykając 

między nami, troskliwym głosem pytał, czy wszystko 

dobrze. To jest bardzo ważne, bo on także, zawsze 

gotowy był pomóc i nigdy nie przeszedł obojętnie. Ten 

wspólny czas modlitwy i pracy wypełniał się poczu-

ciem Bożej jedności. Wieczorem wspólnie siadaliśmy 

w sali rekreacyjnej, opowiadając sobie, co przyniósł 

kończący się dzień. Moje obowiązki były bardzo różno-

rodne, co sprawiało że każda chwila stawała się jeszcze 

bardziej barwna. Od pracy w furcie, gdzie rozmawia-

łem z setkami osób, poprzez troskę o zakrystię i spo-

tkania z kapłanami z Polski i świata, posługę kantora     

i organisty podczas codziennego apelu i Godzinek do 

Matki Bożej, aż po opiekę nad klombami wokół ko-

ścioła i pomoc siostrom… Właśnie! Nie wybaczyłbym 

sobie, gdybym nie wspomniał o siostrach! Z nimi także 

współpraca układała się znakomicie. Siostry Nazare-

tanki niestrudzenie troszczą się o nasz pallotyński dom 

i kościół. Z matczynym wyczuciem, każdego dnia wy-

pełniają swoje zadania w krzeptowieckim domu fatim-

skiej Pani… Kiedy nadszedł koniec mojego pobytu         

redaktor 

Do serca Twego Pani świata, * My Twoje dzieci 
garniem się, Gdy ogrom cierpień nas przygniata* 

O Matko nasza zlituj się.* Pokoju rychły  ześlij 
dar. Niech wzruszy Cię błagania żar,  

Królowo, Królowo Ty nasza. 



№ 84 

WAKACJE 

5 

N a pierwsze dni września 2015 roku Bóg 

zaplanował dla nas niesamowity czas. 

Wraz z ks. Mirosławem Mejznerem SAC, prefek-

tem studiów, oraz z p. Lucyną Bednarek–Elliot 

wyruszyliśmy na kulturowy podbój wiecznie 

zielonej krainy Williama Wallace'a. Wyjazd ten 

był kontynuacją zeszłorocznego miesięcznego 

kursu języka angielskiego, który prowadziła dla 

nas pani Elliot. W tym roku mieliśmy szansę być 

w miejscu, gdzie wszystko jest po angielsku. 

Wyjazd ten okazał się także w 100% szkocki – 

poprzez kontakt ze szkocką kulturą i tradycją – 

nie był to zwykły wyjazd. Przez większość tego 

czasu mieszkaliśmy u szkockich rodzin w Forres, 

mogliśmy doświadczyć ich otwartości, życzliwo-

ści i gościnności. Okazało się, że serce szkockie 

jest bardzo podobne do polskiego serca, że ma-

my wiele cech wspólnych jako naród. Pozytyw-

nym zaskoczeniem była dla nas biało-czerwona 

flaga wywieszona na ratuszu w Forres. Miłym 

doświadczeniem była profesjonalna organizacja 

i obfitość atrakcji każdego dnia. Byliśmy w lokal-

nych seminariach i klasztorach: Blairs, Scalan     

i Pluscarden Abbey; w Inverness i nad jeziorem 

Loch Ness (ale nie udało nam się dostrzec 

Nessie w ciemnych wodach jeziora), w Glasgow   

i Edynburgu; uczestniczyliśmy w zajęciach lek-

cyjnych w Forres Academy, zwiedzaliśmy lokal-

ną destylarnię whisky – Glen Moray. Mieliśmy 

również okazję pływać szybką motorówką – co 

dla wielu z nas okazało się najbardziej emocjo-

nującą przygodą. 

 Trudno przekazać piękno widoków i bu-

dowli, smak szkockich potraw, wieczory i poran-

ki spędzane z gospodarzami, ciepło spotkań        

i wspólnotowych śpiewów. Bardzo ciekawym 

doświadczeniem była także wizyta na odbywają-

cych się raz do roku Highland Games – Braemar 

Gathering, gdzie jedną z najbardziej znanych 

konkurencji jest rzut drewnianą kłodą. Na tych 

tradycyjnych szkockich zawodach raczyła nas 

odwiedzić (albo raczej przejechać obok) sama 

królowa Elżbieta wraz z rodziną. Podczas poby-

tu udało nam się również spotkać dwóch z pię-

ciu tamtejszych biskupów: bpa z Dunkeld oraz 

bpa z Aberdeen. W tych dniach spotkaliśmy 

także wielu mało znanych ludzi o wielkich ser-

cach, którzy w przeróżny sposób okazali nam 

swoją pomoc. Szczególnie chcemy podziękować 

polskim pallotynom pracującym w Szkocji,         

a także Domowi Polskiemu im. gen. Władysła-

wa Sikorskiego.  Pani Elliot natomiast, która 

była główną organizatorką wyjazdu, włożyła weń 

całe swoje dobre serce, stając się w ten sposób 

bliską naszym sercom. Obecnie jest dla nas dużo 

ważniejszą osobą na Wyspach Brytyjskich, niż 

wspomniana królowa Elżbieta. Pani Lucyno, 

dziękujemy! Wielkie podziękowania kierujemy 

również do naszego duchowego przewodnika 

szkockiego podboju – ks. Mirosława.  Bóg za-

płać wszystkim za wszystko!  

al. Bartłomiej Andrych SAC 

i przyjechał Szymon żeby mnie zmienić, w uszach wy-

brzmiewały mi słowa Ojca świętego Jana Pawła II „cóż 

powiedzieć, żal odjeżdżać…”   

Pisząc to krótkie wspomnienie, kolejny raz Dzięku-

ję Bogu za czas wakacyjnej praktyki u boku fatimskiej 

Matki. Dziękuję za żywe świadectwo wiary, za nowe 

doświadczenie apostolskiego działania, za dar pallo-

tyńskiej wspólnoty i za wszystkich ludzi, których tam 

spotkałem.   

Sursum Corda ! 

redaktor 

Wyjazd do Szkocji 
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W ielu wierzących katolików nosi w swoim 

sercu takie pragnienie: „Panie Boże, 

chciałbym pojechać kiedyś do Ziemi Świętej, 

zobaczyć jak jest tam, gdzie żyłeś...” Kilka mie-

sięcy temu myśli tego typu również mi zaprząta-

ły głowę. Myślałem: „może kiedyś się uda...”. 

Wiadomo przecież powszechnie, że taki wyjazd 

nie należy do najtańszych i nie każdy może sobie 

na to pozwolić. Udało się jednak szybciej niż się 

spodziewałem. Pan Bóg zdecydował, że jadę          

i zatroszczył się o wszystko. Jak zwykle w prze-

dziwnych zbiegach okoliczności odnajdywałem 

Boże prowadzenie. Dzięki Niemu już na począt-

ku lipca pragnienie zostało spełnione. 

Stawiając swoje stopy w Izraelu, musiałem 

skonfrontować się z moimi oczekiwaniami. Czę-

sto czytając Pismo Święte myślałem o miejscach 

w nim występujących, jak o miejscach baśnio-

wych, trochę nie z tego świata. Innymi słowy, 

wyjazd do Izraela, nie dał się dla mnie porównać 

z wyjazdem do Niemiec czy Włoch, czy nawet za 

ocean – to było coś więcej, niż przekroczenie 

granicy. Było to wejście w inny świat, inną kultu-

rę, mentalność, jakby dorysowanie na mapie 

mojej świadomości nowego kawałka ziemi. Wi-

dząc ten „biblijny” świat, okazał się taki... zwy-

czajny. Reklama, autostrada, koparka, sklepy, 

itp. „W Ziemi Świętej...?” Cała baśniowa otoczka 

prysła natychmiast i zaczęło się zmaganie o jak 

najlepsze przeżycie. Niełatwo było mi bowiem 

„dokopać się” w wyobraźni, przeżyciach do sta-

nu, w jakim miejsca te znajdowały się dwa tysią-

ce lat temu. Będąc w rodzinnych stronach Pana 

al. Bartłomiej Andrych SAC 

redaktor 

Śladami Jezusa Jezusa, chciałem przecież jak najgłębiej przeżyć, 

jak najlepiej wykorzystać ten krótki czas. 

Od strony technicznej program pielgrzymki 

był raczej standardowy. Zwiedzaliśmy Jerozoli-

mę — wzdłuż i wszerz (m.in. bazylikę Grobu 

Bożego, Wieczernik, Górę Oliwną i ogród Getse-

mani, Ścianę Płaczu), byliśmy na górze Karmel, 

w Kanie Galilejskiej, w Nazarecie, w Betanii      

w grobie Łazarza, w Jerychu, na górze Tabor, 

nad Jeziorem Galilejskim, w Kafarnaum, na 

Górze Błogosławieństw, w domu Zachariasza      

i Elżbiety, w grocie Jana Chrzciciela i nad Mo-

rzem Martwym. Nocowaliśmy w Betlejem, dla-

tego kilkakrotnie mogliśmy przespacerować się 

do groty Narodzenia Pańskiego. 

Niektóre miejsca stały mi się jednak szcze-

gólnie bliskie. Będąc w Nazarecie, przy domku 

Świętej Rodziny, czułem szczególną obecność 

Maryi, która mieszkała tutaj razem z Jezusem    

i Józefem, poczułem się Jej bardzo bliski, czu-

łem się Jej synem. Potwierdzeniem tego był dla 

mnie niespodziewany zaszczyt poprowadzenia 

dziesiątka Różańca Świętego w tym miejscu. 

Notabene – Pan Jezus jest cały czas w domu, 

tyle, że obecnie ukryty w Hostii Świętej w taber-

nakulum. :)  

Również wizyta w Kafarnaum była dla mnie 

bardzo ważna. Miasto to, które dość często poja-

wia się na kartach Pisma Świętego, nazywane 

jest miastem Jezusa. Tam swój dom miał św. 

Piotr, który stoi do dziś. Stojąc przed tym do-

mem, przyszło doświadczenie, którego pragną-

łem. W tym miejscu najłatwiej było mi przeżyć 

historię tego miejsca – oczami wyobraźni zoba-

czyć Jezusa i Apostołów, którzy właśnie w tym 

domu jedli, spali, rozmawiali... Przechadzając 

się po Kafarnaum, które nie jest obecnie za-

mieszkałym miejscem, lecz w niektórych miej-

scach jedynie „kupą kamieni”, wszystko mówiło 

mi o Jezusie – do tego stopnia, że głęboko poru-

szony nie chciałem stamtąd odchodzić. Jednak-

że najważniejszymi miejscami pozostały dla 

mnie te, które są najważniejsze obiektywnie,     

tj. Golgota i Grób Pański. Już pierwszego dnia 

dane mi było wejść do kaplicy Grobu Bożego. 

Ciężko jest ująć w słowa przeżycia, które mi 
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al. Marcin Przywara SAC 

M oja przygoda z pielgrzymowaniem zaczęła się 

kiedy byłem na drugim roku seminarium. Były 

to wakacje 2013 i w ramach praktyk duszpasterskich 

miałem udać się na pielgrzymkę z Warszawy na Jasną 

Górę. Nie ukrywałem od początku mojej obawy przede 

wszystkim o fizyczną stronę tej wędrówki. Rekolekcje 

oazowe, spotkania modlitewne, schola dziecięca - tak, 

ale nie pielgrzymka! Pierwszą grupą z jaką udałem się 

do Czarnej Madonny była „Biało-błękitna”, czyli wspól-

nota złożona między innymi z mieszkańców Wołomi-

na. „Dobry początek” - pomyślałem. 

Kiedy w Przemienienie Pańskie (dzień wymarszu 

warszawskich 17- stek) stanęliśmy wszyscy przed ko-

ściołem św. Anny na Krakowskim Przedmieściu poczu-

łem ogromne wzruszenie. Widok tej rzeszy ludzi pozo-

stawiających na 9 dni swoje obowiązki, a zabierających 

ze sobą troski i intencje, by przedstawiać je Bogu był 

niepowtarzalny. Czułem się jak małe dziecko w dło-

niach Wszechmogącego Ojca, całkowicie bezpieczne       

i razem z braćmi i siostrami wyruszające we wspaniałą 

podróż. Trudności przyszły jednak bardzo szybko. Już 

pierwszego dnia moje stopy odczuły boleśnie stołeczny 

asfalt, nie wspominając o obolałych nogach na kolej-

nych postojach. Okazało się jednak, że to coś zupełnie 

normalnego i nie należy się tym zbytnio przejmować. 

Przeciwności losu (deszcz i upał) i słabość ludzka w tym 

przypadku dodawały jeszcze więcej smaku do modli-

twy, jaką stał się każdy krok pielgrzymowania. Każde-

mu życzę przeżyć taki moment, kiedy po 9 dniach wę-

drówki stanie na Przeprośnej Górce i po raz pierwszy 

ujrzy w oddali wieżę jasnogórskiego sanktuarium.  

Człowiek naprawdę czuje się wtedy oczekiwany tam 

przed obliczem Maryi. Kiedy znajdujesz się już przed 

Cudownym Obrazem to żadne słowo nie odda tego co 

dzieje się w sercu. Przez myśl przebiega jedynie ciche: 

„Witaj Królowo”. Tylko tyle. Iść kilka dni, aby przez 

chwilę spojrzeć  w matczyne oczy – bezcenne! 

Kiedy raz się zacznie wtedy pielgrzymka staje się 

czymś normalnym i naturalnym. W tym roku po raz 

trzeci szedłem do Matki i nie ukrywam, że kilka miesię-

cy wcześniej nie mogłem się już doczekać. Od dwóch 

lat pielgrzymuję z grupą „Biało-czerwoną”, składającą 

się przede wszystkim z członków wspólnoty Rodzina 

Rodzin z ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. Słowo 

„rodzina” w tym przypadku mówi wszystko (i dosłow-

nie i w przenośni). Jako kleryk przygotowujący się do 

kapłaństwa niezwykle cenię sobie to doświadczenie i na 

każdym kroku dostrzegam owoce tego czasu. Wspólny 

trud, rozmowy i modlitwa niesamowicie zbliżają ludzi 

do siebie i staje się to doskonała przestrzeń do wzrostu 

wiary w sobie samym. Nie zamieniłbym tych sierpnio-

wych dni na nic innego, ponieważ jest to dla mnie ewi-

dentny dar od Boga, którego nie można nie przyjąć. 

redaktor 

śmierci Pana Jezusa, tajemnicę Odkupienia         

i miejsce z nią związane i uznaję to za najpięk-

niejszy czas spędzony w Ziemi Świętej. 

Łaska pielgrzymki do Ziemi Świętej to dla 

mnie ogromne wyróżnienie, wielki prezent od 

Pana Boga. Umocnił On tam moją wiarę, ale 

jednocześnie pozwolił dostrzec, że są to jedynie 

miejsca, pamiątki, które po Nim pozostały, a On 

sam, żywy i rzeczywiście obecny, jest najbliżej 

nas w każdym tabernakulum.  

Pielgrzymka 

wtedy towarzyszyły. Mimo, że było to tylko    

kilkanaście sekund, czas jakby na chwilę zwol-

nił. Wzruszony wielką łaską bycia w takim 

miejscu, głęboko przeżyłem prawdę o zmar-

twychwstaniu Pana. „Nie ma Go tutaj, zmar-

twychwstał...” Pod koniec wyjazdu czekała mnie 

wizyta na Golgocie, która razem z Grobem Pań-

skim, znajduje się na terenie bazyliki. Jednego 

dnia, siedząc nieopodal miejsca ukrzyżowania, 

mogłem przez całą godzinę adorować tajemnicę 

tekst  
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P ierwszy raz wyjechałem do Wilna w lipcu 

1969 r. Byłem już po wiecznej profesji 

(konsekracja w 1964 r.). Moim pragnieniem 

było odbyć pielgrzymkę do Matki Miłosierdzia   

w Ostrej Bramie i podziękować Jej za dar łaski 

powołania i wieczną konsekrację. Drugim moty-

wem mojego wyjazdu do Wilna była ogromna 

chęć spotkania się z moimi kuzynkami, z córka-

mi wujka Antoniego Masalskiego, z Reginą, 

Gienią i Zofią, które uciekły z rodzinnej Oszmia-

ny do Wilna, aby nie pracować za darmo w koł-

chozie. Oficjalnie byłem wtedy członkiem grupy 

pielgrzymkowej z Warszawy, która na okres 

czterech dni pojechała pociągiem do Wilna, 

przez Kuźnicę Białostocką i Grodno. W Grodnie 

przeszedłem przez urząd celny – władze rosyj-

skie sprawdziły nam dokumenty; czuliśmy się 

wtedy jak zamknięci w areszcie, a nie jak wolni 

obywatele w urzędzie celnym. Pociąg był obsta-

wiony przez żołnierzy z automatami Kałaszniko-

wa. Żołnierze zaczęli chodzić przez środek wa-

gonów i po ich dachach. Nie wolno było nikomu 

wychodzić z wagonu. W każdych drzwiach stał 

uzbrojony żołnierz z psem wilczurem. Widok był 

przerażający. Najpierw do wagonu wchodziły 

osoby wojskowe, sprawdzając dokumenty po-

dróżnych, a następnie celnicy z urzędu celnego, 

którzy dokonywali przeglądu bagaży i osobistej 

rewizji. 

Urzędnicy byli szczególnie zainteresowani 

rekwirowaniem pasażerom książek religijnych, 

dewocjonaliów, obrazków, różańców i egzempla-

rzy Pisma Świętego. Niektórych pasażerów bra-

no do osobistej kontroli. Wyprowadzano ich do 

toalety i kazano im rozebrać się, podejrzewając 

ich o ukrywanie zakazanych przedmiotów przed 

urzędnikami celnymi. Wszystkie wyżej wymie-

nione zakazane artykuły, które znaleźli urzędni-

cy celni, były odbierane. Przez okno wagonu 

widziałem, jak platforma, stojąca obok nas na 

peronie, była przeładowana różnymi zabranymi 

rzeczami. Tym razem udało mi się przejść rewi-

zję szczęśliwie; jeden bagaż, w którym miałem 

dewocjonalia, wrzuciłem pod siedzenie, na któ-

rym twardo siedziałem, a drugi bagaż z własną 

garderobą położyłem obok siebie, podając go do 

kontroli celnej, i w ten sposób przechytrzyłem 

celników. Ale następne lata wypadały już gorzej; 

jednego roku za przewożone w walizce książki      

i dewocjonalia, zostałem aresztowany i przez 

jedną noc siedziałem w areszcie w Grodnie. 

Wracając do mojego pierwszego wyjazdu, 

chcę podkreślić, że jechałem do Wilna pocią-

giem relacji Berlin-Moskwa. W składzie mojego 

pociągu był sąsiedni wagon, którym jechała wy-

cieczka młodzieży niemieckiej z NRD. O dziwo, 

nie widziałem, żeby w tym wagonie była kontro-

la celna. Po przybyciu do Wilna zamieszkaliśmy 

w Hotelu Astoria, naprzeciw kościoła św. Kazi-

mierza, który był wtedy zamknięty i zamieniony 

Moje wyjazdy na wschódMoje wyjazdy na wschódMoje wyjazdy na wschód   
tekst  

 br. Franciszek Dziczkiewicz SAC 
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w muzeum ateizmu. Po śniadaniu z grupą piel-

grzymkową udaliśmy się do kaplicy Matki Miło-

sierdzia w Ostrej Bramie, gdzie uczestniczyliśmy 

we Mszy świętej. Później dowiedziałem się, że 

Mszę odprawiał po polsku ks. Algirdas Gutau-

skas, proboszcz pokarmelitańskiego kościoła św. 

Teresy z Avili. Od 1949 w Wilnie były czynne 

tylko trzy kościoły: św. Teresy z Avili przy Ostrej 

Bramie, św. Piotra i Pawła w dzielnicy Antokol    

i św. Mikołaja, przy którym mieściła się kuria 

biskupia (do 1939 służył duszpasterstwu litew-

skiemu). 

W drugim dniu pobytu w Wilnie zwiedziłem 

miasto i katedrę św. Stanisława Biskupa i Mę-

czennika. Katedra była wówczas zamieniona      

w galerię obrazów, przeważnie o treści religijnej, 

ale również było obecne tam malarstwo z tema-

tyką świecką (pejzażowe, martwa natura itp.). 

Eksponaty prezentowane w budynku dawnej 

katedry zostały zrabowane z zamkniętych ko-

ściołów. Katedra została również przeznaczona 

na salę koncertową muzyki organowej. Do 1939 

Wilno posiadało 36 kościołów diecezjalnych        

i zakonnych, działał Uniwersytet im. Stefana 

Batorego, założony w 1579 r. i prowadzony przez 

jezuitów (Jakub Wujek, Piotr Skarga, św. An-

drzej Bobola i wielu innych, którzy zarządzali      

i kierowali uczelnią).  

Trzeciego dnia po Mszy świętej w Ostrej Bra-

mie odłączyłem się od mojej grupy, aby odnaleźć 

miejsce zamieszkania moich kuzynek. Udało mi 

się. Po 23 latach spotkałem się z kuzynkami: 

Renią, Gienią i Zosią. Było to wielkie przeżycie    

i nie obyło się bez wzruszeń i łez. Opowiadały 

mi, jakie przeszły trudności, by wymeldować się 

z  Białorusi i zamieszkać w Wilnie oraz znaleźć 

tam pracę. Mieszkały we trzy w wynajętym ma-

łym pokoiku. Wspominaliśmy razem ten czas, 

kiedy na początku kwietnia 1946 r., tydzień 

przed wyjazdem mojej rodziny do Polski 

(miałem wtedy 15 lat), przyjechał na pożegnanie 

mój wujek Antoni z ciocią Scholastyką i dwoma 

córkami. Przy stole mój ojciec zapytał: „A szwa-

gier na kiedy przygotowuje wyjazd do Polski?”,   

a wujek odpowiedział: „Tu jest moja ziemia, 

moja Ojczyzna. Tu była Polska i będzie Polska,    

i nigdzie nie wyjadę”.  Przeliczył się, zawiódł się 

wujek Antoni. Rosjanie zabrali mu gospodar-

stwo, ziemię, krowy i konie. Sam z żoną do 

śmierci pracował ciężko w kołchozie. Wujek An-

toni miał sześć córek. Najstarsza Helena z dru-

gim wujkiem wyjechała do Polski, wyszła tu za 

mąż za ziomka, który do 1945 przebywał w Chi-

cago i był żołnierzem armii generała Andersa. 

