
2. Bóg jest miłością
Załącznik 1

GRUPA I – 1 J 4, 16-21

Myśmy poznali i uwierzyli miłości, 
jaką Bóg ma ku nam. 
Bóg jest miłością: 
kto trwa w miłości, trwa w Bogu, 
a Bóg trwa w nim. 
Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, 
że mamy pełną ufność na dzień sądu, 
ponieważ tak, jak On jest [w niebie], 
i my jesteśmy na tym świecie. 
W miłości nie ma lęku, 
lecz doskonała miłość usuwa lęk, 
ponieważ lęk kojarzy się z karą. 
Ten zaś, kto się lęka, 
nie wydoskonalił się w miłości. 
O źródle miłości 
My miłujemy [Boga], 
ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. 
Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, 
albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, 
nie może miłować Boga, którego nie widzi. 
Takie zaś mamy od Niego przykazanie, 
aby ten, kto miłuje Boga, 
miłował też i brata swego.

GRUPA II – Kor 13, 1-13 – Hymn o miłości

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, 
a miłości bym nie miał, 
stałbym się jak miedź brzęcząca 
albo cymbał brzmiący. 
Gdybym też miał dar prorokowania 
i znał wszystkie tajemnice, 
i posiadał wszelką wiedzę, 
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił. 
a miłości bym nie miał, 
byłbym niczym. 



I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, 
a ciało wystawił na spalenie, 
lecz miłości bym nie miał, 
nic bym nie zyskał. 
Miłość cierpliwa jest, 
łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości, 
nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą; 
nie dopuszcza się bezwstydu, 
nie szuka swego, 
nie unosi się gniewem, 
nie pamięta złego; 
nie cieszy się z niesprawiedliwości, 
lecz współweseli się z prawdą. 
wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy, 
we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma. 
Miłość nigdy nie ustaje, 
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą, 
albo jak dar języków, który zniknie, 
lub jak wiedza, której zabraknie. 
Po części bowiem tylko poznajemy, 
po części prorokujemy. 
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, 
zniknie to, co jest tylko częściowe. 
Gdy byłem dzieckiem, 
mówiłem jak dziecko, 
czułem jak dziecko, 
myślałem jak dziecko. 
Kiedy zaś stałem się mężem, 
wyzbyłem się tego, co dziecięce. 
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; 
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: 
Teraz poznaję po części, 
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. 
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: 
z nich zaś największa jest miłość.



GRUPA III – Benedykt XVI, encyklika Deus Caritas Est

1. „Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” 
(1 J 4, 16). Słowa z Pierwszego Listu św. Jana wyrażają ze szczególną jasnością istotę 
wiary chrześcijańskiej: chrześcijański obraz Boga i wynikający z niego obraz człowie-
ka i jego drogi. Oprócz tego, w tym samym wierszu, św. Jan daje nam jakby zwięzłą 
zasadę chrześcijańskiego życia: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku 
nam”.

Uwierzyliśmy miłości Boga – tak chrześcijanin może wyrazić podstawową opcję 
swego życia. U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś 
wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu 
nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. Św. Jan przedstawił 
w swojej Ewangelii to wydarzenie w następujących słowach: „Tak bowiem Bóg umi-
łował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy (...) 
miał życie wieczne” (3, 16). Wiara chrześcijańska, uznając miłość jako swoją główną 
zasadę, przyjęła to, co stanowiło istotę wiary Izraela, a równocześnie nadała temu 
nową głębię i zasięg. Wierzący Izraelita faktycznie modli się codziennie słowami 
Księgi Powtórzonego Prawa, wiedząc, że w nich jest zawarta istota jego egzystencji: 
„Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedynie. Będziesz więc miłował 
Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych 
sił” (6, 4-5). Jezus połączył w jedno przykazanie te dwa: przykazanie miłości Boga 
i przykazanie miłości bliźniego zawarte w Księdze Kapłańskiej: „Będziesz miłował 
bliźniego jak siebie samego” (19, 18; por. Mk 12, 29-31). Ponieważ Bóg pierwszy nas 
umiłował (por. 1 J 4, 10), miłość nie jest już przykazaniem, ale odpowiedzią na dar 
miłości, z jaką Bóg do nas przychodzi.

DCE 1

Grupa IV – Ich Troje, „Bóg jest Miłością”

Tak daleko nam do prawdy, choć wyciąga do nas dłoń
Nie musimy za nią płacić, a i tak gardzimy nią
A może by tak każdy przestał się jej w końcu wstydzić
Podniósł wzrok do góry, stanął twarzą w twarz
Uwierz mi, zobaczysz mądrość, której jeszcze dziś nie widzisz
Że to Bóg jest miłością Twą

Mój Bóg jest miłością, kocha mnie
Prowadzi mądrością swą
On i tylko On
Mój Bóg jest miłością mą



Co musiało by się zdarzyć, by zrozumiał każdy z Was
/Bóg jest miłością mą/
Że to, czego wciąż szukamy, jest od dawna w samych nas
/Bóg jest miłością mą/
Może wystarczy po prostu cię obudzić
Podnieść z ziemi, wtedy sam odnajdziesz sens
Bo to najważniejsze, w tym największa mądrość
Twój Bóg jest miłością Twą

Mój Bóg jest miłością, kocha mnie
Prowadzi mądrością swą
On i tylko On
Mój Bóg jest miłością mą

Mój Bóg jest wspaniały, rządzi nam
Miłością, mądrością, bym mógł
Z nim być, w nim trwać
Wspaniały jest ten mój Bóg

Mój Bóg jest miłością, kocha mnie
Nie straszna mi żadna z burz
Poprowadź mnie
Mój Panie TOTUS TUUS

Mój Bóg jest miłością, kocha mnie
Prowadzi mądrością swą
On i tylko On
Mój Bóg jest miłością mą

Mój Bóg jest miłością mą
Mój Bóg jest miłością mą

Tekst: Michał Wiśniewski
Muzyka: Rich Mullins

Źródło: http://www.tekstowo.pl/piosenka,ich_troje,bog_jest_miloscia.html (dostęp: 9.05.2014), 
http://youtube/GBGFSutiX3Q (dostęp: 9.05.2014).



GRUPA V – Wątpliwości Basi

Nie mam już sił, proszę Księdza, już nie potrafię, już nie mogę. Bóg jest Miłością, 
ale ja nie zbliżam się do Niego, bo się Go boję, bo On mnie nie kocha, nie może 
mnie kochać, nikt nie może! Już więcej nie zniosę tego, nie mam już miejsca w sercu 
na dalszy ból zadawany. Co mi pozostało, tylko to, by dokąd mogę, uspokajać się 
relanium i nic więcej. Już wszystko we mnie jest tak pełne... Poddaję się, już nie mogę 
więcej. Pozdrawiam Księdza serdecznie. Basia.

Źródło: http://pierzchalski.ecclesia.org.pl/index.php?page=10&id=10-01&sz=&pyt=152
(dostęp 25.04.2014)

GRUPA VI – Wątpliwości Karola

Czy Bóg na kogoś takiego jak ja jeszcze czeka? Przecież tyle zła narobiłem. Tak 
naprawdę w sumie cały czas mam Go gdzieś. Ale jak mam się nawrócić, skoro On nic 
nie robi, żeby pokazać mi, że mnie kocha i Mu zależy? Przecież On, jeśli jest, to wie 
najlepiej, czego ja potrzebuję i czego mi brakuje. Więc czemu nie chce mi tego dać 
i mnie uszczęśliwić? Nie wierzę, że mnie kocha, że jest Miłością. Trudno w to wie-
rzyć. Skąd to całe zło w moim życiu? Przecież On podobno jest Panem wszystkiego. 
Wiec jak mam wierzyć w Jego miłość, skoro cały czas obwiniam Go za to, jakie jest 
moje życie? Co ja mogłem? To on postawił mnie w takim środowisku. I ja mam Go 
za to kochać? Za co? Za ból? Za cierpienie? Jak mam uwierzyć w Jego miłość, że On 
chce dobrze, skoro widzę, jak moje życie wyglądało i wygląda? Ile doświadczyłem? 
Ile razy robiłem sobie krzywdę? I gdzie w tym wszystkim Jego miłość? Gdzie?

Źródło: zasłyszane

.



Załącznik 2

Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł 
wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotni-
kami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, 
zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mo-
jej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około 
godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, 
spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” 
Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy!” A gdy 
nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników 
i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych!”  Przyszli najęci 
około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, 
że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw 
gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, 
którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, 
nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! 
Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze 
swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni 
będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. 

Mt 20, 1-16

Źródło: http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=263 (dostęp: 18.05.2014).



3. Miłość niejedno ma imię
Załącznik 1

Zakochanie Miłość

Różnice między zakochaniem a miłością



Załącznik 2

Z CZYM KOJARZY CI SIĘ MIŁOŚĆ?
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Różnice między zakochaniem a miłością: 
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5. Miłość przez różowe okulary
Załącznik 1

OGARNIAJĄCA CAŁEGO CZŁOWIEKA

SKŁANIAJĄCA DO POPRAWY

ZBLIŻAJĄCA DO BOGA

NIEOPIERAJĄCA SIĘ NA SZANTAŻU

ZWIEKSZAJĄCA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

OPARTA NA PRAWDZIE

NIEŻĄDAJĄCA DOWODU

DLA SEKSU

WYNIKAJĄCA Z KRÓTKIEJ ZNAJOMOŚCI

DLA PIENIĘDZY

PEŁNA KONFLIKTÓW

POWSTAŁA, BY ZROBIĆ KOMUŚ NA ZŁOŚĆ

BEZ UKIERUNKOWANIA NA MAŁŻEŃSTWO

POWODUJĄCA ODDALENIE OD BOGA



6. Miłuj bliźniego jak siebie samego
Załącznik 1

Napisy do plansz z greckimi określeniami miłości

eros
ἔρως
storge
στοργή



filia
φιλία
agape
ἀγάπη



7. Bóg daje – ja wybieram
Załącznik 1

Jakich życiowych wyborów musi dokonywać człowiek?
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Załącznik 1 

Jakich życiowych wyborów musi dokonywać człowiek? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Załącznik 2 
 
GRUPA I  

1. Przeanalizuj fragment Pisma Świętego – Rdz 12, 1-8 (Abraham). 
2. Na podstawie tekstu odpowiedz na następujące pytania: 
 Co Bóg w tej sytuacji chce nam powiedzieć?, 
 Co było zaskakujące, czego się nie spodziewaliśmy?,  
 Czego Bóg od nas oczekuje?,  
 Co powinniśmy zrobić?.  

 
GRUPA II  
      1. Przeanalizuj fragment Pisma Świętego – Jon 1,1-2,1; 3,1-3 (Jonasz). 
      2. Na podstawie tekstu odpowiedz na następujące pytania: 
  Co Bóg w tej sytuacji chce nam powiedzieć?, 

  

 
 



Załącznik 2

GRUPA I
1. Przeanalizuj fragment Pisma Świętego – Rdz 12, 1-8 (Abraham).
2. Na podstawie tekstu odpowiedz na następujące pytania:
•	 co Bóg w tej sytuacji chce nam powiedzieć?
•	 co było zaskakujące, czego się nie spodziewaliśmy?
•	 czego Bóg od nas oczekuje?
•	 co powinniśmy zrobić?

GRUPA II
1. Przeanalizuj fragment Pisma Świętego – Jon 1, 1-2, 1; 3, 1-3 ( Jonasz).
2. Na podstawie tekstu odpowiedz na następujące pytania:
•	 co Bóg w tej sytuacji chce nam powiedzieć
•	  co było zaskakujące, czego się nie spodziewaliśmy?
•	  czego Bóg od nas oczekuje?
•	 co powinniśmy zrobić?

GRUPA III
1. Przeanalizuj fragment Pisma Świętego – Łk 1, 26-38 (Maryja).
2. Na podstawie tekstu odpowiedz na następujące pytania:
•	  co Bóg w tej sytuacji chce nam powiedzieć?
•	  co było zaskakujące, czego się nie spodziewaliśmy?
•	  czego Bóg od nas oczekuje?
•	 co powinniśmy zrobić?

GRUPA IV
1. Przeanalizuj fragment Pisma Świętego – Mt 1, 18-24 ( Józef ).
2. Na podstawie tekstu odpowiedz na następujące pytania:
•	  co Bóg w tej sytuacji chce nam powiedzieć?
•	  co było zaskakujące, czego się nie spodziewaliśmy?
•	  czego Bóg od nas oczekuje?
•	 co powinniśmy zrobić?

GRUPA V
1. Przeanalizuj fragment Pisma Świętego – Mt 9, 9-13 (Mateusz).
2. Na podstawie tekstu odpowiedz na następujące pytania:
•	  co Bóg w tej sytuacji chce nam powiedzieć?
•	  co było zaskakujące, czego się nie spodziewaliśmy?
•	  czego Bóg od nas oczekuje?
•	 co powinniśmy zrobić?



8. Drogi życia – rodzina
Załącznik 1

MAŁŻEŃSTWO

1. Definicja 2. Metafora, porównanie

3. Schemat graficzny 4. Hasło reklamowe



Załącznik 2

PRZEPIS NA PLACEK DROŻDŻOWY

Ciasto: 250 g cukru,  250 g masła, 5 jaj, 500 ml mleka, 1,2 kg mąki, 100 g 
drożdży, cukier waniliowy, 0,5 łyżeczki soli, ew. skórka pomarańczowa i rodzynki. 
Kruszonka: 100 g mąki, 50 g cukru, 50 g masła.

Przygotować rozczyn z letniego mleka, pokruszonych drożdży i łyżeczki cukru. 
Rozczyn zostawić w ciepłym miejscu. Mąkę przesiać i połowę przesypać do miski, 
w której będzie się wyrabiać ciasto, wlać do niej wyrośnięty rozczyn i wymieszać. 
Pozostawić w ciepłym miejscu do ponownego wyrośnięcia.

Przygotować blachę – wysmarować ją masłem, można też posypać ją mąką. Zrobić 
kruszonkę z rozgrzanego masła, mąki i cukru. Wypełnić blachę ciastem do połowy 
wysokości, posmarować roztrzepanym jajkiem i posypać kruszonką. Przykryć czystą 
bawełnianą ściereczką i zostawić w ciepłym miejscu do ponownego wyrośnięcia.

Wstawić do nagrzanego piekarnika na ok. 1 h i piec w temp. 180°C. Nie otwierać 
piekarnika na początku pieczenia, żeby ciasto nie opadło. Gdy już się zarumieni, 
przykryć je papierem, żeby nie spalić kruszonki. Przed wyjęciem sprawdzić patycz-
kiem, czy już jest upieczone.



9. Drogi życia – kapłaństwo
Załącznik 1

1. Wymień czterech hierarchów Kościoła (urzędy).
2. Wymień trzech hierarchów Kościoła (nazwiska).
3. Wymień stopnie święceń kapłańskich.
4. Co to jest formacja kapłańska?
5. Na czym polega formacja kapłańska?
6. Kto ustanowił sakrament kapłaństwa?
7. Kiedy został ustanowiony sakrament kapłaństwa?
8. Co oznacza pojęcie In persona Christi?

Załącznik 2

CECHY KAPŁANA

1. Nawiązuje relacje z ludźmi, rozmawia z nimi.
2. Daje świadectwo swoim życiem.
3. Nie jest przygnębiony swoim kapłaństwem.
4. Podejmuje różne formy ewangelizacji.
5. Wrażliwy.
6. Swobodny w relacji z ludźmi.
7. Wierzący.
8. Poważny.
9. Wykształcony.
10. Wesoły.
11. Angażujący się w życie polityczne kraju.
12. Wspierający rodziny.
13. Bez własnego majątku (ubogi).
14. Wspierający materialnie potrzebujących.
15. Dobry spowiednik.
16. Dobry kaznodzieja.
17. Dyspozycyjny.
18. Sympatyczny.
19. Dobry organizator.
20. Wzór godny naśladowania.
21. Medialny.
22. Przystojny.
23. (Uczeń może podać trzy swoje propozycje cech).
24. 
25. 



10. Drogi życia – osoby konsekrowane
Załącznik 1

Była słynną modelką, u szczytu kariery została zakonnicą. Jak mówi Olalla Oli-
veros: „Jezus zapytał, czy pójdę za nim, a ja nie mogłam odmówić”.

Olalla Oliveros była znaną i niezwykle popularną hiszpańską modelką. W gaze-
tach było mnóstwo jej zdjęć, występowała w reklamach telewizyjnych i grała w po-
pularnych serialach. W wieku 36 lat była u szczytu kariery i wtedy zupełnie zmieniła 
swoje życie. Została zakonnicą. Jak sama mówi, poczuła powołanie. „Pan się nigdy 
nie myli. Jezus zapytał, czy podążę za nim, a ja nie mogłam odmówić” – powiedziała 
Olalla Oliveros. Jak twierdzi, to najlepsze wytłumaczenie jej decyzji, która dla wielu 
osób jest niezrozumiała, a nawet szokująca. Modelka swoje powołanie porównała do 
castingu, tylko że – jak tłumaczy – tym razem nie została wybrana ani do filmu, ani 
do reklamy, ale Jezus wybrał ją do bycia zakonnicą. Olalla wstąpiła do hiszpańskiego 
zakonu Świętego Michała. Niezbyt chętnie opowiada o swoim życiu, chce być zwykłą 
zakonnicą i to jest dla niej teraz najważniejsze. Przyznała jednak, że jej rodzina i byłe 
środowisko zawodowe nie rozumieją jej powołania i wielkiego pragnienia wstąpienia 
do klasztoru (…) Olalla nigdy wcześniej nawet o tym nie pomyślała [o zakonie]. 
Marzyła o byciu aktorką i była bardzo blisko spełnienia swojego marzenia. Jak mówi 
Olalla, na powołanie trzeba odpowiedzieć: TAK.

Autorka: Agnieszka Ponikiewska
Źródło: http://wpolityce.pl/lifestyle/197877-byla-slynna-modelka-u-szczytu-kariery-zostala-zakonnica-

jak-mowi-olalla-oliveros-jezus-zapytal-czy-pojde-za-nim-a-ja-nie-moglam-odmowic 
(dostęp: 01.06.2014).



Załącznik 2 
Załącznik 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://wpolityce.pl/lifestyle/197877‐byla‐slynna‐modelka‐u‐szczytu‐kariery‐zostala‐
zakonnica‐jak‐mowi‐olalla‐oliveros‐jezus‐zapytal‐czy‐pojde‐za‐nim‐a‐ja‐nie‐moglam‐odmowic 

(dostęp: 01.06.2014). 

 

 

 

11. DROGI ŻYCIA – APOSTOLSTWO 
ŚWIECKICH 

 
 

Dodaj swój komentarz: 

 

Nauczyciel może wykorzystać zdjęcia Olalli jako modelki i zakonnicy, które znaj-
dują się na stronie internetowej: http://wpolityce.pl/lifestyle/197877-byla-slynna-
modelka-u-szczytu-kariery-zostala-zakonnica-jak-mowi-olalla-oliveros-jezus-
zapytal-czy-pojde-za-nim-a-ja-nie-moglam-odmowic (dostęp: 01.06.2014).



11. Drogi życia – apostolstwo świeckich
Załącznik 1

Wybrane fragmenty nauczania Kościoła na temat roli świeckich

1. Kościół (nie tylko katolicy świeccy) może też rozciągać swój wpływ na rze-
czywistość świecką – pozostawiając ją świecką, a równocześnie wprowadzając w nią 
uświęcenie, o którym mówi Sobór – przez ożywienie zasad chrześcijańskich, któ-
re choć w swym znaczeniu pionowym, to jest w odniesieniu do celu najwyższego 
i ostatecznego ludzkości, są religijne i nadprzyrodzone, to w swojej skuteczności, na-
zywanej dziś poziomą, czyli ziemską, są w najwyższym stopniu ludzkie; są wytłuma-
czeniem, niewyczerpaną żywotnością, uwzniośleniem życia ludzkiego jako takiego. 
Sobór mówił w związku z tym o „wzajemnym przenikaniu się państwa ziemskiego 
i niebiańskiego (...), aby rodzina ludzka i jej historia stawały się bardziej ludzkie”. 
Sobór przypomina również katolikom świeckim, że „mają czynną rolę do odegrania 
w całości życia Kościoła, nie tylko są obowiązani przepajać świat duchem chrześci-
jańskim, lecz też są powołani i do tego, aby we wszystkim pośród wspólnoty ludzkiej 
byli świadkami Chrystusa”.

W tym właśnie sensie Kościół, a szczególnie katolicy świeccy, udzielają światu 
nowego stopnia uświęcenia. Nie wprowadzają weń znaków specyficznie świętych 
i religijnych (które w pewnych formach i okolicznościach mogą również być wła-
ściwe), ale porządkują go przez wykonywanie apostolstwa w wierze, nadziei i miło-
ści dla Królestwa Bożego. To jest świętość, która promieniuje na świat i w świecie. 
I niech będzie to powołaniem naszych czasów dla nas wszystkich.

Paweł VI, Rozważanie w czasie Audiencji Generalnej, Rzym, 23 kwietnia 1969 r.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/audiencje/ag_23041969.html 

(dostęp: 02.06.2014).

2. Każdy człowiek świecki winien być wobec świata świadkiem zmartwychwsta-
nia i życia Pana Jezusa i znakiem Boga żywego.

II Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, 38.



3. Na mocy wspólnej godności Chrztu świecki jest współodpowiedzialny, wraz 
z kapłanami, zakonnikami i zakonnicami, za misję Kościoła. Ale wypływająca 
z Chrztu wspólna dla wszystkich godność posiada w odniesieniu do świeckich pe-
wien rys specyficzny, który odróżnia ich, aczkolwiek nie odgradza od kapłana, zakonnika 
czy zakonnicy. Zgodnie z określeniem Soboru Watykańskiego II, „właściwością spe-
cyficzną laików jest ich charakter świecki”. (...)

Oczywiście, wszyscy członkowie Kościoła mają swój udział w jego świeckim wy-
miarze. Udział ten posiada jednak wielorakie formy. Zwłaszcza w przypadku świec-
kich odznacza się on pod względem realizacji i spełnianej funkcji pewną — mówiąc 
słowami Soboru — „specyficzną właściwością”. Właściwość tę określa się mianem 
„charakteru świeckiego”. (...) „świat” staje się polem i narzędziem ludzi świeckich w re-
alizacji ich chrześcijańskiego powołania, sam bowiem przeznaczony jest na to, by wy-
sławiać Boga Ojca w Chrystusie.

Św. Jan Paweł II, Christifideles laici, 15.

