
Szczęść Boże! 

Do niedawna jeszcze w związku ze swoim pełzającym ładem moralnym byłem kompletnie 

nieświadom wielu zjawisk, wielu wewnętrznych batalii, jak i istnienia licznych problemów na łonie 

Kościoła Katolickiego. Faktycznie owa niewiedza wynikała z braku zainteresowania istotnymi 

aspektami życia Kościoła, które (co dzisiaj zaczynam pojmować coraz bardziej) każdy świadomie 

wierzący Katolik powinien gorliwie śledzić, by nie dać zwieść się na manowce oceanowi ziemskich 

pokus XXI wieku. 

Lektura Raportu Krakowskiego i encykliki Pawła VI Humane Vitae uświadomiły mnie przed jak 

trudnym zadaniem stoi w dzisiejszych czasach Kościół, któremu zarzuca się często „nierozsądny 

konserwatyzm”, hipokryzję, fanatyczny autorytaryzm i wiele innych, podobnych kalumni, co w 

rzeczywistości często okazuje się być krzykiem zawiedzionych, a liczących na odstępstwa od drogi 

wiary ludzi łaknących „zalegalizowania” zgubnych dróg.  

Lektura ta uświadomiła mnie przed jak trudnym zadaniem stoi w dzisiejszych czasach Papież, którego 

wieczną misją podczas życia ziemskiego i jako głowy Kościoła jest stanie na straży Prawd Objawionych 

i Nauki Chrystusa.  

Ludzie, w nadziei liczący na nagięcia katolickiej doktryny w kierunku osiągnięć czasów najnowszych, 

zdają się być rozczarowani postawami papieży XX wieku, którzy konsekwentnie mówią: „Nie” aborcji, 

antykoncepcji, eutanazji i innym antyludzkim inwencjom. W istocie jednak nie ma w tym nic 

dziwnego i postawy te papieży jasno tylko potwierdzają fałszywość zarzutów o hipokryzji Kościoła. 

Nauczycielski Urząd Kościoła bowiem nie ustanawia żadnych nowych prawd, ani zasad, a jedynie 

chroni i tłumaczy to, co zostało nam objawione przez Boga tak dawno temu, a w których to zasadach 

nic od tamtej pory się nie zmieniło. Wydając zaś wciąż nowe dokumenty ekumeniczne tłumaczy 

jedynie i przekłada na język bardziej odpowiadający sytuacjom czasów ówczesnych, to co pozostaje 

niezmienne od wieków, a co jest Wolą Boga. 

Czyni to w akcie troskliwego pasterstwa nad Ludem Bożym, który stara się chronić przed fałszem i 

manipulacjom ludzi przewrotnych. 

Katolicka etyka małżeńska zaś jako szczególnie istotny i zarazem drażliwy temat jest dzisiaj jednym z 

częstszych przyczyn podziałów. Temat szczególnie istotny, bo odnoszący się zarówno do 

jednostkowego pojęcia godności człowieka, jak i do udziału kobiety i mężczyzny w Stwórczym Planie 

samego Boga. Drażliwy natomiast ponieważ w przeciwieństwie do zagadnień natury ekonomicznej, 

czy społecznej, gdzie masowe zjawiska mają wpływ na jednostki 1, zawiera on w sobie wyzwania dla 

każdego poszczególnego człowieka ( gdzie zupełnie na odwrót, moralność każdego pojedynczego 

człowieka rzutuje, na moralność rodziny, ta zaś na moralność większych jeszcze wspólnot ludzi). 

Wiele przeto środowisk uważa, że Kościół nie ma prawa do tego stopnia ingerować w życie wiernych i 

że w sprawach tak „niejasnych” w sensie etyki moralności małżeńskiej, każde poszczególne 

małżeństwo powinno kierować się swoim sumieniem.  

                                                           
1
 Np. słaba koniunktura wynikająca z ogólnego stanu gospodarki w danym państwie, czy regionie wpływająca 

na ubóstwo poszczególnych obywateli. 



Co jednak również zrozumiałem dzięki tekstowi encykliki i Raportu Krakowskiego jest to niestety 

wykorzystywanie sumienia, (które jest niesamowitym darem od Boga) jako  narzędzia 

usprawiedliwiającego chęć indywidualnego interpretowania Nauki Kościoła.  Jest ono owszem 

kompasem, pomagającym interpretować Wolę Bożą, jednak jak każdy dar, dany nam przez Pana 

podlega on zepsuciu wynikającym z naszej upadłej natury. Sumienie, nasza seksualność, nasza 

wrodzona pasja odkrywania, nasza inteligencja – wszystkie te dary są od Pana, jednak każdy z nich 

bez stałej pracy nad sobą może zostać przez człowieka zmarnowany, a jego błędne pojmowanie może 

sprowadzić na manowce. 

 Sumienie nie jest samo w sobie narzędziem determinującym jakieś nowe prawdy, jest jedynie ich 

tłumaczem, lecz może być błędnie przez człowieka odczytane, szczególnie w sprawach zawiłych przy 

braku współpracy z łaską. Seksualność z kolei jest darem, który w miłości małżeńskiej wprowadza 

parę w misterium Stworzenia i czyni męża i żonę na mocy sakramentu nierozerwalnym związkiem 

dwóch dusz, które stają się w akcie małżeńskim również jednym ciałem by służyć Panu w Jego 

Stwórczym Planie. Seksualność jednak także, może być opacznie przez człowieka rozumiana, 

prowadząc do wypaczenia tego, co Boże będąc przyczyną wielu upadków, i szczególnie silnych 

zranień między ludźmi. 