Po czterech dniach pobytu w Wilnie usłysza-

łem z opowiadań Polaków i Polek, przeważnie 

spotykanych na ulicy lub przy kościele, jak 

śmiertelnie przeżywali rok 1939: wkroczenie 

Rosjan do Wilna, rabunek majątku prywatnego   

i państwowego. Dowiedziałem się od nich o wy-

wożeniu Polaków na Sybir, przeważnie urzędni-

ków i zamożnych rodzin. Jedna starsza pani 

opowiedziała mi, że Wilno wyzwoliło się od 

Niemców w 1944 r. Dokonała tego Armia Krajo-

wa pod dowództwem płk. Aleksandra Krzyża-

nowskiego, ps. Wilk. Później weszli Rosjanie       

i  aresztowali polskich żołnierzy. […]  

 

*Wspomnienia  opracował ks. Stanisław Tylus SAC    
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al. Marcin Przywara SAC: Marku, na początek 

nieco standardowo, ale niezwykle głęboko.  

Powiedz, jak rozeznałeś swoje powołanie? 

 

al. now. Marek Więch: Świadomie myśl o ka-

płaństwie zacząłem dopuszczać do siebie po spo-

tkaniu z żywym Jezusem i po doświadczeniu 

Bożej miłości, które miało miejsce 22 paździer-

nika 2010 roku. Refleksja na temat takiego po-

wołania pojawiła się w moim sercu już wcze-

śniej, kiedy włączyłem się w życie Kościoła, ale 

moje życie różnie się potoczyło. Dlatego Pan Bóg 

uznał, że potrzebuję doświadczenia miłości, któ-

rej brakowało. Od tamtej pory patrzyłem na ka-

płaństwo już nie jak na zawód, ale jak na kon-

kretny plan Boży względem człowieka. Wtedy też 

wstąpiłem do wspólnoty świeckiej i te myśli cią-

gle we mnie pracowały. Nie miałem jednak od-

wagi, aby tę decyzję podjąć. Kiedy zdałem sobie 

sprawę z tego, że moje życie nie ma kierunku, 

ale „wisi w miejscu”, to przypomniałem sobie 

słowa Jana Pawła II, który mówił, że krzyż daje 

tożsamość. Wtedy jeszcze w ogóle nie rozumia-

łem tego zdania, ale wiedziałem, że bardzo po-

trzebuję tej tożsamości, tego kierunku, który 

tylko Bóg może mi nadać. Po pewnych rekolek-

cjach zostałem w kościele po Eucharystii i po-

wiedziałem Bogu, że jeżeli chce, to może dać mi 

krzyż, bo bardzo pragnę otrzymać swoją tożsa-

mości. Bóg wysłuchał mojej modlitwy i już na-

stępnego dnia doświadczyłem ogromnych trud-

ności: rozstałem się z dziewczyną, w domu za-

częło się źle układać. Czułem się odrzucony  

i samotny. To wszystko rozwiązało się potem 

wręcz w cudowny sposób, ale doświadczenie to 

przyszło dopiero później. Pamiętam pewną nie-

przespaną noc, po której powiedziałem sobie: 

idę do seminarium! Nigdy nie zapomnę pokoju  

i wolności jakie mi wtedy towarzyszyły. Poczu-

łem jakbym wziął pierwszy oddech w życiu. Nie 

da się opisać tego uczucia, kiedy się przyjmuje 

prawdę o sobie. Miałem sporo czasu na rozezna-

nie, gdyż zaprzyjaźniony kapłan polecił mi po-

czekać ze zgłoszeniem się do Stowarzyszenia, 

aby moja decyzja nie była podjęta w emocjach. 

Spotkałem też pallotyńskich kleryków, którzy 

dali mi dzieła Pallottiego. Wtedy jego osoba 

mnie urzekła. 

 

M.P.: A czym dla Ciebie, młodego nowicjusza, 

jest życie konsekrowane? 

 

M.W.: Jest ono dla mnie przede wszystkim da-

rem Boga, propozycją, którą należy przyjąć  

i realizować dzięki miłości, miłością i przez mi-

łość. Tak jak chciał Pallotti - aby to miłość przy-

naglała do wszystkiego. Śluby i życie zakonne to 

dla mnie tylko forma odpowiedzi na to, co Bóg 

proponuje. A On proponuje niesamowite szczę-

ście w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Tu 

dla mnie ideałem jest Jezus Chrystus. Życie kon-

sekrowane jest darem od Boga. 

… oraz formacji przez obecność 
z Markiem Więchem                             

jedynym pallotyńskim  
klerykiem pierwszego roku 

rozmawia  
al. Marcin Przywara SAC. 

O powołaniu do Stowarzyszenia...O powołaniu do Stowarzyszenia...  
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M.P.: Wobec tego powiedz, jak widzisz przeży-

wanie wspólnoty jako rodziny? Jak Twoim zda-

niem realizuje się rodzinność naszej pallotyń-

skiej wspólnoty?  

 

M.W.: Wiele jest trudnych doświadczeń. Od 

nich zaczynam, ale o pięknych mówię dłużej! 

(śmiech) Kiedy mieszka się z tymi samymi oso-

bami cały czas, to przychodzi moment, że nie 

chce się na nie patrzeć, ale kiedy przyjmuje się 

drugą osobę jak brata, jak dar,  nabiera to rady-

kalnie innego znaczenia. Choćbyśmy umarli, to 

nadal będziemy braćmi. Wspaniałym dla mnie 

zwyczajem jest modlitwa we wspólnocie za 

współbraci w rocznicę śmierci. Nawet koniec 

ziemskiego życia nie zrywa naszych więzi wspól-

notowych, co dla mnie jest bardzo głębokie. 

Dalej jesteśmy braćmi. Pan Bóg realizuje moje 

powołanie wśród bardzo konkretnych ludzi i dla 

mnie życie z braćmi staje się formacją. Moim 

powołaniem na ten czas jest właśnie życie  

z braćmi dla większego uświęcenia siebie i ich. 

 

M.P.: A jak widzisz wspólnotę oczami człowie-

ka, który wcześniej formował się jako świecki? 

 

M.W.: To ogromne bogactwo życia zakonnego, 

bo tu wielką wartością staje się czas, który po 

prostu jest. Ludzie żyjący w świecie spotykają 

się od czasu do czasu, a my mamy siebie na co 

dzień. To dla mnie ogromna przestrzeń obser-

wowania Bożego działania. Sam tego doświad-

czam i mogę widzieć konkretne owoce tej forma-

cji. 

 

M.P.: Co chciałbyś powiedzieć młodemu czło-

wiekowi, który staje przed dylematem wyboru 

drogi życiowej? Co należałoby mu przekazać, 

żeby mógł łatwiej odkryć swoje powołanie? 

 

M.W.: Żyj prawdą i nie oszukuj się! Nie oszukuj 

się, że nie jesteś kochany – bo jesteś. Nie oszu-

kuj się, że nie jesteś grzesznikiem – bo jesteś. 

Nie oszukuj się, że Bóg Cię nie powołuje, jeżeli 

słyszysz w sercu Jego głos. Życie w prawdzie 

wyzwala i sprawia, że żyjesz swoją tożsamością. 

Nie jesteś jakimś klonem albo kopią, ale żyjesz 

swoim życiem, które dał ci Bóg. Kiedy wspomi-

nam ten moment, w którym podjąłem decyzję to 

nadal czuję szczęście bo to daje tak wielką wol-

ność. Zdanie na koniec: nikt nie jest doskonały, 

ale każdy może być powołany. Tak to czuję. 

 

M.P.: Dziękuję Ci za rozmowę i życzę nieustan-

nego wzrostu w tym pięknym powołaniu. 

 

M.W.: Bardzo dziękuję. Wierzę, że Bóg ma 

wszystko w swoich rękach. 
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Korzenie 

Umbria zwana jest Ziemią Świętych       

(Terra dei Santi); Asyż ma św. Franciszka i św. 

Klarę, Cascia − św. Ritę, Nursja − św. Benedyk-

ta, Terni − św. Walentego, Foligno − św. Anielę,             

a w San Giorgio − są korzenie naszego św. Win-

centego.  Nazwa regionu pochodzi od starożyt-

nego ludu Umbrów, który osiadł tam w VI wie-

ku przed Chrystusem, a następnie został wypar-

ty przez Etrusków. Region leży w środkowej 

części kraju i zwany jest zielonym sercem Italii. 

San Giorgio to maleńka wioska położona powy-

żej Cascia, na wysokości 915 m n.p.m. Dzisiaj 

mieszka tam ok. 70 osób. Wśród nich potomko-

wie Pallottich. W domu przylegającym do pięt-

nastowiecznego kościółka parafialnego urodził 

się Piotr Paweł − tata św. Wincentego.  

Piotr Paweł 

Piotr Paweł (1755-1837) przybył z Umbrii do 

Rzymu jako młody chłopak. Podejmował różne 

prace, by ostatecznie zająć się handlem. Do 

wszystkiego doszedł dzięki pracowitości i roz-

tropności; cieszył się powszechnym poważa-

niem, był przykładnym chrześcijaninem, pra-

wym i szlachetnym człowiekiem darzonym po-

wszechnym szacunkiem. W pokoju Pallottiego 

znajduje się portret ojca podpisany ręką       

Wincentego, nie wiadomo czy naszkicował go 

sam syn, czy poprosił o to kogoś innego. Istotne 

jest to, że możemy przyjrzeć się spokojnej i po-

godnej twarzy Piotra Pawła Pallottiego, ojcow-

skiej twarzy.  

O ojcu pisało wielu biografów Świętego, mo-

że zatem warto przeczytać to, co zostało napisa-

ne na jego tablicy nagrobnej. Jej tekst znajduje 

się w „Opere complete” w tomie XIII. Nie wiado-

mo do dzisiaj gdzie zmarły podczas epidemii 

cholery Piotr Paweł został pochowany i czy         

w ogóle ten tekst został umieszczony na kamie-

niu nagrobnym. Istotna jest jego treść, którą wg 

przekazów przygotował syn i która, jak w piguł-

ce, zawiera portret ojca i mówi nam o nim więcej 

niż niejedna biografia.  

D.O.M. 

Bogu Najlepszemu i Najwyższemu 

Tu spoczywa w pokoju 

Piotr Paweł Pallotti, 

mąż bardzo gorliwy w pobożności 

i wyróżniający się nieskazitelnością życia, 

którego znakomitym uczyniły przede wszystkim  

wiara w biegłym prowadzeniu działalności han-

dlowej i prostolinijna miłość w wychowywaniu 

potomstwa.   

Żył 82 lata, 5 miesięcy i 26 dni. 

Zmarł dnia 15 września roku 1837. 

Tablicę umieścili synowie 

dla Rodzica najlepszego i wielce zasłużonego. 

Rodzice ŚwiętegoRodzice ŚwiętegoRodzice Świętego   

tekst  

Instytut Pallottiego 

s. Monika Cecot SAC 
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Maria Magdalena 

Również z Umbrii, z miejscowości Fogliano, 

pochodzili rodzice Marii Magdaleny de Rossi 

(1765-1827) − mamy Wincentego. Przywędro-

wali oni do Rzymu za chlebem i tam urodziła się 

Maria Magdalena. Kiedy dziewczynka miała 

piętnaście lat zmarł tata, a cztery lata później 

mama. Jako dwudziestopięciolatka poślubiła (18 

lipca 1790) starszego od siebie o dziesięć lat 

Piotra Pawła Pallottiego.  

Była kobietą wielkiej pobożności i całkowite-

go zdania się na wolę bożą. Jako matka przeżyła 

dramat śmierci szóstki swoich dzieci. Przez 

ostatnie dwa lata swego życia cierpiała na ciężką 

chorobę (prawdopodobnie nowotwór złośliwy 

jamy brzusznej), którą znosiła pokornie, w cał-

kowitym zjednoczeniu z Ukrzyżowanym. Poboż-

ność matki − duchowość franciszkańska, umiło-

wanie Męki Pańskiej, nabożeństwo do Najświęt-

szej Eucharystii, ćwiczenie się w cnotach − wy-

warła wpływ na życie i powołanie jej syna.  

Nie posiadamy żadnego wizerunku matki 

Wincentego, nie wiadomo jak wyglądała. Ale       

o tym, jaka była, można dowiedzieć się ze 

„Wspomnienia” (OOCC, XIII), które napisał    

św. Wincenty — w formie listu skierowanego do 

swojego spowiednika — tuż po jej śmierci,           

a także z tablicy nagrobnej, którą również spo-

rządził syn. Grób Marii Magdaleny znajduje się 

w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na via 

Veneto w Rzymie. Została tam pochowana ra-

zem ze swoim synem Franciszkiem, najmłod-

szym bratem Wincentego. Czytając, nie sposób 

oprzeć się wrażeniu, że portret matki korespon-

duje z portretem syna i najpełniej wyraża się w 

jego świętości.  

D.O.M. 

Bogu Najlepszemu i Najwyższemu 

W miłości Boga 

tutaj czekają, aż usłyszą głos trąby Anioła, 

śmiertelne szczątki 

Marii Magdaleny De-Rossi Pallotti Rzymskiej. 

Kobieta silna, 

w świętej bojaźni Pańskiej                                 

odstępując  od złego i czyniąc dobro  (Ps 37,27), 

zachowując przykazania Boże, 

stała się  

podporą dla swojego męża Piotra-Pawła. 

Bardzo pobożna matka rodziny dla licznych 

dzieci, 

gorliwa wspomożycielka dla biednych, 

podobnie jak okręt kupiecki (por. Prz 31,14), 

cudowny znak w cierpliwym znoszeniu przeciw-

ności i przykrości, 

umierając w objęciach Pana uśmiechała się        

w ostatnim dniu  

19 lipca w Roku Odkupienia 1827. 

Kłamliwy wdzięk  i marne jest piękno:  

chwalić należy niewiastę, co boi się Pana (Prz 

31,30). 

Módlcie się, aby na Syjonie było jej mieszkanie. 

Bóg dał mi świętych rodziców miał mawiać 

Pallotti. I jeszcze dodawał: Jakiż rachunek miał-

bym złożyć kiedyś przed Bogiem, jeślibym z ich 

świętych pouczeń nie wyciągnął dla siebie żadnej 

korzyści.  
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WSPOMNIENIE 

K siędza Feliksa Folejewskiego poznałam      

w Rodzinie Rodzin, kiedy miałam kil-

kanaście lat. To była Msza Św., kazanie. Kazanie 

było bardzo długie; na spotkaniu po Mszy Św. 

nasz Wujek (tak się w RR nazywa wychow-

awców), kleryk z Ukrainy, tłumaczył, że Ks. Fel-

ek „jest długomówny”, ale mądrze mówi. 

Następnym razem i jeszcze następnym, usilnie 

starałam się słuchać, żeby tej mądrości nie stra-

cić. Z czasem okazało się, że im częściej Jego 

kazań słucham, tym bardziej w nich się zado-

mawiam, słucham ich z większym spokojem, 

powoli przestaję myśleć o czasie, o tym, co 

będzie po zakończeniu kazania. Słuchanie 

zaczęło sprawiać przyjemność. Ksiądz Felek 

zawsze zwracał się po imieniu – także w trakcie 

kazania. Kiedy mówił, Jego wzrok nie błądził, 

tylko zatrzymywał się na każdym z wiernych. W 

bardzo odczuwalny sposób. Człowiek wiedział, 

że ks. Felek mówi właśnie do niego. Kiedy mógł, 

podkreślał to dodatkowo właśnie zwracaniem 

się po imieniu. 

Potem, kiedy częściej spotykałam Ks. Felka, 

zauważyłam, że każdego stara się jak najlepiej 

poznać. Zaradzić na jego kłopoty, problemy ze 

sobą. Nie było to łatwe, bo było nas dużo. Umiał 

wyczuwać problemy – nie trzeba było się 

skarżyć: sam widział zmartwienie, zawsze miał 

czas, żeby o nie zapytać i nie wiadomo kiedy 

człowiek zaczynał się zwierzać. Tak jak umiał, 

próbował pomóc – radą, pociechą, wsparciem. 

Znajdował słowa, które dawały siłę. Przez całe 

lata pozostało we mnie zdanie „Po tobie wcale 

nie widać, że jesteś jedynaczką” – w Jego ustach 

zabrzmiały jak największy komplement, nie ty-

lko dla mnie, ale dla mojej Mamy, która mnie 

wychowała. Pomagał widzieć dobro w sobie. 

Starał się pomagać w każdy dostępny sposób. 

Wiedząc, że chcę założyć rodzinę, próbował 

mnie poznać z chłopcem, którego uważał za do-

brego człowieka… Pomagał szukać powołania – 

ze spokojem, bez odrzucania dotychczasowych 

dążeń. Uczył modlitwy – „Nie mów, że nie 

umiesz się modlić, tylko się módl”… 

W każdym znajdował dobro, nawet 

najmniejszego okruszka tego dobra nie uronił. 

Dziękował za wszystko. Nieraz z innymi oso-

bami z RR zajmowałam się małymi dziećmi, 

kiedy ich rodzice słuchali Jego konferencji – 

chodziło o to, żeby przez jedną godzinę               

w miesiącu mogli spokojnie posłuchać, bez 

konieczności niepokojenia się o swoich po-

tomków. Na ten czas powierzali je nam. Nie 

umiałam dobrze tego robić – umiałam się zająć 

poszczególnymi dziećmi, ale nie miałam daru 

organizowania zabaw całej grupie; wiedziałam, 

tekst  

Jolanta Sokołowska 

Apostoł Miłosierdzia 

Rodzina Rodzin 

Żył Bożym Miłosierdziem. Kiedy odbie-
rał telefon, nie zaczynał od „Słucham” 
albo „Halo”, tylko  od „Jezu, ufam To-
bie”...  
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że moja opieka jest daleka od tego, co mogłaby 

zrobić dobra wychowawczyni. Ale kiedy rodzice 

z Księdzem wchodzili do sali po konferencji, On 

dziękował tak, jakbym ofiarowała wielki skarb. 

Za każdym razem. Umiał dziękować za 

najmniejszy drobiazg – nie zarzucał zadaniami, 

nie poprawiał, tylko dziękował. 

Rodzinę Rodzin przeprowadził przez 

najtrudniejszą próbę, jaka dotąd się zdarzyła      

w jej historii. W 2000 roku (roku millenijnym     

i roku Stefana kard. Wyszyńskiego) Pallotyni 

zostali odwołani od posługi duszpasterskiej       

w RR. Z dnia na dzień pozostaliśmy bez 

duszpasterzy i od tej pory do dziś musimy sami 

starać się o opiekę duchową. Ostały się tylko 

„Ósemki” (panie z Instytutu Prymasowskiego)    

i jeden duszpasterz — Pallotyn. A było to tak. 

Otóż grupa ludzi właśnie kończących studia, 

świeżo poślubione małżeństwa, postanowiła 

„uczepić się” Pallotynów w osobie ks. Felka. 

Ponieważ księża Pallotyni nie mogli przychodzić 

do Ośrodka, młodzi spotykali się u Niego, na 

Skaryszewskiej. Trochę po cichu, bo nie wiado-

mo było, czy tak można. Ks. Felek ustawiał to we 

właściwych proporcjach – na siłę do Ośrodka 

nie szedł, ale nie zgadzał się też na traktowanie 

tego jako nielegalne. No bo i cóż w tym miałoby 

być nielegalnego? Byłam na kilku takich spot-

kaniach. Po pewnym czasie spotkania za zgodą 

Kurii Warszawskiej przeniosły się do Ośrodka. 

Młodym porodziły się dzieci – te, które potem 

usiłowałam bawić wraz z innymi wychowawcami 

z RR w trakcie konferencji dla rodziców.             

Z czasem grupa Młodych Małżeństw bardzo się 

rozrosła, a ks. Felek dostał dekret na ojca du-

chowego Rodziny Rodzin. Chciał poznawać 

wszystkich. Pozostała jak wyrzut sumienia Jego 

prośba, żeby Go zaprosić na spotkania starszych 

dzieci i młodzieży, której jakoś nie umiałam 

spełnić, i ostatecznie nie spełniłam… Uczest-

niczył w pracach nad stworzeniem statutu 

Rodziny Rodzin, trzeźwo oceniając 

konsekwencje różnych propozycji. W ostatnich 

latach jako ojciec duchowy uczestniczył w spot-

kaniach grupy do spraw programu duszpaster-

skiego. Był z Rodziną Rodzin od początku do 

końca. Zaczynał chyba jeszcze jako kleryk, 

pozostał do końca swego życia. 

Prowadząc grupę pielgrzymkową w War-

szawskiej Pielgrzymce Pieszej na Jasną Górę 

(jeszcze tej wspólnej, jednej pielgrzymce z War-

szawy) – 7, potem 7m (czyli młodzieżową) i 17m, 

w której co roku szły rodziny z Rodziny Rodzin, 

siłą rzeczy stał się pierwszym przewodnikiem 

pierwszej grupy zrodzonej z niej Warszawskiej 

Pielgrzymki Pieszej Akademickich Grup 

Siedemnastych („Siedemnastek”) – grupy biało-

czerwonej. Ten czas jednak nie należy do moich 

wspomnień, tylko do odziedziczonej tradycji. 

Żył Bożym Miłosierdziem. Kiedy odbierał 

telefon, nie zaczynał od „Słucham” albo „Halo”, 

tylko  od „Jezu, ufam Tobie”. Z czułością wyrażał 

się o Siostrze Faustynie. W Jego pokoju na ul. 