4. Świeccy mogą spełniać rozmaite posługi, urzędy i funkcje, przysługujące im 
w obrębie liturgii, przekazywania wiary i wewnątrz pasterskich struktur Kościoła, 
czyniąc to w zgodzie ze swym specyficznym świeckim powołaniem, które różni się 
od powołania do posługi urzędowej. Przypomina o tym adhortacja Evangelii nun-
tiandi, która w dużej mierze pobudziła świeckich do różnorodnych form współpracy 
w życiu i ewangelizacyjnej misji Kościoła: „Polem właściwym dla ich ewangelizacyj-
nej aktywności jest szeroka i bardzo złożona dziedzina polityki, życia społecznego, 
gospodarki; dalej, dziedzina kultury, nauki i sztuki, stosunków międzynarodowych, 
środków przekazu społecznego; do tego dochodzą niektóre dziedziny szczególnie 
otwarte na ewangelizację, jak miłość, rodzina, wychowanie dzieci i młodzieży, praca 
zawodowa, cierpienia ludzkie. Im więcej będzie ludzi świeckich owianych duchem 
ewangelicznym, odpowiedzialnych za te sprawy, oraz wyraźnie im oddanych, i im 
kompetentniej zdołają je wspierać oraz świadomi będą obowiązku zaangażowania 
wszystkich swoich sił chrześcijańskich – które często zostają ukryte – tym więcej 
wszystkie te sprawy będą służyć budowaniu Królestwa Bożego i przynoszeniu zba-
wienia w Jezusie Chrystusie; nie tracąc czegokolwiek ani nie uszczuplając efektyw-
ności humanistycznej.

Św. Jan Paweł II, Christifideles laici, 23.



5. Całe kraje i narody, w których niegdyś religia i życie chrześcijańskie kwitły 
i dały początek wspólnocie wiary żywej i dynamicznej, dzisiaj wystawione są na cięż-
ką próbę, a niekiedy podlegają procesowi radykalnych przemian wskutek szerzenia 
się zobojętnienia, sekularyzmu i ateizmu. (…) W rezultacie, współczesnego człowie-
ka stojącego w obliczu tajemnic i pytań, na które nie znajduje odpowiedzi, ogarnia 
rozczarowanie i rozpacz lub nawet pokusa wyeliminowania źródła tych problemów 
przez położenie kresu ludzkiemu życiu.

W innych regionach i narodach chrześcijańskie tradycje pobożności i religijności 
ludowej pozostały żywe. Dziś jednak owemu moralnemu i duchowemu dziedzictwu 
grozi roztrwonienie pod wpływem wielorakich procesów, wśród których na pierwszy 
plan wysuwa się proces sekularyzacji i rozwój sekt (…) Jednak warunkiem tego jest 
odtworzenie chrześcijańskiej tkanki samych wspólnot kościelnych w tych krajach 
i narodach.

W owym zadaniu Kościoła ludzie świeccy, na mocy ich uczestnictwa w proroc-
kim urzędzie Chrystusa, biorą pełny udział. Do nich w szczególności należy świad-
czenie o tym, jak wiara chrześcijańska daje jedyną pełną odpowiedź, którą wszyscy 
mniej lub bardziej świadomie przyjmują i której pragną, na problemy i nadzieje, jakie 
życie stawia przed każdym człowiekiem i każdym społeczeństwem. Świeccy mogą 
spełniać to zadanie pod warunkiem, że zdołają przezwyciężyć rozdźwięk pomiędzy 
Ewangelią a własnym życiem, nadając wszystkim swoim działaniom w rodzinie, 
w pracy, na polu społecznym spójność właściwą takiemu życiu, które czerpie na-
tchnienie z Ewangelii i w niej znajduje siłę do tego, by w pełni się realizować.

Pragnę skierować raz jeszcze do wszystkich współczesnych ludzi gorący apel, 
który wyznaczył początek mojej pasterskiej posługi: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, 
otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Otwórzcie dla Jego mocy zbawczej gra-
nice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych, rozległe dziedziny 
kultury, cywilizacji, postępu! Nie lękajcie się! Chrystus wie, «co jest w człowieku». 
On jeden! A dzisiaj człowiek tak często nie wie, co w nim jest, co jest w głębi jego 
umysłu i serca. Tak często jest niepewny sensu swojego życia na ziemi. Szarpie nim 
niepewność, która przeradza się w rozpacz. Pozwólcie zatem – proszę Was, błagam 
Was z pokorą i ufnością – pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. On jeden ma 
słowa życia – tak, życia wiecznego”.

Otwarcie drzwi Chrystusowi, przyjęcie Go w sferę własnego człowieczeństwa 
nie tylko nie jest zagrożeniem dla człowieka, lecz stanowi jedyną drogę wiodącą do 
uznania człowieka w pełni jego prawdy i do wyniesienia jego wartości.

Ta synteza Ewangelii i codziennego życia będzie najwspanialszym i najbardziej 
przekonywającym świadectwem ludzi świeckich, że nie lęk, ale poszukiwanie Chry-
stusa i przylgnięcie doń decydują o stylu życia i wzrastaniu człowieka, o nowych 
sposobach egzystencji, bardziej zgodnych z ludzką godnością.

Człowiek jest kochany przez Boga! Oto proste, a jakże przejmujące Orędzie, 
które Kościół jest winien człowiekowi. Każdy chrześcijanin może i musi słowem oraz 



życiem głosić: Bóg cię kocha, Chrystus przyszedł dla ciebie, Chrystus dla ciebie jest 
„Drogą, i Prawdą, i Życiem!” ( J 7 4, 6).

Ta nowa ewangelizacja, skierowana nie tylko do jednostek, ale do całych grup 
ludzkich żyjących w różnych sytuacjach, środowiskach i kulturach, ma na celu kształ-
towanie dojrzałych wspólnot kościelnych, w których wiara ujawnia się i urzeczywist-
nia w całym swoim pierwotnym znaczeniu jako przylgnięcie do osoby Chrystusa i do 
Jego Ewangelii, jako spotkanie i sakramentalna komunia z Chrystusem, jako życie 
w duchu miłości i służby.

W kształtowaniu tego rodzaju wspólnot kościelnych świeccy uczestniczą nie 
tylko przez aktywny i odpowiedzialny udział w życiu wspólnotowym, a więc przez 
dawanie swego niezastąpionego świadectwa, ale także przez ochocze podejmowanie 
działań misyjnych wobec tych, którzy jeszcze nie wierzą lub którzy nie żyją według 
wiary otrzymanej wraz z Chrztem.

Nowym pokoleniom świeccy winni ofiarować swój cenny i konieczny wkład 
w formie dzieła systematycznej katechezy. Ojcowie synodalni odnieśli się z wdzięcz-
nością do pracy katechetów, przyznając, iż „pełnią oni bardzo odpowiedzialną rolę 
w animacji wspólnot kościelnych”. Oczywiście, rodzice chrześcijańscy są pierwszymi 
i niezastąpionymi katechetami swoich dzieci, do czego uzdalnia ich sakrament Mał-
żeństwa. Wszyscy jednak winniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że każdy ochrzczo-
ny ma „prawo” do nauki wiary, wychowania oraz stałego wspierania w wierze i w ży-
ciu chrześcijańskim.

Św. Jan Paweł II, Christifideles laici, 34.



6. Kościół, odczuwając i przeżywając naglącą dziś potrzebę nowej ewangelizacji, 
nie może uchylać się od stałej misji niesienia Ewangelii ludziom, milionom męż-
czyzn i kobiet, którzy do tej pory nie znają Chrystusa, Odkupiciela człowieka. Wła-
śnie to jest zadaniem specyficznie misyjnym, które Jezus powierzył i codziennie na 
nowo powierza swojemu Kościołowi.

Wkład świeckich, którzy zresztą nie zawiedli na tym polu, jawi się dziś coraz wy-
raźniej jako nieodzowny i cenny. Wezwanie Pana Jezusa: „Idźcie na cały świat” stale 
znajduje oddźwięk we wspaniałomyślnej postawie wielu osób świeckich, gotowych 
porzucić dotychczasowe życie, wykonywaną pracę, własny region czy ojczyznę, by 
udać się – przynajmniej na jakiś czas – na tereny misyjne. Budujące świadectwo go-
rącej miłości do Chrystusa i Kościoła dają także małżonkowie chrześcijańscy, którzy 
naśladując Akwilę i Pryscyllę (por. Dz 18; Iz 16, 3 n.), oddają się aktywnej działalno-
ści na ziemiach misyjnych. Prawdziwie misyjna jest także obecność tych świeckich, 
którzy z różnych przyczyn zamieszkując kraje i obszary, na których dotychczas Ko-
ściół nie jest jeszcze ustabilizowany, dają tam świadectwo swojej wiary.

(…) Świeccy przez osobisty przykład i własną działalność mogą wpłynąć dodat-
nio na polepszenie stosunków pomiędzy wyznawcami różnych religii, co słusznie 
podkreślili Ojcowie synodalni: „Dziś Kościół wszędzie żyje wśród ludzi wyznających 
różne religie (...). Wszyscy wierni, a zwłaszcza ci ludzie świeccy, którzy czy to w swo-
jej ojczyźnie, czy na emigracji, żyją pośród ludów wyznających inną niż oni religię, 
winni być dla tych ludów znakiem Pana Boga i Jego Kościoła w sposób odpowiedni 
do warunków panujących w danym miejscu. Dialog między religiami ma pierwszo-
rzędne znaczenie, gdyż wzbudza miłość i wzajemny szacunek; usuwa, a przynajmniej 
osłabia panujące pośród wyznawców różnych religii uprzedzenia, szerzy jedność 
i przyjaźń między narodami”.

Do tego, aby ewangelizować świat, potrzebni są przede wszystkim ewangeliza-
torzy. Toteż wszyscy, poczynając od rodzin chrześcijańskich, powinniśmy czuć się 
odpowiedzialni za stwarzanie warunków sprzyjających budzeniu i dojrzewaniu spe-
cyficznie misyjnych powołań kapłańskich, zakonnych i świeckich, nigdy nie zanie-
dbując uprzywilejowanego środka, którym w myśl słów samego Jezusa jest modlitwa: 
„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił 
robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 37-38).

Św. Jan Paweł II, Christifideles laici, 35.



7. Świeccy stanowią olbrzymią większość Ludu Bożego. W ich służbie pozostaje 
mniejszość: wyświęceni szafarze. Wzrosła świadomość tożsamości oraz misji oso-
by świeckiej w Kościele. Dysponujemy licznym laikatem, choć nie wystarczającym, 
z głębokim poczuciem wspólnoty, wiernie angażującym się w dzieła miłosierdzia, ka-
techezę, celebrowanie wiary. Ale uświadomienie sobie tej odpowiedzialności laikatu, 
wypływającej z chrztu i bierzmowania, nie przejawia się wszędzie w ten sam sposób. 
W niektórych przypadkach, ponieważ nie zostali uformowani, aby podjąć ważną od-
powiedzialność, w innych, bo – z powodu nadmiernego klerykalizmu, pozostawia-
jącego ich na marginesie decyzji – nie znajdują miejsca w swoich Kościołach party-
kularnych, żeby się wypowiadać i działać. Nawet jeśli zauważa się większe uczestnic-
two wielu w posługach świeckich, zaangażowanie to nie znajduje odzwierciedlenia 
w przenikaniu wartości chrześcijańskich do życia społecznego, politycznego i eko-
nomicznego. Często ogranicza się do zadań wewnątrzkościelnych bez rzeczywistego 
zaangażowania w zastosowanie Ewangelii w dzieło przekształcenia społeczeństwa. 
Formacja świeckich oraz ewangelizacja różnych środowisk zawodowych i intelektu-
alnych stanowią ważne wyzwanie duszpasterskie.

Franciszek, Evangelii Gaudium, 102.

8. Katechizm Kościoła Katolickiego
KKK 940: „Ponieważ właściwością stanu ludzi świeckich jest życie wśród świata 

i spraw doczesnych, dlatego wzywa ich Bóg, by ożywieni duchem chrześcijańskim, 
sprawowali niczym zaczyn swoje apostolstwo w świecie” (Sobór Watykański II, 
konst. Apostolicam actuositatem, 2).

KKK 941: Świeccy uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa; coraz bardziej z Nim 
zjednoczeni, pomnażają łaskę chrztu i bierzmowania we wszystkich wymiarach życia 
osobistego, rodzinnego, społecznego i kościelnego. Urzeczywistniają w ten sposób 
powołanie do świętości, do której są wezwani wszyscy ochrzczeni.

KKK 942: Dzięki swej misji prorockiej świeccy „są też powołani i do tego, aby we 
wszystkim pośród wspólnoty ludzkiej byli świadkami Chrystusa” (Sobór Watykań-
ski II, konst. Gaudium et spes, 43).

KKK 943: Dzięki swej misji królewskiej świeccy mają moc zwyciężania w sobie 
i w świecie panowania grzechu przez wyrzeczenie się siebie oraz przez świętość życia 
(Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 36).

KKK 897: „Pod nazwą świeckich rozumie się (...) wszystkich wiernych chrze-
ścijan nie będących członkami stanu kapłańskiego i stanu zakonnego prawnie usta-
nowionego w Kościele, mianowicie wiernych chrześcijan, którzy jako wcieleni przez 
chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako Lud Boży i uczynieni na swój sposób uczest-
nikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chrystusowego, ze swej 
strony sprawują właściwe całemu ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele 
i w świecie” (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 31).



Powołanie świeckich

KKK 898: „Zadaniem ludzi świeckich, z tytułu właściwego im powołania, jest 
szukać Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli 
Bożej (...). Szczególnym więc ich zadaniem jest tak rozświetlać wszystkie sprawy do-
czesne (...) i tak nimi kierować, aby się ustawicznie dokonywały i rozwijały po myśli 
Chrystusa i aby służyły chwale Stworzyciela i Odkupiciela” (Sobór Watykański II, 
konst. Lumen gentium, 31).

KKK 899: Inicjatywa chrześcijan świeckich jest szczególnie konieczna, gdy cho-
dzi o odkrywanie i poszukiwanie sposobów, by rzeczywistości społeczne, polityczne 
i ekonomiczne przeniknąć wymaganiami nauki i życia chrześcijańskiego. Taka ini-
cjatywa jest zwyczajnym elementem życia Kościoła.

Wierni świeccy zajmują miejsce w pierwszych szeregach Kościoła. Dla nich Ko-
ściół stanowi życiową zasadę społeczności ludzkiej. Dlatego to oni i przede wszyst-
kim oni powinni uświadamiać sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Ko-
ścioła, ale że sami są Kościołem, to znaczy wspólnotą wiernych żyjących na ziemi 
pod jednym przewodnictwem papieża oraz biskupów pozostających z nim w łącz-
ności. Oni są Kościołem (Pius XII, przemówienie z 20 lutego 1946, cytowane przez 
św. Jana Pawła II w adhort. apostolskiej Christifideles laici, 9).

KKK 900: Ponieważ świeccy, jak wszyscy wierni, wezwani są przez Boga do apo-
stolstwa na mocy chrztu i bierzmowania, dlatego mają obowiązek i prawo, indywidu-
alnie lub zjednoczeni w stowarzyszeniach, starania się, by orędzie zbawienia zostało 
poznane i przyjęte przez wszystkich ludzi na całej ziemi. Obowiązek ten jest tym 
bardziej naglący tam, gdzie jedynie przez nich inni ludzie mogą usłyszeć Ewangelię 
i poznać Chrystusa. Ich działalność we wspólnotach eklezjalnych jest tak konieczna, 
że bez niej w większości przypadków apostolstwo pasterzy nie może być w pełni 
skuteczne (Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 33).



Załącznik 2

Kim jest świecki? Co świecki robi w Kościele?



14. Biblijna koncepcja seksualności

Załącznik 1

Fragmenty
Pisma Świętego

Informacje o sferze
seksualnej człowieka

RDZ 1, 28

RDZ 1, 31

RDZ 2, 24

RDZ 2, 18

RDZ 2, 21-23

EF 5, 31-32



Przykładowe odpowiedzi

Fragmenty
Pisma Świętego

Informacje o sferze
seksualnej człowieka

RDZ 1, 28

– pierwszą rzeczą, jaką mieli robić pierwsi ludzie, było 
współżycie seksualne,
– Bóg zaplanował jeden sposób dojścia do posiadania – 
współżycie seksualne.

RDZ 1, 31

– czy Bóg powiedział, że „seks jest brudny” czy że „ma-
cie swobodę seksualną”?
– seks pochodzi od Boga, a wszystko co Bóg uczynił, 
jest dobre.

RDZ 2, 24

– „jedno ciało” oznacza jedność na płaszczyźnie ducho-
wej, umysłowej i emocjonalnej,
– seks łączy osobowości.

RDZ 2, 18

– mężczyzna potrzebuje kogoś do pomocy, potrzebuje 
kobiety.

RDZ 2, 21-23

– mężczyzna dopiero się zachwycił, gdy zobaczył 
kobietę,
– kobieta jest podobna do mężczyzny, ale nie 
identyczna.

EF 5, 31-32

– miłość małżeńska między kobietą a mężczyzną 
jest uobecnieniem na świecie miłości Chrystusa do 
Kościoła. 



15. Kobiety z Wenus, mężczyźni z Marsa
Załącznik 1





16. Czystość – to brzmi dumnie
Załącznik 1

Co zrobić, żeby zachować czystość przedmałżeńską?

Jak jest? Dlaczego nie jest tak, jak być powinno?

Co należy zrobić? Wnioski:



19. Pornografia – pseudonauczycielka seksualności
Załącznik 1

Opracuj antidotum przeciw uzależnieniu się od pornografii:

	…………………………………………..… ,

	…………………………………………….. ,

	……………………………………..…….... ,

	…………………………………………….. ,

	…………………………………………….. ,

	…………………………………………….. ,

	…………………………………………….. .

Źródło grafiki: https://openclipart.org/detail/328/hand-and-syringe-by-johnny_automatic (dostęp: 21.06.2014).



20. Pęd do popędu
Załącznik 1

Masturbacja = nieszczęście
Samogwałt stał się moim życiowym nieszczęściem. Nie podejrzewałem, że „nie-

winne” zabawy ciałem rozpoczęte w wieku 12 lat mogą kończyć się tak źle. Miałem 
nieszczęście doświadczyć wielu złych rzeczy w życiu – nie wyłączając papierosów 
i alkoholu – jednak moją życiową tragedią jest samogwałt. Tak, „samogwałt” – żadne 
tam „onanizowanie się” czy „masturbacja”, jak mówią pseudopsychologowie w pi-
smach typu „Bravo”. Te terminy nie oddają tego, co się czuje wtedy, gdy się to robi. 
Jedynie słowo „samogwałt” oddaje prawdziwy charakter tego czynu. Moje nieszczę-
ście rozpoczęło się w wieku 12 lat, gdy chodziłem do szóstej klasy szkoły podstawo-
wej (pisma typu „Bravo” przyciągają dzieci, bo starszej młodzieży nie przekonują już 
ich wyssane z palca argumenty przemawiające za „pozytywnymi konsekwencjami” 
samogwałtu). Moje „niewinne” zabawy ciałem stały się przyczyną wielkiego zniewo-
lenia. Dzisiaj mam już 20 lat. Kto mógłby przypuszczać, że w wieku 20 lat można 
czuć się staruszkiem, który, zmęczony życiem, z całego serca pragnie dla siebie jak 
najszybszego końca, bo nie potrafi sobie poradzić ze swoim problemem?! Samogwałt 
uzależnia i zniewala, niszcząc zdolność do miłości. Pan Jezus powiedział: „Będziesz 
miłował bliźniego swego, jak siebie samego”, ale jak tu miłować bliźniego, gdy nie 
potrafimy miłować i szanować samego siebie? Potęga tego uzależnienia polega też na 
tym, że jest „wstydliwy” i trudno się do niego przyznać, cóż dopiero rozmawiać o nim 
z kimś bliskim. Od ośmiu lat jestem uzależniony od samogwałtu. Zacząłem jako 
chłopiec, a jako mężczyzna nie potrafię zadać śmierci tej hydrze. Widzę i czuję, jaki 
jestem słaby. Teraz dopiero doceniam czystość czy niewinność. Im dłużej walczę, tym 
jestem bardziej przekonany, że potrzebna jest modlitwa i wstawiennictwo innych 
u naszego Pana. Wtedy On w całej głębi swojego Miłosierdzia „schyli się nade mną 
i wydobędzie mnie z dołu zagłady”. Proszę o modlitwę za mnie.

Łukasz
Źródło: http://adonai.pl/czystosc/?id=115 (dostęp: 10.06.2014)



Załącznik 2

Uzupełnij tabelę

Co można zyskać na masturbacji? Co wtedy jednak się traci?



Załącznik 3

BŁĘDNE KOŁO MASTURBACJI

W puste pola wpisz etapy procesu masturbacji.
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21. ŚWIATŁO W CIEMNOŚCI – RZECZ O 
HOMOSEKSUALIZMIE  

 
 

5. 

1.

2. 

3.

4. 



21. Światło w ciemności – rzecz o homoseksualizmie
Załącznik 1

1. Czy spotkałeś/łaś w swoim otoczeniu osoby o skłonnościach homoseksualnych? 

2. Czy pary homoseksualne w Polsce powinny mieć możliwość zawierania ślubów? 

3. Czy pary homoseksualne powinny mieć możliwość adoptowania dzieci? 

4. Czy dziecko pary homoseksualnej jest skazane na bycie homoseksualistą? 

5. Czy homoseksualizm jest chorobą? 

6. Czy z homoseksualizmu da się wyjść?

Załącznik 2

Świadectwa osób o skłonnościach homoseksualnych

1. Mam 20 lat, miałam 17, kiedy zakochałam się w koleżance z klasy. Oczywiście 
wraz z tym pojawiła się panika, setka pytań: kim ja właściwie jestem, jak ja dalej 
będę żyć itp. Modliłam się, chciałam, żeby to uczucie odeszło – niestety nic z tego. 
Szukałam pomocy w internecie, ale trafiałam tylko na strony krzyczące o tolerancji 
i równości. Nie takiej pomocy szukałam. Jak na ironię w świecie, w którym walczy 
się o prawo wolnego wyboru, ja zostałam go pozbawiona, bo gdzie bym nie pytała, 
zawsze mi mówiono, że tego się nie da zmienić, że taka już jestem i żebym się taką 
zaakceptowała. W międzyczasie przeszłam przez półroczny epizod z samookalecze-
niami, bo od dłuższego czasu żyjąc w poczuciu oczekiwania na karę, której jednak 
nikt mi nie wymierzał – sama zaczęłam ją sobie wymierzać. I wkrótce potem uza-
leżniłam się w pewien sposób od uczucia ulgi, jakie następowało po tej nieszczęsnej 
żyletce. Kiedy skończyłam 18 lat, poszłam do psychiatry, o czym nikt nie wiedział. 
Trafiłam na pisarza recept (zdiagnozował depresję na tle nerwowym, chociaż nie 
powiedziałam mu o istocie problemu), po trzech miesiącach zrezygnowałam z le-
czenia. Znów zaczęłam szukać w internecie. Wtedy właśnie trafiłam na stronę grupy 
ODWAGA. Zaczęłam czytać Pismo św. Starałam się pilnować regularnej modlitwy. 
Zniechęcałam się jednak często, ponieważ za każdym razem, kiedy poznawałam ja-
kiegoś mężczyznę – odrzucało mnie od niego. A kiedy jakieś spotkanie stawało się 
intymniejsze, kiedy chociażby chciał mnie przytulić, potrzymać za rękę, lub co gor-
sza pocałować, po powrocie do domu przeżywałam koszmar, musiałam się wykąpać, 
nie chciałam znać już nigdy żadnego mężczyzny itp. Myślałam, że jestem po prostu 



lesbijką i że nic tego nie zmieni. No po prostu tragedia. Ale trwałam dalej w postano-
wieniu uratowania swoich marzeń. A marzyłam zawsze o rodzinie, mężu i dzieciach. 
Próbowałam brać się w garść. Dalej czytałam Pismo św., odwiedzałam strony kato-
lickie, modliłam się. Zaczęłam analizować swoje życie, zastanawiać się, co takiego się 
stało. Doszłam do wniosku, że przyczyną mógł być chłód emocjonalny mojej matki 
i nasze kalekie kontakty, równie bliskie, co kontakty kupującego i sklepikarki.