Przy błędnym pojmowaniu seksualności poprzestanę, chcąc odnieść się do wielkiej nauki jaką 

wyniosłem, dzięki przeczytaniu Raportu Krakowskiego i tekstu encykliki Humane Vitae. 

Otóż najprostszym uzasadnieniem dla odrzucenia praktyk antykoncepcyjnych wszelakiego rodzaju 

jakie udało mi się wyciągnąć z tej lektury jest potrzeba posłuszeństwa wobec Woli Pana. Każdy 

pragnący przybliżyć się do zbawienia Katolik, jest prawdopodobnie skłonny zgodzić się, że 

posłuszeństwo wobec Boga i umiłowanie Go całą swoją siłą to elementy życia w wierze, które 

niezbędne są do Zbawienia. Księga Rodzaju wyraźnie stwierdza, że wolą Boga jest, aby mężczyzna i 

kobieta łączyli się w akcie małżeńskim, aby dawać życie nowym pokoleniom, które są owocem ich 

szczególnej komunii ciała i ducha, wynikającej z ich wzajemnej miłości i miłości do Boga.  

Jest więc małżeństwo powołane do dwóch misji. Wzajemnego oddania i służby w miłości, i dawania 

światu potomstwa: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała 

niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta.” (Rdz 2,23) Wynika z tego, że mężczyzna w pewien 

sposób otrzymał kobietę jako kawałek siebie uformowany przez Boga: „Dlatego to mężczyzna 

opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.” 

(Rdz2,24) Z czego wynika, że wolą Boga jest aby ta cielesna i duchowa komunia była istotą związku 

małżeńskiego. Aby łączyć ponownie w całość stworzonych ludzi. 

Jawne obezpłodnienie aktu małżeńskiego odbiera mu jedną z jego dwu funkcji, które razem 

współistniejąc tworzą akt moralny i miły Bogu. Nie może człowiek tego, co Bóg przeznaczył do 

konkretnych celów w Planie Stworzenia rozdzielać na części i stosować wybiórczo, gdyż nie jest to już 

wypełnianie woli Boga, lecz samowolne postępowanie, świadczące o nieładzie moralnym. Zawsze 

tam gdzie człowiek w swej pysze próbuje odrywać jeden składnik od drugiego z substancji 

zaplanowanych przez Boga, jako nierozerwalne, powstaje forma wypaczona i niemiła Bogu. Próba 

interpretowania przez ludzi proklamujących rozwiązłość obyczajową ciała ludzkiego jako bytu 

niezależnego od ducha jest w tym momencie podobnym błądzeniem jak w przypadku próby 

oderwania funkcji miłosnego oddania się w akcie małżeńskim od jego prokreatywnej funkcji. 



Niektórzy z kolei rzekomą moralność aktu jawnego obezpłodnienia stosunku płciowego w 

małżeństwie próbują tłumaczyć poprzez całościowe ujęcie wszystkich aktów płciowych w 

małżeństwie, z których te obezpłodnione występują obok tych płodnych a zatem spełniony zostaje 

Plan Stwórczy. Otóż to, że samowola i sprzeciwianie się woli Boga,2 przeplatany płodnymi stosunkami 

w żadnym razie nie usprawiedliwia tych pierwszych Do Zbawienia na nic zda się rachunek, czy bilans 

uczynków dobrych do złych, lecz świadomy akt nawrócenia, który z samego założenia jest aktem 

absolutnym, nie częściowym. Nie można stosować się do Boskich przykazów częściowo, czy 

wybiórczo. Złoczyńca, nawróciwszy się na łoży śmierci zostanie zbawiony, jak i sprawiedliwy, który 

zbłądzi i zacznie grzeszyć zuchwale licząc na ułaskawienie z powodu dawnej prawości osądzony może 

zostać surowo. (Ez 18, 26-28). 

Jednoczeście Pismo Święte zawiera też fragmenty, które bezpośrednio potępiają stosunki celowo 

obezpłodnione: „Jeżeli mężczyzna obcuje z kobietą wylewając nasienie to oboje wykąpią się w wodzie 

i będą nieczyści aż do wieczora.” (Kpł 15,18)  

Dzięki lekturze Raportu Krakowskiego i encykliki Pawła VI Humane Vitae wielu młodych ludzi ma 

szanse prawdziwie przekonać się do co słuszności stanowiska Kościoła w kwestiach etyki Małżeńskiej, 

łatwiej będzie im również uniknąć manipulacji koncernów, zarabiających olbrzymie kwoty na 

sprzedaży środków antykoncepcyjnych, których priorytetem nie jest bynajmniej człowiek, lecz 

konsumpcjonizm sprzedawany w pseudoprohumanistycznych opakowaniach. Zanurzając się także 

dogłębnie w argumentację Nauczycielskiego Urzędu Kościoła łatwiej im będzie świadczyć te 

konieczne prawdy, tłumacząc je braciom w wierze i broniąc je przed ludźmi wyznającymi inne 

stanowisko. 
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 Ażeby stosunek małżeński był płodny. 