Skaryszewskiej wisiał śliczny Jej portret jeszcze 

jako Helenki Kowalskiej w codziennym ubraniu. 

Ten pokój był w ogóle niesamowity. Bardzo 

przytulny, ciepły i serdeczny, z mnóstwem 

śp. ks. Feliks Folejewski SAC 

(1934 — 2015) 
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książek i z szafką pełną filiżanek dla gości. Na 

kredensie stały duże zdjęcia zmarłych i świętych. 

Książki rozdawał. Dostałam od Niego bardzo 

dobre książki. Krępowałam się przyjmować, ale 

bardzo nalegał i w końcu ze spotkań u Niego 

wychodziłam torbą książek, albo sam je 

przywoził na ul. Łazienkowską (co było jeszcze 

bardziej krępujące, bo przecież musiał się 

natrudzić). Pamiętam słowa: „O, masz to? To ty 

mądra jesteś.” Ile takie słowa mogą przynieść 

siły do życia, wie tylko ten, kogo podobne słowa 

ogrzały. 

Duszpasterzował całemu człowiekowi. Mówił 

nie tylko o sprawach Nieba, ale i o sprawach 

ziemi – o Ojczyźnie, o problemach w społec-

zeństwie. Chętnie opowiadał na przykładzie 

swoich wspomnień, rozmów z ludźmi. Uczył jak 

kierować rodzinę ku Panu Bogu w codziennym 

życiu (mawiał, że „wychowuje się do czwartego 

roku życia, potem to już tylko ratowanie 

tonących”). Opowiadał o księdzu Prymasie 

Wyszyńskim, u którego boku niegdyś pracował, 

o trudnościach z „szarymi panami” w czasie 

uroczystości kościelnych. O tym, jak po 

nadejściu wieści o znalezieniu ciała ks. Jerzego 

Popiełuszki wybuchła rozpacz, i kiedy poprowa-

dził „Ojcze nasz”, po słowach „odpuść nam 

nasze winy…” zapadała głucha cisza; wracał do 

początku, aż wreszcie ludzie wymówili: 

„jako i my odpuszczamy naszym winow-

ajcom” (to rzeczywiście pozostało w nagrani-

ach). 

Bardzo podkreślał, że są dużo ważniejsze 

sprawy, niż zdrowie. Podśmiewał się z życzeń 

„zdrówka, zdrówka, bo zdrówko jest 

najważniejsze”. Wykazywał całą płytkość takiego 

myślenia. Nie lubił też życzeń „Wszystkiego naj-

lepszego”, bo co to właściwie znaczy? Uczył 

myśleć. Na każdym spotkaniu starał się przywit-

ać z każdym. Na spotkaniach opłatkowych usta-

wiała się do Niego olbrzymia kolejka, wijąca się 

przez cały Dolny Kościół na Łazienkowskiej. 

Ludzie podchodzili rodzinami.  

Ostatnie moje wspomnienie Ks. Felka to 

spotkanie chyba w rocznicę śmierci cioci Lili 

(Marii Wantowskiej, współzałożycielki RR). 

Zmęczona pracą nie bardzo chciałam na nie 

jechać; jak zwykle spóźniłam się (jechałam pro-

sto z pracy); jestem wdzięczna Panu Bogu, że 

mnie na tę Mszę Św. przyciągnął. Ponieważ 

przyszłam późno, usiadłam z tyłu – tak, że nie 

widziałam Ołtarza. W prezbiterium zaczął 

mówić ksiądz – styl słów brzmiał jak słowa       

ks. Felka, ale głos nie był głosem Ks. Felka. Ten 

głos mówił między innymi o chorobie, i o tym, że 

już nie walczy, tylko oddał wszystko Panu 

Jezusowi. Że chce żyć, ale już nie umie walczyć.   

I że nawet głos Mu się zmienił. Że kazanie 

można mówić krócej, ale On chce jeszcze parę 

słów powiedzieć. I jakoś ładnie mówił o ważnych 

sprawach. Po Mszy Św. wyszedł z zakrystii taki 

drobny, kruchy, sczerniały,  zupełnie inny, niż 

zawsze. Smutny, ale zauważający każdego. 

Przechodził wśród ludzi, którzy do Niego się 

garnęli z czułością. Chciałam coś dobrego do 

Niego powiedzieć i nie wiedziałam, co, chciałam 

Mu podziękować i nie umiałam, chciałam Go 

uściskać, może ucałować Jego rękę tak, jak 

niektóre osoby, ale umiałam tylko stać po cichu. 

Podając mi rękę powiedział „Pozdrów 

Mamunię”. To były ostatnie słowa, jakie od Nie-

go usłyszałam. Chyba najlepsze, jakie mogły być 

– pamięć, serdeczność, kierunek miłości. 
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„Obserwujemy światowy kryzys rodziny…”. 
Takie stwierdzenie nie jest ani odkrywcze, 
ani tym bardziej zaskakujące. Jest niestety 
prawdziwe i bolesne.  
 

R eakcją na ten fakt i próbą odczytania jego 

przyczyn i przebiegu był Synod. Nadzwy-

czajny – w październiku minionego roku i zwy-

czajny – dopiero co zakończony. Relacje z obu 

pełne były porządkujących prawniczych sformu-

łowań, łacińskich nazw dokumentów, komisji, 

propozycji lub sensacyjnych wiadomości na 

temat rzekomego istnienia obozu przeciwnego 

papieżowi Franciszkowi, frakcji wśród biskupów 

lub spekulacji co do głosowania nad relatio fina-

lis - zależnie od ich źródła. Jedne i drugie budzi-

ły niepokój, bądź to rażąc sformalizowanym 

stosunkiem do rzeczywistości, bądź to grożąc 

rewolucyjnymi zmianami w nauczaniu Kościoła. 

A co w tej sytuacji mógł zrobić szary katolik        

z siódmej ławki pod kościelnym chórem? Gdzie 

szukać umocnienia? Jak mógł się czuć, gdy         

z każdej strony utwierdzano go w przekonaniu, 

że będąc tym, kim jest, nie znajduje się w kręgu 

zainteresowań ojców synodalnych? 

Niektórzy podejmowali adopcję biskupów 

biorących udział w Synodzie, inni gorliwie mo-

dlili się na różańcu – wszak to październik, 

trwali przed Najświętszym Sakramentem, przyj-

mowali w tej intencji Komunię świętą. Jednak   

w rozmowach z wieloma osobami słyszałam też 

zdanie: nie ma dla mnie znaczenia, czy coś się 

zmieni –  ja wybrałem już dawno, wiem na czym 

stoję i przy Kim trwam….  

Jednak wbrew doniesieniom prasowo-

telewizyjnym biskupi ze wszystkich kontynen-

tów pochylali się nad naprawdę szerokim spek-

trum zagadnień związanych z rodziną, jej misją   

i rolą we współczesnym świecie. Podjęto próbę 

nazwania trudności i zagrożeń, a to pierwszy 

krok do określenia działań, które miałyby rodzi-

nę chronić i umacniać.  

Kryzys wartości i autorytetów, obawę przed 

podejmowaniem zobowiązań i odpowiedzialno-

ści, ukierunkowanie na własny sukces i samore-

alizację, ucieczkę od „instytucji” – wymieniano 

wśród przyczyn niezawierania małżeństw lub ich 

szybkiego rozejścia małżonków leżące w sferze 

mentalnej. Inne – w sferze społecznej – ubó-

stwo, emigracja, uchodźctwo, prowadzą do roz-

dzielania rodzin, a w efekcie do ich rozpadu. 

Zauważono, że „kultura odrzucenia” wypiera 

tekst  

Monika Jabłuszewska 

Echo SynoduEcho Synodu  
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poza nawias osoby, których wartość w rodzinie 

jest nie do przecenienia: babcie i dziadków, oso-

by chore i niepełnosprawne. 

Podczas gdy we współczesnym świetle mówi 

się dużo i głośno o prawach kobiet, dzieci, mło-

dzieży, osób starszych – Synod podkreśla ich 

godność. Papież Franciszek dobitnie stwierdza, 

że doktryna Kościoła na te-

mat rodziny jest niezmien-

na, a podczas obrad dużo 

miejsca poświęca się prze-

myśleniom na temat Bożego 

zamysłu o rodzinie.  

Problem w tym, jak to wszystko zrozumiałym 

językiem przekazać osobie, która z owej siódmej 

ławki pod chórem kościelnym pokornie spogląda 

w stronę ołtarza i pyta: „Panie, co to wszystko 

oznacza dla mnie?”. Jak te wszystkie spostrzeże-

nia i wnioski ubrać w słowa, które przemówią do 

serc i umysłów, jakie na bolączki znaleźć lekar-

stwo, jak przekuć w konkretne działania 

i  wskazać, kto miałby je podjąć. 

Słowem, które ma charakteryzować posyno-

dalne działania Kościoła jest TOWARZYSZENIE. 

Oznacza to słuchanie, rozpoznawanie potrzeb      

i problemów, wspieranie rodziny na każdym 

etapie. Nikt nie może być odrzucony, napiętno-

wany, pomijany ze względu na specyficzną sytu-

ację w jakiej się znalazł. Nie oznacza jednak  

pobłażliwej akceptacji dla błądzenia i grzechu     

w imię opacznie pojmowanego miłosierdzia. 

Zadaniem Kościoła, a zatem każdego z nas, jest 

dawanie świadectwa,  że trwając przy Bogu poko-

nujemy wszelkie trudności, a całe  nasze życie, 

postawy i słowa muszą wyrażać gotowość niesie-

nia pomocy. Każdy w swoim środowisku, zgod-

nie z powołaniem i przy pomocy otrzymanych od 

Boga darów. To zadanie dla „normalnych rodzin” 

– jak je określili w swoim 

wystąpieniu świeccy au-

dytorzy Synodu, Jadwiga 

i Jacek Pulikowscy - dla 

kochających się małżon-

ków dochowujących 

wierności Bogu i sobie nawzajem czy małżeństw 

wychowujących wiele dzieci, odpowiedzialnych 

ojców i kochających matek…. Spoczywa na nich 

odpowiedzialność polegająca „na stawaniu          

w obronie tych, którzy cierpią i umierają z powo-

du imienia Chrystusa oraz na przeciwstawianiu 

się ideologiom, które starają się zniszczyć nasze 

małżeństwa, rodziny i dzieci”.   

Kto wie? Być może, że okazanie większego 

lub celniejszego wsparcia takim właśnie 

„normalnym” rodzinom pozwoli zahamować 

narastanie kryzysu, wesprze i umocni w wypeł-

nianiu przypisanej misji, a ich dzieciom umożli-

wi wzrastanie w atmosferze miłości, bezpieczeń-

stwa i trwałości opartej na sakramentach? Trze-

ba mieć nadzieję i gorąco się modlić i jej spełnie-

nie, że będziemy się cieszyć owocami Synodu. 

Dużo się modlić…  

Słowem, które ma  
charakteryzować posy-

nodalne działania Kościoła 
jest TOWARZYSZENIE. 



№ 84 

ŚWIADECTWO 

21 J estem jedynaczką, w dodatku z rozbitej rodziny, 

więc mój plan na życie był sprecyzowany dosyć 

wcześnie. Wiedziałam, że chcę mieć rodzinę, czyli 

męża i dwoje dzieci. 23 lata temu zostałam żoną, 20 lat 

temu na świat przyszła nasza starsza córka, a 18 lat 

temu, ku zaskoczeniu wszystkich kolejne dwie. Nie 

mam monopolu na wiedzę czym jest życie w rodzinie, 

natomiast wiem na pewno, że nie jest to firma, w któ-

rej da się wszystko zaplanować, a potem metodycznie 

wdrażać swój plan w życie. Oczywiście, rodzina wielo-

dzietna działa według pewnych schematów, bo inaczej 

się nie da, ale element zaskoczenia jest wszechobecny. 

Etapy w życiu każdej rodziny wyznaczane są wie-

kiem dzieci. Rodzice małych dzieci mają na ogół pro-

blemy logistyczno-organizacyjne. Nawet zupełnie 

prozaiczne sytuacje potrafią zaskakiwać. Kiedy urodzi-

ły się nasze młodsze córki mieszkaliśmy w kawalerce 

na 15. piętrze. Młode mamy zawsze wychodzą z dzieć-

mi na spacer. U nas to było niemożliwe jeśli nie pojawił 

się ktoś do pomocy, ponieważ wózek dla bliźniąt po 

prostu nie wchodził do windy.  

W rodzinie, w której są małe dzieci słowo, 

,,planowanie’’ nabiera zupełnie innego znaczenia. Nie 

ma, oczywiście, dobrego czasu na chorobę, ale przed-

szkolaki, czy dzieci wczesnoszkolne mają tu swoi-

sty ,,plan”, bo zazwyczaj zaczynają chorować w ponie-

działek rano, czyli za późno na zorganizowanie opieki. 

W naszej rodzinie ten swoisty ,,plan” objął również 

ospę 4 dni przed I Komunią św. i złamaną rękę przed 

testem szóstoklasisty, prawą rzecz jasna. 

Późna podstawówka to etap względnego spokoju. 

Pozostaje oczywiście problem dowożenia dzieci na 

różne zajęcia, ale jeżeli chodzą do tej samej szkoły i na 

te same zajęcia, jest to problem prawie niezauważalny. 

U nas kłopoty logistyczne powróciły, kiedy nasze 

młodsze córki poszły do różnych liceów, bo ze wszyst-

kich dni i godzin miesiąca na zebrania z rodzicami 

wybierano, oczywiście, te same.  

Nie istnieje rodzina idealna, w każdej czasem się 

iskrzy, ale w okresie dojrzewania dzieci mogą przecho-

dzić prawdziwe nawałnice. Tego akurat nie znam             

z własnego doświadczenia, co nie znaczy, że nie przeży-

waliśmy drobnych fochów i wahania nastrojów. Dojrze-

wanie dzieci wystawia rodziców na próbę i wymaga od 

nich ogromnej cierpliwości, mądrości i miłości. Wszyst-

ko to, co małe dziecko przyjmowało bezkrytycznie, 

zbuntowany nastolatek neguje dla zasady. Łatwo jest 

kochać uroczego malucha, trochę trudniej buntownika, 

którego czasem nawet trudno jest lubić. W pewnym 

sensie rodzice muszą dojrzewać razem z dzieckiem i to 

jest chyba ten najtrudniejszy moment w życiu rodziny.  

Jestem mamą pracującą, ale od początku moja 

praca była podporządkowana rodzinie. Mam szczęście, 

bo robię to, co lubię, wybierając pracę jednak kierowa-

łam się tym, żeby jak najwięcej czasu móc spędzać           

z dziećmi, bo to jest moim zdaniem istota dobrego funk-

cjonowania rodziny. W rodzinie, jak w życiu, trzeba 

dokonać wyboru i określić priorytety, bo zawsze coś 

dzieje się kosztem czegoś innego. Jeśli jednak najważ-

niejsza jest rodzina, czas spędzony z dziećmi, ich sukce-

sy i problemy, szkolne przedstawienia i dodatkowe 

zajęcia, to nie można się całkowicie poświęcić pracy. 

Kiedyś moja przyjaciółka zapytana dlaczego nie zrobiła 

doktoratu odpowiedziała: ,,Moim doktoratem są moje 

córki.” Moim też.  

Z tego, co dotychczas napisałam wynika, że bycie    

w rodzinie, to właściwie bycie mamą. Oczywiście nie jest 

to prawda, bo rodzina zaczyna się od małżeństwa, ale 

często, zwłaszcza w rodzinie wielodzietnej, bycie w ro-

dzinie sprowadza się do bycia rodzicami. I niewiele 

czasu pozostaje dla współmałżonka. Nie jest to dobre, 

bo tak, jak dbamy o dzieci, tak też powinniśmy dbać       

o siebie nawzajem, ale często proza życia wygrywa           

z tym, co teoretycznie wszyscy wiemy. A małżeństwo, to 

przede wszystkim ciężka praca.  

Pewnie czytając ten tekst można odnieść wrażenie, 

że życie w rodzinie to pasmo mniejszych lub większych 

problemów, ale to nieprawda i nie było moją intencją 

nikogo przestraszyć. Myślę, że każde powołanie ma 

swoje blaski i cienie, ale gdybym znowu miała 20 lat, 

poszłabym tą samą drogą.  

tekst  

Beata Grzywacz 

żona, mama trzech córek, lektor języka angielskiego 

Armagedon, czyli jak się żyje w rodzinieArmagedon, czyli jak się żyje w rodzinie  
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stan rzeczy, dochowując wierności tym warto-

ściom, które stanowią fundament instytucji 

rodzinnej. Inne stanęły niepewne i zagubione 

wobec swych zadań, a nawet niekiedy zwątpiły    

i niemal zatraciły świadomość ostatecznego 

znaczenia i prawdy życia małżeńskiego i rodzin-

nego. Inne jeszcze, na skutek doznawanych nie-

sprawiedliwości, napotykają na przeszkody       

w korzystaniu ze swoich podstawowych 

praw”  (Familiaris consortio, 1).  

W tych trudnych czasach Kościół powinien 

przyjść z pomocą, aby wspierać małżeństwo 

i rodzinę – podstawowe i najważniejsze wspól-

noty, w których człowiek może i powinien uczyć 

się budowania relacji z innymi, kochania oraz 

bycia kochanym. „Kościół, świadomy tego, że 

małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcen-

niejszych dóbr ludzkości, pragnie nieść swoją 

naukę i zaofiarować pomoc tym, którzy znając 

wartości małżeństwa i rodziny, starają się pozo-

stać im wierni; tym, którzy w niepewności i nie-

pokoju poszukują prawdy; i tym, którzy nie-

słusznie napotykają na przeszkody w realizowa-

niu własnej wizji rodziny. Podtrzymując pierw-

szych, oświecając drugich i wspierając tych, 

którym stwarzane bywają trudności, Kościół 

pragnie służyć każdemu człowiekowi, zatroska-

nemu o losy małżeństwa i rodziny” (FC, 1).  

Drugim powodem dla napisania adhortacji 

było pragnienie zaaplikowania w życie rodziny 

chrześcijańskiej nauczania Soboru Watykań-

skiego II. Nauczanie to może bowiem pomóc    

P owstała ona po V Zwyczajnym Zgromadze-

niu Ogólnym Synodu Biskupów nt. 

„Rodzina jako przedmiot i podmiot misji", które 

odbyło się w Rzymie od 26 września do 

25 października 1980 r. Adhortację Ojciec Świę-

ty podpisał w rok później, 22 listopada 1981 

roku. Warto dodać, że Familiaris consortio jest 

najważniejszym – i w pełni obowiązującym – 

dokumentem Magisterium Kościoła nt. rodziny, 

a także osób rozwiedzionych oraz tych, które 

próbują odnaleźć się w nowych związkach.  

Powody jej napisania są dwojakie. Przede 

wszystkim Jan Paweł II pragnął dostrzec rap-

townych, najczęściej negatywnych, acz nie wy-

łącznie, przemian, którym ulega współczesna 

rodzina. Pisze o tym Papież w pierwszych sło-

wach swego dokumentu: „Rodzina w czasach 

dzisiejszych znajduje się pod wpływem rozle-

głych, głębokich i szybkich przemian społecz-

nych i kulturowych. Wiele rodzin przeżywa ten 

tekst  

wykładowca UKSW i WSD 

ks. prof. Czesław Parzyszek SAC 

      Familiaris consortioFamiliaris consortio 
     ...a jednak wciąż aktualny ...a jednak wciąż aktualny   

        dokument o rodzinie!dokument o rodzinie!  

Podstawowym a zarazem przełomowym 
dokumentem, w którym Jan Paweł II sfor-
mułował stanowisko Kościoła wobec rodzi-
ny, jak i osób rozwiedzionych i żyjących 
w nowych, niesakramentalnych już związ-
kach – jest adhortacja Familiaris consortio.  
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w rozwiązywaniu wielu współczesnych proble-

mów życia rodzinnego (FC, 2). Adhortacja Fa-

miliaris consortio składa się z czterech części.  

Część pierwsza nosi tytuł: Blaski i cienie 

rodziny w dobie obecnej. Jan Paweł II zwraca 

uwagę, że współczesna kultura, zwłaszcza mass-

media bardzo często deformują obraz życia ro-

dzinnego. Omawia też wpływ zarówno pozytyw-

nych, jak i negatywnych aspektów współczesno-

ści na rodzinę: „Z jednej strony – pisze Papież – 

ma się do czynienia z żywszym poczuciem wol-

ności osobistej, jak również ze zwróceniem 

większej uwagi na jakość stosunków międzyoso-

bowych w małżeństwie, na podnoszenie godno-

ści kobiety, na odpowiedzialne rodzicielstwo, na 

wychowanie dzieci, prócz 

tego obserwuje się świado-

mość potrzeby zacieśnienia 

więzów między rodzinami 

celem niesienia wzajemnej 

pomocy duchowej i material-

nej, pełniejsze odkrycie posłannictwa kościelne-

go właściwego rodzinie i jej odpowiedzialności 

za budowanie społeczeństwa bardziej sprawie-

dliwego. Z drugiej jednak strony, nie brakuje 

niepokojących objawów degradacji niektórych 

podstawowych wartości: błędne pojmowanie     

w teorii i w praktyce niezależności małżonków 

we wzajemnych odniesieniach, duży zamęt        

w pojmowaniu autorytetu rodziców i dzieci, 

praktyczne trudności, na które często napotyka 

rodzina w przekazywaniu wartości, stale wzra-

stająca liczba rozwodów, plaga przerywania 

ciąży, coraz częstsze uciekanie się do steryliza-

cji, faktyczne utrwalanie się mentalności prze-

ciwnej poczęciu nowego życia” (FC, 6). 