W styczniu znów poznałam faceta. Niby wszystko w porządku, ale znów po ja-
kimś czasie spotkania stały się bardziej intymne, a ja miałam ochotę schować się 
w najciemniejszy kąt i nigdy stamtąd nie wychodzić. Wstrętna byłam. Odwoływałam 
spotkania, wymyślałam, że jestem chora i nie mogę wychodzić z domu, wymyślałam 
odwiedziny kuzynek, robiłam wszystko, żeby uniknąć spotkań z nim, które wiązały 
się z trzymaniem za ręce, przytuleniem czy czymkolwiek innym, co wzbudzało we 
mnie obrzydzenie. Jednocześnie nie chciałam powiedzieć mu, że nic z tego nie będzie, 
bo chciałam się jakby gdyby „naprostować” i myślałam, że może dzięki niemu mi się 
uda. W końcu pojechałam na pielgrzymkę do Częstochowy. Modliłam się o to, żeby 
Bóg pomógł mi ułożyć życie. Wyspowiadałam się ze wszystkiego, pierwszy raz to 
z siebie wyrzuciłam i pierwszy raz popłakałam się przed obcym człowiekiem – księ-
dzem. Przyjęłam Komunię św. Zaufałam Bogu. Dzisiaj, 3 miesiące po tej niezwykłej 
dla mnie pielgrzymce, jestem szczęśliwie zakochana w mężczyźnie, za którym tęsk-
nię w każdej sekundzie dnia. Wszystko się zmieniło. I tak bardzo się cieszę! Dzisiaj 
wszystko jest normalne, czuję się cudownie. Wyzwoliłam się z tego, co było dla mnie 
koszmarem, bólem. Jasne, że teraz pojawiły się innego rodzaju problemy, problemiki, 
ale czuję prawdziwą wolność. Ktoś mógłby powiedzieć, że po prostu przeszłam jakiś 
tam etap dojrzewania albo że to przypadek, ale w moim odczuciu było to działanie 
Boga w moim życiu. Dobrze mi. Kolorowo. Szczęśliwie. Żadne tam „kochanie ina-
czej”, tolerancje i akceptacja nie dadzą tego, co da ta prawdziwa, naturalna, czysta 
i piękna miłość kobiety do mężczyzny. Do tego właśnie powinno się dążyć.

Bardzo szczęśliwa
Źródło: http://www.odwaga.oaza.pl/swc/swc_2005/swiadectwa_4.html (dostęp: 05.06.2014).

2. Jako dziecko często myślałem o własnej szczęśliwej rodzinie z gromadką dzieci.
Przez trzydzieści cztery lata borykałem się z problemem tęsknoty za własną płcią.
Już w liceum uświadomiłem sobie, że coś jest ze mną nie tak. Choć dobrze się 

czułem w towarzystwie dziewcząt, trudno mi było nawiązać bliższe kontakty typu: 
ja i moja dziewczyna. Natomiast w towarzystwie kolegów było mi nieswojo, a jedno-
cześnie czułem jakiś niezdrowy pociąg do niektórych z nich. Zwłaszcza kiedy nad-
użyłem alkoholu.

Po maturze dostałem się na niezłą uczelnię. Z dala od domu, nadopiekuńczej 
matki, ojca, którego nienawidziłem, prowadziłem studenckie życie. Miałem zbliże-
nia z koleżankami, z jedną z nich jakiś czas chodziłem. Wydawało mi się, że pro-
blem zniknął. Poznałem dziewczynę, w której się chyba zakochałem. Wzięliśmy ślub. 



Zaczęło się wspólne szczęśliwe życie. Żona była zazdrosna, gdy ta lub inna kobieta 
tak po prostu mi się podobała. „Wyciszyłem” więc spoglądanie na kobiety, stłumi-
łem podziwianie piękna, ale po pewnym czasie uruchomiło się we mnie podziwianie 
młodych mężczyzn.

Zostaliśmy w mieście, gdzie studiowaliśmy. Zaczęliśmy prace w dobrych firmach: 
lepsze zarobki, mieszkanie. Po dwóch latach małżeństwa rodzina się powiększyła, 
urodziło się dwóch synów. Znacznie później zaczęły się problemy z ich wychowa-
niem, pierwsze kryzysy małżeńskie, sprzeczki. Ot samo życie.

Choć regularnie współżyliśmy ze sobą, to jednak trawił mnie jakiś głód, czegoś 
mi brakowało. Coraz częściej spoglądałem na mężczyzn. Autobusy, tramwaje, ka-
wiarnie pełne studentów. Wyobrażałem sobie różne sytuacje, zdarzenia, sceny. Myśli 
były coraz dłuższe, to była jakaś obsesja. Zacząłem kupować prasę homoseksualną, 
oglądać filmy. Potem ją niszczyłem, wyrzucałem i znowu przychodziły dni słabości. 
Życie małżeńskie coraz bardziej się komplikowało. Synowie dojrzewali, buntowali 
się. Zaczęły się kłopoty w pracy, nadużywałem alkoholu. Nasze wspólne drogi z żoną 
coraz bardziej się rozchodziły. Przestaliśmy ze sobą sypiać. Tęsknota za własną płcią 
tak bardzo się pogłębiała (czy raczej ja dałem jej dostęp), że kilka razy odwiedziłem 
wiadome kluby. Na przestrzeni lat miałem kilka przygodnych kontaktów fizycznych 
z mężczyznami. Pogrążyłem się w internecie, aż wreszcie poznałem młodego męż-
czyznę. Związałem się z nim. Wydawało mi się, że przeżywam drugą młodość. On 
bardzo się we mnie zakochał. Ogarnęło mnie szaleństwo do tego stopnia, że byłem 
gotów odejść od żony, zamieszkać razem z nim.

To wielki skrót mojego dwudziestopięcioletniego małżeństwa. Moje sumienie 
nie wytrzymało takiego postępowania, przyszło opamiętanie.

Wyrządziłem wielką krzywdę żonie, temu człowiekowi, sobie, a przede wszyst-
kim grzeszyłem przeciw przykazaniu NIE CUDZOŁÓŹ. Nie mogłem tego znieść, 
podwójnego życia, okłamywania żony, jego, siebie, straszliwej degradacji godności, 
uprzedmiotowienia. Jak nisko upadłem. Gdzie podziały się moje ideały o dozgon-
nym małżeństwie na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie?

Byłem przerażony tym, do czego doprowadziłem. Z dnia na dzień rozstałem się 
z mężczyzną, raniąc go potwornie moją decyzją.

Zacząłem szukać wyjścia z bardzo zagmatwanej sytuacji. Rozmawiałem z psycho-
logami, terapeutami, psychiatrami. Radykalnie zerwałem z internetem, wiadomą pra-
są. Przeczytałem kilka książek dostępnych na naszym rynku. Zacząłem się poważnie 
i szczerze, z wytrwałością modlić. Uzmysłowiłem sobie, że bez pomocy Boga nie uda 
mi się wyjść z tak skomplikowanej sytuacji. Walczyłem z sobą bardzo, by nie wrócić do 
kontaktów z tamtym mężczyzną. Tęsknota pulsowała, a ja się modliłem. Trwało to kilka 
miesięcy, aż Pan zlitował się nade mną i dał chwilowy spokój, ale także światło nadziei.

W jednej z książek przeczytałem o lubelskiej ODWADZE i napisałem do niej 
rozpaczliwy list. Skontaktowałem się telefonicznie, potem rozmawiałem osobiście na 
miejscu. Zostałem przyjęty na miesięczną terapię. Z nadzieją czekałem na rozpoczęcie.



Zaczął się proces pracy nad sobą, żmudnego, trudnego, czasami bolesnego zagłę-
biania się w siebie, kontaktu z uczuciami, docierania do prawdy o sobie.

Już wcześniej wiedziałem, że mój problem nie jest moją winą i nie jestem za nie-
go odpowiedzialny. To wynik jakiegoś zranienia gdzieś we wczesnym dzieciństwie, 
niezamierzony i nieświadomy. Także dzięki książkom, rozmowom, wiedziałem, że 
jakby nie w pełni jestem odpowiedzialny za decyzje i wybory, bo nie były one podej-
mowane w pełnej świadomości i pełnej wolności. Ale więcej miałem dowiedzieć się 
na lubelskiej terapii, dzięki różnym psychodramom przeżyć coś, czego brakowało, 
doświadczyć na głębokim poziomie, wpisać w siebie, nadrobić, uzupełnić.

Terapia grupowa w ODWADZE odbywała się na różnych poziomach osobowo-
ści. Nie przypuszczałem, że każdy z nich: intelektualny, duchowy, psychiczny i fizycz-
ny tyle skorzysta. Wiele się o sobie dowiedziałem, przeżyłem. Dziś czuję się odblo-
kowany. Poczucie solidarności i wspólnoty z kolegami w różnym wieku podziałało 
wzmacniająco. Nie stało się to z dnia na dzień. Minęło kilka miesięcy, zanim terapia 
zaowocowała, a nawet przyniosła zaskakujące efekty.

Dziś mogę powiedzieć, że jestem wolny od problemu. Młodzi mężczyźni już 
mnie nie interesują, wzrok tylko ślizga się po mijanych twarzach. Interesuje mnie 
wyłącznie żona, z nią żyję i daję jej, ile mogę. Zaczęliśmy budować na zgliszczach 
jakby nową relację: szczerą, otwartą, opartą na przebaczeniu, bo wiele mi wybaczyła.

Nie byłbym szczery, gdybym nie napisał, że czasami odzywa się we mnie wspo-
mnienie tamtego związku. Jest pełne niesmaku i nienawiści do siebie. Jak cierń, który 
uwiera i wywołuje ból.

Bóg mi wybaczył. Ja pracuję, aby do końca wybaczyć sobie.
Piotr

Źródło: http://www.odwaga.oaza.pl/swc/swc_14_2007/swc_14_2007_sw7.htm (dostęp: 05.06.2014).

3. Przeżywam w tej chwili coś niesamowitego – zakochałem się w cudownej ko-
biecie. Jej delikatność i wrażliwość tak mnie zauroczyły, że zapomniałem o całym 
świecie, a zwłaszcza o „tamtym” świecie.

Dziś – kiedy mam za sobą najpierw spotkania w grupie wsparcia, a potem także 
w grupie terapeutycznej – odkrywam w sobie coś, czego nigdy wcześniej we mnie nie 
było. Ze stuprocentową pewnością chcę swoje Życie związać z taką właśnie kobietą, 
jaką jest Dorota. Chcę skupić się na mojej relacji z nią, poznawać i chłonąć to, co mi 
daje ta znajomość. Trudno mi w to wszystko uwierzyć, ale to naprawdę we mnie się 
dzieje.

Gdy umówiłem się z nią po raz pierwszy, zaskoczyłem ją przyniesieniem róży. 
Cieszyła się, a ja jeszcze bardziej. Naprawdę czułem się jak prawdziwy facet!!!

To jest dla mnie niesamowite, bo jeszcze z rok temu wertowałem gejowskie ogłosze-
nia i umawiałem się na randki z tymi ludźmi, mając nadzieję na udane Życie z chłopa-
kiem. Dziś chcę mieć Żonę i SYNA, i normalny dom. Chcę być NORMALNY. Chcę 
i wierzę, że tak będzie, bo przecież to wszystko, co we mnie się dzieje, już na to wskazuje.



Dzięki kobiecie – Dorocie, wiem, że na pewno jestem heteroseksualistą. Nie boli 
mnie już też moja przeszłość. A nawet odkryłem, że mój ojciec jest wspaniałym męż-
czyzną i bardzo się w ostatnim czasie do siebie zbliżyliśmy.

Czuję, że otwiera się przede mną nowa szansa, nowa perspektywa Życia – opartego 
już nie na pseudomiłości homoseksualnej, ale na prawdziwej, zdrowej miłości dwojga 
ludzi, którzy biorą za siebie odpowiedzialność, którzy mogą na siebie nawzajem liczyć, 
którzy w centrum swego Życia stawiają Boga i pragną Żyć zgodnie z Jego myślą.

Chciałbym wszystkim życzyć – nie tylko na Święta – prawdziwego, udanego Ży-
cia i doświadczenia jego pełni.

Mariusz
Źródło: „Światło w ciemności”, 10 (2003) nr 4 (33), s. 19.

4. Jesteśmy na dworze, w ogródku, piękny letni dzień. Mój syn jakiś taki osowiały, 
smutny. Zwraca się do mnie, mówiąc: „Mamo, boję się”. Pytam: „Ale czego, co się stało?” 
„Przespałem się z mężczyzną, na pewno zaraziłem się HIV” – mówi mój syn. Boże, tyl-
ko nie to! Rzucam wszystko i jak automat idę do domu. Mąż dostaje ataku nerwowego. 
A mnie ogarnia bezdenna rozpacz, wokół ciemność. Strach o skutki tego spotkania parali-
żują syna i mnie. Na pewno jest zarażony, chory, umrze! Ale zanim umrze, będzie strasznie 
cierpiał. Wyobraźnia działa. Długie koszmarne dni, tygodnie miesiące. Bezsenne noce.

BADANIE. Jest zdrowy, ale to niewiele zmienia. Przecież mój syn jest sam, nie 
ma rodzeństwa, nie będzie miał rodziny. Wyobrażam sobie najgorsze scenariusze 
jego życia. Życia w samotności. Wybieramy się do Częstochowy. Błagam Matkę 
Najświętszą o pomoc: „Przecież Ty najlepiej mnie rozumiesz, Ty też jesteś matką”. 
Wracamy. Czarna noc we mnie i wokół mnie trwa nadal. Ale mimo wszystko modlę 
się bardzo gorąco. Błagam Boga o pomoc, ale koszmar trwa nadal.

Kolejne lata bez żadnej zmiany. Żyjemy jak w letargu z dnia na dzień. Moja 
dusza jest bardzo chora. W końcu moje ciało również odmawia posłuszeństwa. Bar-
dzo ciężko zachorowałam, zostałam całkowicie sparaliżowana. Mogę poruszać tylko 
ustami, reszta ciała jest jak kłoda. We wszystkim jestem zależna od kogoś. Ale mój 
umysł jest sprawny. Widzę, ile nieszczęścia jest w szpitalu wokół mnie.

Wychodzę z tej choroby – wiem, że za sprawą Boga. Zaczynam inaczej patrzeć na 
życie. Ufam Jezusowi i Jego Matce. Mimo że wszyscy fachowcy (psychologowie, księ-
ża), do których zwraca się mój syn, mówią, że nic nie można na to poradzić i że trze-
ba się ze swoją odmiennością pogodzić, ja wierzę Bogu. Zwracam się do Niego: „Nie 
wiem, jak to zrobisz, ale wiem, że TY wszystko możesz”. Proszę o wstawiennictwo rów-
nież Ojca Pio. Kiedy przeżywam chwile zwątpienia, jego biografia bardzo mi pomaga. 
Ale... czego mogę się spodziewać? Trwa to już tyle lat. Właściwie czekam tylko na cud.

I cud się zdarza! Mój syn przyjeżdża z wiadomością, że w Lublinie są ludzie, którzy 
pomagają takim jak on. Nie dowierzam, dopytuję, mam wątpliwości. W końcu sama jadę 
do Lublina. Spotykam kobietę, która wita mnie jak najbliższą, najbardziej oczekiwaną 
osobę na ziemi. Wyjaśnia, tłumaczy, na czym polega problem mojego syna i problem 



całej naszej rodziny. Otwierają się perspektywy przeanalizowania tych problemów ra-
zem z innymi, którzy przeżywają podobne trudności. Powoli wstępuje we mnie nadzieja.

Syn włączył się w grupę wsparcia dla chłopaków, w której przygotowuje się do 
podjęcia grupowej psychoterapii. Ja natomiast uczestniczę w spotkaniach grupy te-
rapeutycznej dla matek, które mają dzieci o skłonnościach homoseksualnych. Dzięki 
spotkaniom z tymi kobietami mogę coraz bardziej poznawać i rozumieć siebie, nie 
czuję się osamotniona w przeżywaniu tego, co się dzieje we mnie i w mojej rodzinie. 
Coraz bardziej zdaję sobie sprawę, że przed nami jest jeszcze długa i trudna droga, 
ale droga rozjaśniona nadzieją życia wolnego od zamknięcia się w sobie i na innych.

Mama
Źródło: „Światło w ciemności”, 10 (2003) nr 4 (33), s. 17.

5. Kim jestem? Pytanie, które towarzyszyło mi od najmłodszych lat. Szukałam 
na nie odpowiedzi jako dziecko kilkuletnie, patrząc na rodziców, porównując się do 
nich i do moich dwóch braci. Więcej czasu spędzałam z ojcem i otrzymałam od niego 
więcej zainteresowania. W odwrotnej sytuacji byli moi bracia, otaczani większą troską 
mamy. O uwagę i miłość mojej mamy musiałam zabiegać. Nie musieli tego robić moi 
bracia, stąd nie czułam się zbyt dobrze w domu. Przykładem może być spędzanie wa-
kacji lub czasu wolnego po szkole. Odkąd pamiętam, spędzałam go poza domem na 
koloniach, obozach, u krewnych lub na samotnych wypadach leśnych. Moi bracia ten 
czas w większości spędzali w domu. W trakcie terapii pojawiło się w mojej głowie ha-
sło: „Jestem dzieckiem ulicy”. A przecież nic nie wskazywało na to, że moja rodzina jest 
patologiczna. Po prostu zabrakło ciepła rodzinnego, które sprawia, że dziecko chętnie 
wraca do domu. Ja tego ciepła i zauważenia szukałam poza domem. Różnica w spo-
sobie traktowania moich braci, szczególnie starszego, przez mamę stworzyła w mojej 
głowie obraz, że chłopcy są lepsi, mają lepiej od dziewczynek. Z tego obrazu stworzył 
się mój sposób myślenia: muszę dorównać chłopcom, a nawet być lepsza od nich.

Tak rozwinął się mój styl życia, bycie z chłopcami i rywalizacja z nimi (zabawy, 
sport, zainteresowania). W szkole podstawowej nie czułam się dobrze z rówieśnicz-
kami, inne były moje zainteresowania, potrzeby. Miałam przekonanie, że jestem od 
nich gorsza i brzydsza. W wieku, kiedy dziewczęta zaczynają się interesować chłop-
cami i odwrotnie, wydawało mi się, że żaden chłopak nie zwróci na mnie uwagi. Jeśli 
któryś mi się podobał, uważałam, że nie zasługuję na jego uwagę i nie mam szans.

Na poczucie niegodności i bardzo niskiej wartości wpłynęło doświadczenie mo-
lestowania seksualnego przez starszego o kilka lat chłopaka z sąsiedztwa. Miałam 
wtedy osiem lat. Były też w następnych latach próby molestowania przez innych 
chłopców, ale wtedy już potrafiłam się obronić. Z tego powodu poczucie winy cią-
gnęło się za mną przez wiele lat. Dopiero w wieku dorosłym wytłumaczono mi, że 
to nie była moja wina.

Świadomość, że jako dziewczyna mogę być wykorzystana, że chłopcy w ten sposób 
patrzą na dziewczyny, pogłębiało potrzebę ukrycia mojej kobiecości. Ubierałam się 



i zachowywałam jak chłopcy z przekonaniem, że nie narażę się na niebezpieczeństwo 
wykorzystania. Miałam też potrzebę chronienia innych dziewcząt w sytuacjach, kie-
dy były narażone na krzywdę ze strony chłopców lub nie radziły sobie w rozwiązy-
waniu trudnej sytuacji. Weszłam w rolę „ochroniarza”.

Kiedy sama mogłam decydować o wyborze szkoły, wybrałam kierunek technicz-
ny. W odróżnieniu od szkoły podstawowej, w tej czułam się bardzo dobrze. Miałam 
możliwość rywalizacji z chłopakami, mogłam się wykazać, byłam zauważana, doce-
niana, „byłam dobra”. Moja separacja od świata kobiecego pogłębiała się, moje życie 
zewnętrzne obracało się w świecie, w którym żyją chłopcy. W tym czasie upodobni-
łam się bardzo w sposobie zachowania i myślenia do chłopców. Moim pseudonimem, 
„ksywą” było imię męskie. Dzięki Bogu w tym czasie jeszcze nikt nie mówił o tym, 
że można zmienić płeć i jest to całkiem normalne. Nie było życzliwych doradców, 
którzy w tę stronę popychali, finansując operację, tak jak jest to dzisiaj.

Minęło jeszcze parę lat, w czasie których pojawiły się pragnienia homoseksualne, 
pragnienie bycia kochaną i akceptowaną przez kobietę, ogromna tęsknota za świa-
tem, w którym żyją kobiety. Nastąpił moment, w którym zawalił się mój dotychcza-
sowy świat, w którym czułam się bez wartości i aby zasłużyć na miłość, musiałam na 
nią zapracować. Utraciłam to wszystko, na czym mi zależało, o co zabiegałam przez 
wiele lat. Zobaczyłam, że jestem sama, że obok nie ma nikogo.

Wewnętrzne pragnienie bycia kobietą, odkrycia tego, kim jestem jako kobieta, 
pragnienie życia w świecie kobiet i poczucia, że jest to mój świat, w którym jest dla 
mnie miejsce i w którym jest mi dobrze, nigdy we mnie nie wygasło.

Zrozumiałam, że cokolwiek będę robić, żeby zapracować na miłość, nigdy na nią 
nie zasłużę, bo miłość może być tylko bezwarunkowa, tylko za to, że jestem, nieza-
leżnie od moich zasług. Tak naprawdę taką miłością może kochać tylko Bóg i do-
świadczenie Jego miłości otwiera mnie na siebie, na żywe doświadczenie bycia Jego 
umiłowanym dzieckiem. Tu znalazłam odpowiedź na pytanie, które towarzyszyło mi 
od najmłodszych lat. KIM JESTEM?

W doświadczeniu tej miłości odnalazłam siebie jako dziewczynkę, dziewczynę 
i kobietę. Z Nim w czasie terapii i po jej zakończeniu w ODWADZE przeszłam 
już przez wiele etapów historii mojego życia, na których zatrzymał się mój rozwój 
emocjonalny jako dziewczynki, która miała stać się kobietą.

Uczę się na nowo żyć, cieszyć się życiem, odkrywać głębię bogactwa, które jest we 
mnie jako kobiecie. Cieszę się umiejętnością nawiązywania głębokich relacji z kobie-
tami i mężczyznami. Uczę się też wdzięczności za wszystkie trudne doświadczenia. 
Są one pewnego rodzaju skarbem. Rany, które za sprawą działania łaski Bożej prze-
mieniają się w perły.

Moje bolesne doświadczenia pomagają mi zrozumieć sytuacje kobiet z podobny-
mi doświadczeniami.

Katarzyna
Źródło: http://www.odwaga.oaza.pl/swc/swc_14_2007/swc_14_2007_sw5.htm (dostęp: 05.06.2014).



6. „Pan jest moim pasterzem, (…) przywraca mi życie. Prowadzi mnie po właści-
wych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię”. Te słowa Psalmu (Ps 23, 1-3) doskonale 
oddają to, co dwadzieścia pięć lat temu przydarzyło się mnie, gdy spotkałem Pana, 
a On wyprowadził mnie z homoseksualizmu.

Moja droga do homoseksualizmu odpowiadała określonemu schematowi, który 
nieustannie odnajdujemy u zgłaszających się do naszego duszpasterstwa. Byłem nie-
planowanym dzieckiem, a moi rodzice woleli, żeby urodziła się im córeczka. Starszy 
brat był sprawniejszy fizycznie i – ogólnie rzecz biorąc – o wiele lepiej pasował do 
chłopięcego modelu niż ja, toteż jakoś się utarło, że on był „tatusia”, a ja „mamusi”.

Nasza rodzina mieszkała w szeregowym domku w północno-wschodnim Bal-
timore. Rodzice byli dobrymi, miłymi ludźmi, którzy robili wszystko, by wychować 
swoich synów na dobrze przystosowanych i odnoszących sukcesy w życiu mężczyzn, 
ale jeden problem wyraźnie stanął temu na przeszkodzie, wpływając na kształt naszej 
przyszłości. Ojciec zachorował na ciężką, długotrwałą depresję i przez wiele lat po-
zostawał pod opieką lekarza psychiatry, od czasu do czasu trafiając do szpitala. Led-
wo radził sobie w życiu, nie wspominając już o odgrywaniu roli męża i ojca, czego tak 
bardzo potrzebowaliśmy. W najgorszym okresie dużo pił i często kłócił się z mamą.

Życie mamy nie było łatwe i do pewnego stopnia pełniłem wobec niej funkcję 
pocieszyciela i powiernika. Z pewnością identyfikowałem się z nią znacznie bardziej 
niż z ojcem.

Jeśli weźmiemy pod uwagę klasyczne przyczyny kształtowania się męskiego ho-
moseksualizmu, to muszę przyznać, że w moim wypadku wszystkie sprzyjające temu 
warunki – poza molestowaniem seksualnym – zostały spełnione. Oczywiście, żadni 
rodzice świadomie nie wychowują dziecka na homoseksualistę. Wiemy już, że śro-
dowisko domowe we wczesnym okresie czyjegoś życia stwarza po temu odpowiedni 
grunt, ale później muszą zaistnieć też inne czynniki, które skierują tę osobę w stronę 
homoseksualizmu.

W moim przypadku do tych dodatkowych czynników należały pewne moje 
– dość wcześnie podjęte – życiowe decyzje. Doskonale pamiętam, jak będąc małym 
chłopcem, leżałem w łóżku i powtarzałem sobie, przysłuchując się kłótni rodziców: 
„Nigdy nie zdołają mnie skrzywdzić. Nikt nigdy nie zdoła mnie skrzywdzić”. Wydaje 
mi się, że właśnie wtedy podjąłem decyzję, by nigdy nie być podatnym na emocjonal-
ne wpływy. Konsekwencją tej decyzji było to, że przez wiele długich lat nie mogłem 
nikogo naprawdę pokochać.

Inną wcześnie w życiu podjętą decyzją było postanowienie, że sam będę sobie ze 
wszystkim radził i to za wszelką cenę. Odizolowało mnie to później od wielu przyja-
cielskich związków, których wszyscy w życiu potrzebujemy.

Wycofałem się w świat fantazji – seksualnych i innych. Stały się moim bezpiecznym 
schronieniem przed życiową udręką. W typowej fantazji byłem chłopakiem prowadzą-
cym mężczyzn do bitwy, a kiedy walka była skończona, wszyscy wyżywali się na mnie 
seksualnie. Tęskniłem zarówno za własną męskością, jak i za męskością innych mężczyzn.



Początkowo moje ciągoty nie miały seksualnej natury, chciałem tylko przycią-
gać uwagę mężczyzn i budzić ich zainteresowanie. Pamiętam pewien rodzinny zjazd 
z okazji świąt Bożego Narodzenia, kiedy miałem cztery lub pięć lat. Chłopak mo-
jej dorosłej kuzynki wziął mnie wtedy na kolana i bawił się ze mną, a ja miałem 
wrażenie, że trwa to długie godziny. Jeszcze wiele lat potem zdarzało mi się przed 
zaśnięciem ponownie przeżywać wspaniałe uczucie, które towarzyszyło tamtemu 
zdarzeniu.

Kilka przecznic od naszego domu była dzielnicowa remiza strażacka. Chodziłem 
tam regularnie tylko po to, by wystawać obok w nadziei, że któryś z mężczyzn wyj-
dzie ze mną porozmawiać. W remizie była też niewielka siłownia, a ja uwielbiałem 
przyglądać się muskułom ćwiczących w niej mężczyzn.

Nadeszła w końcu chwila, gdy moje tęsknoty za kontaktem z mężczyznami na-
brały wymiaru seksualnego. Pewien silny i agresywny chłopak z sąsiedztwa, mniej 
więcej o rok starszy ode mnie, zrozumiał, że mam ochotę na seksualne zbliżenie 
i z rozkoszą pozwolił mi na to. Choć lęk, że zostanę przyłapany, mocno ograniczał 
moje poczynania, to jednak przez cały okres uczęszczania do szkoły średniej, czyli 
mniej więcej od trzynastego roku życia, byłem homoseksualnie aktywny.

Zaprzestałem tego, gdy poszedłem do college’u. Mój brat wstąpił na Uniwersy-
tet Johnsa Hopkinsa przede mną i nie zapisał się do studenckiej korporacji – czego 
później bardzo żałował. Nakłaniał mnie, bym przystał do któregoś z działających 
tam bractw. Jak pamiętam, byłem klasycznym przykładem „ciamajdy”, jakimś jednak 
cudem udało mi się do jednego z nich wkręcić. Z tą chwilą znalazłem się w grupie 
około czterdziestu młodych mężczyzn, którzy byli nieomal zmuszeni zostać moimi 
przyjaciółmi. Moje ciągoty do męskich kontaktów zostały więc przynajmniej w czę-
ści zaspokojone przez sam fakt brania udziału w rozmaitych – typowych dla męskich 
bractw z college’u – formach wspólnej aktywności.

Kierunek moich seksualnych pragnień nie zmienił się jednak, a moje fantazje tyl-
ko w niewielkim stopniu uległy ostudzeniu. Choć zdarzało mi się umawiać z dziew-
czętami, prawdziwym pożądaniem darzyłem wyłącznie mężczyzn.

Miałem szczęście dorastać w takich czasach i w takich warunkach kulturowych, 
w których nie istniał jeszcze alternatywny gejowski model życia, który mógłby mnie 
wciągnąć. Wiedziałem o istnieniu kilku gejowskich barów w Baltimore i odwiedza-
łem czasami sexshopy, by zerknąć na zdjęcia w „męskim” dziale, ale nigdy nie zdarzy-
ło mi się wyłamać z ram jedynego znanego mi świata i pozwolić homoseksualizmowi 
zadecydować o kierunku mego życia. Podobnie jak wielu homoseksualnych męż-
czyzn w owych czasach podjąłem pracę, ożeniłem się, miałem dzieci i próbowałem 
radzić sobie najlepiej, jak potrafię.

Willa Benson była moją koleżanką jeszcze ze szkoły podstawowej. Spotykaliśmy 
się w czasach college’u, a dwa lata po jego ukończeniu pobraliśmy się. Nic jej nie 
wspomniałem o moich homoseksualnych skłonnościach. Chociaż mogę usprawie-
dliwiać się przed sobą w ten sposób, że w chwili zawarcia małżeństwa już od sześciu 



lat nie uprawiałem seksu z żadnym mężczyzną i nie obawiałem się, że powrócę do 
tego w przyszłości, to widzę teraz jasno, że była to dla mnie jeszcze jedna forma za-
ciekłej samoobrony – jeszcze jeden przejaw tego, że nie potrafiąc naprawdę kochać, 
nie umiałem też przedłożyć jej dobra nad swoje.

Pierwsze lata małżeństwa przebiegały dobrze. Przyszły wtedy na świat dwie na-
sze córki, a ja zacząłem karierę w biznesie. Działaliśmy na rzecz znajdującego się 
sąsiedztwie małego kościoła episkopalnego i prowadziliśmy aktywne życie towarzy-
skie. Stopniowo nawał obowiązków związanych z karierą zawodową i życiem ro-
dzinnym zaczynał mi ciążyć, a w tym samym czasie kłopoty z tarczycą spowodowały 
u Willi silne rozchwianie emocjonalne. Moją reakcją na te wszystkie problemy było 
szukanie pocieszenia przez wycofanie się na znany grunt homoseksualnych fantazji, 
pornografii, a wreszcie, po pięciu latach małżeństwa, seksu z innymi mężczyznami.

Początkowo jeździłem czterdzieści pięć mil do Waszyngtonu, aby szukać kontak-
tów w tamtejszym gejowskim barze, ale po upływie pewnego czasu zacząłem zacho-
wywać się znacznie bardziej beztrosko i otwarcie odwiedzałem bary i inne uczęszcza-
ne przez gejów miejsca w Baltimore. Większa część mojej aktywności miała charak-
ter masochistyczny i w poszukiwaniu tego rodzaju seksu zacząłem też odpowiadać na 
homoseksualne sadomasochistyczne ogłoszenia w gazetach.

Przez dziesięć lat prowadziłem klasyczne podwójne życie. Odniosłem sukces 
w biznesie, byłem wiceprezesem i skarbnikiem znanej firmy w Baltimore, filarem 
lokalnego Kościoła – jego skarbnikiem, członkiem rady parafialnej i nauczycielem 
w szkółce niedzielnej. Mistrzowsko budowałem fasadę i utrzymywałem pozory nor-
malności. W rzeczywistości przestałem kontrolować swoje życie, a moje małżeństwo 
było już tylko fikcją. Piłem coraz więcej, część winy za zaistniały stan rzeczy przerzu-
cając na Willę. Często się kłóciliśmy. Przez ostatnie dwa lata mojej homoseksualnej 
aktywności nie byłem zdolny do seksualnego współżycia z żoną.

Choć wierzyłem w Boga i intelektualnie akceptowałem większość chrześcijań-
skiego nauczania, wiara ta nie znajdowała żadnego odzwierciedlenia w moim życiu. 
Modliłem się rutynowo, prosząc też Boga, by uwolnił mnie od homoseksualizmu, ale 
żadna z tych próśb nie została wysłuchana, bo modliłem się tak, jak czyniłem więk-
szość rzeczy – bez głębszego zaangażowania.

Nigdy nie szukałem usprawiedliwień dla swego postępowania, ale nie mogłem go 
zmienić, czując się zupełnie bezsilny. Pogrążając się stopniowo w fatalizmie, patrzyłem, jak 
moje życie pochłania wir postępującej degradacji, która lada moment mogła pozbawić mnie 
rodziny, pracy, może nawet doprowadzić do śmierci, a ja nic na to nie mogłem poradzić.

Pan Bóg jednak mógł. Zdarzyły się dwie rzeczy. Willa, szukając pomocy, wstąpiła 
do wspólnoty modlitewnej. Zupełnie przypadkowo natknęła się na grupę kobiet, 
które były wielkimi orędowniczkami zbiorowej modlitwy. Prowadziła tę grupę Helen 
Shoemaker, autorka kilkunastu książek i założycielka Anglikańskiego Towarzystwa 
Modlitewnego. Jej zmarły mąż, wielebny Sam Shoemaker, był znanym duchownym 
ewangelickiego Kościoła Episkopalnego.



Willa nie powiedziała im dokładnie, na czym polega nasz problem; po prostu 
zaczęły razem modlić się za nas i za nasze małżeństwo.

Niedługo potem Jim, mój kolega z pracy, doświadczył głębokiego przeżycia re-
ligijnego. Pewnego wieczoru w katolickiej szkółce parafialnej, do której uczęszcza-
ły jego dzieci, odbywało się duże spotkanie charyzmatycznej Wspólnoty Baranka 
Bożego, wielowyznaniowej, ale w większości katolickiej grupy modlitewnej. Jim był 
pod wielkim wrażeniem tego, co zobaczył, więc się do niej przyłączył. Po tygodniu 
przyszedł ponownie i na tamtym spotkaniu powierzył swoje życie Chrystusowi.

Kiedy Jim próbował mi wytłumaczyć, co się wtedy naprawdę zdarzyło (żaden 
z nas tego dobrze nie rozumiał; pojęcie powtórnych narodzin nie było jeszcze roz-
powszechnione w naszej teologii), doszedłem do wniosku, że istotnie spotkał Pana 
Boga. Poczułem, że ja też mógłbym tego doświadczyć, ale jawiło mi się to jako naj-
bardziej przerażająca rzecz, jaką mogłem sobie wyobrazić. Wiedziałem, że takie spo-
tkanie będzie w jakiś sposób dotyczyło mojego homoseksualizmu. Być może musiał-
bym wyznać, kim naprawdę jestem. Być może Bóg dałby mi trochę więcej siły, a ja 
musiałbym „z zaciśniętymi zębami” wytrzymać przez resztę życia. Może uwolniłby 
mnie jakoś, ale nawet taka ewentualność mnie przerażała. Choć nienawidziłem tego, 
nie wyobrażałem sobie, jak mógłbym bez tego żyć. Odkąd tylko sięgałem pamięcią, 
to był mój sposób radzenia sobie z życiem.

Sprawy zaszły już jednak tak daleko, że po sześciu czy siedmiu tygodniach stra-
chu – we wtorek 26 listopada 1974 roku – poszedłem z Jimem na spotkanie wspól-
noty. Jim nie znał mojego problemu, podobnie jak nie znał go nikt z pozostałych 
uczestników. W którymś momencie, kiedy dwie setki ludzi modliły się głośno do 
Boga, powiedziałem spokojnie: „Boże, poddaję się. Moje życie to zupełny chaos. Już 
nad nim nie panuję. Wszystko mi jedno, co z nim zrobisz. Weź je w swoje ręce”. 
I Bóg to uczynił.

Już po kilku dniach uprzytomniłem sobie, że zaszły we mnie jakieś głębokie 
zmiany. Po pierwsze, zakochałem się bez pamięci w mojej żonie i zacząłem pożądać 
jej fizycznie. Moje homoseksualne fantazje, które towarzyszyły mi niemal bez prze-
rwy, ustąpiły. A co najważniejsze, wiedziałem już, że Jezus jest prawdziwy i że mnie 
kocha, a ja zacząłem kochać Jego.

Kilka tygodni później wyznałem Willi całą prawdę o moim życiu. Wszystkie 
te lata cierpienia zwaliły się na nią ponownie i przez kolejne miesiące zmagała się 
z ranami, które zadałem jej przez ten długi czas odrzucenia, kłamstwa, złości i obar-
czania jej winą. Pełne pogodzenie się z tym wszystkim miało zająć Willi wiele lat. 
Odzyskanie zaufania do mnie i ponowne zaakceptowanie mojej miłości następowało 
bardzo powoli. Do odmiany życia przyczynił się nasz syn Stephen, który urodził się 
osiemnaście miesięcy po mojej przemianie.

Mniej więcej cztery lata później po raz pierwszy usłyszałem o innych ludziach 
uwolnionych od homoseksualizmu, a potem przeczytałem o Love in Action – dusz-
pasterstwie osób zmagających się z homoseksualizmem, działającym w San Rafael 



w Kalifornii. Zacząłem korespondować z działającymi w tym duszpasterstwie Fran-
kiem Worthenem i Bobem Daviesem. Jeszcze jeden rok upłynął, zanim na mojej 
pierwszej konferencji Exodusu w Seattle w stanie Waszyngton zetknąłem się z dru-
gim byłym homoseksualistą.

Kierownicy Exodusu zapoznali się wcześniej z moim świadectwem. Spotykali 
już takich, którzy twierdzili, że doznali nagłego i cudownego uzdrowienia z homo-
seksualizmu, po czym – po dwóch albo trzech latach – okazywało się, że do peł-
nego uzdrowienia wiele im jeszcze brakuje. Ostrożność była zatem zrozumiała, ale 
ja rzeczywiście zostałem uwolniony od kompulsywnych zachowań i seksualnego 
pociągu do mężczyzn. Gdyby dzisiaj, dwadzieścia pięć lat później, Bóg postawił 
przede mną najpiękniejszego mężczyznę świata i powiedział: „Korzystaj, możesz ro-
bić z nim, co zechcesz”, odpowiedziałbym po prostu: „Nie, dziękuję, nie jestem tym 
zainteresowany”.

Jednakże homoseksualizm to coś więcej niż seksualne pożądanie i określone za-
chowania, a ja w owym czasie dopiero zaczynałem doświadczać uzdrowienia w in-
nych sferach. Jedną z tych sfer były moje potrzeby emocjonalne. Wciąż jeszcze tę-
skniłem, choć już nie seksualnie, za jakimś dużym i silnym mężczyzną, który by się 
mną opiekował. Ta dziecinna potrzeba osłabła jednak w pierwszych latach po mojej 
przemianie, gdy nawiązałem silny kontakt wewnętrzny z Jezusem. To on obdarzył 
mnie męską miłością, której mi zawsze brakowało. Myślę, że dzisiaj moja potrzeba 
męskiej przyjaźni jest równie normalna i zdrowa jak u wszystkich.

Homoseksualizm to również sprawa tożsamości, a ja i pod tym względem mia-
łem przed sobą długą drogę do przebycia. W chwili przemiany miałem trzydzieści 
osiem lat, ale w sferze poczucia męskości i męskiej dorosłości miałem – jak sądzę – 
nie więcej niż osiem. Musiałem zacząć dorastać. Cały ten proces zajął mi lata, ale Bóg 
przyszedł mi znowu z potężną pomocą. Dziś czuję się w pełni mężczyzną i pozostaję 
w pełnej zgodzie ze swoją męskością.

Przez kilka ostatnich lat uzyskałem dodatkowy wgląd w to, jakim sposobem Bóg 
mnie odmienił, poczynając od mego pierwszego seksualnego uzdrowienia. Zawsze 
postrzegałem to uzdrowienie jako jeden wielki cud. Teraz już nie. Dziś widzę, że 
dokonały się trzy cudy.

Homoseksualizm nie jest upośledzeniem w rodzaju umysłowego niedorozwoju 
ani chorobą jak rak. Jest zbiorem problemów, które wspólnie wywołują homosek-
sualny pociąg i takież zachowania. Z każdym z tych problemów trzeba uporać się 
osobno. Oto trzy problemy, które Bóg rozwiązał u mnie w początkowym okresie 
mego uzdrowienia – mój potrójny cud.

Po pierwsze, obalił ów obronny mur w moim wnętrzu, a ja odzyskałem nagle 
zdolność kochania. A kto, logicznie rzecz biorąc, mógł być lepszym obiektem mojej 
miłości niż Willa – osoba, która niezłomnie trwała przy mnie przez wszystkie te 
straszne lata? Zakochałem się w niej i jak to się zdarza wielu mężczyznom, którzy 
przezwyciężyli swój homoseksualizm, z miłości tej zrodziło się fizyczne pożądanie.



Drugim cudem była „deseksualizacja” moich niezaspokojonych potrzeb. Przez 
pewien czas tęskniłem do męskiej obecności i uwagi, ale owa tęsknota nie miała już 
seksualnego wymiaru. Pragnąłem być mężczyzną, ale pragnienie to nie oznaczało już 
potrzeby posiadania cudzej męskości.

Po trzecie, ustało moje uzależnienie od seksu. Ten cud chyba najtrudniej zro-
zumieć, ale z nim właśnie spotykamy się najczęściej. Każdy kto odniósł sukces na 
drodze dwunastu kroków opowie wam, jak dzięki temu, że zawierzył Bogu, znikło 
jego seksualne uzależnienie.

Niezbyt wielu ludzi doświadcza przemiany w taki sam sposób, jak ja jej doświad-
czyłem. Ale wszystko, co we mnie nastąpiło, może nastąpić w każdym mężczyźnie 
i kobiecie, którzy zmagają się ze swoim homoseksualizmem – nagłe przywrócenie 
zdolności kochania, oczyszczenie pragnień emocjonalnych z potrzeby seksu, złama-
nie potęgi seksualnego uzależnienia, zaspokojenie przez Jezusa głębokiej tęsknoty 
serca oraz dorośnięcie do męskości (lub kobiecości). Wiem to na pewno, bo setki razy 
widziałem to na własne oczy.

W 1979 roku, pięć lat po zapoczątkowaniu mojego powrotu do zdrowia, zało-
żyłem Regeneration – chrześcijańskie duszpasterstwo mężczyzn i kobiet pragną-
cych uwolnić się od homoseksualizmu. Willa odzyskała zdrowie i równowagę ducha 
i działa w Regeneration razem ze mną. Obie nasze córki dorosły, wyszły za mąż 
i obdarzyły nas sześciorgiem wspaniałych wnucząt. Steve, nasz jedyny syn, wyrósł 
na silnego mężczyznę i chrześcijanina, niedawno się ożenił i pracuje w szkole jako 
nauczyciel.

Kiedy patrzę wstecz i myślę, czym mogło być moje życie w porównaniu z tym, 
czym jest, przepełnia mnie uczucie głębokiej wdzięczności. Jakże wspaniały jest 
Bóg, któremu służymy. Wkrótce osiągnę wiek, w którym trzeba będzie zrezygno-
wać z części kierowniczych obowiązków w duszpasterstwie, ale nie wyobrażam sobie, 
bym potrafił przestać pomagać ludziom w odnajdywaniu tej wolności i tego cudow-
nie bogatego życia, które Pan Bóg ofiarował mnie.