Część druga została zatytułowana: Zamysł 

Boży względem małżeństwa i rodziny. Podsta-

wowym pojęciem jest „komunia” – głęboka 

wspólnota. Małżeństwo jest komunią miłości 

obojga małżonków, poprzez sakrament jest też 

komunią małżonków z Bogiem. Komunią osób 

(communio personarum) jest rodzina. Pięknie 

rolę małżeństwa opisuje Tertulian, którego cy-

tuje Jan Paweł II: „Jakże potrafię wysłowić 

szczęście tego małżeństwa, które wiąże Kościół, 

ofiara eucharystyczna umacnia, błogosławień-

stwo pieczętuje, aniołowie ogłaszają, a Ojciec 

potwierdza?... Cóż za jarzmo dwojga wiernych 

złączonych w jednej nadziei,    w jednym docho-

waniu wierności, w jednej służbie! Oboje są 

braćmi i oboje wspólnie służą, nie ma między 

nimi podziału ani co do ciała, ani co do ducha. 

Owszem są oboje w jednym ciele, a gdzie jest 

jedno ciało, jeden też jest duch” (FC, 13).  

Tytuł trzeciej – najobszerniejszej – części 

dokumentu to Zadania rodziny chrześcijańskiej. 

Papież szczegółowo omawia ona cztery podsta-

wowe zadania rodziny: tworzenie wspólnoty 

osób, służba życiu, udział w rozwoju społeczeń-

stwa, udział w życiu i posłannictwie Kościoła. 

Szczególnie warto zwró-

cić uwagę na bardzo 

silne podkreślenie god-

ności i posłannictwa 

kobiety. Znacząca jest 

Synodalna Karta Praw 

Rodziny, na którą składa się czternaście podsta-

wowych praw niezbędnych dla powstania i funk-

cjonowania rodziny, oraz teologiczne spojrzenie 

na rodzinę chrześcijańską jako wspólnotę wie-

rzącą i ewangelizującą, wspólnotę dialogu z Bo-

giem i wspólnotę w służbie człowieka.  

Ostatnia część – Duszpasterstwo rodzin: 

etapy, organizacja, pracownicy i okoliczności – 

omawia różne formy duszpasterstwa rodzinne-

go. W pierwszym rozdziale Jan Paweł II szczegó-

łowo analizuje problem przygotowania do mał-

żeństwa już od dzieciństwa, teologiczne znacze-

nie obrzędu zaślubin, problem ewangelizacji 

ludzi ochrzczonych, ale także ludzi niewierzą-

cych lub niepraktykujących, lecz pragnących 

zawrzeć małżeństwo w Kościele, oraz znaczenie   

i różne formy duszpasterstwa rodzin. Końcowy 

fragment tej części poświęcony jest duszpaster-

stwu rodzin w trudnych przypadkach (np. gdy 

cała rodzina emigruje, jedno z rodziców długi 

czas przebywa poza domem lub gdy są to mał-

żeństwa mieszane) oraz duszpasterstwu w sytua-

cjach nieprawidłowych (małżeństwa na próbę, 

trwałe wolne związki, katolicy, którzy zawarli 

jedynie ślub cywilny, osoby żyjące w separacji 

Współczesna kultura, 
zwłaszcza mass-media 

bardzo często deformują 
obraz życia rodzinnego.  
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lub rozwiedzione, które nie zawarły nowego 

związku oraz takie które zawarły nowy związek 

oraz osoby pozbawione rodziny). Warto doko-

nać bardziej szczegółowej analizy tej części ad-

hortacji, zawartej w numerze 84. Oto zasadnicza 

treść zawarta w tymże numerze dokumentu. 

Jan Paweł II przypominał wyraźnie i w jasny 

sposób, że wszyscy, niezależnie od swej sytuacji 

życiowej czy małżeńskiej, są powołani do zba-

wienia. W związku z tym Kościół nie może pozo-

stawić swemu losowi tych, którzy – już połącze-

ni sakramentalną więzią małżeńską – próbowali 

zawrzeć nowe małżeństwo. Jan Paweł II zapew-

niał także, że Kościół „będzie niestrudzenie po-

dejmował wysiłki, by oddać im do dyspozycji 

posiadane przez siebie środki zbawienia”.         

W ślad za tym zachęcał duszpasterzy, aby do-

kładnie rozeznali sytuację każdej z osób rozwie-

dzionych, które poddane są ich trosce. Wyja-

śniał, że „zachodzi różnica pomiędzy tymi, któ-

rzy szczerze usiłowali ocalić pierwsze małżeń-

stwo i zostali całkiem niesprawiedliwie porzuce-

ni, a tymi, którzy z własnej, ciężkiej winy znisz-

czyli ważne kanonicznie małżeństwo”. Wykazy-

wał, że „są wreszcie tacy, którzy zawarli nowy 

związek ze względu na wychowanie dzieci, czę-

sto w sumieniu subiektywnie pewni, że poprzed-

nie małżeństwo, zniszczone w sposób nieodwra-

calny, nigdy nie było ważne”. Wzywał więc tak 

pasterzy, jak i całą wspólnotę wiernych do 

„okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmo-

wania z troskliwą miłością starań o to, by nie 

czuli się oni odłączeni od Kościoła, skoro mogą, 

owszem, jako ochrzczeni, powinni uczestniczyć 

w jego życiu”. Jan Paweł II przypominał, że  

niezależnie od tego, że osoby te ze względu na 

sytuację swego sumienia nie mogą uczestniczyć 

w Komunii sakramentalnej, to pozostają człon-

kami wspólnoty kościelnej. Wyjaśniał, że wierni 

ci mogą realizować swoją więź z Bogiem poprzez 

m.in.: słuchanie Słowa Bożego, uczęszczanie na 

Mszę świętą, modlitwę, pomnażanie dzieł miło-

sierdzia oraz pracę na rzecz sprawiedliwości oraz 

poprzez wychowywanie dzieci w wierze chrześci-

jańskiej. Rozwiedzionych i żyjących w nowych 

związkach zachęcał również do „pielęgnowania 

ducha i czynów pokutnych, ażeby w ten sposób   

z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę”. 

Wzywał też całą wspólnotę do modlitwy za nich, 

by Kościół okazał się „miłosierną matką, pod-

trzymując ich w wierze i nadziei”. Otwierał im 

perspektywę korzystania z sakramentu Pokuty    

i Eucharystii, ale pod warunkiem wyrzeczenia 

się pożycia seksualnego w nowym związku, pod-

trzymując w pełni doktrynę moralną Kościoła,    

w świetle której każdy pozamałżeński akt seksu-

alny jest kwalifikowany jako grzech ciężki.  

Jan Paweł II wyjaśniał zatem, że „pojednanie 

w sakramencie pokuty, które otworzyłoby drogę 

do Komunii eucharystycznej, może być dostępne 

jedynie dla tych, którzy żałując, że naruszyli 

znak Przymierza i wierności Chrystusowi, są 

szczerze gotowi na taką formę życia, która nie 

stoi w sprzeczności z nierozerwalnością małżeń-

stwa”. A oznacza to konkretnie, że „gdy mężczy-

zna i kobieta, którzy dla ważnych powodów — 

jak na przykład wychowanie dzieci – nie mogąc 

uczynić zadość obowiązkowi rozstania się, posta-

nawiają żyć w pełnej wstrzemięźliwości, czyli 

powstrzymywać się od aktów, które przysługują 

jedynie małżonkom”.  

Podsumowując należy stwierdzić, że Jan 

Paweł II wykazując wielką otwartość na osoby 

rozwiedzione i żyjące w nowych związkach, jed-

nocześnie w sposób niepozostawiający wątpliwo-

ści podtrzymał nauczanie Kościoła stojące na 

gruncie niedopuszczania do Komunii euchary-

stycznej wiernych znajdujących się w takiej sytu-

acji. W tym samym rozdziale adhortacji Familia-

ris consortio wyjaśniał, że „nie mogą być do-

puszczeni oni do Komunii świętej od chwili, gdy 

ich stan i sposób życia obiektywnie zaprzeczają 



№ 84 

FAMILIARIS CONSORTIO 

25 

tej więzi miłości między Chrystusem i Kościo-

łem, którą wyraża i urzeczywistnia Eucharystia”. 

Dodawał przy tym z nadzieją, że „Kościół z ufno-

ścią wierzy, że ci nawet, którzy oddalili się od 

przykazania pańskiego i do tej pory żyją w takim 

stanie, mogą otrzymać 

od Boga łaskę nawró-

cenia i zbawienia, je-

żeli wytrwają w modli-

twie, pokucie i miło-

ści”. Stąd za czasów 

pontyfikatu Jana Paw-

ła II rozwinęły się       

w całym Kościele 

tzw. duszpasterstwa 

par niesakramental-

nych, których celem 

jest towarzyszenie na drodze wiary osobom roz-

wiedzionym i znajdującym się w ponownych 

związkach. Jedno z pierwszych w Polsce założył 

w 1987 roku jezuita o. Mirosław Paciuszkiewicz, 

a w ślad za nim pallotyn ks. Jan Pałyga.  

Należy dodać, że  wyrażone w Familiaris 

consortio stanowisko Kościoła na temat osób 

rozwiedzionych i żyjących w ponownych związ-

kach w pełni podtrzymał papież Benedykt XVI. 

Zawarł je już w swej pierwszej adhortacji apo-

stolskiej Sacramentum Caritatis z 2007 roku. 

Podkreślając wymiar eucharystyczny małżeń-

stwa Benedykt XVI wskazuje w niej na sytuację 

wielu wiernych, którzy „po zawarciu sakramen-

tu małżeństwa rozwiedli się i zawarli nowy zwią-

zek”. Jego zdaniem stanowi to „prawdziwą plagę        

w dzisiejszych społecznych stosunkach, która 

coraz bardziej niszczy również i katolickie krę-

gi”. Benedykt XVI wyjaśniał w ślad za swym 

poprzednikiem, że choć osoby takie nie mogą 

przystępować do sakramentów, ponieważ 

„swoim stanem i sytuacją życiową obiektywnie 

sprzeciwiają się tej jedności w miłości pomiędzy 

Chrystusem i Kościołem, która jest oznaczona i 

realizowana w Eucharystii” (Sacramentum Cari-

tatis, 29), to jednak pomimo swej sytuacji należą 

do Kościoła. Mogą nadal uczestniczyć we Mszy 

św., nie przyjmując Komunii św., modlić się, 

odbywać adorację eucharystyczną, uczestniczyć 

w życiu wspólnoty, np. poprzez zaangażowanie 

w dzieła charytatywne, itp. Podczas pielgrzymki 

do Francji we wrześniu 2008 roku Benedykt XVI 

tłumaczył wiernym, żyjącym w ponownych 

związkach, dlaczego Kościół nie dopuszcza ich 

do udziału w sakra-

mencie Eucharystii. 

W y j a ś n i a ł ,  ż e 

„Kościół nie wziął na 

siebie tej misji sam, 

lecz ją otrzymał od 

samego Chrystusa”. 

Informował, że do-

skonale zdaje sobie 

sprawę, iż niektóre 

rodziny przechodzą 

nieraz bardzo ciężkie 

próby. I dlatego właśnie „trzeba towarzyszyć 

rodzinom przeżywającym trudności, pomagać 

im w zrozumieniu wielkości małżeństwa, zachę-

cać, by nie relatywizowały woli Boga i praw ży-

cia, które On nam dał”.  

Biskupi obradujący w dniach 5-25 paździer-

nika 2015 roku podczas zgromadzenia zwyczaj-

nego Synodu Biskupów podjęli szereg tematów 

obecnych w adhortacji Familiaris consortio. 

Wiele czasu poświęcono na dyskusję na temat: 

współczesnej sytuacji rodziny; przygotowania do 

małżeństwa; dopuszczenia osób rozwiedzionych, 

żyjących w nowych związkach, do sakramentów; 

stosunku do tych, którzy mają skłonności homo-

seksualne oraz misji rodziny w naszych czasach. 

Podczas dyskusji synodalnych – jak czytamy 

w Internetowym Dzienniki Katolickim – istniała 

ogólna zgoda co do konieczności towarzyszenia    

i przyjmowania rodzin zranionych, stosownie do 

„pedagogii miłosierdzia”. Chodziło o to, aby uni-

kać postaw sekciarskich i pogodzić duszpaster-

stwo z doktryną, bez „rozwadniania” jej. W od-

niesieniu do osób homoseksualnych istnieje 

kilka różnych stanowisk, przy ogólnym nasta-

wieniu, iż należy przyjmować takie osoby bez 

dyskryminacji. Ostatnie zdanie w wielu zagad-

nieniach dotyczący roli rodzin dziś, będzie nale-

żało do papieża Franciszka, które ujrzymy          

w dokumencie posynodalnym. 

Za czasów pontyfikatu Jana 
Pawła II rozwinęły się w ca-

łym Kościele tzw. duszpasterstwa 
par niesakramentalnych, których 
celem jest towarzyszenie na dro-
dze wiary osobom rozwiedzionym 
i znajdującym się w ponownych 
związkach.  
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W  całym Piśmie Świętym można zauważyć 

głębokie przekonanie, zakorzenione         

w Rdz 1, 27-30; 2, 23-24, że płeć, płodność i mał-

żeństwo są święte, ponieważ są zamierzone          

i pobłogosławione przez samego Boga. Bóg po-

wołał do istnienia mężczyznę i kobietę po to, by 

w swym życiu wzajemnie się wspierali, by wydali 

na świat potomstwo i czynili sobie ziemię podda-

ną. Chociaż autorzy biblijni znają oczywiście 

problemy i cienie, związane z życiem małżeń-

skim, to jednak o wiele bardziej koncentrują się 

na pięknie miłości między dwojgiem małżonków. 

Przychodzi tu na myśl np. historia Abrahama       

i Sary, Izaaka i umiłowanej przez niego Rebeki, 

Rut i Booza, Tobiasza i Sary. Na szczególną   

Godność i nierozerwalność małżeństwa Godność i nierozerwalność małżeństwa Godność i nierozerwalność małżeństwa 
w Piśmie Świętymw Piśmie Świętymw Piśmie Świętym   

tekst  

kierownik Katedry Teologii Biblijnej UKSW,  
wykładowca Pisma Świętego w WSD 

ks. prof. Franciszek Mickiewicz SAC 

uwagę zasługuje tu Księga Tobiasza, która uka-

zuje bardzo wzniosłą wizję rodziny przygotowa-

nej przez samego Boga oraz założonej pod Jego 

okiem w atmosferze wiary i modlitwy. Duże zna-

czenie w biblijnej teologii małżeństwa ma też 

Pieśń nad Pieśniami, która w pięknych metafo-

rach opisuje niepodzielną miłość dwojga oblu-

bieńców. Wzniosłość i głębia tej miłości małżeń-

skiej sprawiły, że w księgach prorockich miłość 

ta stała się najbardziej wymownym obrazem 

opisującym miłość Boga Oblubieńca do swego 

ludu oblubienicy (zob. np. Ez 23; Jr 2, 2; Iz 54, 6

-7 i inne).  

Jezus, który w swym nauczaniu koncentruje 

się na królestwie Bożym, wypowiada się wprost 

na temat małżeństwa tylko wtedy, gdy faryzeusze 

pytają Go o kwestię rozwodu, dopuszczanego 

przez Prawo Mojżeszowe (Pwt 24, 1-4). Jezus      

w udzielonej im odpowiedzi powraca do pierwot-

nego zamysłu Bożego, wyrażonego w Księdze 

Rodzaju i zdecydowanie stwierdza, że odejście 

jednego małżonka od drugiego i zawarcie związ-

ku małżeńskiego z inną osobą oznacza cudzołó-

stwo, albowiem „co Bóg złączył, człowiek niech 

nie rozdziela” (Mt 19, 4-9 i par.; zob. też Mt 5, 

32). Wyjaśnia ponadto, że pozwolenie udzielone 

przez Mojżesza na list rozwodowy było spowodo-

wane zatwardziałością ludzkich serc, a słowa       

Chociaż małżeństwo należy do rzeczywisto-
ści tego świata, to jednak – podobnie jak 
Kościół – nie może być traktowane jako 
instytucja czysto świecka, gdyż zostało ono 
pobłogosławione i dane człowiekowi przez 
samego Boga.  
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z Rdz 1, 27 i 2, 24 są dowodem na to, że Bóg od 

początku traktował małżeństwo jako związek 

nierozerwalny i monogamiczny. Nie jest więc 

ono tylko czysto ludzkim kontraktem, lecz jest 

instytucją ustanowioną przez Boga po to, by     

w niej człowiek uczestniczył czynnie w dziele 

samego Stwórcy. Oznacza to w konsekwencji, że 

w czasie zawierania małżeństwa, gdy dwoje 

ludzi wyraża wolę życia ze sobą, aktowi temu 

towarzyszy sam Bóg, i to 

właśnie On, a nie ludzie, 

każdorazowo powołuje do 

istnienia instytucję małżeń-

stwa i jej błogosławi.  

Św. Paweł, choć praw-

dopodobnie sam nigdy nie 

wszedł w związek małżeń-

ski, zdecydowanie odrzuca wszelkie negatywne 

opinie o małżeństwie, napotykane wśród ludów 

pogańskich, oraz uznaje jego wielką wartość,     

o której mówiły najstarsze tradycje biblijne. 

Widząc jego znaczenie i godność, uczy też o jego 

nierozerwalności (1 Kor 7, 10-11), podając zara-

zem jednoznaczną kwalifikację swej nauki; 

stwierdza mianowicie, że nie jest ona jego pry-

watnym poglądem, lecz nakazem Pańskim      

(w. 10a).  

Znaczenie i godność małżeństwa najlepiej 

ukazuje Ef 5, 21-33, gdzie Apostoł wyjaśnia sens 

i istotę związku małżeńskiego, porównując go 

do relacji istniejącej między Chrystusem a Ko-

ściołem. Małżeństwo to mianowicie objawia        

i aktualizuje szczególny wymiar zbawczej tajem-

nicy Bożej, którym jest miłość Chrystusa do 

swego ludu. Jest ono o tyle chrześcijańskie, o ile 

prawdziwym wzorem dla niego są zaślubiny 

Chrystusa z Kościołem: mąż jest głową żony tak, 

jak Chrystus jest Głową Kościoła (w. 23); żony 

powinny być poddane mężom tak, jak Kościół 

jest poddany Chrystusowi (w. 24); mężowie 

mają miłować żony, ponieważ Chrystus umiło-

wał Kościół i wydał za niego siebie samego        

w ofierze, aby uczynić go czystym i świętym 

(ww. 25-27). Na koniec zaś swych rozważań 

teologicznych Apostoł stwierdza, że związek 

małżeński jest tajemnicą w takim samym     

stopniu, jak wzniosłą tajemnicą są zaślubiny 

Chrystusa z Kościołem (w. 32). 

Tak więc w nauczaniu autorów biblijnych 

małżeństwo jawi się jako przymierze dwojga wol-

nych ludzi, zawarte na wzór zarówno starotesta-

mentalnego przymierza Boga ze swym ludem, 

jak też nowotestamentalnego przymierza Chry-

stusa z Kościołem. Chociaż małżeństwo należy do 

rzeczywistości tego świata, to jednak – podobnie 

jak Kościół – nie 

może być traktowane 

jako instytucja czysto 

świecka, gdyż zostało 

ono pobłogosławione    

i dane człowiekowi 

przez samego Boga. 

Złączeni przez Niego   

w jedno ciało (Rdz 2, 24), małżonkowie we wza-

jemnej relacji do siebie naśladują swego Stwórcę, 

który zawsze miłuje swój lud i nieprzerwanie 

pozostaje mu wierny, oraz Jego Syna, Jezusa 

Chrystusa, który z miłości do człowieka złożył 

ofiarę ze swego życia na krzyżu. Kościół w swym 

nauczaniu również przyjął ten wzniosły ideał 

małżeństwa i umieścił je wśród świętych znaków, 

czyli sakramentów. W gruncie rzeczy bowiem dla 

ludzi żyjących w świecie wzajemne oddanie się 

małżonków chrześcijańskich może i powinno być 

świętym znakiem miłości oraz wzajemnego od-

dania się Chrystusa i Kościoła. Ponieważ zaś 

małżonkowie, jako członkowie mistycznego Ciała 

Chrystusa, są włączeni w obszar zbawczego           

i uświęcającego działania Chrystusa, najważniej-

szym owocem ich ofiarnego życia jest uświęcenie 

najpierw samych siebie, a w następnej kolejności 

całej założonej przez nich rodziny. 

Bóg od początku traktował 
małżeństwo jako związek 

nierozerwalny i monogamiczny. 
Nie jest więc ono tylko czysto 
ludzkim kontraktem... 
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K ażdy z nas w codziennym doświadczeniu uświa-

damia sobie koloryt potrzeb cielesnych i ducho-

wych. Krótko mówiąc: jesteśmy skupiskiem potrzeb 

cielesnych, emocjonalnych, poznawczych, społecz-

nych, duchowych. Głos potrzeb - czasem o silnym 

natężeniu – który dociera do naszej świadomości, 

pozwala nam uświadomić sobie złożoność naszej ciele-

snej i duchowej natury. Ową dwoistość przeżywamy 

często jako dramat rozgrywający się na scenie naszego 

wnętrza. Nie jest obca naszemu doświadczeniu tyrania 

ciała i tyrania ducha. Pierwsza, zamyka nas w hory-

zoncie cielesności, druga w horyzoncie duchowości.    

A przecież nie chcemy być istotami o „bezcielesnym 

duchu” i „bezdusznym ciele”. Dlatego dążymy do prze-

żywania jedności między tymi dwoma wymiarami: 

cielesnym i duchowym, w przekonaniu że jesteśmy 

istotami o „duchu ucieleśnionym” i „ciele kształtowa-

nym przez ducha”. W głębi serca mamy wyczucie 

Teologia ciała 

„zjednoczonej całości” naszego człowieczeństwa i do 

niej w naszej codzienności dążymy, doświadczając 

trudu bycia człowiekiem. „Dzisiaj nierzadko zarzuca 

się chrześcijaństwu, że w przeszłości było przeciwni-

kiem cielesności; faktycznie, tendencje tego rodzaju 

zawsze były” – stwierdza papież Benedykt XVI w en-

cyklice Deus Caritas est (5). Niestety, w pewnych 

kręgach chrześcijańskich wciąż obecna jest tendencja 

do negatywnej oceny ciała, a zwłaszcza seksualności, 

choć często nie wyrażana wprost. Dla wielu chrześci-

jan pojęcie grzechu kojarzy się przede wszystkim          

z obszarem cielesnym, a głownie ze sferą seksualną. 