Historia Alana Medingera, [w:] Alan Medinger, Podróż ku pełni męskości, Poznań 2005, s. 267.



Załącznik 3

Historia uwolnienia z homoseksualizmu

Osoba Przyczyny
i symptomy problemu Droga ku wolności



22.Małżeństwo według Biblii i Kościoła
Załącznik 1

Warunki ważnie zawartego małżeństwa to:

– ………………………………………… ,

– ………………………………………… ,

– ………………………………………… ,

– ………………………………………… .



23. Sakramentalne „TAK”
Załącznik 1

 1. Podaj jeden, najmocniejszy argument za małżeństwem sakramentalnym.
 2. Co daje małżonkom sakramentalne małżeństwo?
 3. Jakie są słowa przysięgi małżeńskiej?
 4. Jak należy rozumieć słowa przysięgi: „Ja, ..., biorę ciebie, ..., za męża/żonę”?
 5. Jak należy rozumieć słowa przysięgi: „i ślubuję ci miłość”?
 6. Jak należy rozumieć słowo przysięgi: „wierność”?
 7. Jak należy rozumieć słowa przysięgi: „uczciwość małżeńską”?
 8. Jak należy rozumieć słowa przysięgi: „że Cię nie opuszczę aż do śmierci”?
 9. Jak należy rozumieć słowa przysięgi: „Tak mi dopomóż, Panie Boże 
  Wszechmogący”?
 10. Jak należy rozumieć słowa przysięgi: „w Trójcy Jedyny”?
 11. Jak należy rozumieć słowa przysięgi: „i wszyscy święci”?
 12. Jak należy rozumieć słowo przysięgi: „AMEN”?
 13. Czym jest sakrament małżeństwa?
 14. Kto może przyjąć sakrament małżeństwa?
 15. Co to znaczy, że małżeństwo jest nierozerwalne?
 16. Co jest formą sakramentu?
 17. Co jest materią sakramentu?
 18. Kto jest szafarzem sakramentu małżeństwa?
 19. Wymień świadectwo biblijne o ustanowieniu sakramentu małżeństwa.
 20. Wymień cechy małżeństwa.
 21. Który model, małżeństwo sakramentalne czy cywilne, lepiej zabezpiecza dobro 
  dzieci i dlaczego?
 22. Jak należy rozumieć działanie łaski Bożej w sakramencie małżeństwa?

Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w podręcznikach do klasy I (temat 47) 
oraz klasy III (temat 23).



25. Moje, twoje, nasze
Załącznik 1

DEKLARACJA PIT 37 (fragm.)

Całość dokumentu do wydrukowania przez nauczyciela dostępna na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/ 
documents/766655/6012669/Form-PIT-37-listop-2013.pdf, (dostęp: 10.06.2014).



Załącznik 2

Formularz „głosowania”

Zadanie/czynność w małżeństwie
Kto się zajmuje

tym zadaniem (wpisz x)
żona mąż oboje

Troska o rozwój miłości i wierności

Wychowanie dzieci

Troska o dobro współmałżonka

Zapewnienie bytu materialnego rodzinie

Robienie zakupów

Gotowanie

Sprzątanie

Wyprowadzanie psa na spacer

Wyrzucanie śmieci

Praca zawodowa

Mycie samochodu

Pamiętanie o ważnych wydarzeniach i świętach

Troska o rodziców/teściów

Kupowanie prezentów – dla przyjemności

Troska o życie religijne i zbawienie



26. „Rozwody” kościelne
Załącznik 1

Grupa I

Warszawa, 20.01.2014 r.
Emilia Kowalska 
ul. Westerplatte 3/3, Łomianki

Kamil Nowak
ul. Dolnośląska 4/7, Warszawa

 Urząd Stanu Cywilnego
 ul. Zjazd 3
 02-900 Warszawa*

Zwracamy się z prośbą o wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa wyzna-
niowego w dniu 28.06.2014 r., w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej 
Polski w Łomiankach.

 podpisy:
 Emilia Kowalska
 

 Kamil Nowak

* Dane osób i instytucji są zmyślone.

Czy młodym można wydać zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego? 
Uzasadnij odpowiedź ze wskazaniem ewentualnej przeszkody małżeńskiej.

Opis sytuacji: Obydwoje są wolni, bez zobowiązań. Mieszkają już razem.



Grupa II

Warszawa, 20.01.2014 r.
Emilia Kowalska 
ul. Westerplatte 3/3, Łomianki

Kamil Nowak
ul. Dolnośląska 4/7, Warszawa

 Urząd Stanu Cywilnego
 ul. Zjazd 3
 02-900 Warszawa*

Zwracamy się z prośbą o wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa wyzna-
niowego w dniu 28.06.2014 r., w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej 
Polski w Łomiankach.

 podpisy:
 Emilia Kowalska
 

 Kamil Nowak

* Dane osób i instytucji są zmyślone.

Czy młodym można wydać zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego? 
Uzasadnij odpowiedź ze wskazaniem ewentualnej przeszkody małżeńskiej.

Opis sytuacji: Kochają się, ale mężczyzna jest przekonany, że nie wytrwa w wier-
ności małżeńskiej.



Grupa III

Warszawa, 20.01.2014 r.
Emilia Kowalska 
ul. Westerplatte 3/3, Łomianki

Kamil Nowak
ul. Dolnośląska 4/7, Warszawa

 Urząd Stanu Cywilnego
 ul. Zjazd 3
 02-900 Warszawa*

Zwracamy się z prośbą o wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa wyzna-
niowego w dniu 28.06.2014 r., w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej 
Polski w Łomiankach.

 podpisy:
 Emilia Kowalska
 

 Kamil Nowak

* Dane osób i instytucji są zmyślone.

Czy młodym można wydać zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego? 
Uzasadnij odpowiedź ze wskazaniem ewentualnej przeszkody małżeńskiej.

Opis sytuacji: Są razem od wielu lat, realizują się w swoich pracach zawodowych, 
dlatego w najbliższej przyszłości nie chcą mieć dzieci.

 



Grupa IV

Warszawa, 20.01.2014 r.
Emilia Kowalska 
ul. Westerplatte 3/3, Łomianki

Kamil Nowak
ul. Dolnośląska 4/7, Warszawa

 Urząd Stanu Cywilnego
 ul. Zjazd 3
 02-900 Warszawa*

Zwracamy się z prośbą o wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa wyzna-
niowego w dniu 28.06.2014 r., w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej 
Polski w Łomiankach.

 podpisy:
 Emilia Kowalska
 

 Kamil Nowak

* Dane osób i instytucji są zmyślone.

Czy młodym można wydać zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego? 
Uzasadnij odpowiedź ze wskazaniem ewentualnej przeszkody małżeńskiej.

Opis sytuacji: Młodzi są ludźmi wykształconymi, nie chcą chrzcić swoich dzieci, po-
nieważ uważają, że jak dorosną, same wybiorą sobie wyznanie.



Grupa V

Warszawa, 20.01.2014 r.
Emilia Kowalska 
ul. Westerplatte 3/3, Łomianki

Kamil Nowak
ul. Dolnośląska 4/7, Warszawa

 Urząd Stanu Cywilnego
 ul. Zjazd 3
 02-900 Warszawa*

Zwracamy się z prośbą o wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa wyzna-
niowego w dniu 28.06.2014 r., w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej 
Polski w Łomiankach.

 podpisy:
 Emilia Kowalska
 

 Kamil Nowak

* Dane osób i instytucji są zmyślone.

Czy młodym można wydać zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego? 
Uzasadnij odpowiedź ze wskazaniem ewentualnej przeszkody małżeńskiej.

Opis sytuacji: Kobieta i mężczyzna chcą zawrzeć małżeństwo, ale ma ono mieć cha-
rakter związku otwartego.



27. Wolny związek – czy tak można?
Załącznik 1

SYTUACJA
PROBLEM
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28. Wierzyć w dwie miłości
Załącznik 1

Casting Crowns, „Powolne znikanie” („Slow Fade”)

małe oczęta, uważajcie na to, co dostrzegacie
bo to drugi rzut oka więzi twoje ręce, gdy ciemność pociąga za sznurki
małe stópki, baczcie na to, dokąd zmierzacie
bo to te małe stópki za tobą na pewno podążą twoim śladem*

ref.
to jest powolne słabnięcie, kiedy się zdradzisz
to jest powolne znikanie, gdy czerń i biel stanie się już szarością
wtargnięto do myśli, dokonano już wyborów, będzie cena do zapłacenia
kiedy zdradzisz samego siebie
ludzie nigdy nie załamują się w jeden dzień
to jest powolne słabnięcie, to jest powolne obumieranie

małe uszka, uważajcie na to, co słyszycie
kiedy pochlebstwo prowadzi do kompromisu, koniec jest zawsze blisko
małe usteczka, baczcie na to, co mówicie
bo puste słowa i czcze obietnice prowadzą złamane serca na manowce

ref.
ta podróż z twojego umysłu do twoich rąk
jest krótsza, niż myślisz
bądź ostrożny, jeśli myślisz, że stoisz
bo wówczas równie dobrze możesz już tonąć

ref.
ludzie nigdy nie załamują się w jeden dzień
tatusiowie nigdy nie załamują się w jeden dzień
rodziny nigdy nie rozpadają się w jeden dzień

małe oczęta, uważajcie na to, co spostrzegacie
bo jedyny Ojciec tam w górze spogląda na nas z miłością
małe oczęta, baczcie na to, co widzicie

Źródło: http://www.tekstowo.pl/piosenka,casting_crowns,slow_fade.html (dostęp: 10.06.2014).



Załącznik 2

Świadectwo I
Cz. 1
Byłam panną, „dziewczyną od Mszy Świętej Niedzielnej”. Mój mąż był człowie-

kiem rozwiedzionym. Gdy wychodziłam za mąż, sumienie mi mówiło, że nie powin-
nam tego robić. Uspokajałam się jednak, mówiąc: a, inni jakoś z tym żyją, to i ja będę.

Niestety po kilku latach małżeństwa zaczęło mi być bardzo źle bez spowiedzi 
i Komunii Świętej. Z wielką zazdrością i łzami w oczach patrzyłam na ludzi przystę-
pujących do Stołu Pańskiego.

Okazało się, że moje szczęście rodzinne, mimo iż mam bardzo dobrego męża 
i uroczego synka, nie jest w stanie zaspokoić mojej tęsknoty za życiem sakramental-
nym. Zaczęłam zastanawiać się nad tym, dlaczego tak się stało, dlaczego tak pokiero-
wałam swoim życiem? Czy zaślepiła mnie miłość? – pytałam samą siebie.

Cz. 2
Szybko doszłam do wniosku, że nie był to problem mojej wielkiej miłości do 

męża, chociaż naprawdę go kochałam.
To był problem mojej wiary. Była to wiara obyczajowa, mało osobista. A co gor-

sze, nie ona wyznaczała mi sposób mego życia.
Życie, które prowadzę, nie daje mi teraz pełnego szczęścia, dlatego przyjechałam 

do księdza na rozmowę, aby zapytać, co mam dalej robić, jak żyć?
Kobieta, 34 lata

Źródło: http://www.niesakramentalni.ecclesia.org.pl/?swiadectwo-i,16 (dostęp: 10.06.2014).



Świadectwo II
Cz. 1
Przez pierwszych kilka lat po zawarciu związku cywilnego, zbuntowana przeciw-

ko Kościołowi, nie chodziłam na Mszę Świętą i nie modliłam się. Aż stało się coś, 
czego nie byłam w stanie przewidzieć.

Myślę, że to tylko Pan Bóg mógł coś takiego wyreżyserować.
Kiedy byłam na spacerze z moją kilkuletnią córeczką, przechodziłyśmy koło 

otwartych drzwi kościoła z widokiem na ołtarz, który był akurat oświetlony. Dziecko 
wzięło mnie za rękę i razem weszłyśmy do środka.

Dziecko z niezwykłym zainteresowaniem przyglądało się obrazom, figurom 
świętych i tak znalazłyśmy się przed głównym ołtarzem.

Cz. 2
Wtedy coś we mnie drgnęło. Uklękłam, zrobiło mi się gorzko i smutno. Łzy 

napłynęły do oczu.
I tak rozpoczął się mój powrót do Boga. Zaczęłam częściej zaglądać do kościoła 

i pytać samą siebie: co się stało z moją wiarą? Jakże ona musiała być słaba, że stawia-
jąc jeden fałszywy krok, straciłam wszystko – odrzuciłam Boga.

Potem nadszedł czas pierwszej Komunii Świętej mojej córki i wielki ból, że nie 
mogę razem z nią przyjąć Chrystusa. Tylko Bóg wie, co wtedy przeżywałam, gdy 
mówiłam jej, jak należy się spowiadać, jak przyjmować Komunię Świętą.

Wtedy już się nie buntowałam, nie miałam pretensji do nikogo. Byłam tylko 
wdzięczna Bogu za to, że Go odnalazłam.

W czasie ciężkiej choroby, która mnie dopadła, mogłam postawić kolejny krok na 
mojej drodze ku miłosiernemu Bogu.

Iza
Źródło: http://www.niesakramentalni.ecclesia.org.pl/?swiadectwo-ii,17 (dostęp: 10.06.2014).



Świadectwo III
Cz. 1
Przez wiele lat prowadziłem hulaszcze życie, którym rządziło – jak to się śpiewa 

– wino, kobiety i śpiew.
Byłem trzy razy żonaty, ale oprócz tego miałem wiele innych kobiet i dużo pie-

niędzy. Aż przyszedł dzień, gdy straciłem wszystko. Wiary jednak nie straciłem. A do 
kościoła chodziłem od czasu do czasu.

Pewnej niedzieli, w czasie Mszy Świętej wzrok mój padł na obraz Miłosiernego 
Chrystusa z napisem „Jezu, ufam tobie”. Obraz i te słowa, tak głęboko wryły się 
w moją świadomość, że nie mogłem się od nich uwolnić. Zacząłem myśleć o zmianie 
swego życia. Bardzo brakowało mi spowiedzi i Komunii Świętej.

Cz. 2
Pewnego dnia zatrzymały mnie dwie zakonnice, prosząc, bym je podwiózł do 

Pruszkowa. Chciały mi zapłacić, ale odmówiłem. Poprosiłem je, by zamiast tego się 
za mnie pomodliły, gdyż jestem wielkim grzesznikiem i chciałbym zmienić swoje 
życie.

Wtedy one dały mi dwa cudowne medaliki, na których było napisane: „O, Maryjo 
bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.

Po powrocie do domu pokazałem żonie medaliki i opowiedziałem jej o zakonni-
cach, które zobowiązały się za mnie modlić. Po kilku dniach zaproponowałem mojej 
cywilnej żonie, byśmy zrezygnowali z intymności małżeńskich, co by nam umożliwi-
ło przystępowanie do sakramentów świętych.

Zanim do tego doszło, spotkałem jeszcze pewnego człowieka, który w intencji 
swego syna alkoholika odbyt pieszą pielgrzymkę do Rzymu, gdzie został przyjęty 
przez Ojca Świętego. Po powrocie z pielgrzymki jego syn jeszcze raz tak strasznie 
się upił, że omal nie umarł, ale potem przestał pić i dziś jest porządnym człowiekiem 
i wzorowym ojcem rodziny.

Ponadto w 1993 roku po raz pierwszy usłyszałem audycję z Radia Maryja, która 
tak mną i moją żoną wstrząsnęła, że zrezygnowaliśmy z kontaktów intymnych i po 
spowiedzi generalnej, rozpoczęliśmy nowe życie.

Takie są dzieje mojego nawrócenia. Mam pięćdziesiąt pięć lat. Obecnie bardzo 
aktywnie angażuję się w życie Kościoła i propaguję cudowny medalik.

Zygmunt
Źródło: http://www.niesakramentalni.ecclesia.org.pl/?swiadectwo-iii,14 (dostęp: 10.06.2014).



Świadectwo IV
Cz. 1
Byłem zawsze człowiekiem wierzącym. Gdy opuściła mnie żona, przez kilka lat 

samotnie wychowywałem syna.
Gdy on się usamodzielnił, zostałem sam. I wtedy stało się.
Zakręciła się koło mnie młoda, atrakcyjna lekarka, chociaż intelektualnie nie naj-

wyższego lotu.
Zadurzyłem się tak dalece, że przez pewien okres jakbym zapomniał o wierze 

i wartościach, które dotąd były dla mnie najważniejsze.
Wzięliśmy ślub cywilny. Urodziło się nam z tego związku kilkoro dzieci.
Dzisiaj wszystkie już są prawie całkowicie samodzielne. Ale one właśnie stanowią 

mój „bólów ból”.
Ani jedno z nich nie przejęło ode mnie ani wartości, ani ideałów, które kształto-

wały moje życie.
Uznaję za błąd moje drugie, tylko cywilne małżeństwo, ale wszystko inne stara-

łem się opierać na prawdzie i wierze.
Niestety, moje dzieci nie poszły w tym kierunku i prawie wszystkie, w większym 

lub mniejszym stopniu, odeszły, od Kościoła.
Moim wielkim cierpieniem było także dystansowanie się czynników kościelnych 

ode mnie i to w sposób demonstracyjny.
Poproszono mnie kiedyś o wygłoszenie na pewnym sympozjum referatu, ale 

skreślono mnie z listy prelegentów już po jej ogłoszeniu.
Podejrzewam, że ktoś poinformował odnośne czynniki o mojej sytuacji małżeń-

skiej. Bardzo mnie to zabolało.

Cz. 2
Wiele w życiu wycierpiałem. Był nawet taki okres, że niejako chciałem weryfiko-

wać naukę Kościoła, ale odszedłem od tego.
Wiary nigdy nie straciłem. Już od lat z żoną nie utrzymujemy kontaktów intym-

nych i chodzimy do spowiedzi i Komunii Świętej.
Dziś, gdy już jestem starszym człowiekiem, mimo wielu bolesnych doświadczeń 

wiem, że wiara jest największym darem i radością. A także i cierpieniem.
Moim życiowym hasłem na dzisiaj jest napis, jaki znalazłem przy kapliczce 

w Dolinie Kościeliskiej: „I nic nad Boga”.
prof. Z

Źródło: http://www.niesakramentalni.ecclesia.org.pl/?swiadectwo-iv,8 (dostęp: 10.06.2014).



Świadectwo V
Cz. 1
Fragment broszurki „Czy można żyć w drugim małżeństwie” – Jerzy Grzybowski

Kiedy pewien nasz znajomy dowiedział się, że dla „takich jak on” istnieje możli-
wość przystępowania do Komunii Świętej, był początkowo przekonany, że spełnienie 
warunku wstrzemięźliwości seksualnej jest absolutnie niemożliwe.

Byłem typem kochasia – mówił – i seks był dla mnie niezwykle ważny. A jednak głód 
Boga zwyciężył. Sam powiedziałem o tym żonie…

Cz. 2
Pan Bóg dał nam siłę. Stało się możliwe to, co wydawało się niemożliwe. Okazało 

się, że nasza wspólna decyzja połączyła nas. Ale tak naprawdę, połączyło nas pragnienie 
Boga. Nie mam wątpliwości, że pan Bóg dał mi moją żonę po to, by doprowadziła mnie do 
Niego. Jego żona dodała: Kiedy mąż zaproponował mi „białe małżeństwo”, to... poczułam 
się, jakby mi się drugi raz oświadczył...

Powstrzymanie się od współżycia seksualnego, tak trudne do przyjęcia i zrozu-
mienia, może być traktowane jako akt ekspiacyjny za grzechy. Dodaje to motywacji 
do takiej decyzji. Ale jest heroizmem, do którego jest potrzebna specjalna łaska, au-
tentyczne powołanie. Jezus sam dodaje wtedy sił, aby je unieść.

Źródło: http://www.niesakramentalni.ecclesia.org.pl/?swiadectwo-v,6 (dostęp: 10.06.2014).

Świadectwo VI
Cz. 1
31 lat temu zawarliśmy małżeństwo cywilne. W czasie, gdy poznałam mojego 

męża, był on od kilku lat rozwiedziony, a ja byłam panną. Mamy 30-letniego syna. 
Wychowaliśmy go w wierze katolickiej. Przez cały okres naszego małżeństwa regu-
larnie uczestniczyliśmy w niedzielnych Mszach Świętych, staraliśmy się zachować 
kontakt z Panem Bogiem przez modlitwę.

Niestety, ponieważ nasze małżeństwo było niesakramentalne, nie mogliśmy przy-
stępować do Sakramentu Pojednania i Eucharystii. Czuliśmy się katolikami drugiej 
kategorii i tak byliśmy traktowani przez Kościół i część rodziny.

Do chwili, gdy byliśmy czynni zawodowo, praca oraz liczne obowiązki sprawiały, 
że żyliśmy dniem powszednim, nie myśląc o przyszłości.

Kilka lat temu w naszej rodzinie zaczęło się źle dziać. Pojawiły się konflikty z bra-
tem i jego rodziną. Czułam się skrzywdzona i odrzucona. Potem ciężko zachorowały 
i zmarły moja matka i cioteczna siostra.



Cz. 2
Wtedy właśnie, po którejś z niedzielnych mszy w kościele parafialnym, dostałam 

ulotkę zapraszającą na cykl katechez.
Słowa, które były na ulotce, trafiły do mnie. Było tam napisane: „Jeśli jesteś sa-

motny, odrzucony, jeżeli w twoim życiu źle się dzieje, jeżeli masz kłopoty, z którymi 
nie możesz sobie dać rady – to przyjdź, bo Jezus cię kocha i nie przychodzi do tych, 
którzy są zdrowi, ale do grzeszników i tych, którym jest źle”. Skłoniłam męża, aby-
śmy razem poszli na katechezy. Po całym cyklu ksiądz proboszcz, mimo iż wiedział, 
że jesteśmy małżeństwem niesakramentalnym,zaprosił nas na konwiwencję założy-
cielską. Zostaliśmy przyjęci do nowej wspólnoty neokatechumenalnej.

Po raz pierwszy zdarzyło się, że do nas, „małżeństwa niesakramentalnego”, Ko-
ściół, w osobie księdza proboszcza, wyciągnął rękę. W neokatechumenacie mieliśmy 
bardzo częsty kontakt z Biblią przy przygotowywaniu Liturgii Słowa i Eucharystii.

Zaczęliśmy lepiej poznawać Biblię i odnosić jej słowa do naszego życia. Coraz 
więcej myśleliśmy o Bogu. W ciągu trzech lat, byliśmy jedynymi, którzy nie mogli 
przystępować do Eucharystii. Ten fakt był dla nas bardzo bolesny. Częsty kontakt ze 
Słowem Bożym oraz budzące się refleksje dotyczą ce naszej przyszłości sprawiły, że 
postanowiliśmy szukać innej, dostępnej dla nas, drogi do Pana Boga.

Dowiedzieliśmy się o rekolekcjach dla małżeństw niesakramentalnych w koście-
le OO. Pallotynów na ul. Skaryszewskiej w Warszawie. Po wysłuchaniu rekolekcji 
odbyliśmy rozmowę z duszpasterzem małżeństw niesakramentalnych ks. Janem Pa-
łygą na temat naszej sytuacji. Efektem tej rozmowy była nasza decyzja o przystąpie-
niu do spowiedzi życia i zobowiązanie się do życia w celibacie, czyli w tzw. „białym 
małżeństwie”.

Drugim warunkiem, w nowej sytuacji, było unikanie przystępowania do Sakra-
mentu Eucharystii w naszej parafii lub tam gdzie otoczenie wie, że jesteśmy małżeń-
stwem niesakramentalnym.

Spełnianie tych warunków umożliwia nam przyjmowanie Sakramentu Eucha-
rystii. Obecnie jesteśmy członkami wspólnoty małżeństw niesakramentalnych przy 
kościele OO. Pallotynów w Warszawie.

Basia i Bogdan
Źródło: http://www.niesakramentalni.ecclesia.org.pl/?swiadectwo-vi,10 (dostęp: 10.06.2014).



Załącznik 3

Tekst 1

KONGREGACJA NAUKI WIARY

List do biskupów Kościoła katolickiego na temat przyjmowania Komunii św. przez 
wiernych rozwiedzionych żyjących w nowych związkach

4. (…) Kongregacja Nauki Wiary czuje się więc zobowiązana do przypomnienia 
nauki i dyscypliny Kościoła w tej materii. Kościół, wierny słowu Jezusa Chrystusa, 
stwierdza, że nie może uznać ważności nowego związku, jeśli poprzednie małżeń-
stwo było ważne. Jeśli rozwiedzeni zawarli związek cywilny, znajdują się w sytuacji, 
która obiektywnie jest niezgodna z prawem Bożym i dlatego nie mogą oni przystę-
pować do Komunii św., dopóki trwa ta sytuacja.

Norma ta nie ma bynajmniej charakteru kary, albo jakiejkolwiek dyskryminacji 
rozwiedzionych żyjących w nowych związkach, ale wyraża raczej sytuację obiektyw-
ną, która sama przez się uniemożliwia przystępowanie do Komunii św.: „Nie mogą 
oni być dopuszczeni do Komunii św. od chwili, gdy ich stan i sposób życia obiek-
tywnie zaprzeczają tej więzi miłości między Chrystusem i Kościołem, którą wyraża 
i urzeczywistnia Eucharystia. Jest poza tym inny szczególny motyw duszpasterski: 
dopuszczenie tych osób do Eucharystii wprowadziłoby w błąd wiernych lub powo-
dowałoby zamęt co do nauki Kościoła o nierozerwalności małżeństwa”.

Dla wiernych, którzy pozostają w takiej sytuacji małżeńskiej, jedyną drogą do 
Komunii św. jest rozgrzeszenie sakramentalne, które może być udzielone tylko tym, 
„którzy żałując, że naruszyli znak Przymierza i wierności Chrystusowi, są szcze-
rze gotowi na taką formę życia, która nie stoi w sprzeczności z nierozerwalnością 
małżeństwa. Oznacza to konkretnie, że gdy mężczyzna i kobieta, którzy z ważnych 
powodów – jak na przykład wychowanie dzieci – nie mogą uczynić zadość zobowią-
zaniu separacji, postanawiają żyć w pełnej wstrzemięźliwości, czyli powstrzymywać 
się od aktów, które przysługują jedynie małżonkom”. Wtedy mogą oni przystępować 
do Komunii św., przestrzegając jednak obowiązku uniknięcia zgorszenia.

Źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/rozwod_14091994.html 
(dostęp: 12.06.2014).



Tekst 2

KONGREGACJA NAUKI WIARY

List do biskupów Kościoła katolickiego na temat przyjmowania Komunii św. przez 
wiernych rozwiedzionych żyjących w nowych związkach

5. Nauczanie i dyscyplina Kościoła w tej materii zostały przedstawione obszer-
nie w okresie posoborowym we wspomnianej już Adhortacji Apostolskiej Familiaris 
Consortio. Adhortacja między innymi przypomina pasterzom o obowiązku popraw-
nego rozeznania, w duchu umiłowania prawdy, różnych sytuacji i wzywa ich, aby 
zachęcali rozwiedzionych żyjących w nowych związkach do uczestnictwa w różnych 
dziedzinach życia Kościoła. Jednocześnie potwierdza stałą i powszechną praktykę, 
„opartą na Piśmie Świętym, niedopuszczania do Komunii eucharystycznej rozwie-
dzionych, którzy zawarli ponowny związek małżeński”. Struktura Adhortacji i jej 
treść dają jasno do zrozumienia, że ta praktyka, przedstawiona jako wiążąca, nie 
może być zmieniana w zależności od różnych sytuacji.

6. Wierny, który żyje stale na sposób małżeński (more uxorio) z osobą, która nie 
jest prawowitą małżonką albo prawowitym mężem, nie może przystępować do Ko-
munii św. Jeśli zaś sądzi on, że jest to możliwe, ze względu na ciężkość materii i na to, 
czego wymaga dobro duchowe osoby oraz dobro wspólne Kościoła, pasterze i spo-
wiednicy muszą pouczyć go, że taki sąd sumienia jawnie sprzeciwia się nauczaniu 
Kościoła. Powinni także przypominać tę naukę w nauczaniu wszystkich wiernych 
im powierzonych.

Źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/rozwod_14091994.html 
(dostęp: 12.06.2014).



Tekst 3

KONGREGACJA NAUKI WIARY

List do biskupów Kościoła katolickiego na temat przyjmowania Komunii św. przez 
wiernych rozwiedzionych żyjących w nowych związkach

6. (…) Nie oznacza to jednak, że Kościołowi nie leży na sercu sytuacja tych wier-
nych, którzy nie są bynajmniej wyłączeni z komunii kościelnej. Stara się on zapewnić 
im opiekę duszpasterską i zaprasza ich do uczestnictwa w życiu Kościoła, w takim 
stopniu, w jakim pozwalają na to przepisy prawa Bożego, od których Kościół nie 
ma żadnego prawa dyspensowania. Z drugiej strony konieczne jest pouczenie zain-
teresowanych wiernych, że ich udział w życiu Kościoła nie ogranicza się wyłącznie 
do kwestii przyjmowania Eucharystii. Należy pomagać wiernym w głębszym zro-
zumieniu wartości udziału w eucharystycznej ofierze Chrystusa, komunii duchowej, 
modlitwy, medytacji Słowa Bożego, dzieł miłosierdzia i sprawiedliwości.

7. Błędne przekonanie o możliwości przystępowania do Komunii św. przez roz-
wiedzionego żyjącego w nowym związku rodzi się zazwyczaj z przyznania swojemu 
sumieniu ostatecznej władzy podjęcia decyzji na podstawie własnego przekonania 
o istnieniu bądź nieistnieniu poprzedniego małżeństwa i o ważności nowego związ-
ku. Przyznanie sobie takiej władzy jest jednak niedopuszczalne. Małżeństwo bo-
wiem, jako obraz oblubieńczej jedności między Chrystusem i Kościołem oraz jako 
podstawowa komórka i ważny czynnik w życiu społeczności świeckiej, jest ze swej 
istoty rzeczywistością publiczną.

Źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/rozwod_14091994.html 
(dostęp 12.06.2014)



Tekst 4

FAMILIARIS CONSORTIO – Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II 
o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym

a. „Małżeństwo na próbę”
Pierwszą nieprawidłową sytuację stwarza tak zwane „małżeństwo na próbę”, któ-

re wielu ludzi chciałoby dzisiaj usprawiedliwić, przypisując mu pewne zalety. Już sam 
rozum ludzki podsuwa niemożliwość jego akceptacji wykazując, jak mało jest prze-
konywające „eksperymentowanie” na osobach ludzkich, których godność wymaga, 
aby były zawsze i wyłącznie celem miłości obdarowania bez jakichkolwiek ograni-
czeń czasu czy innych okoliczności.

Ze swej strony Kościół, ze względu na ostateczne, pierwotne, wypływające z wia-
ry zasady, nie może dopuścić do takiego rodzaju związków. Z jednej strony bowiem, 
dar ciała we współżyciu fizycznym jest realnym symbolem głębokiego oddania się 
całej osoby: oddanie takie nie może w obecnym stanie człowieka urzeczywistnić się 
w całej swej prawdzie bez współdziałania miłości z „caritas”, daną przez Jezusa Chry-
stusa. Z drugiej strony, małżeństwo dwojga ochrzczonych jest realnym symbolem 
zjednoczenia Chrystusa z Kościołem, zjednoczenia nie czasowego czy „na próbę”, 
ale wiernego na całą wieczność; pomiędzy dwojgiem ochrzczonych nie może więc 
istnieć inne małżeństwo, aniżeli nierozerwalne.

Zwykle takiej sytuacji nie można zmienić, jeśli osoba ludzka nie została wycho-
wana od dzieciństwa do odważnego, z pomocą łaski Chrystusowej, opanowywania 
budzącej się pożądliwości i do nawiązywania z innymi więzów miłości czystej. Nie 
osiąga się tego bez prawdziwego wychowania do autentycznej miłości i do właściwe-
go korzystania z płciowości, to znaczy takiego, które włącza osobę ludzką w każdym 
jej wymiarze, a więc także cielesnym, w pełnię tajemnicy Chrystusa.

Byłoby bardzo pożyteczne zbadanie przyczyn tego zjawiska także w jego aspekcie 
psychologicznym i socjologicznym, aby dojść do znalezienia skutecznej terapii.

Źródło: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_
exh_19811122_familiaris-consortio_pl.html (dostęp: 12.06.2014).
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b. Rzeczywiste wolne związki
81. Chodzi tu o związki bez żadnej uznanej publicznie więzi instytucjonalnej, 

ani cywilnej, ani religijnej. Zjawisko to – również występujące coraz częściej – nie 
może nie przyciągnąć uwagi duszpasterzy także dlatego, że u jego podstaw mogą 
leżeć bardzo zróżnicowane elementy i poprzez oddziaływanie na nie, może się udać 
ograniczenie ich konsekwencji.

Niektóre osoby bowiem czują się niemal przymuszone do tego rodzaju życia 
przez trudne sytuacje ekonomiczne, kulturowe i religijne, gdyż zawarcie prawidło-
wego małżeństwa naraziłoby je na szkody, na utratę korzyści ekonomicznych, na dys-
kryminację itd. Natomiast u innych stwierdza się postawę pogardy, kontestacji i od-
rzucenia społeczeństwa, instytucji rodziny, porządku społeczno-politycznego, albo 
też wyłączne poszukiwanie przyjemności. Innych wreszcie popycha do tego zupełna 
nieświadomość i krańcowe ubóstwo, nieraz zaś uwarunkowania wynikające z sytuacji 
rzeczywistej niesprawiedliwości, lub pewna niedojrzałość psychiczna, która sprawia, 
że są zbyt niepewni i bojaźliwi, by zawrzeć trwały i ostateczny związek. W nie-
których krajach tradycyjne zwyczaje przewidują zawarcie właściwego i prawdziwego 
małżeństwa jedynie po pewnym okresie wspólnego mieszkania i po urodzeniu się 
pierwszego dziecka.

Każdy z tych elementów stawia Kościół wobec trudnych problemów duszpa-
sterskich, ze względu na konsekwencje tak religijne i moralne (zatracenie religijnego 
sensu małżeństwa widzianego w świetle Przymierza Boga z Jego ludem; pozbawienie 
łaski sakramentalnej; poważne zgorszenie), jak i społeczne (zniszczenie samego po-
jęcia rodziny; osłabienie poczucia wierności, także wobec społeczeństwa; możliwość 
psychicznych urazów u dzieci; potwierdzenie egoizmu).

Będzie przedmiotem troski duszpasterzy i wspólnoty lokalnej poznanie, każdej 
oddzielnie, takich sytuacji oraz ich konkretnych przyczyn; taktowne i z szacunkiem 
zbliżenie się do współżyjących ze sobą; staranie o to, ażeby przez cierpliwe oświeca-
nie i pełne miłości upominanie oraz chrześcijańskie świadectwo rodzinne ułatwić im 
drogę do uregulowania sytuacji. Przede wszystkim jednak należy zapobiegać powsta-
waniu ich, rozwijając w całym wychowaniu moralnym i religijnym młodych zmysł 
wierności, pouczając ich o warunkach i strukturach, sprzyjających takiej wierności, 
bez której nie ma prawdziwej wolności, pomagając młodym w duchowym dojrzewa-
niu, uzdalniając ich do zrozumienia bogatej rzeczywistości ludzkiej i nadprzyrodzo-
nej małżeństwa sakramentalnego.

Lud Boży niechaj stara się także, by władze publiczne, opierając się rozkła-
dowym tendencjom w społeczeństwie, które są szkodliwe również dla godności, 



bezpieczeństwa i dobrobytu poszczególnych obywateli, starały się o to, by opinia 
publiczna nie była urabiana w sensie niedoceniana instytucjonalnej ważności mał-
żeństwa i rodziny. Ponieważ w wielu regionach, z powodu skrajnego ubóstwa wyni-
kającego z niesprawiedliwych i nieodpowiednich struktur społeczno-gospodarczych 
młodzi nie mają warunków do zawarcia w odpowiedni sposób małżeństwa, społe-
czeństwo i władze publiczne winny popierać prawnie zawarte małżeństwo poprzez 
szereg decyzji społecznych i politycznych, zapewniając płacę rodzinną, wydając dys-
pozycje co do mieszkań odpowiednich dla życia rodzinnego, stwarzając właściwe 
możliwości pracy i życia.

Źródło: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_
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c. Katolicy złączeni tylko ślubem cywilnym
82. Coraz więcej jest takich przypadków, że katolicy ze względów ideologicz-

nych lub praktycznych wolą zawrzeć tylko ślub cywilny, odrzucając lub przynajmniej 
odkładając ślub kościelny. Sytuacji tych ludzi nie można stawiać na równi z sytuacją 
tych, którzy współżyją bez żadnego związku, tu bowiem istnieje przynajmniej jakieś 
zobowiązanie do określonej i prawdopodobnie trwałej sytuacji życiowej, chociaż czę-
sto decyzji tej nie jest obca perspektywa ewentualnego rozwodu. Chcąc publicznego 
uznania ich związku przez państwo, pary te wykazują gotowość przyjęcia, obok ko-
rzyści, także zobowiązań. Mimo to, również i ta sytuacja nie jest do przyjęcia przez 
Kościół.

Oddziaływanie duszpasterskie będzie zmierzało do uświadomienia konieczności 
harmonii pomiędzy życiem a wyznawaną wiarą i uczynienia wszystkiego co możliwe, 
ażeby doprowadzić te osoby do uregulowania ich sytuacji wedle zasad chrześcijań-
skich. Chociaż osoby te trzeba traktować z wielką miłością i zainteresować je życiem 
wspólnot kościelnych, to jednak, niestety, pasterze Kościoła nie mogą ich dopuścić 
do sakramentów.

Źródło: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_
exh_19811122_familiaris-consortio_pl.html (dostęp: 12.06.2014).
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d. Żyjący w separacji i rozwiedzeni, którzy nie zawarli nowego związku
83. Różne motywy, takie jak brak wzajemnego zrozumienia, nieumiejętność 

otwarcia się na relacje międzyosobowe i inne, mogą w przykry sposób doprowadzić 
ważnie zawarte małżeństwo do rozłamu; często nie do naprawienia. Oczywiście, se-
parację należy uznać za środek ostateczny, kiedy już wszelkie rozsądne oddziaływania 
okażą się daremne.

Samotność i inne trudności są często udziałem małżonka odseparowanego, 
zwłaszcza gdy nie ponosi on winy. W takim przypadku wspólnota kościelna musi 
w szczególny sposób wspomagać go; okazywać mu szacunek, solidarność, zrozumie-
nie i konkretną pomoc, tak aby mógł dochować wierności także w tej trudnej sytuacji, 
w której się znajduje; wspólnota musi pomóc mu w praktykowaniu przebaczenia, wy-
maganego przez miłość chrześcijańską oraz utrzymania gotowości do ewentualnego 
podjęcia na nowo poprzedniego życia małżeńskiego.

Analogiczny jest przypadek małżonka rozwiedzionego, który – zdając sobie do-
brze sprawę z nierozerwalności ważnego węzła małżeńskiego – nie zawiera nowego 
związku, lecz poświęca się jedynie spełnianiu swoich obowiązków rodzinnych i tych, 
które wynikają z odpowiedzialności życia chrześcijańskiego. W takim przypadku 
przykład jego wierności i chrześcijańskiej konsekwencji nabiera szczególnej wartości 
świadectwa wobec świata i Kościoła, który tym bardziej winien mu okazywać stałą 
miłość i pomoc, nie czyniąc żadnych trudności w dopuszczeniu do sakramentów.

Źródło: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_
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e. Rozwiedzeni, którzy zawarli nowy związek
84. Codzienne doświadczenie pokazuje, niestety, że ten, kto wnosi sprawę o roz-

wód, zamierza wejść w ponowny związek, oczywiście bez katolickiego ślubu kościel-
nego. Z uwagi na to, że rozwody są plagą, która na równi z innymi dotyka w coraz 
większym stopniu także środowiska katolickie, problem ten winien być potrakto-
wany jako naglący. Zagadnieniem tym zajęli się wprost Ojcowie Synodu. Kościół 
bowiem ustanowiony dla doprowadzenia wszystkich ludzi, a zwłaszcza ochrzczo-
nych, do zbawienia, nie może pozostawić swemu losowi tych, którzy – już połączeni 
sakramentalną więzią małżeńską – próbowali zawrzeć nowe małżeństwo. Będzie też 
niestrudzenie podejmował wysiłki, by oddać im do dyspozycji posiadane przez siebie 
środki zbawienia.

Niech wiedzą duszpasterze, że dla miłości prawdy mają obowiązek właściwe-
go rozeznania sytuacji. Zachodzi bowiem różnica pomiędzy tymi, którzy szczerze 
usiłowali ocalić pierwsze małżeństwo i zostali całkiem niesprawiedliwie porzuceni, 
a tymi, którzy z własnej, ciężkiej winy zniszczyli ważne kanonicznie małżeństwo. Są 
wreszcie tacy, którzy zawarli nowy związek ze względu na wychowanie dzieci, często 
w sumieniu subiektywnie pewni, że poprzednie małżeństwo, zniszczone w sposób 
nieodwracalny, nigdy nie było ważne.

Razem z Synodem wzywam gorąco pasterzy i całą wspólnotę wiernych do oka-
zania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by 
nie czuli się oni odłączeni od Kościoła, skoro mogą, owszem, jako ochrzczeni, po-
winni uczestniczyć w jego życiu. Niech będą zachęcani do słuchania Słowa Bożego, 
do uczęszczania na Mszę świętą, do wytrwania w modlitwie, do pomnażania dzieł 
miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, do wychowywania dzieci 
w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby w ten 
sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę. Niech Kościół modli się za 
nich, niech im dodaje odwagi, niech okaże się miłosierną matką, podtrzymując ich 
w wierze i nadziei.

Kościół jednak na nowo potwierdza swoją praktykę, opartą na Piśmie Świętym, 
niedopuszczania do komunii eucharystycznej rozwiedzionych, którzy zawarli po-
nowny związek małżeński. Nie mogą być dopuszczeni do komunii świętej od chwili, 
gdy ich stan i sposób życia obiektywnie zaprzeczają tej więzi miłości między Chry-
stusem i Kościołem, którą wyraża i urzeczywistnia Eucharystia. Jest poza tym inny 
szczególny motyw duszpasterski: dopuszczenie ich do Eucharystii wprowadzałoby 
wiernych w błąd lub powodowałoby zamęt co do nauki Kościoła o nierozerwalności 
małżeństwa.



Pojednanie w sakramencie pokuty – które otworzyłoby drogę do komunii eucha-
rystycznej – 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 małżeństwa. Oznacza to konkretnie, że 
gdy mężczyzna i kobieta, którzy dla ważnych powodów – jak na przykład wychowa-
nie dzieci – nie mogąc uczynić zadość obowiązkowi rozstania się, „postanawiają żyć 
w pełnej wstrzemięźliwości, czyli powstrzymywać się od aktów, które przysługują 
jedynie małżonkom”.

Podobnie szacunek należny sakramentowi małżeństwa, samym małżonkom i ich 
krewnym, a także wspólnocie wiernych, zabrania każdemu duszpasterzowi, z jakie-
gokolwiek motywu lub dla jakiejkolwiek racji, także duszpasterskiej, dokonania na 
rzecz rozwiedzionych, zawierających nowe małżeństwo, jakiegokolwiek aktu ko-
ścielnego czy jakiejś ceremonii. Sprawiałoby to bowiem wrażenie obrzędu nowego, 
ważnego sakramentalnie ślubu i w konsekwencji mogłoby wprowadzać w błąd co do 
nierozerwalności ważnie zawartego małżeństwa.

Postępując w ten sposób, Kościół wyznaje swoją wierność Chrystusowi i Jego 
prawdzie; jednocześnie kieruje się uczuciem macierzyńskim wobec swoich dzie-
ci, zwłaszcza tych, które zostały opuszczone bez ich winy przez prawowitego 
współmałżonka.

Kościół z ufnością wierzy, że ci nawet, którzy oddalili się od przykazania pań-
skiego i do tej pory żyją w takim stanie, mogą otrzymać od Boga łaskę nawrócenia 
i zbawienia, jeżeli wytrwają w modlitwie, pokucie i miłości.
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Załącznik 2

GRUPA I

Czego nie może zabraknąć w rodzinie?

Przemówienie papieża Franciszka do rodzin podczas Dnia Rodziny w Roku 
Wiary, 26 października 2013 r.

2. Drugie słowo zaczerpnąłem z obrzędu małżeństwa. Zawierający sakrament 
mówią: „Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę 
aż do śmierci”. Ślubują sobie wierność w radości i smutku, w zdrowiu i w chorobie. 
Nowożeńcy składając przysięgę, nie wiedzą, jakie czekają ich radości i smutki. Wy-
ruszają, jak Abraham, zaczynają podążać razem. To właśnie jest małżeństwo! Wyj-
ście i wspólne podążanie, ręka w rękę, powierzając samych siebie wielkiej ręce Pana. 
Zawsze ręka w rękę, i to przez całe życie! A nie dostosowywanie się do tej kultury 
prowizorium, która kroi nam życie na kawałki!