Słowo „ciało” w ich słowniku zawiera w sobie posmak 

grzeszności, brudu, zepsucia, a o cielesnych potrze-

bach myśli się jako o zakorzenionych w złu. Łatwiej 

jest im zaakceptować ciało cierpiące, ciało pracujące, 

czy też ciało uczestniczące w liturgii niż ciało doznają-

ce rozkoszy. Stąd przeżywanie własnej cielesności, 

płciowości, seksualności zostaje zatrute winą, wsty-

dem i lękiem.  A przecież już na pierwszych kartach 

Biblii czytamy, że cały człowiek został stworzony przez 

Boga – stworzony jako mężczyzna i kobieta. Płcio-

wość, seksualność nie jest zatem czymś, co powstało-

by dopiero po grzechu pierworodnym, lecz rzeczywi-

ście mieści się w Bożym planie stworzenia. A zatem 

cielesność, płciowość, seksualność należy do Bożego 

planu stworzenia, a tym samym jest ludzkim dobrem 

zasługującym na afirmację. W taką oto perspektywę 

tekst 

ks. dr Bogusław Szpakowski SAC 

wykładowca WSD, psychoterapeuta 

Jak żyć, aby nie zatracić siebie? Nie 
zdradzić duchowego wymiaru własnego 
człowieczeństwa i nie zdradzić ciała, 
którym jesteśmy?  
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afirmacji ludzkiego ciała wpisuje się teologia ciała    

św. Jana Pawła II, będąca zarazem pedagogią ciała      

i zarysem duchowości małżeńskiej. Jej twórca anali-

zując teksty biblijne i sprawnie posługując się jako 

narzędziem interpretacyjnym dorobkiem filozofii bytu          

i filozofii podmiotu, odsłonił prawdę o osobie ludzkiej, 

jej cielesności, płciowości, seksualności w perspekty-

wie więzi małżeńskiej i rodzinnej. Pedagogiczna rola 

papieskiego nauczania pozwala nam oswoić się z na-

szą własną cielesnością, płcio-

wością, seksualnością. Mając 

na uwadze ten pedagogiczny 

cel teologii ciała, zogniskujmy 

nasze rozważania w kluczu 

trzech słów: wcielenie, inte-

gracja, miłość. 

Wcielenie 

Zwykle nie zadajemy sobie pytania: „Kim je-

stem?”. Własną tożsamość uznajemy  za coś oczywi-

stego. Warto zatem sobie uświadomić, że podstawowe 

poczucie naszej tożsamości wyrasta z poczucia kon-

taktu z własnym ciałem. Ciało nie jest rzeczywistością 

„na zewnątrz” mnie, przeciwnie ciało wchodzi „od 

wewnątrz” w rzeczywistość mojego człowieczeństwa. 

Nie tylko mam ciało, ale „jestem ciałem”. Bytuję ze 

świadomością ciała, które odczuwam. W swoim we-

wnętrznym przeżyciu czuję się cielesnym. Przeżycia te 

ujawniają jak bardzo „jestem ciałem” i tworzę z nim 

niepodzielną unię. Unikalność unii, w jakiej ciało 

pozostaje z „ja” tłumaczy się wystarczająco jedynie 

substancjalną przynależnością „ja” do ciała i ciała do 

„ja”. Ciało ludzkie jest ciałem ludzkim przez to, że 

obrazuje „ja” czyniąc to „ja” niejako wprost widzial-

nym i dostępnym. Nie ma mnie poza moim ciałem. 

Gdy ktoś dotyka mojego ciała, dotyka mnie. Przez 

swoją widzialność ciało wyraża „ja”, a wyrażając po-

średniczy, czyli sprawia, że osoby się komunikują. 

Ciało jest „językiem ja”, jego pierwszym słowem. Ciało 

ludzkie jest zawsze ciałem określonej płci: męskiej lub 

kobiecej. Cała struktura organizmu ludzkiego jest 

związana z faktem płciowości. Rzeczywistość płciowo-

ści przenika cały ludzki byt i jest istotną właściwością 

bycia człowiekiem. „Płciowość dotyczy samej we-

wnętrznej istoty osoby ludzkiej” (Familiaris Consor-

tio, 11), a nie tylko jest „na zewnątrz” niej. Każdy          

z nas, nie tylko identyfikuje się z własną płcią,             

w procesie psychoseksualnego rozwoju, ale przeżywa 

siebie jako mężczyzna lub kobieta. Przeżywanie siebie 

we wcieleniu męskim lub kobiecym sprawia, że płcio-

wość wnika w nasze „ja”, będącym osobowym pod-

miotem. Dlatego na pytanie: „Kim jestem?” – sponta-

nicznie odpowiadamy: mężczyzną lub kobietą. Męż-

czyźni i kobiety są równi i równoważni w człowieczeń-

stwie. Owa dwoistość oznacza to wszystko, czym na 

gruncie tożsamości człowieczeństwa okazuje się mę-

skość i kobiecość. 

Obie płcie są równe, 

lecz nie takie same. 

Prawdziwe różnice 

między mężczyzną      

a kobietą leżą nie       

w kategoriach „więcej 

– mniej”, ale „inaczej”. Każde z nich jest radykalnie 

innym człowiekiem, inaczej siebie przeżywa będąc 

mężczyzną lub kobietą. Każde z nich jest wartością 

samą w sobie. Afirmacja należna osobie ludzkiej ze 

względu na jej wsobną wartość jest zarazem afirmacją 

człowieczeństwa znaczącego męskością lub kobieco-

ścią. Św. Jan Paweł II w teologii ciała określił ciało 

jako „znak obrazu Stwórcy”. Ciało będąc naturalnym 

znakiem „ja” we wcieleniu męskim lub kobiecym,       

w świetle prawdy o stworzeniu, staje się znakiem 

stworzenia, będącego ikoną Boga. Dychotomia ludz-

kich wcieleń pełniej odsłania Pierwowzór w jego nie-

wyrażalnym bogactwie i tajemnicy. W pewnym sensie 

można mówić o męskim i kobiecym rysie tajemnicy 

Boga, który jest Pełnią Bytu Osobowego. 

Integracja 

Czym jest tożsamość? To zbiór odpowiedzi na 

pytanie: „kim jestem?”. Te odpowiedzi uzyskujemy     

w spotkaniu ze sobą samym, realnym „ja”, poznając 

siebie takim, jakim naprawdę jestem. W tym kontek-

ście ważne jest przypomnienie papieża Franciszka, że 

„rzeczywistość jest ważniejsza od idei” (Evangelii 

Gaudium, 231-233), gdyż łatwo pomylić rzeczywistego 

siebie z idealną osobą, którą chciałbym, albo powinie-

nem być. Rozmijamy się sami ze sobą, gdy utożsamia-

my się z nierzeczywistym „ja”. Nasze realne „ja” to       

w rzeczywistości rodzina wielu cząstek naszej tożsa-

mości. Problemem jest to, ze istnieją ważne aspekty 

naszego człowieczeństwa, które ignorujemy, więcej 

udajemy, że ignorowane aspekty nie istnieją, i mamy 

Cielesność, płciowość, sek-
sualność należy do Bożego 

planu stworzenia, a tym samym 
jest ludzkim dobrem zasługują-
cym na afirmację.  
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uległością, utratą poczucia wolności a nawet godności. 

Istotną cechą tożsamości mężczyzn i kobiet jest pla-

styczność umysłu, w przeciwieństwie do sztywności, 

która charakteryzuje osoby jednostronnie ukształto-

wane. Wszyscy ocieramy się o mit „prawdziwego męż-

czyzny” i „prawdziwej kobiety”, bez względu na to, co 

on oznacza. Często mit ten staje się podstawowym 

kryterium oceny męskości lub kobiecości. Szkodli-

wość tego mitu głównie polega na tym, że godzi on     

w indywidualność konkretnego mężczyzny i konkret-

nej kobiety. Nie pozwala im na odkrycie siebie, z ich 

zasobami i blokuje prze-

żywanie wyjątkowości. 

Więcej, wywiera presję, 

aby każde z nich podpo-

rządkowało się obowią-

zującym stereotypom 

narzuconym przez pewne grupy społeczne. Warto 

zaznaczyć, że ani żadnego mężczyzny, ani żadnej ko-

biety nie da się określić według jednego wzorca. Zna-

mienne, że w Biblii nie znajdujemy jednego wzorca 

dla mężczyzn i dla kobiet. Biblijni mężczyźni i biblijne 

kobiety to postacie bardzo różne. Krótko mówiąc: 

każdy mężczyzna jest prawdziwym i każda kobieta jest 

prawdziwa, o ile jest autentyczną osobą, będącą praw-

dziwie sobą, taką jaką naprawdę jest. Każdy mężczy-

zna może i powinien żyć własnym „życiem mężczy-

zny”, i każda kobieta może i powinna żyć własnym 

„życiem kobiety” tak jak potrafi. Każde z nich z osob-

na wnosi we wzajemną więź całe bogactwo swojej 

męskiej i kobiecej tożsamości. To nie dwie połówki, 

które się wzajemnie odnajdują i dopełniają, jak głosi 

popularny mit wywodzący się z opowieści Arystofane-

sa zamieszczonej w „Uczcie” Platona. Komplementar-

ność wzajemnej więzi mężczyzny i kobiety zakłada, że 

każde z nich z osobna posiada poczucie całości wła-

snej tożsamości, która w tej relacji zostaje potwier-

dzona    i wzmocniona. W tym sensie św. Jan Paweł II 

stwierdził, że „kobieta jest pomocą dla mężczyzny a 

mężczyzna dla kobiety w samym byciu człowie-

kiem” (Mulieris dignitatem, 10). Dzięki wzajemnej 

odmienności męskości i kobiecości, każdy z nich do-

chodzi do właściwej sobie tożsamości i pogłębionego 

przeżycia siebie jako „ja” mężczyzna i „ja” kobieta. 

Uznanie wzajemnej inności i godności oraz odrębno-

ści i jedności na gruncie człowieczeństwa przez     

nadzieję, iż one znikną naprawdę. Niechciane części 

naszej tożsamości nie tylko, że nie znikają, ale odrzu-

cone rosną w siłę i niekiedy przejmują władzę nad 

nami. To, czego staramy się w sobie uniknąć, będzie 

nas tyranizowało. Krótko mówiąc: najczęściej wypie-

ramy seksualność lub duchowość. Pierwsza skutkuje 

tyranią ciała, a druga tyranią ducha. Negatywne na-

stawienie wobec ciała wyrasta z resztek manichejskie-

go sposobu myślenia, według którego ciało, płeć, sek-

sualność to źródło zła, a więc jest anty-wartością, 

więcej, jest „wrogiem”, z którym należy walczyć lub od 

którego trzeba się uwolnić. 

Konsekwencją postawy 

manichejskiej musiałoby 

być jakieś intencjonalne 

„unicestwienie” ciała, za-

przeczenie wartości ludz-

kiej płci, męskości i kobiecości. Manichejski sposób 

myślenia i wartościowania ciała, płci, seksualności 

miał istotny wpływ na niektórych myślicieli chrześci-

jańskich w całej historii i przyczynił się do rozwoju 

szkodliwej mentalności wrogiej ciału. A przecież sek-

sualność jest darem stworzenia, który należy                

z wdzięcznością wobec Stwórcy przyjąć jako część 

siebie. Akceptując tę część, zarazem pozwalamy jej 

zintegrować się z całością naszej tożsamości. Wówczas 

potrzeby seksualne tracą przytłaczającą siłę, która 

napędzana jest wewnętrznym konfliktem. Proces 

kształtowania się naszej tożsamości dokonuje się na 

drodze integracji, stopniowego scalania różnych czę-

ści człowieczeństwa, aby w ten sposób osiągnąć po-

czucie całości. Części tożsamości są wspólne dla męż-

czyzn i kobiet, mimo, że każde z nich jest radykalnie 

innym człowiekiem, inaczej przeżywa siebie będąc 

mężczyzną lub kobietą. Zarówno mężczyźni jak i ko-

biety to istoty czujące i myślące. Posiadają wspólne 

potrzeby psychiczne: bezpieczeństwa i ryzyka, kocha-

nia i bycia kochanymi, dzielenia się uczuciami i prze-

konaniami, czułości i sensu, aktywności i kontempla-

cji, współdziałania i stawiania czoła konfliktom bez 

stosowania przemocy. Wspólnym zasobem obu płci 

jest również agresywność, której nie należy utożsa-

miać z przemocą, czy też destrukcją. To ważna siła 

życia, dzięki niej możemy pokonywać przeszkody, 

osiągać zamierzone cele, dokonywać koniecznych 

zmian w życiu. Jej wyparcie grozi bezsilnością,      

Ciało (…) w świetle praw-
dy o stworzeniu, staje się 

znakiem stworzenia, będącego 
ikoną Boga.  
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mężczyznę i kobietę, stanowi podstawę ich osobowej 

relacji opartej na afirmacji, a nie na walce, bądź pod-

porządkowaniu się niszczącemu podmiotowość. 

Miłość 

Będąc mężczyzną lub kobietą doświadczamy siebie 

w wymiarze seksualnym, a zarazem poszukujemy głęb-

szego sensu, który pragniemy odkryć, by nadać go 

naszej seksualności. Wiedza o anatomii, fizjologii, 

gospodarce hormonalnej organizmu, potrzebach sek-

sualnych jest niezbędna, ale nie wystarczająca. Dyna-

mika popędu seksualnego pozwala nam sobie uświa-

domić, że odczuwamy ukierunkowanie ku drugiej 

osobie: mężczyzna ku kobiecie i kobieta ku mężczyź-

nie. Ciało ludzkie znaczone płciowością wyraża mę-

skość „dla” kobiecości i kobiecość „dla” męskości. Owo 

„dla” wskazuje na „prawo daru” wpisane w ludzką 

seksualność. Na gruncie płciowości odkrywamy, że 

jesteśmy  uzdolnieni do bytowania nie tylko „wśród” 

innych, „z” innymi, ale „dla” innych. W relacji mężczy-

zny do kobiety i kobiety do mężczyzny ujawnia się 

szczególny wymiar tego „dla”. Mężczyzna pragnie 

uczynić siebie darem dla kobiety i kobieta dla mężczy-

zny. Obydwoje wypowiadają siebie w języku ciała. 

Każde z nich z osobna pragnąc darować drugiemu 

swoje ciało, pragnie dać siebie. Na mocy „prawa daru” 

mężczyzna i kobieta wzajemnie się oddają i przyjmują, 

doświadczając w ten sposób oblubieńczego sensu wła-

snych ciał. Dzięki sile popędu seksualnego „prawo 

daru” narzuca się w sposób spontaniczny. W procesie 

ludzkiego rozwoju ciało dojrzewa szybciej niż nasza 

wewnętrzna zdolność, aby uczynić siebie darem dla 

drugiego, mężczyzny dla kobiety i kobiety dla mężczy-

zny. „Prawo daru” wpisane jest w cały osobowy czło-

wieka, w jego ciało i duszę, a zatem miłość między 

mężczyzną a kobietą wypływa z dwóch źródeł, dlatego 

nadano jej dwa imiona eros i agape. Warto w tym kon-

tekście przytoczyć wypowiedź Benedykta XVI, że „eros 

i agape – miłość wstępująca i miłość zstępująca – nie 

dają się nigdy całkowicie oddzielić jedna od drugiej. 

Im bardziej obydwie, niewątpliwie w różnych wymia-

rach, znajdują właściwą jedność w jednej rzeczywisto-

ści miłości, tym bardziej spełnia się prawdziwa natura 

miłości w ogóle. Także jeżeli eros początkowo jest 

przede wszystkim pożądający, wstępujący – fascynacją 

ze względu na wielką obietnicę szczęścia – w zbliżeniu 

potem do drugiego będzie stawiał coraz mniej pytań    

o siebie samego, będzie coraz bardziej szukał szczęścia 

drugiej osoby, będzie się o nią coraz bardziej troszczył, 

będzie się poświęcał i pragnął „być dla” niej. W ten 

sposób włącza się w niego moment agape” (Deus cari-

tas est, 7). Krótko mówiąc: zarówno mężczyzna jak       

i kobieta dojrzewa do miłości oblubieńczej scalając     

w sobie te dwa wymiary miłości, cielesny i duchowy. 

Trzeba najpierw stawać się „zjednoczoną całością”, 

aby całego siebie dać drugiemu w darze ciała. W żad-

nym innym kontekście, jak właśnie w tym, ujawnia się 

doniosłość prawdy kim jest człowiek, bowiem w akcie 

miłości oblubieńczej osoby oddają i przyjmują wza-

jemnie siebie. Nie podobna oddawać się drugiemu        

i przyjmować drugiego w darze nie wiedząc kogo od-

daję w darze i kogo jako dar przyjmuję, kogo przyjmu-

ję przyjmując jego ciało i kogo oddaję oddając własne 

ciało. Okazuje się tu jak bardzo problem miłości jest 

problemem człowieka, to kim on jest. Teologię ciała 

autorstwa św. Jana Pawła II można nazwać antropolo-

gią daru. Kluczowym słowem jest tu słowo dar. Być 

osobą we wcieleniu męskim lub kobiecym oznacza 

otrzymać swoje osobowe istnienie jako dar od tego, 

który jest Pełnią Bytu Osobowego. Do natury bycia 

osobą należy zdolność do dawania siebie w miłości, 

dlatego człowiek odnajduje w sobie samym, ciele          

i duszy „prawo daru”. Jest on sam sobie danym – 

darowanym sobie przez Stwórcę – a zarazem jest sobie 

zadanym w sensie egzystencjalnym. Jako stanowiący   

o sobie wolny podmiot, człowiek jest kimś, kto musi 

siebie odnaleźć, by nadać sens swojej egzystencji. 

Osoba ludzka na drodze daru z siebie odnajduje wła-

sną tożsamość, spełnia i potwierdza siebie samą jako 

obraz Boga – Miłości. W pewnym sensie, jakkolwiek 

można mówić o wielu różnych stanach życia, istnieje 

tylko jedno powołanie, wspólne dla wszystkich ludzi, 

mianowicie powołanie do miłości. 
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N ie sposób nie dostrzec głębokich osobi-

stych dramatów, związanych z bezdzietno-

ścią. Chociaż społeczeństwo dzisiejsze, w odróż-

nieniu od starożytnej mentalności nie piętnuje 

już kobiet bezpłodnych jako dotkniętych bożym 

przekleństwem, spychając je na margines spo-

łeczny, to jednak płodność należy na tyle głębo-

ko do kobiecej samoświadomości, iż brak po-

tomstwa może stać się trudnym do pokonania 

problemem. I trzeba przyznać, iż liczba bezpłod-

nych par ciągle wzrasta.  

Zapłodnienie in vitro jest techniką medycz-

ną, za pomocą której pobrana uprzednio komór-

ka jajowa zostaje zapłodniona nasieniem męż-

czyzny poza organizmem kobiety. W zależności 

od pochodzenia gamet możemy mieć do        

czynienia z zapłodnieniem homologicznym 

(gamety małżonków) lub heterologicznym (do 

zapłodnienia używa się gamet przynajmniej jed-

nego dawcy, nie będącego małżonkiem). Jeżeli 

dojdzie do zapłodnienia i jeśli dokonuje się go    

w celu spowodowania ciąży, następuje transfer 

zapłodnionych embrionów do organizmu 

(macicy) matki.  

Pierwsze dziecko (Luise Brown) zapłodnione 

in vitro przyszło na świat w 1978 r. Na początku 

roku 1987 było już na świecie 5000 dzieci poczę-

tych in vitro. Według ostrożnych szacunków 

ekspertów na początku 2000 r. na całym świecie 

żyło już ok. 300 000 istot ludzkich, które zostały 

poczęte jednej z metod sztucznego zapłodnienia.  

Dlaczego Kościół katolicki mówi „nie” tej 

metodzie powstawania życia człowieka? 

1. Zagrożenie dla życia embrionów.  

Najpoważniejszym zastrzeżeniem etycznym 

wobec technik zapłodnienia pozaustrojowego 

jest fakt, iż stwarzają one realne zagrożenie dla 

rodzącego życia, które to zagrożenie wzrasta 

wraz ze stopniem technicznej ingerencji w pro-

ces zapłodnienia. Jeżeli chodzi o efektywność tej 

metody, to jest ona ciągle bardzo niska. Około 

20% prób kończy się sukcesem. Trzeba wziąć 

pod uwagę stosunkowo wysoką liczbę sponta-

nicznych poronień po zapłodnieniu in vitro.      

W sumie około 80% uzyskanych w wyniku tej 

techniki prokreacyjnej embrionów ulega             

Wokół początku życia człowieka Wokół początku życia człowieka Wokół początku życia człowieka    
---   zapłodnienie zapłodnienie zapłodnienie in vitro in vitro in vitro    

tekst  

kierownik Katedry Teologii Moralnej Fundamentalnej 
UKSW 

ks. prof. Paweł Góralczyk SAC 

Pragnienie posiadania własnego dziecka 
nie wolno mylić z moralnym prawem do 
posiadania dziecka, co ma niestety często 
miejsce. Pragnienie dziecka nie może stać 
się roszczeniem, którego realizacji można 
by się domagać za wszelką cenę.  
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człowieka nie można mówić jedynie o reproduk-

cji rozumianej jako czynność instynktowna, 

zmierzająca do przedłużenia gatunku, czy też 

zabieg techniczny, ale trzeba mówić                       

o „prokreacji”, tzn. o działaniu, które wprawdzie 

bazuje na mechanizmach i popędach natural-

nych, ale jest mimo to działaniem przenikniętym 

ludzkim duchem. Takie, naznaczone szacunkiem 

podejście do prokreacji za-

wiera w sobie także szacu-

nek dla jej owocu – nowej 

ludzkiej osoby. Obejmuje on 

nie tylko moment narodzin, 

ale cały proces rozwojowy. 