Z tym zaufaniem do wierności Boga stawiają czoło wszystkiemu, bez lęku, od-
powiedzialnie. Chrześcijańscy małżonkowie nie są naiwni, znają problemy i niebez-
pieczeństwa życia. Ale nie boją się podjąć swojej odpowiedzialności przed Bogiem 
i społeczeństwem. Nie uciekając, nie izolując się, nie rezygnując z misji tworzenia 
rodziny i rodzenia dzieci. „Ależ Ojcze, dzisiaj to trudne...” Pewnie, że to trudne. 
Dlatego potrzebujemy łaski sakramentu! Sakramenty nie są po to, żeby być dekora-
cją życia. Jaki piękny ślub, jakie wspaniałe wesele – to nie jest łaska sakramentu. To 
pewna dekoracja. Łaska nie jest po to, żeby przyozdabiać życie. Jest po to, żeby dać 
nam moc, żebyśmy byli dzielni, żebyśmy mogli iść naprzód! Chrześcijanie zawierają 
sakrament małżeństwa, ponieważ są świadomi, że go potrzebują! Potrzebują go, żeby 
być zjednoczeni między sobą i żeby wypełniać misję rodziców. „W radości i smutku, 
w zdrowiu i chorobie”. A w swoim małżeństwie modlą się razem i we wspólnocie. 
Dlaczego? Tylko dlatego, że taki jest zwyczaj? Nie! Czynią tak, gdyż tego potrzebują 
dla długiej drogi, którą mają razem przebyć, długiej drogi, które nie jest w kawałkach, 
ale trwa całe życie. I potrzebują pomocy Jezusa, aby podążać razem z ufnością, aby 
przyjąć siebie nawzajem każdego dnia, żeby przebaczać sobie każdego dnia!

To jest ważne w życiu rodzin: umieć sobie przebaczać. Każdy z nas ma wady. 
Czasami czynimy coś, co nie jest dobre, wyrządzając krzywdę innym. Trzeba mieć 
odwagę, by prosić o przebaczenie, kiedy w rodzinie popełnimy błąd. Przed kilko-
ma tygodniami powiedziałem na tym placu, że aby rozwijać rodzinę trzeba uży-
wać trzech słów: proszę, dziękuję i przepraszam. Są to trzy słowa kluczowe. Pro-
simy o pozwolenie, żeby nie być nachalnymi: czy chcesz, żebym to zrobił – cho-
dzi o język prośby o pozwolenie. Dziękujemy, dziękujemy za miłość. Ale powiedz 
ile razy dziennie dziękujesz twojej żonie, że cię kocha? A ty – twojemu mężowi? 
Ileż dni mija bez powiedzenia tego słowa „dziękuję”! I ostatnie – „przepraszam”. 



Wszyscy popełniamy błędy. Czasami, ktoś w rodzinie i w małżeństwie się obraża. 
Czasami mówię „latają talerze”. Mówi się trudne słowa, ale posłuchajcie tej rady: 
nie kończcie dnia bez pojednania. Pokój przekazuje się w rodzinie każdego dnia na 
nowo! Prosząc o przebaczenie zaczynamy od nowa. Proszę, dziękuję, przepraszam. 
Powiedzmy to wszyscy razem! Proszę, dziękuję, przepraszam! Wypowiadajmy te trzy 
słowa w rodzinie, żeby każdego dnia sobie wybaczać!

Rodzina doświadcza w życiu wielu pięknych chwil: odpoczynek, wspólny obiad, 
wyjście do parku czy wyjazd na wieś, odwiedziny dziadków, osoby chorej... Ale jeśli 
brakuje miłości, to brakuje radości, brakuje święta. Zaś miłością zawsze obdarza Je-
zus: On jest niewyczerpalnym źródłem i daje nam siebie w Eucharystii. Tam daje On 
nam swoje Słowo i Chleb życia, aby nasza radość była pełna.

Źródło: http://gosc.pl/doc/1754972.Rodziny-zyjcie-radoscia-wiary (dostęp: 14.06.2014).

GRUPA II

Czego powinny strzec rodziny?

Homilia wygłoszona przez Jana Pawła II podczas Mszy św. 14 czerwca 1999 r.
Drodzy rodzice, dobrze wiecie, że nie jest łatwo w dzisiejszych czasach stworzyć 

chrześcijańskie warunki potrzebne do wychowania dzieci. Musicie czynić wszystko, 
aby Bóg był obecny i czczony w waszych rodzinach. Nie zapominajcie o wspólnej co-
dziennej modlitwie, zwłaszcza wieczornej; o świętowaniu niedzieli i uczestniczeniu 
we Mszy Świętej niedzielnej. Jesteście dla swoich dzieci pierwszymi nauczycielami 
modlitwy i cnót chrześcijańskich i nikt was w tym nie może zastąpić. Zachowujcie 
religijne zwyczaje i pielęgnujcie tradycję chrześcijańską, uczcie [wasze] dzieci sza-
cunku dla każdego człowieka. Niech waszym największym pragnieniem będzie wy-
chowanie młodego pokolenia w łączności z Chrystusem i Kościołem. Tylko w ten 
sposób dochowacie [wzoru, dochowacie] wierności waszemu powołaniu rodziciel-
skiemu i potrzebom duchowym waszych dzieci.

Źródło: http://www.diecezja.lowicz.pl/fund_caritas/index.php?id=654 (dostęp: 14.06.2014).



GRUPA III

Jakich wartości uczy rodzina?

FAMILIARIS CONSORTIO – Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II 
o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym

Wychowanie do istotnych wartości życia ludzkiego
37. Pomimo często bardzo poważnych dziś trudności w dziele wychowania, rodzi-

ce winni ufnie i z odwagą kształtować w dzieciach istotne wartości życia ludzkiego. 
Dzieci winny wzrastać we właściwej wolności wobec dóbr materialnych, przyjmując 
prosty i surowy styl życia w głębokim przekonaniu, że „więcej wart jest człowiek 
z racji tego czym jest, niż ze względu na to, co posiada”,

W społeczeństwie wstrząsanym i rozbitym przez napięcia i konflikty, wynikające 
z gwałtownego ścierania się różnych indywidualizmów i egoizmów, dzieci powinny 
nabyć nie tylko poczucie prawdziwej sprawiedliwości, która jedyna prowadzi do po-
szanowania godności osobistej każdego człowieka, ale także i tym bardziej poczucie 
prawdziwej miłości, jako postawy szczerej troski i bezinteresownej służby wobec dru-
gich, a zwłaszcza najbiedniejszych i potrzebujących. Rodzina jest pierwszą i podsta-
wową szkołą uspołecznienia: w niej, jako we wspólnocie miłości, uczynienie z siebie 
daru jest prawem, nadającym kierunek i warunkującym wzrost. Dar z siebie, który 
ożywia wzajemną miłość małżonków, staje się wzorem i zasadą składania daru z sie-
bie, co powinno dokonywać się we wzajemnych stosunkach braci i sióstr oraz róż-
nych, współżyjących w rodzinie pokoleń. Tak komunia, jak uczestnictwo codziennie 
przeżywane w domu, w chwilach radości i w trudnościach, jest najbardziej konkretną 
i skuteczną pedagogią dla czynnego, odpowiedzialnego i owocnego włączenia się 
dzieci w życie społeczne o szerszym zasięgu.

Wychowanie do miłości pojętej jako dar z siebie stanowi nieodzowną przesłankę 
dla rodziców wezwanych do przekazania dzieciom jasnego i subtelnego wychowania 
seksualnego. W obliczu kultury, która na ogół „banalizuje” płciowość ludzką, interpre-
tując ją i przeżywając w sposób ograniczony i zubożony, odnosząc ją jedynie do ciała 
i egoistycznej przyjemności, posługa wychowawcza rodziców musi skupić się zdecy-
dowanie na kulturze życia płciowego, aby była ona prawdziwie i w pełni osobowa: 
płciowość jest w istocie bogactwem całej osoby – ciała, uczuć i duszy – ujawniającym 
swe głębokie znaczenie w doprowadzeniu osoby do złożenia daru z siebie w miłości.

Wychowanie seksualne, stanowiące prawo i podstawowy obowiązek rodziców, 
winno dokonywać się zawsze pod ich troskliwym kierunkiem zarówno w domu, jak 
i w wybranych i kontrolowanych przez nich ośrodkach wychowawczych. W tym 
sensie Kościół potwierdza prawo pomocniczości, które szkoła obowiązana jest prze-
strzegać, współpracując w wychowaniu seksualnym, w takim samym duchu, jaki oży-
wia rodziców.



W tym kontekście bezwzględnie nieodzowne jest wychowanie do czystości, jako 
cnoty, która doprowadza osobę do prawdziwej dojrzałości i uzdalnia ją do szanowa-
nia i rozwijania „oblubieńczego sensu” ciała. Co więcej, jeśli rodzice chrześcijańscy 
rozpoznają u dzieci oznaki Bożego powołania, dołożą wszelkiej troski i starania, aby 
wychowywać do dziewictwa, jako najwyższej formy owego daru z siebie, który jest 
istotnym sensem płciowości ludzkiej.

Ze względu na powiązania zachodzące pomiędzy wymiarem płciowym osoby 
a jej wartościami etycznymi, wychowanie ma doprowadzić do znajomości zasad mo-
ralnych i uznania ich za konieczną i cenną gwarancję odpowiedzialnego wzrostu 
osobowego w dziedzinie płciowości ludzkiej.

Dlatego Kościół stanowczo sprzeciwia się pewnej, często rozpowszechnianej for-
mie informowania o życiu seksualnym w oderwaniu od zasad moralnych, która nie 
jest niczym innym, jak wprowadzeniem do doświadczenia przyjemności i bodźcem, 
skłaniającym – już w latach niewinności – do utraty pogody ducha, otwierając drogę 
do zepsucia.

Źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/familiaris.html 
(dostęp: 14.06.2014).



GRUPA IV

Jakie są zadania i funkcje rodziny?

FAMILIARIS CONSORTIO – Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II 
o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym

17. W zamyśle Boga Stworzyciela i Odkupiciela rodzina odkrywa nie tylko swoją 
„tożsamość”, to czym „jest”, ale również swoje „posłannictwo”, to, co może i powinna 
„czynić”. Zadania, które z powołania Bożego ma wypełniać w historii, wypływają 
z samej jej istoty i ukazują jej dynamiczny i egzystencjalny rozwój. Każda rodzina 
odkrywa i znajduje w sobie samej niedające się stłumić wezwanie, które jednocześnie 
określa jej godność i odpowiedzialność: rodzino, „stań się” tym, czym „jesteś”!

Sięganie do „początku” stwórczego aktu Boga jest koniecznością dla rodziny, je-
żeli pragnie ona poznać i urzeczywistnić siebie wedle prawdy wewnętrznej nie tylko 
swego istnienia, ale także swego działania historycznego. A ponieważ wedle zamysłu 
Bożego rodzina została utworzona jako „głęboka wspólnota życia i miłości”, przeto 
na mocy swego posłannictwa ma ona stawać się coraz bardziej tym, czym jest, czyli 
wspólnotą życia i miłości „w dążeniu”, które – podobnie jak każda rzeczywistość 
stworzona i odkupiona – znajdzie swoje ostateczne spełnienie w Królestwie Bożym. 
W perspektywie sięgającej samych korzeni rzeczywistości małżeńskiej i rodzinnej 
trzeba następnie powiedzieć, że istota i zadania rodziny są ostatecznie określone 
przez miłość. Rodzina dlatego otrzymuje misję strzeżenia, objawiania i przekazywa-
nia miłości, będącej żywym odbiciem i rzeczywistym udzielaniem się miłości Bożej 
ludzkości oraz miłości Chrystusa Pana Kościołowi, Jego oblubienicy.

Każde poszczególne zadanie rodziny jest wyrazem i konkretnym wypełnieniem 
tego podstawowego posłannictwa. Trzeba zatem bardziej wnikać w to szczególne 
bogactwo posłannictwa rodziny i zgłębiać jego wielorakie i jednorodne treści.

W tym sensie, zaczynając od miłości i stale do niej się odwołując, ostatni Synod 
naświetlił cztery podstawowe zadania rodziny:
1. tworzenie wspólnoty osób,
2. służba życiu,
3. udział w rozwoju społeczeństwa,
4. uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła.

Źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/familiaris.html
(dostęp: 14.06.2014).



GRUPA V

Jakie są zagrożenia i trudności dla rodziny?

FAMILIARIS CONSORTIO – Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II 
o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym

77. Zaangażowanie duszpasterskie bardziej jeszcze wielkoduszne, bardziej jesz-
cze pełne mądrości i roztropności, na wzór Dobrego Pasterza, jest potrzebne w sto-
sunku do tych rodzin, które – często niezależnie od własnej woli czy pod naciskiem 
wymogów różnej natury – muszą stawić czoło sytuacjom obiektywnie trudnym.

Tu trzeba zwrócić szczególną uwagę na niektóre zwłaszcza kategorie ludzi, któ-
rzy w większym stopniu potrzebują nie tylko opieki, ale bardziej znaczącego od-
działywania na opinię publiczną, a zwłaszcza na struktury kulturalne, ekonomiczne 
i prawne, po to, ażeby w możliwie maksymalnym stopniu usunąć głębokie przyczyny 
ich trudności.

Należą do nich na przykład rodziny, które wyemigrowały w poszukiwaniu pra-
cy, rodziny tych, którzy są zmuszeni do długiego przebywania poza domem, jak na 
przykład wojskowi, marynarze, podróżujący, rodziny więźniów, uchodźców i rodziny, 
które w wielkich miastach żyją praktycznie na marginesie; rodziny bez mieszkania; 
rodziny niepełne, takie, w których brak ojca lub matki; rodziny z dziećmi upośledzo-
nymi lub dotkniętymi narkomanią, rodziny alkoholików; rodziny wyobcowane ze 
swego środowiska kulturowego i społecznego lub też zagrożone jego utratą; rodziny 
dyskryminowane ze względów politycznych lub z innych racji; rodziny podzielone 
ideologicznie; rodziny, które nie potrafią łatwo nawiązać kontaktu z parafią; rodziny, 
które doświadczają przemocy lub niesprawiedliwego traktowania z powodu wiary; 
rodziny małżonków małoletnich; osoby starsze, nierzadko zmuszone do życia w sa-
motności i bez wystarczających środków utrzymania.

Rodziny emigrantów – zwłaszcza chodzi tu o robotników i chłopów – powinny 
znaleźć wszędzie w Kościele swą ojczyznę. To zadanie leży w samej naturze Kościoła, 
który jest znakiem jedności w różnorodności. O ile to możliwe, niech mają zapew-
nioną posługę kapłanów własnego obrządku, kultury i języka. Do Kościoła należy 
obowiązek apelowania do sumienia publicznego i do władz społecznych, gospodar-
czych i politycznych, ażeby robotnicy znaleźli pracę we własnej okolicy i kraju, ażeby 
byli sprawiedliwie wynagradzani, by jak najszybciej następowało połączenie rodzin, 
ażeby uwzględniano ich tożsamość kulturową i traktowano na równi z innymi, i aby 
ich dzieciom zapewniona była możliwość formacji zawodowej i wykonywania zawo-
du, jak również posiadanie ziemi koniecznej do pracy i życia.

Trudnym problemem jest zagadnienie rodzin ideologicznie podzielonych. W tych 
przypadkach wymaga się szczególnej troski duszpasterskiej. Przede wszystkim nale-
ży z takimi rodzinami utrzymywać osobisty, roztropny kontakt. Wierzących trzeba 
umacniać w wierze i podtrzymywać w życiu chrześcijańskim. Chociaż strona kato-



licka nie może ustąpić, trzeba jednak utrzymać zawsze żywy dialog z drugą stroną. 
Muszą mnożyć się objawy miłości i szacunku, w mocnej nadziei utrzymania silnej 
jedności. Dużo zależy także od stosunków pomiędzy rodzicami i dziećmi. Ideolo-
gie obce wierze mogą zresztą pobudzić wierzących członków rodziny do wzrastania 
w wierze i dawaniu świadectwa miłości.

Są też inne trudne momenty, w których rodzina potrzebuje pomocy wspólnoty 
kościelnej i jej pasterzy. Takim momentem może być dojrzewanie dzieci – niespo-
kojne, kontestujące, czasem burzliwe; małżeństwo dzieci, odrywające je od rodziny, 
w której wzrosły; brak zrozumienia lub miłości ze strony najbliższych; porzucenie 
rodziny przez jednego z małżonków lub śmierć, pociągająca za sobą bolesne do-
świadczenie wdowieństwa; śmierć członka rodziny, która okalecza lub dogłębnie 
przekształca dotychczasowy zrąb rodziny.

Kościół nie może również nie pamiętać znaczenia lat starości, z tym wszystkim, 
co one przynoszą pozytywnego i negatywnego, a więc z możliwością pogłębienia 
miłości małżeńskiej, coraz bardziej oczyszczonej i uszlachetnionej przez długoletnią 
i nieprzerwaną wierność; z ich gotowością służenia innym w nowy sposób dobrocią, 
mądrością i pozostałą energią; z ciężarem samotności, częściej psychicznej i uczucio-
wej aniżeli fizycznej, wynikającej z ewentualnego opuszczenia czy niedostateczne-
go zainteresowania ze strony dzieci i krewnych; cierpieniem związanym z chorobą, 
stopniowym ubytkiem sił, upokorzeniem z powodu zależności od innych, goryczą 
poczucia, że jest się może ciężarem dla najbliższych, zbliżaniem się końca życia. Są 
to sytuacje, w których – jak podkreślili Ojcowie Synodu – można łatwiej zrozumieć 
i przeżyć te wzniosłe aspekty duchowości małżeńskiej i rodzinnej, które czerpią na-
tchnienie z wartości Krzyża i zmartwychwstania Chrystusa, źródła uświęcenia i głę-
bokiej radości w codziennym życiu, w perspektywie wielkich rzeczywistości eschato-
logicznych życia wiecznego.

We wszystkich tych różnych sytuacjach niech nigdy nie będzie zaniedbana mo-
dlitwa, źródło światła i siły oraz pokarm dla nadziei chrześcijańskiej.

Źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/familiaris.html
(dostęp: 14.06.2014).



32. Bądźcie płodni
Załącznik 1

Teksty biblijne dla grup

Grupa I

Rdz 17, 15-17
I mówił Bóg do Abrahama: „Żony twej nie będziesz nazywał imieniem Saraj, lecz 

imię jej będzie Sara. Błogosławiąc jej, dam ci i z niej syna, i będę jej nadal błogosławił, 
tak że stanie się ona matką ludów i królowie będą jej potomkami”. Abraham, upadł-
szy na twarz, roześmiał się; pomyślał sobie bowiem: „Czyż człowiekowi stuletniemu 
może się urodzić syn? Albo czy dziewięćdziesięcioletnia Sara może zostać matką?”

Grupa II

Rdz 18, 1-2.9-18
Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do 

namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi na-
przeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. (…)

Zapytali go: „Gdzie jest twoja żona, Sara?” – Odpowiedział im: „W tym oto na-
miocie”. Rzekł mu [jeden z nich]: „O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś 
żona Sara będzie miała wtedy syna”. Sara przysłuchiwała się u wejścia do namiotu, 
[które było tuż] za Abrahamem. Abraham i Sara byli w bardzo podeszłym wieku. 
Toteż Sara nie miewała przypadłości właściwej kobietom. Uśmiechnęła się więc do 
siebie i pomyślała: „Teraz, gdy przekwitłam, mam doznawać rozkoszy, i mój mąż 
starzec?” Pan rzekł do Abrahama: „Dlaczego to Sara śmieje się i myśli: Czy napraw-
dę będę mogła rodzić, gdy już się zestarzałam? Czy jest coś, co byłoby niemożliwe 
dla Pana? Za rok o tej porze wrócę do ciebie, i Sara będzie miała syna”. Wtedy Sara 
zaparła się, mówiąc: „Wcale się nie śmiałam” – bo ogarnęło ją przerażenie. Ale Pan 
powiedział: „Nie. Śmiałaś się!”

Potem ludzie ci odeszli i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, 
aby ich odprowadzić, a Pan mówił sobie: „Czyż miałbym zataić przed Abrahamem 
to, co zamierzam uczynić? Przecież ma się on stać ojcem wielkiego i potężnego naro-
du, i przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi”.



Grupa III

Ps 127, 3-5
Oto synowie są darem Pana,
a owoc łona nagrodą.
Jak strzały w ręku wojownika,
tak synowie za młodu zrodzeni.
Szczęśliwy mąż,
który napełnił
nimi swój kołczan.
Nie zawstydzi się, gdy będzie rozprawiał
z nieprzyjaciółmi w bramie.

Grupa IV

Ps 128, 3-6
Małżonka twoja jak płodny szczep winny
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki
dokoła twojego stołu.
Oto takie błogosławieństwo dla męża,
który boi się Pana.
Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
oglądaj pomyślność Jeruzalem
przez całe swe życie.
Oglądaj dzieci twoich synów.
Pokój nad Izraelem!



Grupa V

Łk 1, 12-19.25
Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł 

do niego: „Nie bój się Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja 
Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i we-
sele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach 
Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem 
Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pój-
dzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, 
a nieposłusznych – do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud do-
skonały”. Na to rzekł Zachariasz do anioła: „Po czym to poznam? Bo ja jestem 
już stary i moja żona jest w podeszłym wieku”. Odpowiedział mu anioł: „Ja jestem 
Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznaj-
mić ci tę wieść radosną”.

(…) „Tak uczynił mi Pan – mówiła (Elżbieta) – wówczas, kiedy wejrzał łaskawie 
i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi”.

Grupa VI

Łk 1, 36-45
(…) A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już 

w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic 
niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie 
według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego 
miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy 
Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch 
Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś 
między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że 
Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia za-
brzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosła-
wiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.
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Załącznik 2

Kongregacja Nauki Wiary
Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych
12. Jeżeli chodzi o leczenie bezpłodności, nowe techniki medyczne powinny 

uszanować trzy podstawowe dobra: a) prawo do życia i do integralności fizycznej 
każdej istoty ludzkiej od poczęcia aż do naturalnej śmierci; b) jedność małżeństwa, 
pociągającą za sobą wzajemne poszanowanie prawa małżonków do stania się ojcem 
i matką wyłącznie dzięki sobie; c) specyficznie ludzkie wartości płciowości, które 
„wymagają, by przekazanie życia osobie ludzkiej nastąpiło jako owoc właściwego 
aktu małżeńskiego, aktu miłości między małżonkami”. Techniki przedstawiane jako 
pomoc do przekazywania życia „nie dlatego są do odrzucenia, że są sztuczne. Jako 
takie świadczą o możliwościach sztuki medycznej, jednak powinno się je oceniać pod 
kątem moralnym w odniesieniu do godności osoby ludzkiej, wezwanej do realizacji 
powołania Bożego, w darze miłości i w darze z życia”.