Nie sposób  zaprzeczyć, że 

dziecko, które zawsze było 

traktowane jako owoc miłości rodziców, staje się 

w procesie zapłodnienia in vitro produktem la-

boratoryjnym. Nawet, jeśli z technicznego punk-

tu widzenia stało się możliwe rozdzielenie poczę-

cia od osobowego zjednoczenia małżonków, to 

jednak czy redukcja aktu przekazywania życia do 

rangi zabiegu laboratoryjnego nie oznacza jed-

nocześnie redukcji człowieczeństwa do jego 

aspektu tylko biologiczno-cielesnego? 

w trakcie zabiegów zniszczeniu. Co więcej, em-

briony „nadliczbowe” pozostałe z zapłodnienia 

in vitro albo się oddaje do badań naukowych, 

zamraża, lub niszczy. W przypadku technik inse-

minacyjnych bazujących na terapiach hormonal-

nych, które stymulują produkcję komórek jajo-

wych, może dojść do tzw. ciąży mnogiej. W jej 

następstwie dochodzi często do spontanicznej 

redukcji znajdujących się 

w łonie matki embrio-

nów. Ilość embrionów, 

które zostaną usunięte, 

zależy często jedynie od 

życzenia i gotowości ro-

dziców do wychowania 

jednego czy też kilkorga 

dzieci. W bardzo radykalny sposób prawo do 

życia pojedynczego człowieka zostaje uzależnio-

ne od decyzji innych ludzi. 

 2. Kontrola jakości życia.  

Skoro medycyna reprodukcyjna inwestuje 

tak poważne środki finansowe w doprowadzeniu 

do poczęcia, oczekuje się również, iż wyprodu-

kowane embriony będą nie tylko spełnieniem 

marzeń rodziców, ale także powodem do dumy 

dla lekarzy. Istnieje zatem realne niebezpieczeń-

stwo, iż diagnostyka preimplantacyjna (metoda 

badania embrionów uzyskanych w trakcie za-

płodnienia in vitro czy też wypłukanych z dróg 

rodnych kobiety po zapłodnieniu wewnątrzu-

strojowym, w celu wykrycia genetycznych czy 

mechanicznych defektów) stanie się czymś          

w rodzaju „rygorystycznej kontroli jakości”. Ta-

ka mentalność, która jest w dużym stopniu efek-

tem ideologii jakości życia, staje się źródłem 

ogromnej presji, zmierzającej do eliminacji każ-

dego życia, które nie zostało ocenione jako opty-

malne.  

3. Technizacja ludzkiej prokreacji.  

Zgodnie z przekonaniem tradycji chrześci-

jańskiej, ale także wielu ludzi niewierzących 

właśnie owo najgłębsze zjednoczenie małżon-

ków w akcie płciowym jest „miejscem”, w któ-

rym człowiek aktualizuje zdolność przekazywa-

nia życia na sposób w pełni ludzki, czyli zgodnie 

ze swoja naturą. Oznacza to, iż w odniesieniu do 

 

Pragnienie posiadania 
własnego dziecka nie 

wolno mylić z moralnym 
prawem do posiadania 
dziecka... 
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4. Prawo do dziecka czy dziecko darem przyję-

tym?  

Słuszne pragnienie własnego dziecka może 

jednak nabrać cech obsesyjnych, gdy własne 

dziecko traktowane jest jako warunek osobiste-

go spełnienia albo jako jedyny środek odzyska-

nia poczucia własnej wartości. Wtedy jest ono 

instrumentalizowane, stając się obiektem i środ-

kiem do celu. Dziecko przestaje być wartością, 

której się pragnie dla niej samej. Ono musi za-

istnieć, ponieważ jego nieistnienie powoduje 

poważny dyskomfort jego rodziców. Zgodnie      

z taką hierarchia wartości dziecko zostaje pod-

porządkowane dobru rodziców. Gdyby ponure 

wizje niektórych futurologów zostały zrealizowa-

ne, macierzyństwo mogłoby zostać faktycznie 

zredukowane do rangi usługi, świadczonej przez 

laboratoria. Kobiety, które nie byłyby gotowe na 

macierzyństwo, aby nie niszczyć swojej kariery, 

mogłyby w młodości oddać swoje komórki jajo-

we, które po zapłodnieniu poddano by zamroże-

niu, oczekując na moment, dogodny do zajścia   

w ciążę. Pragnienie posiadania własnego dziecka 

nie wolno mylić z moralnym prawem do posia-

dania dziecka, co ma niestety często miejsce. 

Pragnienie dziecka nie może stać się roszcze-

niem, którego realizacji można by się domagać 

za wszelką cenę.  

W tym kontekście zrozumiałe staje się jedno-

znaczne stanowisko Jana Pawła II odnośnie do 

metody zapłodnienia in vitro (Przemówienie 

podczas audiencji dla uczestników kongresu 

Włoskiego Towarzystwa Ginekologii i Położnic-

twa, 1992): „Kościół nie akceptuje żadnych me-

tod inicjowania procesu rozrodczego poza w 

pełni ludzkim kontekstem, jakim jest owo spo-

tkanie miłości,  w którym przez wzajemny całko-

wity dar małżonkowie stają się jednym ciałem 

(...) Magisterium Kościoła opiera swoją naukę na 

ustanowionym przez Boga nierozerwalnym 

związku, którego człowiekowi nie wolno samo-

wolnie rozrywać, między dwojakim znaczeniem 

tkwiącym w stosunku małżeńskim: między ozna-

czeniem jedności i oznaczeniem rodzicielstwa”.  

W jaki sposób NaprotechnologiaW jaki sposób NaprotechnologiaW jaki sposób Naprotechnologia   

leczy bezpłodność?leczy bezpłodność?leczy bezpłodność?   



№ 84 

NAPROTECHNOLOGIA 

35 

o metodzie leczenia niepłodności. Dopiero ob-

serwacje cyklu przez kobiety mające problem      

z płodnością zwróciły uwagę lekarza na pewne 

prawidłowości. Najbardziej charakterystyczna 

była duża liczba dni suchych, czyli takich w któ-

rych brak jest śluzu, który umożliwia transport 

plemników w celu zapłodnienia. Wtedy pojawiła 

się myśl o tym, że obserwacje wg Modelu Crei-

ghton mogą być pomocne do leczenia niepłod-

ności. Kolejny etap pokazał, jak mylne i szkodli-

we było założenie klasycznej ginekologii, że cykl 

kobiety ma 28 dni więc uwolnienie komórki 

jajowej (owulacja) następuje 14 dnia cyklu. Dzię-

ki obserwacjom i badaniom USG wiemy, że jed-

na kobieta ma owulację już 14 dnia cyklu, a inna 

może ją mieć dopiero18 dnia cyklu. Te kilka dni 

może robić bardzo dużą różnicę w efekcie lecze-

nia, dlatego w Naprotechnologii przyjęto zasadę 

indywidualnego podawania leków w zależności 

od obserwacji kobiety i okazało się to strzałem   

w dziesiątkę.  

Jak w praktyce wygląda leczenie wg Naprotech-

nologii 

Gdy para borykająca się z niepłodnością 

zgłasza się do leczenia według Naprotechnologii,            

w pierwszym etapie jest kierowana do instrukto-

ra Modelu Creighton. Każde spotkanie z In-

struktorem trwa 1,5 godziny, gdzie instruktor 

często nie tylko uczy metody obserwacji kobiece-

go cyklu i rozpoznawania dni płodnych, ale także 

Naprotechnologia to skrót od angielskich 
słów: Natural Procreative Technology,        
w tłumaczeniu na polski oznaczających: 
Technologię Naturalnej Prokreacji.            
W praktyce Naprotechnologia to schemat 
leczenia osób dotkniętych niepłodnością 
opracowany w Stanach Zjednoczonych 
przez ginekologa prof. Thomasa Hilgersa. 
 

N ajważniejszym założeniem Naprotechnolo-

gii jest, że niepłodność to objaw a nie cho-

roba. Podobnie jak niedosłuch jest objawem 

jakiejś choroby a nie chorobą samą w sobie. 

Kiedy pacjent zgłasza się do lekarza bo niedosły-

szy, lekarz przykładowo diagnozuje, że przyczy-

ną jest  zapalenie ucha, przepisuje leki, pacjent 

stosuje się do zaleceń, zdrowieje i jego słuch 

wraca do normy. Analogicznie, kiedy para zgła-

sza się do lekarza Naprotechnologa z objawem 

niepłodności, lekarz po szczegółowym badaniu    

i diagnostyce stwierdza, że przyczyną jest np. 

nadczynność tarczycy u żony i stan zapalny mig-

dałków u męża, wdraża leczenie, po normalizacji 

stanu zdrowia małżonkowie współżyją w dniach 

płodnych i poczyna się dziecko. 

Zaczęło się od Encykliki Humanae Vitae 

Zanim jednak przejdę do szczegółów meto-

dy, warto wspomnieć o jej historii. Wszytko za-

częło się od opublikowania przez papieża Pawła 

VI encykliki Humanae Vitae, w której papież 

zachęca ludzi nauki do poszerzania wiedzy         

w zakresie ludzkiej płodności tak, aby można 

było opracować skuteczną i łatwą metodę regu-

lacji poczęć nie uciekając się do antykoncepcji. 

Słowa te trafiły na podatny grunt — do młodego 

lekarza Thomasa Hilgersa. Rozpoczął on wów-

czas pracę nad  ulepszeniem  metody obserwacji  

cyklu płodności kobiety opracowanego wcze-

śniej przez małżeństwo Bilingsów. Do swoich 

badań zaprosił kilkoro znajomych małżonków. 

Dzięki temu udało się stworzyć pierwszą wy-

standaryzowaną metodę rozpoznawania płodno-

ści – Creighton Model System (CrMS). Thomas 

Hilgers tworząc CrMS nie myślał od początku     

tekst  

lek. med. Katarzyna Florkiewicz 
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umożliwić przejście pewnej ilości plemników do 

dróg rodnych żony, tak aby akt małżeński nie był 

bezpłodny. Pozostała po stosunku w prezerwaty-

wie ilość nasienia jest wystarczająca do zrobie-

nia badania. Często okazuje się, że badanie prze-

prowadzone podczas normalnego aktu małżeń-

skiego ujawnia lepsze parametry nasienia mę-

skiego niż badanie przeprowadzone standardo-

wo poprzez masturbację.  

Odpowiednio przeprowadzona diagnostyka 

nakierowuje lekarza Naprotechnologa na właści-

we rozpoznanie i na znalezienie przyczyny, któ-

rej  niepłodność jest objawem. Postawienie dia-

gnozy to zazwyczaj połowa sukcesu. Potem na-

stępuje odpowiednie leczenie, które podobnie 

jak diagnostyka – prowadzone jest indywidual-

nie tak, by dostosować je według obserwacji 

cyklu danej kobiety. Jeśli leczenie się powiedzie, 

para w naturalny sposób zachodzi w ciążę. I tu 

leczenie się nie kończy. Każda ciąża kobiety po 

długiej historii niepłodności jest ciążą szczegól-

nego ryzyka, dlatego należy się taką ciężarną 

szczególnie zająć i skrupulatnie monitorować jej 

stan zdrowia. Zajmuje się tym zarówno instruk-

tor CrMS jak i lekarz Naprotechnolog. 

Co bardzo ważne, raz odkryta przyczyna nie-

płodności, albo po wyleczeniu nie wraca i para 

bez problemu uzyskuje kolejne potomstwo, albo 

jest leczona w ten sam sposób co poprzednio        

i również bez większych trudności małżeństwo 

uzyskuje kolejną ciążę. Jest to ogromna różnica 

między metodą in vitro gdzie zarodek wszczepia 

się chorej, niezdiagnozowanej kobiecie i nawet 

jeśli procedura się powiedzie, kolejne dziecko 

nie pocznie się naturalnie, bo przeszkoda nie 

została usunięta, a para znów musi skorzystać     

z in vitro. 

Co z tą adopcją? 

Być może zdarzyło się komuś usłyszeć zarzut 

w kierunku Naprotechnologii, że co to za metoda 

leczenia niepłodności skoro proponuje pacjen-

tom adopcję. Moim zdaniem jest to bardzo prze-

myślana i uczciwa metoda, która troszczy się 

również o pary, u których przyczyna niepłodno-

ści jest niestety niemożliwa do wyleczenia. Na-

protechnologia nie jest metodą o stuprocentowej 

pomaga małżonkom pokonać trudności w rela-

cji czy zniechęcenie związane z leczeniem.        

W pierwszych dwóch miesiącach nauki para 

spotyka się z Instruktorem co 2 tygodnie, potem 

po miesiącu, kolejne 3 spotkania odbywają się 

w odstępie 3 miesięcznym. Para potrafi dobrze 

prowadzić obserwacje po około 3 pierwszych 

miesiącach nauki, pozostałe spotkania służą 

utrwaleniu wiedzy i rozwianiu wątpliwości. Po 

roku nauka Creighton Model System jest zakoń-

czona, ewentualna potrzeba kolejnych spotkań 

jest indywidualna i zależy od potrzeby danej 

pary. Każde spotkanie to koszt ok 150 zł, koszt 

materiałów na cały okres nauki to około 100zł. 

Należy jednak pamiętać, że opłata za roczny 

kurs to jednorazowy koszt nabycia wiedzy          

o własnej płodności, z której małżonkowie ko-

rzystają przez całe swoje życie. 

Po około miesiącu obserwacji para trafia do 

lekarza Naprotechnologa. Kobieta powinna 

mieć co najmniej dwa tygodnie dobrych obser-

wacji, żeby lekarz miał na czym bazować zleca-

jąc diagnostykę i leki.  Wizyta lekarska trwa 1,5 

godz. i obejmuje badanie zarówno kobiety jak    

i mężczyzny. Lekarz zaleca standardową dia-

gnostykę niczym nie różniącą się od diagnostyki 

jaką prowadzi się w państwowych przychod-

niach czy szpitalach ginekologicznych. Różnica 

polega tylko na tym, że pobieranie hormonów 

do badania ma się odbyć  w ściśle określonych 

dniach cyklu np. 4 dniu cyklu i dniu P+7 , czyli 7 

dniu po szczycie objawu śluzu. Do diagnostyki 

poza pobraniem hormonów zaliczamy diagno-

stykę ultrasonograficzną (USG), diagnostykę 

histeroskopową, laparoskopię diagnostyczną      

i zabiegową oraz histerosalpingografię (badanie 

drożności jajowodów) itd., czyli wszystkie stan-

dardowe procedury ginekologiczne.  

Diagnostyka dotyczy również mężczyzn. 

Niezbędnym badaniem jest ocena jakości nasie-

nia i tu Naprotechnologia różni się od standar-

dowego pobierania metodą masturbacji. Bada-

nie nasienia przeprowadza się z użyciem tzw. 

prezerwatywy perforowanej. Polega to na tym, 

że mąż do współżycia używa prezerwatywy, 

którą wcześniej kilkakrotnie nakłuwa, aby 
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jak w in vitro. Uśredniona cena za leczenie         

w ciągu pierwszego roku zawierająca:  naukę 

modelu Creighton, konsultacje u lekarza Napro-

technologa z częstotliwością raz na miesiąc,  

konsultację u dietetyka, urologa, psychologa          

a także pakiet niezbędnych badań hormonalnych 

i biochemicznych oraz badania nasienia to koszt 

około 5000zł. Warto dodać, że jest to koszt za 

leczenie dwóch osób, wg modelu Creightona 

para uczy się również wspólnie. Co więcej w na-

stępnym roku leczenie jest już mniej więcej o 30-

50% tańsze gdyż nauka obserwacji odbywa się 

raz na całe życie a większość drogich badań np. 

na nietolerancje pokarmowe robi się tylko raz.  

CrMS nie tylko dla niepłodnych 

Creighton Model System jako metoda rozpo-

znawania płodności działa w dwie strony. Mał-

żonkowie ucząc się określać dni płodne sami 

decydują czy ich użyją w celu uzyskania potom-

stwa, czy będą unikali współżycia w te dni, aby 

poczęcie dziecka odłożyć na inny czas. CrMS jest 

metodą prostą bo polegającą jedynie na obser-

wacji śluzu szyjkowego przez kobietę podczas 

codziennych czynności higienicznych. Jest to 

metoda idealna dla zabieganych, zestresowa-

nych, niewyspanych kobiet, gdyż w CrMS te 

czynniki w żaden sposób nie wpływają na trud-

ność ustalenia dni płodnych. Dodatkowo indywi-

dualna współpraca z instruktorem daje poczucie 

pewności w obserwacjach oraz możliwość kon-

sultacji w razie wątpliwości. Warto polecać ją 

osobom, które nie radzą sobie z innymi metoda-

mi rozpoznawania płodności, np. mają problem 

z pomiarem temperatury ciała. Skuteczność me-

tody CrMS w odkładaniu poczęcia to 99,5 %. 

Promowanie rzeczy dobrych jest trudne           

i spotyka się z wielkim oporem. Jest to wręcz 

ewangeliczna prawidłowość. Nie może nas to 

zniechęcać. Wszystkich zapraszam do promowa-

nia Naprotechnologii, bo opór świata jedynie  

potwierdza, że walka idzie o rzeczy wielkie. 

skuteczności. Niestety istnieje odsetek par, któ-

rych Naprtotechnogia nie wyleczy, podobnie jak 

istnieje procent par, którym in vitro nie da 

dziecka. Tym osobom Instruktorzy pomagają 

rozważyć możliwość adopcji, a jeśli para zdecy-

duje się na takie rozwiązanie, Instruktor rów-

nież pomaga przejść tę drogę. Osobiście uważam 

to za zaletę Naprotechnologii, bo w pewnym 

sensie pozwala pokonać problem braku dziecka 

nawet tym parom, które same nie są zdolne do 

uzyskania go w sposób naturalny, a adopcja 

pozwala im zostać rodzicami. 

Krótkie porównanie z in vitro 

Dane na temat skuteczności zapłodnienia    

in vitro są niestety nieprecyzyjne i zmienne, stąd 

trudno na nich polegać. Przeprowadzający za-

płodnienie in vitro oceniają swoją skuteczność 

na poziomie ok 30%, gdzie sukcesem jest uro-

dzenie dziecka. Sami Instruktorzy CrMS po-

przez nauczenie niepłodnej pary wyznaczenia 

dni płodnych osiągają skuteczność na poziomie 

20-40%. Po dołączeniu do obserwacji leczenia 

według Naprotechnologii uzyskujemy skutecz-

ność do 70%, przy czym w ciągu 12 miesięcy 

leczenia jest to 44%, 24mcy – 62%, 48 mcy – 

71%. Istnieją też wskaźniki skuteczności dla 

poszczególnych jednostek chorobowych i sku-

teczność też jest  wyższa niż przy użyciu in vitro.  

Jeśli chodzi o porównanie kosztów obu me-

tod, sprawa jest nieco trudniejsza. In vitro to 

ściśle określona procedura jej koszt to kwota 

rzędu 10-15000 zł. Przy uzyskaniu rządowej 

refundacji obecnie około 6-8000 zł. Natomiast 

w Naprotechnologii rozrzut cenowy jest bardzo 

duży, gdyż zależy od tego, jaka przyczyna nie-

płodności zostanie rozpoznana. Jedno jest pew-

ne – nawet najbardziej schorowane małżeństwo 

na pewno zapłaci za leczenie naprotechnologią 

znacznie mniej niż za in vitro, a  kwota ta będzie 

rozłożona na raty, gdyż płaci się za poszczególne 

wizyty i badania,  a nie z góry za całą procedurę 

Katarzyna Florkiewicz:  lekarka w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej, w 2013 r. 
ukończyła kurs Naprotechnologii, razem z mężem w 2014 r. założyła w Poznaniu Pro Life 
Clinic s p. z o.o. — pierwszą w Wielkopolsce przychodnię zajmującą się kompleksowym   
leczeniem niepłodności według Naprotechnologii, prywatnie żona i mama dwójki dzieci. 
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W jaki sposób dzisiaj należy mówić 
prawdę o aborcji? Jak przekonać świat, 
że każdy tego typu „zabieg” nie jest je-
dynie prawem kobiety, sprawą dotyczą-
cą jej „własnego brzucha”, ale to praw-
dziwy zamach na czyjeś życie?  

 

G uttmacher Institute podaje, że na świecie 

co roku z powodu aborcji traci swoje życie 

około 42 milionów dzieci, z czego w samych 

Stanach Zjednoczonych liczba ta przekracza 

milion. Jednak pomimo nowoczesnej techniki 

nie każdy „zabieg” kończy się śmiercią dziecka. 

Amerykański portal theabortionsurvivors.com 

policzył, że w tylko USA żyje ok. 44 tys. osób, 

które ku zaskoczeniu „specjalistów” przeżyły 

swoją aborcję.  

Choć Kościół wciąż nie przestaje wzywać 

świat do radykalnej obrony życia poczętego 

(patrz: encykliki Humanae Vitae Pawła VI, czy            

Evangelium vitae Jana Pawła II), co więcej,  

czyni to od samego początku, bo jednoznaczną 

naukę o zakazie aborcji znajdujemy już w II w. 

(patrz: Didache), to bez wątpienia o okrutnej 

wymowie tego zbrodniczego procederu najbar-

dziej świadczą ci konkretni ludzie, którzy chodzą 

po tym świecie, choć w łonach swoich matek 

zostali skazani na śmierć.  

W 1977 r. w szóstym miesiącu po trwającej 

pięć dni aborcji urodziła się całkowicie zdrowa 

Melissa Ohden. W podobnych okolicznościach   

w Korei Południowej przyszedł na świat ze znie-

kształconą lewą ręką Josiah Presley. 27-letnia 

Claire Culwell po latach dowiedziała się, że prze-

żyła aborcję, podczas której zginął jej brat bliź-

niak. Takich historii jest zdecydowanie więcej. 

Te osoby doskonale wiedzą, czym naprawdę jest 

piekło aborcji. Dlatego pomimo wielu różnic 

tym, co je łączy, jest przekonanie, że ocalały po 

to, aby „być głosem tych, którzy głosu nie mają”. 

W związku z tym w niniejszym artykule za-

miast silić się na mniej lub bardziej błyskotliwe 

argumenty dotyczące obrony życia, chciałbym 

oddać głos jednej niezwykłej kobiecie, która po-

winna być martwa, ale ocalała i dzisiaj nie może 

nie głosić prawdy o tym, czego doświadczyła.  

Poznajcie świadectwo Gianny Jessen: 

 

tekst 

al. Maciej Krzywiński SAC 

redaktor naczelny 

OCALENI 
   prawda o aborcji   
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Jestem dzieckiem adoptowanym. Moja bio-

logiczna matka miała 17 lat, tak samo jak mój 

biologiczny ojciec. Matka w połowie ósmego 

miesiąca ciąży postanowiła udać się do instytu-

cji Planned Prenthood (‘Rodzicielstwo Planowa-

ne’), która jest najwięk-

szym na świecie dostar-

czycielem przerywania 

ciąży. Doradzono jej póź-

ną aborcję za pomocą 

roztworu soli, który jest 

wstrzykiwany do macicy 

matki. Dziecko połyka ten 

roztwór, co powoduje 

poparzenia dziecka od wewnątrz i na zewnątrz, 

a później w ciągu 24 godzin dziecko rodzi się 

martwe. Ku wielkiemu, szokującemu zaskocze-

niu wszystkich, nie urodziłam się martwa, lecz 

żywa. Działo się to 6 kwietnia 1977 r. w Przy-

chodni Aborcyjnej hrabstwa Los Angeles. Cu-

downe w tym wszystkim, odnośnie perfekcyjne-

go wyczucia czasu mojego spodziewanego uro-

dzenia, jest to, że mojego abortera nie było jesz-

cze wtedy na dyżurze. Tak więc nie dano mu 

szansy na kontynuację swego planu, jakim była 

zamierzona moja śmierć. 

Wiem, że w czasach, w jakich żyjemy, jest 

rzeczą politycznie całkiem niepoprawną wyma-

wiać Imię „Jezus Chrystus” w miejscach pu-

blicznych. Jego Imię może bowiem wprowadzić 

niektórych w nastrój bardzo niekomfortowy. Ale 

ja nie przeżyłam aborcji po to, by wszyscy mieli 

się czuć komfortowo. Przeżyłam ją po to, by 

wyzwolić trochę poruszenia. I dobrze mi z tym, 

ilekroć to czynię. Jak wspomniałam, urodziłam 

się żywa po 18 godzinach (od zastrzyku). Mia-

łam być ślepa, miałam być poparzona. Powin-

nam być martwa. Ale nie jestem. Wspaniałą 

rekompensatą za to jest fakt, że mój aborter 

zmuszony był podpisać mój akt urodzenia. Tak 

więc wiem, kim on jest. Dotyczy to również słu-

chających niedowiarków. Na Karcie Informacyj-

nej widnieją słowa: „Urodzona w trakcie aborcji 

z użyciem roztworu soli”. Ha! Nie wygrali ...! 

Zadałam sobie trud by sprawdzić, kim jest męż-

czyzna, który mnie abortował. Jego Przychodnie 

stanowią są największą sieć Przychodni w Sta-

nach Zjednoczonych Ameryki i przynoszą 70 

milionów dolarów dochodu rocznie. Czytałam 

kilka lat temu artykuł o nim, gdzie miał się wy-

razić następująco: „Abortowałem ponad milion 

dzieci. Uważam to za swo-

ją pasję”. Mówię wam         

o tym, ponieważ, posłu-

chajcie Panie i Panowie, 

uczestniczymy w intrygu-

jącej bitwie. Niezależnie 

od tego, czy sobie z tego 

zdajemy sprawę, czy też 

nie, toczy się na tym świe-

cie bitwa pomiędzy Życiem i Śmiercią. Po której 

stajesz stronie?  

Tak więc pielęgniarka zadzwoniła po karet-

kę. Przewieziono mnie do szpitala, co  jest nie-

słychanym cudem. Bowiem w tamtym czasie aż 

do 2002 r., powszechnie stosowaną praktyką     

w moim kraju było zakończenie Życia ocalałego 

z aborcji dziecka przez uduszenie, pozostawienie 

Niezależnie od tego, czy 
sobie z tego zdajemy 

sprawę, czy też nie, toczy się 
na tym świecie bitwa pomię-
dzy Życiem i Śmiercią. 
Po której stajesz stronie?  
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go aż umrze, lub jego wyrzucenie. Ale 5 sierpnia 

2002 r. prezydent Bush podpisał prawo chronią-

ce nowo narodzone dzieci, by zapobiec takim 

zdarzeniom. Widzicie zatem ...! Gra toczy się      

o wysoką stawkę ...  

Mam nadzieję, że będę 

znienawidzona aż do cza-

su, gdy umrę, aby  móc 

poczuć Boga w sobie i zro-

zumieć, co to znaczy: być 

znienawidzonym. On był znienawidzony! Chry-

stus był znienawidzony! Nie chodzi tu o to, że 

będę oczekiwała na to, żeby być znienawidzoną. 

Wiem przecież, że po mojej podróży już jestem 

znienawidzona jedynie dlatego, że głoszę Życie. 

Ale mówię: „Nie zdołaliście się dobrać do mnie! 

Cichy holokaust nade mną nie zwyciężył!” Moją 

misją, Wy Panie i Panowie, jest natchnąć ludz-

kość do debaty, którą właśnie rozmydliliśmy       

i odstawiliśmy na półkę mówiąc: „Tu nie chodzi 

o kwestię sporną”. Odstawiliśmy swoje uczucia. 

Staliśmy się twardzi. Czy naprawdę tego chce-

cie? Jak bardzo chcecie się tego podjąć? Jak 

bardzo jesteście gotowi, by zaryzykować, by mó-

wić prawdę w miłości i łasce, stanąć i przynajm-

niej chcieć być znienawidzonym? I czy ostatecz-

nie to wszystko dotyczy ciebie? Albo może 

mnie?  

Tak więc, w końcu zostałam umieszczona      

w pogotowiu rodzinnym, gdzie zdecydowano, że 

nie za bardzo mnie lubią… Zaś ja lubię mówić: 

„Nie mogę pojąć, jak mogliście nie uwielbiać 

mnie od samego początku?” Co jest nie tak          

z tymi ludźmi? Ale oni za mną nie przepadali! 

Jak widzicie, byłam znienawidzona już od po-

częcia. Przez tak wielu. Ale zarazem kochana 

przez jeszcze więcej osób. Najbardziej byłam 

kochana przez Boga. Jestem Jego Dziewczyną. 

Nie zadziera się z Dziewczynami Boga! Noszę 

znamię na czole, które mówi: „Lepiej bądź miły 

dla mnie, bo Ojciec mój rządzi całym światem”! 

Po tym jak zostałam umieszczona w tamtym 

okropnym ośrodku, zabrano mnie do innego 

miejsca, pięknego domu: Domu Penny. Powie-

działa mi, że miałam wtedy zaledwie 17 miesię-

cy. Ważyłam 14.5 kg. Zdiagnozowano u mnie 

coś, co uważam za dar, a mianowicie porażenie 

mózgowe dziecięce. Jest to bezpośredni skutek 

spowodowany brakiem dopływu tlenu do mózgu 

w trakcie, gdy usiłowałam przeżyć... To właśnie 

muszę teraz powiedzieć. Jeśli aborcja jest wy-

łącznym prawem 

kobiety, to pytam: 

„A gdzie były moje 

prawa”? Tamtego 

dnia w klinice nie 

było żadnej radykalnej feministki, która krzycza-

łaby, jak bardzo zostały pogwałcone moje prawa. 

W rzeczywistości zabijano mnie w imię ‘praw 

kobiety’. 

Szanowni Panie i Panowie! Nie miałabym 

dziś porażenia mózgowego dziecięcego, gdybym 

nie przeżyła! Więc ilekroć słucham o tym przera-

żającym i obrzydliwym argumencie, jakoby 

aborcja była konieczna, gdy dziecko może uro-

dzić się upośledzone, przeżywam horror w swym 

sercu. Panie i Panowie! Są rzeczy, których moż-

na nauczyć się jedynie od najsłabszych. Gdy się 

ich pozbywacie, wtedy to wy tracicie najbardziej. 

Bóg się nimi zaopiekuje, ale wy będziecie cier-

pieć na zawsze. Co za arogancja! Co za potężna 

buta, by przez tak długi czas istnienia ludzkości 

uznawać argument, że silniejszy ma panować 

nad słabszym! Że silniejszy powinien decydować 

o tym, komu wolno żyć, a komu nie! Co za bez-

względność! Czy nie zdajecie sobie sprawy, że 

nie jesteście w stanie sprawić, by serce wasze 

zaczęło bić? Czy nie zdajecie sobie sprawy, że 

cała potęga, którą, jak myślicie, posiadacie, tak 

naprawdę należy do Boga! To Jego Miłosierdzie 

was podtrzymuje. Nawet jeśli Go nienawidzicie. 

Jesteście po to, by bronić tego, co właściwe          

i dobre ...  

Spojrzeli więc na moją drogą Penny i powie-

dzieli: „Z Gianny już nic nie będzie”. Ale, co w 

takiej sytuacji jest zawsze zachęcające, ona po-

stanowiła nie zwracać na nich uwagi. I podejmo-

wała ze mną trzy razy na dzień ćwiczenia rehabi-

litacyjne. Gdy zaczęłam już utrzymywać głowę, 

mówiono do niej: „Gianna nie zrobi nigdy tego, 

czy tamtego”. Długa historia. Powiem więc tylko 

w skrócie: do 3,5 roku poruszałam się za pomocą 

 

Jeśli aborcja jest wyłącznym 
prawem kobiety, to pytam: 

„A gdzie były moje prawa”?  
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chodzika i o kulach. Dziś staję tu, co prawda 

trochę koślawo, ale bez chodzika i bez kuli. Cza-

sami się przewracam: raz z wdziękiem, kiedy 

indziej zupełnie bez wdzięku; zależnie od sytua-

cji. Ale uznaję Chwałę Boga.  

Jak widzicie, Panie i Panowie, jestem słabsza 

niż większość z was. Ale to właśnie jest moim 

kazaniem. Jakżeż niewielka cena do uiszczenia, 

by tylko móc oświecać świat, jak ja to właśnie 

czynię. I ofiarować nadzieję! Myślę, że w naszym 

niezrozumieniu nie pojmujemy tego, jak rzeczy 

mają się naprawdę. Nie pojmujemy, jak piękne 

może być cierpienie. Nie postawiłam je sobie 

oczywiście za cel, ale gdy ono przyjdzie, zapomi-

namy o tym. Zapominamy, że to Bóg wszystkim 

kieruje i że Bóg też ma sposoby na to, by nawet   

z najbardziej beznadziejnych spraw uczynić coś 

cudownego. Spotkałam 

się ze swoją biologiczną 

matką. Przebaczyłam 

jej, ponieważ jestem 

chrześcijanką. Jest to 

kobieta bardzo pora-

niona. Dwa lata temu 

przyszła na jedno          

z moich wystąpień, 

podeszła bez zapowiedzi i odezwała się prosto     

z mostu: „Cześć! Ja jestem twoją matką”. Był to 

dla mnie szczególnie trudny dzień w życiu. Po-

myślicie być może, że jestem pomylona, ale tam 

wtedy usiadłam i snułam w sercu myśli: „Ja do 

ciebie przecież nie należę! Ja należę do Chrystu-

sa. Jestem Jego Dziewczyną. I jestem Księżnicz-

ką. Nieważne więc, co Ty do mnie mówisz. Wy-

lewasz całą swoją gorycz i gniew. Nie muszę 

chować tego w sobie. Nie muszę tego w sobie 

podtrzymywać. I nie będę też tego czyniła”.  

Panie i Panowie! Przed wami staje szansa... 

Chciałabym przemówić w tej chwili krótko 

wprost do Mężczyzn i zrobić coś, czego się zwy-

kle nie robi. Panowie! Jesteście stworzeni do 

wielkich rzeczy. Jesteście stworzeni do tego, by 

stawić czoło i być mężczyzną. Jesteście stworze-

ni na to, by bronić kobiet i dzieci. Nie po to, by 

stać bezczynnie i odwracać głowę, ilekroć zdaje-

cie sobie sprawę, że dzieją się morderstwa.     

Nie jesteście na to, by wykorzystywać kobiety,           

a potem zostawić nas samym sobie. Jesteście po 

to, by być ludzkimi, wspaniałymi, wielkoduszny-

mi, z mocnym charakterem. By stawać w obro-

nie czegoś. Posłuchajcie mnie, Panowie! Bo je-

stem już zbyt zmęczona, by podejmować wasze 

zadania. A teraz Wy, Panie! Nie jesteście stwo-

rzone na to, by was wykorzystywano. Nie jeste-

ście stworzone do tego, by tylko przesiadywać,    

a przy tym nie rozpoznać swej godności i warto-

ści. Jesteście po to, by o was walczono. Na zaw-

sze. Teraz nadeszła godzina! Jakiego rodzaju 

zamierzasz być człowiekiem? Wierzę, że wspa-

niałym.  

Zwracam się więc do polityków, a szczegól-

nie do mężczyzn. Jesteście stworzeni do wielkich 

rzeczy! Odłóżcie swoją ‘politykę’! Jesteście stwo-

rzeni, by bronić 

tego, co jest wła-

ściwe i dobre. 

Oto staje przed 

wami ta ognista 

młoda dziewczy-

na i mówi: 

„Teraz nadeszła 

twoja godzina. 

Jakiego rodzaju mężczyzną zamierzasz być? 

Mężczyzną owładniętym swą własną chwałą, czy 

też mężczyzną, który wypełniony jest Chwałą 

Boga? Nadeszła godzina, by zająć określoną po-

stawę  i by powstać! 

Na tym zakończę. Niektórzy spośród was 

mogą poczuć się mocno poirytowani, że mówię 

wciąż o Bogu i o Jezusie. Ale jakżeż miałabym 

nie wędrować po tym świecie, chociaż kuśtyka-

jąc, i nie oddać całego mojego serca, mej duszy    

i moich sił temu Chrystusowi, który mi Życie 

podarował? Jeśli sądzicie, że jestem pomylona, 

będzie to tylko jeden klejnot więcej w mojej ko-

ronie. Jedynym celem, jaki mi przyświeca dopó-

ki żyję, to czynić wszystko, by móc wywołać 

uśmiech u Boga. Mam nadzieję, że to, co tu uka-

załam, ma swój sens. Wypływa to po prostu        

z głębi mego serca. Niech Wam Bóg błogosławi       

i Was strzeże.    

(Przemówienie w Melbourne, 8.09.2009 r.) 

Co za potężna buta, by przez 
tak długi czas istnienia ludzko-

ści uznawać argument, że silniejszy 
ma panować nad słabszym!      
Że silniejszy powinien decydować    
o tym, komu wolno żyć, a komu nie!  



N a s z  P r ą d  

KĄCIK PAPIESKI 

42 

T ym samym zostaje zastąpiona w całości 

Księga VII Kodeksu Prawa Kanonicznego, 

Część III, Tytuł I, Rozdział I Sprawy o orzeczenie 

nieważności małżeństwa (kan. 1671-1691). Prze-

pisy Mitis Iudex Dominus Iesus wejdą w życie z 

dniem 8 grudnia 2015 r., czyli vacatio legis (czas 

nieobowiązywalności) papieskiego dokumentu 

reformującego procesowe prawo małżeńskie 

wynosi niecałe cztery miesiące.  

Należałoby w tym miejscu szerzej przedsta-

wić i poddać analizie przesłanki (causa motiva), 

które legły u podstaw tejże reformy procesowego 

prawa małżeńskiego. Z pewnością MIDI wyrósł  

z kontekstu i z klimatów Synodu Biskupów po-

święconego rodzinie, odbywanego w dwóch eta-

pach: obradującego w dniach od 5-19 paździer-

nika 2014 r. (III Nadzwyczajne Zgromadzenie 

Ogólne Synodu Biskupów) i XIV Zgromadzenie 

Zwyczajne obradujące w  dniach 4-25 paździer-

nika 2015 r. Dyskusje synodalne — również          

w swoich kontrowersjach — stworzyły przyna-

glające ratio legis (uzasadnienie ustawy) dla 

papieskiego Motu Proprio MIDI (czyli dokumen-

tu wydanego przez papieża z własnej inicjatywy). 

Franciszkowa reforma małżeńskiego 
prawa procesowego 

 
MITIS IUDEX DOMINUS IESUS 

tekst  

wykładowca Prawa Kanonicznego w WSD 

ks. dr Józef Ciupak SAC 
Franciszek — rozpoczynając prace nad refor-

mą procesu o nieważność małżeństwa — dla zre-

alizowania tego celu powołał Komisję pod kie-

rownictwem Dziekana Roty Rzymskiej, której 

zadaniem było przygotowanie projektu reformy 

„z pełnym poszanowaniem zasady nierozerwal-

ności węzła małżeńskiego” (MIDI). Bodźcem 

skłaniającym do tejże reformy jest „ogromna 

liczba wiernych, którzy choć pragną kierować się 

własnym sumieniem, coraz częściej odwracają 

się od struktur prawnych Kościoła wskutek fi-

zycznego lub moralnego oddalenia; miłość i mi-

łosierdzie wymagają, aby Kościół jak matka stał 

się bliski swoim dzieciom, które czują się odłą-

czone” (MIDI). Franciszek zdecydowanie też 

przywołuje drugą przesłankę skłaniającą do tejże 

reformy: potrzeba przyspieszenia procesów, jak 

również ich uproszczenia w taki sposób, aby 

„serca wiernych, którzy oczekują na wyjaśnienie 

swojej sytuacji nie były zbyt długo zniewolone 

przez mroki wątpliwości z powodu opóźnień       

w wydaniu wyroku” (MIDI). 

Niektóre kwestie szczegółowe 

Zamierzeniem niniejszego opracowania jest 

ukazanie głównych i zasadniczych zmian w pro-

cesie małżeńskim dokonane przez MIDI w sto-

sunku do Kodeksu Prawa Kanonicznego (dalej: 

KPK/1983). Stąd te partie procesu małżeńskiego, 

które de facto pozostają niezmienne lub ich 

zmiana nie jesz zasadnicza, nie zostaną uwzględ-

nione w niniejszym opracowaniu (np. tzw. pro-

ces dokumentalny: kan. 1688-1690). 

I. Pierwszą zmiana - jednakże nie o charakte-

rze zasadniczym, ale chronologicznie została 

Promulgowany przez Franciszka List Apo-
stolski Motu Proprio „Mitis Iudex Dominus 
Iesus"  (MIDI) - „Łagodny Sędzia Pan Je-
zus” całościowo reformuje kanony Kodeksu 
Prawa Kanonicznego dotyczące spraw         
o stwierdzenie nieważności małżeństwa.  
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umieszczona na pierwszym miejscu — dotyczy 

tzw. tytułów kompetencji sądowej. MIDI roz-

strzyga, że skargę powodową (swoisty pozew     

z prośbą o stwierdzenie nieważności małżeń-

stwa) w sprawach o nieważność małżeństwa 

(które nie są zarezerwowane Stolicy Apostol-

skiej) należy przedkładać: 

- w trybunale diecezji, w której małżeństwo 

zostało zawarte, 

-  w trybunale miejsca, w którym jedna ze 

stron lub obie strony mają stałe lub tymczasowe 

zamieszkanie, 

- albo w trybunale diecezji zbierania więk-

szości dowodów (kan. 1672). 

Tym samym odwołane zostają zasady zawar-

te w kan. 1673 KPK/1983, wedle których uprzy-

wilejowanym do rozstrzygania spraw małżeń-

skich był - poza trybunałem  miejsca zawarcia 

małżeństwa - trybunał strony pozwanej. 

II. Motu Proporio MIDI postanawia, że dla 

wiążącego stwierdzenia nieważności małżeń-

stwa nie będzie konieczna — od dnia 8 grudnia 

2015 r. — obligatoryjna apelacja do sądu drugiej 

instancji przeciwko wyrokowi stwierdzającemu 

nieważność małżeństwa w pierwszej instancji. 

Innymi słowy do  zawarcia nowego małżeństwa 

kanonicznego wystarczy orzeczenie trybunału 

pierwszej instancji, bowiem MIDI znosi obo-

wiązek apelacji od pierwszego orzeczenia. Czym 

innym jest jednak brak konieczności apelacji     

a samo prawo do apelacji. Zgodnie z nowym 

brzemieniem kan. 1689 §  prawo do apelacji do 

sędziego drugiej instancji w dalszym ciągu przy-

sługuje — w uzasadnionych okolicznościach — 

obrońcy węzła małżeńskiego, jak również niena-

ruszone pozostaje prawo do apelacji strony, 

która czuje się pokrzywdzona wyrokiem sądu 

pierwszej instancji. 

III. W zasadzie podtrzymana została ogólna 

norma stwierdzająca, że sprawy małżeńskie są 

rozpatrywane i rozstrzygane przez trybunały 

kolegialne (por. kan. 1425 KPK/1983). Jednak-

że wyjątki od tej zasady są pomieszczone w no-

wym brzmieniu kan. 1673 dopuszczającym, aby 

w diecezjach, w których nie ma możliwości 

ustanowienia trybunału kolegialnego, „biskup 

mógł powierzyć sprawy małżeńskie jednemu 

sędziemu będącemu duchownym, który tam, 

gdzie jest to możliwe, winien dobrać sobie dwóch 

asesorów o sprawdzonym życiu, biegłych w nau-

kach prawnych lub humanistycznych, zatwier-

dzonych przez biskupa do tego zadania”. Decyzja 

o powierzeniu spraw małżeńskich sądowi w skła-

dzie jednoosobowym jest wolną decyzją biskupa 

diecezjalnego, nie uwarunkowaną uprzednią 

zgodą Konferencji Episkopatu, którą przewidy-

wał w podobnych sytuacjach kan. 1425 

KPK/1983. Również kan.1673 poszerza — w sto-

sunku do KPK/1983 — możliwość uczestniczenia 

sędziów świeckich w trybunale kolegialnym: 

poza przewodniczącym, który winien być du-

chownym, dwaj pozostali sędziowie tworzący 

kolegium mogą - od dnia 8 grudnia br. - być oso-

bami świeckimi (w kan. 1425 KPK/1983 potrzeb-

na była uprzednia zgoda Konferencji Episkopatu 

na udział w trybunale kolegialnym tylko jednego 

sędziego świeckiego).  

IV. MIDI podkreśla, że pracownicy trybunału 

mają prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia. 

Franciszek zachęca jednocześnie, aby — na ile    

to możliwe — zapewniono darmowość procesu o 

stwierdzenie nieważności małżeństwa. W związ-

ku z tym, że media "podchwyciły" i szeroko wy-

eksponowały stwierdzenie o "darmowych" proce-

sach małżeńskich, należy przytoczyć w tym miej-

scu cały passus z MIDI podejmujący to zagadnie-

nie: „Konferencje Biskupów winny, z zachowa-

niem sprawiedliwego i godnego wynagrodzenia 

pracowników sądów, w miarę możliwości za-

dbać, aby proces był bezpłatny, gdyż Kościół, 

ukazując się wiernym jako szczodra matka,         

w kwestii tak blisko związanej ze zbawieniem 

dusz, wyraża bezinteresowną miłość Chrystusa, 

dzięki której wszyscy zostaliśmy zbawieni”. 

V. W zwykłym procesie małżeńskim nie-

zmienne pozostają rozstrzygnięcia zawarte           

w kan. 1504 (KPK/1983), zgodnie z którymi 

skarga, przez którą zaczyna się spór, winna: 

1° wyrażać wobec jakiego sędziego sprawa 

jest wnoszona, czego się żąda i od kogo; 

2° wskazywać, na jakim uprawnieniu opiera 

się powód i przynajmniej wskazać ogólnie fakty   
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- aborcja dokonana dla uniknięcia zrodzenia 

potomstwa, 

- pozostawanie w relacji pozamałżeńskiej     

w czasie zawierania małżeństwa lub wkrótce po 

ślubie, 

- podstępne zatajenie bezpłodności, poważ-

nej choroby zakaźnej, potomstwa z wcześniej-

szego związku lub pozbawienia wolności,  

- zawarcie małżeństwa z przyczyny całkowi-

cie obcej życiu małżeńskiemu lub wynikające      

z nieoczekiwanej ciąży kobiety,  

- użycie przemocy fizycznej w celu wymusze-

nia konsensu, 

- brak używania rozumu potwierdzony do-

kumentacją medyczną itd. 

Należy w tym miejscu zdecydowanie wyeks-

plikować, że przytoczone powyżej „okoliczności” 

stwarzają jedynie możliwość 

rozpoznania sprawy o nieważ-

ność małżeństwa z zastosowa-

niem procesu skróconego, 

jednakże absolutnie nie są to 

nowe tytuły do stwierdzenia nieważności mał-

żeństwa. Należy nadto nadmienić, że powyższe 

„okoliczności” przemawiające za zastosowaniem 

procesu skróconego, nie mają charakteru wyli-

czenia taksatywnego (niepozwalającego na do-

wolne ich poszerzanie) lecz są wymienione 

przykładowo (czyli mogą zaistnień jeszcze i inne 

„okoliczności” przemawiające za zastosowaniem 

procesu skróconego). 

VIII. Ostatnią kwestią są terminy sądowe 

(jak wspomniano we wstępie jedną z zasadni-

czych przesłanek skłaniającą Papieża do podję-

cia reformy procesowego prawa małżeńskiego 

był zamysł Papieża, by zdecydowanie przyspie-

szyć bieg procesów kościelnych). Co prawda 

KPK/1983 stwierdzał — w kan. 1453 — że trybu-

nały kościelne winny troszczyć się o jak najszyb-

sze rozpatrywanie spraw sądowych, „by w try-

bunale pierwszej instancji nie przeciągały się 

powyżej roku, zaś w trybunale drugiej instancji 

powyżej sześciu miesięcy” (kan. 1453). Jednakże 

— jak pokazywało życie i doświadczenie — po-

wyższy przepis kan. 1453 był li tylko zapisem 

teoretycznym, zupełnie oderwanym od życia       

i dowody na poparcie roszczeń; 

3° być podpisana przez powoda lub jego 

pełnomocnika, ze wskazaniem dnia, miesiąca      

i roku jak również miejsca zamieszkania powoda 

lub jego pełnomocnika albo miejsca pobytu 

oznaczonego przez nich dla odbierania akt; 

4° wskazywać stałe lub tymczasowe zamiesz-

kanie strony pozwanej.  

VI. Absolutna "nowość" MIDI zawarta jest   

w dwóch nowych kanonach (1683 i 1684) wpro-

wadzających nieznaną dotąd instytucję tzw. 

procesu skróconego (processus brevior). Przy-

wołane kanony stwierdzają, że wyłącznie biskup 

diecezjalny może orzekać w sprawach o nieważ-

ność małżeństwa w tzw. procesie skróconym, 

ilekroć: 

1° żądanie zostało zgłoszone przez obydwoje 

małżonków lub przez jed-

nego z nich za zgodą dru-

giego; 

2° przytaczane są oko-

liczności dotyczące faktów 

lub osób, poparte zeznaniami lub dokumentami, 

które nie wymagają przeprowadzenia dokład-

niejszego badania albo dochodzenia oraz w spo-

sób oczywisty wskazują na nieważność małżeń-

stwa. 

Skarga powodowa, która rozpoczyna proces 

skrócony (processus brevior), oprócz tych ele-

mentów, które zostały powyżej przywołane (za 

kan. 1504 — o wymogach stawianych każdej 

skardze powodowej), winna  nadto zawierać: 

1° krótko, całościowo i jasno przedstawione 

fakty, na których opiera się żądanie; 

2° wskazanie dowodów, które mogłyby zo-

stać niezwłocznie zebrane przez sędziego, 

3° wiarygodne dokumenty, na których opie-

ra się żądanie.  

VII. MIDI w artykule 14 przytacza okoliczno-

ści, które pozwalają czy też dopuszczają zastoso-

wanie tzw. procesu skróconego (processus 

brevior). Są nimi m.in.: 

- taki brak wiary, który może prowadzić do 

symulacji konsensu lub błędu determinującego 

wolę, 

- krótki czas pożycia małżeńskiego, 

Zbawienie człowieka 
winno być najwyż-

szym prawem w Kościele.   
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Ostatnia zdanie KPK/1983, zawarte w kan. 

1752, stwierdza, że salus animarum suprema 

lex: zbawienie człowieka winno być najwyższym 

prawem w Kościele.  Symptomatyczne jest to 

zdanie, które niejako zwieńcza 7 ksiąg kodekso-

wych i 1752 kanonów, i które można byłoby 

skonkludować następująco: wszystkie normy 

prawne, dekrety, rozporządzenia, instrukcje       

i przepisy winny uwzględniać nadrzędny cel        

i misję Kościoła: zbawienie człowieka. I z tego 

ducha wyrósł List Apostolski Motu Proprio Mi-

tis Iudex Dominus Iesus reformujący procesowe 

prawo małżeńskie. Franciszek w MIDI wprost 

nawiązuje do tejże sentencji stwierdzając, że 

„troska o zbawienie dusz, która – zarówno dzi-

siaj, tak jak w przeszłości – pozostaje najwyż-

szym celem instytucji, ustaw i prawa” skłoniła 

Go do przedstawienia Kościołowi reformy pro-

cesowego prawa małżeńskiego. 

Biorąc pod uwagę powyższe przedłożenia 

wydaje się jasnym i oczywistym (wbrew obiego-

wym i powierzchownym opiniom medialnym), 

że nowe przepisy procesowego prawa małżeń-

skiego — jak stwierdził Franciszek w MIDI — 

„nie mają na celu promowania nieważności 

małżeństwa, ale przyspieszenie procesów, jak 

również ich uproszczenie w taki sposób, aby 

serca wiernych, którzy oczekują na wyjaśnienie 

swojej sytuacji nie były zbyt długo zniewolone 

przez mroki wątpliwości z powodu opóźnień      

w wydaniu wyroku”. 

i powszechnej praktyki sądownictwa kościelne-

go, gdyż procesy sądowe — również ze względu 

na ich dwuinstancyjność (znoszoną właśnie 

przez MIDI) — trwają całymi latami.  

MIDI precyzyjnie (kan. 1685 i 1686) ustala 

terminy tzw. procesu skróconego (processus 

brevior): wikariusz sądowy przyjmuję sprawę, 

określa wątpliwość do rozstrzygnięcia, powołuje 

instruktora i asesora, następnie wzywa wszyst-

kich, którzy powinni wziąć udział w posiedze-

niu, które winno odbyć się w ciągu trzydziestu 

dni (kan. 1685). Posiedzenie — co do zasady —

powinno mieć charakter jednorazowego spotka-

nia, podczas którego winny być ewentualnie 

uzupełnione dowody, i sędzia winien wyznaczyć 

termin piętnastu dni na przedstawienie uwag na 

korzyść węzła oraz wniosków obrończych stron, 

jeżeli takie zgłaszają (kan. 1686). Innymi słowy 

w procesie skróconym — po 45 dniach jego 

trwania — biskup winien przystąpić do wyroko-

wania. 

W tzw. procesie zwykłym MIDI wprost nie 

mówi o terminach trwania procesu (przywołuje   

i zachowuje jedynie przepisy kan. 1630-1633 

obowiązujące przy terminach zgłaszania ewen-

tualnej apelacji), jednakże — skoro causa motiva 

skłaniająca do wydania nowych przepisów spro-

wadzała się m.in do jego zdecydowanego skróce-

nia i przyspieszenia — we wszystkich przepisach 

MIDI jest mowa, by sąd sprawę przyjął                 

i „niezwłocznie” ją rozpatrzył; gdyby została 

wniesiona apelacja (a nie ma takiej potrzeby, 

wszak obowiązek dwuinstancyjności został znie-

siony) należy ją quam primum rozpatrzyć i albo 

uwzględnić, albo odrzucić; a wyrok — gdy tylko 

stanie się wykonalny — należy „natychmiast” 

notyfikować stronom i ordynariuszowi miejsca, 

w którym małżeństwo zostało zawarte. To 

wszystko jednoznacznie wskazuje — biorąc rów-

nież pod uwagę fakt, że nie będzie już obowiąz-

ku składania niejako z urzędu przez obrońcę 

węzła małżeńskiego apelacji do sądu II instancji 

w przypadku stwierdzenia w pierwszej instancji 

nieważności węzła — że procesy o stwierdzenie 

nieważności małżeństwa winny być zdecydowa-

nie szybciej finalizowane. 
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Reżyserami filmu są dwaj bracia Andrew 

Erwin i Jon Erwin, a scenariusz był zainspirowa-

ny życiem Gianny Jessen – działaczki pro-life, 

która przeżyła aborcję. Opowiada on historię 

chrześcijańskiej nastolatki Hannah (Rachel 

Hendrix), która od dzieciństwa boryka się z wie-

loma problemami zdrowotnymi, a także emocjo-

nalnymi, m.in. ma trudności w relacjach z ró-

wieśnikami. Jednocześnie doświadcza we-

wnętrznego smutku, którego źródła nie potrafi 

określić. I nagle jej świat wywraca się do góry 

nogami: dowiaduje się, że jest adoptowana, a jej 

biologiczna matka próbowała przerwać ciążę, 

jednak  Hannah przeżyła wraz ze swoim bratem 

bliźniakiem (który kilka miesięcy później nieste-

ty zmarł). Wstrząśnięta i zagubiona wyrusza       

w drogę, by odnaleźć swoją rodzicielkę. Towa-

rzyszy jej w tym przyjaciel z dzieciństwa Jason 

(Jason Burkey). Dziewczyna w czasie podróży 

wciąż szuka odpowiedzi na to dręczące ją pyta-

nie, kim jest, konfrontuje się sama ze sobą,         

z rówieśnikami, z wartościami, które wyznaje,    

a także ze swoją biologiczną matką, którą w koń-

cu spotyka twarzą w twarz... 

 W dramacie October Baby spodobał mi się 

sposób przedstawienia wartości ewangelicznych, 

które nie są proklamowane, ale przeżywane 

K iedy zaproszono mnie do obejrzenia dra-

matu October Baby (polska nazwa Każde 

życie jest cudem) wspomniano, że dotyczy te-

matu aborcji. Spodziewałam się więc, że film 

będzie polemiką pomiędzy zwolennikami „za”     

i „przeciw” przerywaniu ciąży, swoistą walką na 

argumenty, którą dzisiaj oglądamy w świecie. 

Tymczasem kwestia aborcji w tej ekranizacji 

jest tylko tłem dla ukazania wzruszającej histo-

rii dziewczyny próbującej odnaleźć odpowiedź 

na pytanie: ,,Kim jestem?”.  

tekst  

 

s. Małgorzata Lech SAC 

W dramacie October Baby spodobał mi się 
sposób przedstawienia wartości ewange-
licznych, które nie są proklamowane, ale 
przeżywane przez Hannah nawet w obliczu 
wewnętrznego cierpienia, którego do-
świadcza. Odnaleźć tu możemy odwagę      
w odkrywaniu trudnej prawdy, życie w czy-
stości, przyjaźń, siłę przebaczenia, szacu-
nek do życia, akceptację krzyża.   

W poszukiwaniu siebie…W poszukiwaniu siebie…W poszukiwaniu siebie…   
recenzja filmu:recenzja filmu:recenzja filmu:   
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przez Hannah nawet w obliczu wewnętrznego 

cierpienia, którego doświadcza. Odnaleźć tu 

możemy odwagę w odkrywaniu trudnej prawdy, 

życie w czystości, przyjaźń, siłę przebaczenia, 

szacunek do życia, akceptację krzyża.  Niezwy-

kle ciepłym bohaterem jest przyjaciel Hannah 

Jason, który towarzyszy jej przez całe życie,        

a szczególnie w najtrudniejszych momentach; 

towarzyszy jej w zmaganiach, słucha jej bólu, 

zna ją lepiej niż ktokolwiek inny. Może być on 

dla nas przykładem wiernej przyjaźni i miłości. 

Pięknem w relacji tych dwojga jest  życie w czy-

stości nawet wtedy, gdy ich przyjaźń przeradza 

się w miłość.  

Film z pewnością nie pozostawi widza obo-

jętnym – sugestywnie oddaje dramat Hannah, 

jej rozterki, także ból adopcyjnych rodziców 

przeżywających cierpienie córki, ale ma też kil-

ka mankamentów. Według mnie jest zbyt ideali-

styczny. Dziewczyna po wielu latach w sposób 

wręcz cudowny w ciągu kilku dni odnajduje 

swoją biologiczną matkę. Pomaga jej policjant, 

który zapamiętał podpis pielęgniarki, która         

z kolei zna imię, nazwisko i obecny adres rodzi-

cieli Hannah! To trochę mocno naciągane, bo    

w rzeczywistości mało prawdopodobne... Musi-

my też pamiętać, że uporanie się z tak wieloma 

problemami i duchowym cierpieniem w praw-

dziwym życiu zajmie o więcej czasu i trudu niż 

filmowej bohaterce. 

Pomimo małych minusów z całą pewnością 

polecałabym każdemu ten film. Podnosi bowiem 

na duchu, dostarcza wielu wzruszeń i umocni 

każdego chrześcijanina na ewangelicznej drodze. 

Wspaniałe jest przesłanie tego filmu. Przypomi-

na nam, że każdy z nas jest cudem i tylko droga 

przebaczenia, a nie nienawiści daje pokój, radość 

i wolność. O wiele więcej wartościowych rzeczy 

ukazuje nam filmowa historia October Baby, 

dlatego zachęcam do obejrzenia. Temu, kto lubi 

muzykę zespołu Hillsong, spodoba się też ścież-

ka dźwiękowa. Dla bardziej wrażliwych radzę 

zaopatrzyć się w paczkę chusteczek oraz czekać 

do końca napisów, gdyż to, co mną najbardziej 

wstrząsnęło, to świadectwo aktorki Shari Rigby, 

która zagrała biologiczną matkę Hannah.  

w każdą niedzielę zapraszamy na:w każdą niedzielę zapraszamy na:w każdą niedzielę zapraszamy na:   
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tekst  

redaktor 

al. Jan Jabłuszewski SAC 

Słowo „tak”, jakie wypowiedziała w 1920 
roku, musiało być jednym z najtrudniej-
szych słów w całym jej życiu. Podobnie jak 
po latach, w 1978 roku, „tak” było najtrud-
niejszym słowem dla jej syna Karola, które-
go zapytano, czy przyjmuje wybór na papie-
ża. Oboje- matka i syn, swoim „fiat” godzili 
się na rezygnację z siebie. Jakby wiedzieli, 
że tylko dzięki temu rodzi się to co wielkie… 
 

T ak rozpoczyna swoją książkę pod tytułem 

„Matka Papieża” pani Milena Kindziuk.     

Na okładce tuż pod zdjęciem matki z synem wid-

nieje napis „poruszająca opowieść o Emilii Woj-

tyłowej”. Nie sposób się z tymi słowami nie zgo-

dzić. Autorka poczyniła wiele starań ku temu, 

byśmy mogli poznać matkę Jana Pawła II. Spo-

tykały ją po drodze trudności, ponieważ zacho-

wało się niewiele dokumentów, czy świadectw     

o Emilii. Jednak dzięki wytężonej pracy autorki 

możemy zapoznać się z historią jej życia, trud-

nościami jakie przeżywała, praktycznie od dnia 

narodzin, aż do jej wczesnej śmierci. 

Co było przyczyną śmierci? To jest właśnie 

tajemnica, o której możemy się dowiedzieć czy-

tając tę książkę. Historia mało znana, podobna 

do historii św. Joanny Beretta Molla, która po-

świeciła swoje życie dla dziecka. Emilia kiedy 

poczęła swoje trzecie dziecko, dowiedziała się, że 

ciąża jest zagrożona. Dziecko może umrzeć, mo-

że umrzeć ona, mogą umrzeć oboje. Z pewnością 

było to dla niej ciężkie doświadczenie, tym     

bardziej, że kilka lat wcześniej w 16 godzin po 

porodzie zmarła jej córeczka. Lekarz propono-

wał aborcję, jednak Emilia podjęła decyzję, że 

urodzi dziecko. Rzeczywiście tak się stało, teraz 

jej syna czcimy jako świętego. Emilia umiera po 

dziewięciu latach po urodzeniu Karola, jednak 

pozostawiła w jego osobie ogromny skarb dla 

całego Kościoła. Zaufała bezgranicznie Bogu. 

Ufność była jej siłą, aż do końca. 

Jan Paweł II zapamiętał swoją matkę, jako 

osobę chorą. Autorka cytując książkę 

„Wadowickie korzenie Karola Wojtyły” stwier-

dza, iż to właśnie od niej przyszły papież nauczył 

się cierpienia. Jest to niesamowita historia miło-

ści i pokory. Miłości, która jest w stanie poświę-

cić swoje życie, by ktoś inny mógł żyć.  

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś 

życie oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13).       

Te słowa Jezusa realizowało wielu świętych.      

Te słowa realizuje każda matka, która decyduje 

się na urodzenie dziecka, pomimo zagrożenia 

własnego życia. Emilia Wojtyłowa na pewno jest 

w tym przykładem! 

Poruszająca szkoła miłościPoruszająca szkoła miłości  



№ 84 

OCTOBER BABY 

49 
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Nasz Prąd   jest czasopismem wydawanym przez alumnów  
Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie.  

Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów, korekty i zmiany tytułów tekstów. Korektę przeprowadzają członkowie redakcji. 
Foto: zdjęcia pochodzą ze zbiorów seminaryjnych, bądź też zostały dostarczone przez autorów artykułów. 

 
Druk: Drukarnia Apostolicum, ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki www.apostolicum.pl 

REDAKCJA 

 
Jeżeli chciałbyś wspomóc nasze  
Seminarium, możesz to uczynić  
przekazując nam 1% podatku,  

który płacisz. Jak to zrobić?  
Wypełniając formularz PIT  

wystarczy wpisać KRS 0000309499,    
a jako cel szczegółowy podać  

WSD Ołtarzew 

 
Drodzy Przyjaciele, Współpracownicy i Dobroczyńcy  

naszego seminarium,  
modlimy się za Was każdego dnia! 

 
Jesteśmy bardzo wdzięczni Wam wszystkim, którzy swoimi  

darami duchowymi i materialnymi utrzymujecie nasze seminarium. 
 

W Waszych intencjach sprawujemy Msze Święte: 
 

 22 stycznia (św. Wincentego Pallottiego): 30 Mszy św. 
 Msze św. wieczyste: codziennie 3 Msze św. 

  codziennie w maju: 18 Mszy św. w intencjach majowych 
 codziennie w listopadzie: 24 Msze św. za zmarłych  
 Msze św. gregoriańskie i Msze św. indywidualne 

 
Bóg zapłać za wszystkie intencje i ofiary! 

Można je wysyłać na adres: 
 

Wyższe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów  
ul. Kilińskiego 20, Ołtarzew  
05-850 Ożarów Mazowiecki 

   
tel. 22 722 10 24; fax 22 722 32 28  

tel./fax do administracji 22 733 85 62  
e-mail: intencje@pallotyni.pl 

 
Pekao S.A. I O/Warszawa, nr konta:  

85 1240 1037 1111 0010 0132 0841 
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