W świetle takiego kryterium należy wykluczyć wszelkie techniki sztucznego 
zapłodnienia heterologicznego oraz techniki sztucznego zapłodnienia homolo-
gicznego, zastępujące akt małżeński. Dopuszczalne są natomiast te metody, które 
mają na celu wspieranie aktu małżeńskiego i jego płodności. Instrukcja Donum vi-
tae mówi: „Lekarz pozostaje w służbie osób i przekazywania życia ludzkiego. Nie 
jest uprawniony do dysponowania nimi, ani do decydowania o nich. Interwencja 
lekarska szanuje godność osób, gdy ułatwia ten akt lub pozwala uzyskać jego cel, 
jeśli został dokonany w sposób normalny”. Natomiast na temat sztucznej inseminacji 
homologicznej mówi: „Nie można dopuścić sztucznego zapłodnienia homologiczne-
go wewnątrz małżeństwa za wyjątkiem przypadku, w którym środek techniczny nie 
zastępuje aktu małżeńskiego, lecz służy jako ułatwienie i pomoc do osiągnięcia jego 
naturalnego celu”.

13. Z pewnością dopuszczalne są działania mające na celu usunięcie przeszkód 
uniemożliwiających naturalną płodność, jak na przykład leczenie hormonalne nie-
płodności spowodowanej przez zaburzenia w funkcjonowaniu gruczołów płciowych, 
chirurgiczne leczenie endometriozy, udrożnienie jajowodów albo mikrochirurgiczne 
przywrócenie ich drożności. Wszystkie te metody można uznać za autentyczne te-
rapie o tyle, o ile po rozwiązaniu problemu leżącego u podstaw bezpłodności para 
może spełniać akty małżeńskie prowadzące do przekazywania życia bez potrzeby 
bezpośredniej interwencji lekarza w sam akt małżeński. Żadna z tych technik nie 
zastępuje aktu małżeńskiego, który jako jedyny jest godny przekazać życie w sposób 
naprawdę odpowiedzialny.

Ponadto, by wyjść naprzeciw wielu parom bezpłodnym, pragnącym mieć dzieci, 
należałoby przez odpowiednie środki ustawodawcze zachęcać do adopcji licznych 
sierot, które dla odpowiedniego rozwoju ludzkiego potrzebują ogniska domowego, 
propagować ją i ułatwiać związane z nią procedury.



Należy też zauważyć, że zasługują na zachętę badania i inwestycje ukierunkowa-
ne na zapobieganie niepłodności. Znaczącej części przypadków niepłodności, zgłasza-
nych dziś lekarzom, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, można by uniknąć gdyby 
wierniej przeżywano cnotę czystości, gdyby prowadzono zdrowszy styl życia i gdyby 
zostały wyeliminowane czynniki stwarzające zagrożenie w zakresie pracy, odżywia-
nia się, stosowania leków oraz ekologii.

Zapłodnienie in vitro i zamierzone niszczenie embrionów
14. Już Instrukcja Donum vitae zwróciła uwagę na fakt, że zapłodnienie  in vi-

tro związane jest dosyć często z zamierzonym niszczeniem embrionów. Niektórzy 
uważali, że ma to związek z techniką, częściowo jeszcze niedoskonałą. Natomiast 
późniejsze doświadczenie wykazało, że wszystkie techniki zapłodnienia  in vitro są 
stosowane faktycznie tak, jak gdyby ludzki embrion był po prostu zwykłym zbiorem 
komórek, które są używane, selekcjonowane i odrzucane.

Prawdą jest, że blisko jedna trzecia kobiet, które uciekają się do metod sztucznego 
przekazywania życia, rodzi dziecko. Trzeba jednak zaznaczyć, że biorąc pod uwagę 
stosunek wszystkich wyprodukowanych embrionów do embrionów rzeczywiście na-
rodzonych, liczba embrionów zniszczonych jest bardzo wysoka. Straty te są akceptowa-
ne przez specjalistów od metod zapłodnienia in vitro jako cena, którą trzeba zapłacić 
za osiągnięcie pozytywnych rezultatów. W rzeczywistości jest dosyć niepokojące, że 
badania na tym polu mają w przeważającej mierze na celu uzyskanie lepszych rezul-
tatów, jeżeli chodzi o procent urodzonych dzieci w stosunku do liczby kobiet pod-
dających się zabiegowi, natomiast nie wydaje się, by miały na względzie rzeczywiste 
prawo do życia każdego pojedynczego embrionu.

15. Często mówi się, że owa śmierć embrionów najczęściej nie jest zamierzona, 
a nawet że dochodzi do niej wbrew woli rodziców i lekarzy. Twierdzi się, że jest to 
ryzyko niewiele różniące się od ryzyka wiążącego się z naturalnym procesem pro-
kreacji i że chcąc przekazywać życie bez podejmowania żadnego ryzyka, należałoby 
w praktyce powstrzymać się od przekazywania go. To prawda, że nie każda stra-
ta embrionów w sytuacji przekazywania życia  in vitro  jest w jednakowym stopniu 
związana z wolą zaangażowanych w nie podmiotów. Ale prawdą jest również to, że 
w wielu wypadkach porzucenie, zniszczenie lub utrata embrionów jest przewidziane 
i zamierzone.

Embriony uzyskane  in vitro, u których występują wady, są od razu odrzucane. 
Coraz częstsze są przypadki, że pary, które nie są bezpłodne, korzystają z metody 
sztucznego przekazywania życia jedynie w tym celu, by móc dokonać genetycznej 
selekcji swoich dzieci. Powszechną praktyką w wielu krajach stało się stymulowa-
nie cyklu kobiecego, by uzyskać wysoką liczbę owocytów, które zostają zapłodnione. 
Pewna liczba uzyskanych embrionów zostaje przeniesiona do łona matki, a pozo-
stałe są zamrażane z myślą o ewentualnych przyszłych zabiegach reprodukcyjnych. 
Celem przeniesienia kilku z nich jest zapewnienie, na ile to możliwe, zagnieżdżenia 



się przynajmniej jednego embrionu. Środkiem, jaki stosuje się, aby osiągnąć ten cel, 
jest użycie większej liczby embrionów, niż wymagałoby urodzenie dziecka, w prze-
widywaniu, że niektóre nie zagnieżdżą się oraz w każdym razie unika się mnogiej 
ciąży. A zatem technika przeniesienia kilku embrionów oznacza faktycznie  czysto 
instrumentalne ich traktowanie. Uderza fakt, że ani powszechna deontologia zawodo-
wa, ani władze sanitarne nie zgodziłyby się w żadnej innej dziedzinie medycyny na 
zastosowanie metody dającej tak wysoki globalny procent negatywnych i zgubnych 
rezultatów. W rzeczywistości metody zapłodnienia in vitro są akceptowane, ponie-
waż zakłada się, że embrion nie zasługuje na pełny szacunek z powodu tego, że staje 
się rywalem wobec pragnienia, które trzeba zaspokoić.

Ten smutny stan rzeczy, często przemilczany, w pełni zasługuje na naganę, po-
nieważ „różne techniki sztucznej reprodukcji, które wydają się służyć życiu i często 
są stosowane z tą intencją, w rzeczywistości stwarzają możliwość nowych zamachów 
na życie”.

16. Ponadto Kościół uważa za etycznie nie do przyjęcia  oddzielanie prokreacji 
od całkowicie osobistego kontekstu aktu małżeńskiego: przekazywanie ludzkiego życia 
jest aktem osobistym mężczyzny i kobiety jako pary, niedopuszczającym żadnego 
rodzaju zastępczego działania. Akceptowanie bez zastrzeżeń faktu, że stosowanie 
technik zapłodnienia  in vitro  pociąga za sobą wysoki procent poronień, pokazuje 
wyraźnie, że zastąpienie aktu małżeńskiego procedurą techniczną – oprócz tego, że 
uchybia szacunkowi, jaki należy się prokreacji, której nie można sprowadzać jedynie 
do wymiaru reprodukcyjnego – przyczynia się do osłabienia świadomości szacunku 
należnego każdej istocie ludzkiej. Natomiast uznaniu tego szacunku sprzyja bliskość 
małżonków, ożywiana miłością małżeńską.

Kościół uznaje słuszność pragnienia dziecka i rozumie cierpienia małżonków 
dotkniętych problemem bezpłodności. Jednakże tego pragnienia nie można przed-
kładać nad godność każdego ludzkiego życia, posuwając się aż do panowania nad 
nim. Pragnienie dziecka nie może usprawiedliwiać jego „produkowania”, podobnie 
jak niechęć wobec dziecka już poczętego nie może usprawiedliwiać porzucenia go 
lub zniszczenia.

W rzeczywistości odnosi się wrażenie, że niektórzy badacze, pozbawieni jakiego-
kolwiek odniesienia etycznego i świadomi możliwości związanych z postępem tech-
nologicznym, wydają się ulegać logice jedynie subiektywnych pragnień i naciskom 
ekonomicznym, tak silnym w tej dziedzinie. Wobec instrumentalnego traktowania 
istoty ludzkiej w stadium embrionalnym trzeba powtarzać, że „miłość Boża nie robi 
różnicy między nowo poczętą istotą, będącą jeszcze w łonie matki, a dzieckiem, mło-
dzieńcem, człowiekiem dojrzałym czy starszym. Nie robi różnicy, ponieważ w każ-
dym dostrzega odbicie swojego obrazu i podobieństwa (...). Dlatego Magisterium 
Kościoła niezmiennie głosiło świętość i nienaruszalność każdego ludzkiego życia, od 
poczęcia aż do naturalnego kresu”.



Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI)
17. Pośród najnowszych technik sztucznego zapłodnienia stopniowo szcze-

gólnego znaczenia nabrało  Intra Cytoplasmic Sperm Injection  [docytoplazmatyczne 
wstrzyknięcie spermy]. ICSI stało się najczęściej stosowaną techniką ze względu na 
największą skuteczność i pozwala zaradzić różnym formom niepłodności mężczyzny.

Podobnie jak zapłodnienie in vitro, którego stanowi odmianę, ICSI jest ze swej 
istoty techniką niegodziwą: powoduje ona  całkowite oddzielenie prokreacji od aktu 
małżeńskiego. W istocie bowiem ICSI „dokonuje się poza ciałem małżonków, za po-
średnictwem działania osób trzecich, od których kompetencji i działań technicznych 
zależy powodzenie zabiegu (...) oddaje więc życie i tożsamość embrionów w ręce 
lekarzy i biologów, wprowadza panowanie techniki nad pochodzeniem i przeznacze-
niem osoby ludzkiej. Tego rodzaju panowanie samo w sobie sprzeciwia się godności 
i równości, które winny być uznawane zarówno w rodzicach, jak i dzieciach. Poczęcie 
w probówce jest wynikiem działań technicznych, które prowadzą do zapłodnienia; nie 
jest ono w rzeczywistości ani osiągnięte, ani pozytywnie chciane jako wyraz i owoc 
właściwego aktu zjednoczenia małżeńskiego”.

Zamrażanie embrionów
18. Jedną z metod wykorzystywanych do zwiększenia wskaźnika powodzenia 

technik przekazywania życia in vitro jest zwielokrotnienie liczby kolejnych zabiegów. 
W celu uniknięcia powtórnego pobierania owocytów od kobiety stosuje się jednora-
zowe pobranie większej ich liczby, po czym znaczna część embrionów uzyskanych in 
vitro zostaje poddana kriokonserwacji, z myślą o drugim cyklu zabiegu w wypadku 
niepowodzenia pierwszego bądź w wypadku, gdyby rodzice pragnęli następnej ciąży. 
Niekiedy zamraża się również embriony przeznaczone do pierwszego przeniesienia, 
ponieważ hormonalna stymulacja cyklu u kobiety wywołuje skutki, które skłaniają do 
tego, by zaczekać na unormowanie się warunków fizjologicznych, zanim przystąpi się 
do przeniesienia embrionów do łona matki.

Kriokonserwacja jest nie do pogodzenia z szacunkiem należnym embrionom ludz-
kim: zakłada ich produkowanie in vitro; wystawia je na poważne niebezpieczeństwo 
śmierci albo naruszenie ich integralności fizycznej, ponieważ znaczący ich procent 
nie przeżywa procesu zamrożenia i rozmrożenia; pozbawia je, przynajmniej czaso-
wo, możliwości przyjęcia i kształtowania w łonie matki; naraża je na dalsze szkody 
i manipulacje.

Większość niewykorzystanych embrionów pozostaje „sierotami”. Ich rodzice nie 
dopominają się o nie, a czasem urywa się z nimi kontakt. To wyjaśnia istnienie skła-
dów całych tysięcy zamrożonych embrionów niemal we wszystkich krajach, w któ-
rych praktykuje się zapłodnienie in vitro.

19. Jeżeli chodzi o wielką liczbę już istniejących zamrożonych embrionów, pojawia 
się pytanie: co z nimi zrobić? Niektórzy stawiają sobie to pytanie, nie uwzględniając 
jego wątku etycznego, kierując się jedynie koniecznością przestrzegania prawa, które 



nakazuje opróżnienie po pewnym czasie banków w ośrodkach kriokonserwacji, które 
później zostaną na nowo zapełnione. Natomiast inni są świadomi tego, że doszło do 
poważnej niesprawiedliwości, i zastanawiają się, w jaki sposób temu zadośćuczynić.

Oczywiście nie do przyjęcia są propozycje wykorzystania tych embrionów w celach 
badawczych albo przeznaczenie ich do celów terapeutycznych, ponieważ wówczas em-
briony są traktowane jako zwykły „materiał biologiczny”, co prowadzi do ich znisz-
czenia. Także propozycja rozmrażania tych embrionów, bez ich reaktywacji, i używa-
nie ich do badań jakby były zwyczajnymi zwłokami, nie jest do przyjęcia.

Również propozycja wykorzystania ich w „terapii” par bezpłodnych etycznie 
jest nie do przyjęcia, z tych samych powodów, które czynią niegodziwym zarówno 
sztuczne zapłodnienie heterologiczne, jak i wszelkie formy macierzyństwa zastęp-
czego; taka praktyka stwarzałaby różne dalsze problemy natury medycznej, psycho-
logicznej i prawnej.

Została też wysunięta propozycja wprowadzenia formy „adopcji prenatalnej”, 
tylko w tym celu, by stworzyć możliwość narodzenia się istotom ludzkim, które 
w przeciwnym wypadku skazane są na zniszczenie. Jednakże ta propozycja, godna 
pochwały co do intencji uszanowania i obrony życia ludzkiego, niesie ze sobą wiele 
problemów nieróżniących się od wyżej przedstawionych.

Trzeba na koniec stwierdzić, że tysiące porzuconych embrionów stwarzają  sy-
tuację niesprawiedliwości nie do naprawienia. Dlatego Jan Paweł II odwołał się „do 
sumienia osób sprawujących odpowiedzialne funkcje w środowisku naukowym, 
a w szczególny sposób do lekarzy, aby została wstrzymana produkcja ludzkich em-
brionów, zważywszy że nie ma moralnie godziwego rozwiązania, które zapewniłoby 
ludzką przyszłość wielu tysiącom «zamrożonych» embrionów, choć przecież mają 
one i zawsze zachowają swoje podstawowe prawa i tym samym winny być chronione 
przez prawo jako ludzkie osoby”.

Zamrażanie owocytów
20. W celu uniknięcia poważnych problemów etycznych, związanych z kriokon-

serwacją embrionów, w kontekście technik zapłodnienia in vitro wysunięto propo-
zycję zamrażania owocytów. Po pobraniu odpowiedniej liczby owocytów, mając na 
względzie wiele cyklów sztucznego przekazania życia, planuje się zapłodnienie tylko 
tych owocytów, które zostaną przeniesione do matki, natomiast inne byłyby zamra-
żane, by ewentualnie mogły zostać zapłodnione i przeniesione w przypadku niepo-
wodzenia pierwszej próby.

W związku z tym trzeba zaznaczyć, że kriokonserwację owocytów w celu sztucznego 
przekazywania życia należy uznać za moralnie nie do przyjęcia.



Redukcja embrionów
21. Niektóre metody zastosowane w sztucznym przekazywaniu życia, zwłasz-

cza przeniesienie większej liczby embrionów do łona matki, spowodowały znaczny 
wzrost liczby ciąż mnogich. Dlatego pojawił się projekt dokonywania tak zwanej 
redukcji embrionów. Polega ona na zabiegu powodującym zmniejszenie liczby em-
brionów lub płodów obecnych w łonie matki przez ich bezpośrednie unicestwienie. 
Decyzja o unicestwieniu istot ludzkich, wcześniej bardzo upragnionych, stanowi pa-
radoks i często powoduje cierpienie oraz poczucie winy, które mogą trwać przez całe 
lata.

Z punktu widzenia etycznego redukcja embrionów jest zamierzoną aborcją selek-
tywną. Jest to bowiem rozmyślne i bezpośrednie zniszczenie jednej lub wielu nie-
winnych istot ludzkich w początkowej fazie ich istnienia, i jako takie stanowi zawsze 
poważny nieporządek moralny.

Argumenty przedstawiane dla usprawiedliwienia etycznego redukcji embrionów 
opierają się często na analogii do klęsk żywiołowych albo nadzwyczajnych katastrof, 
w których pomimo dobrej woli każdego nie jest możliwe ocalenie wszystkich do-
tkniętych nimi osób. Analogie te nie mogą w żadnym wypadku uzasadniać pozytyw-
nego osądu moralnego odnośnie do praktyki bezpośrednio aborcyjnej. Kiedy indziej 
przywołuje się zasady moralne, takie jak zasada mniejszego zła albo podwójnego 
skutku, które tu nie mają zastosowania. Nigdy bowiem nie jest rzeczą dopuszczalną 
podejmowanie działania, które jest ze swej istoty niegodziwe, nawet dla dobrego 
celu: cel nie uświęca środków.

Diagnoza przedimplantacyjna
22. Diagnoza przedimplantacyjna jest formą diagnozy prenatalnej, związaną 

z technikami sztucznego zapłodnienia, która przewiduje genetyczną diagnozę em-
brionów, uformowanych in vitro, przed ich przeniesieniem do łona matki. Jest ona 
stosowana w tym celu, by mieć pewność, że do matki przeniesione zostały jedynie embriony 
pozbawione wad albo o określonej płci bądź posiadające pewne szczególne cechy.

W odróżnieniu od innych form diagnozy prenatalnej, w których faza diagno-
styczna jest wyraźnie oddzielona od fazy ewentualnego zniszczenia i w której pary 
mogą z wolnością przyjąć chore dziecko, po diagnozie przedimplantacyjnej docho-
dzi zwykle do zniszczenia embrionu określonego jako „podejrzany”o wady genetycz-
ne lub chromosomowe, bądź ze względu na niepożądane cechy czy płeć. Diagnoza 
przedimplantacyjna – zawsze wiążąca się ze sztucznym zapłodnieniem, już samym 
w sobie w istocie niegodziwym – ma na celu faktycznie jakościową selekcję embrionów 
wraz z ich niszczeniem, która jawi się jako wczesne działanie aborcyjne. Tak więc dia-
gnoza przedimplantacyjna jest wyrazem tej mentalności eugenicznej, „która dopuszcza 
selektywne przerywanie ciąży, aby zapobiegać narodzinom dzieci dotkniętych przez 
różnego rodzaju anomalie. Tego rodzaju mentalność jest haniebna i w najwyższym 
stopniu naganna, ponieważ rości sobie prawo do mierzenia wartości ludzkiego życia 



wyłącznie według kryteriów «normalności» i zdrowia fizycznego, otwierając tym sa-
mym drogę do uprawomocnienia także dzieciobójstwa i eutanazji”.

Gdy ludzki embrion traktowany jest jako zwykły „materiał laboratoryjny”, do-
chodzi do zafałszowania i zmiany również samego pojęcia godności ludzkiej. Godność 
przynależy w równym stopniu każdej poszczególnej istocie ludzkiej i nie jest zależna 
od planów rodzicielskich, pochodzenia społecznego, formacji kulturalnej i stanu roz-
woju fizycznego. Jeśli w przeszłości chociaż ogólnie akceptowano pojęcie godności 
ludzkiej i związane z nią wymogi, dopuszczano się dyskryminacji z powodu rasy, 
religii lub pochodzenia społecznego, dzisiaj jesteśmy świadkami nie mniej poważnej 
i niesprawiedliwej dyskryminacji, prowadzącej do nieuznawania etycznego i prawne-
go statusu istot ludzkich dotkniętych ciężkimi patologiami i niepełnosprawnością: 
w ten sposób zapomina się, że osoby chore i niepełnosprawne nie stanowią jakiejś 
odrębnej kategorii, ponieważ choroba i niepełnosprawność należą do ludzkiej kon-
dycji i dotyczą wszystkich osobiście, nawet jeżeli nie doświadcza się ich bezpośred-
nio. Taka dyskryminacja jest niemoralna, a zatem powinna być uznana za niedopusz-
czalną z punktu widzenia prawa; podobnie jak należy też usuwać bariery kulturowe, 
ekonomiczne i społeczne, utrudniające pełne uznanie i obronę osób niepełnospraw-
nych i chorych.

Źródło: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_
doc_20081208_dignitas-personae_pl.html (dostęp: 21.06.2014).



Katechizm Kościoła Katolickiego

KKK 2375: Badania naukowe, które zmierzają do zmniejszenia ludzkiej bez-
płodności, zasługują na poparcie pod warunkiem, że będą „służyć osobie ludzkiej, jej 
niezbywalnym prawom oraz jej prawdziwemu i integralnemu dobru, zgodnie z za-
mysłem i wolą Boga” (Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitae, Wstęp, 2).

KKK 2376: Techniki, które powodują oddzielenie rodzicielstwa wskutek inter-
wencji osoby spoza małżeństwa (oddawanie spermy lub jaja, macierzyństwo zastęp-
cze), są głęboko niegodziwe. Techniki te (sztuczna inseminacja i sztuczne zapłodnie-
nie heterologiczne) naruszają prawo dziecka do urodzenia się z ojca i matki, których 
zna i którzy połączeni są węzłem małżeńskim. Techniki te pozostają w sprzeczności 
z wyłącznym prawem małżonków do „stania się ojcem i matką wyłącznie dzięki so-
bie” (Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitae, II, 1).

KKK 2377: Techniki te praktykowane w ramach małżeństwa (sztuczna insemi-
nacja i sztuczne zapłodnienie homologiczne) są być może mniej szkodliwe, jednakże 
pozostają one moralnie niedopuszczalne. Powodują oddzielenie aktu płciowego od 
aktu prokreacyjnego. Akt zapoczątkowujący istnienie dziecka przestaje być aktem, 
w którym dwie osoby oddają się sobie nawzajem. „Oddaje (on) życie i tożsamość 
embrionów w ręce lekarzy i biologów, wprowadza panowanie techniki nad pocho-
dzeniem i przeznaczeniem osoby ludzkiej. Tego rodzaju panowanie samo w sobie 
sprzeciwia się godności i równości, które winny być uznawane zarówno w rodzicach, 
jak i w dzieciach” (Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitae, II, 5). „Przekazywa-
nie życia jest jednak pozbawione z moralnego punktu widzenia właściwej sobie do-
skonałości, jeśli nie jest chciane jako owoc aktu małżeńskiego, to jest specyficznego 
aktu zjednoczenia małżonków... Tylko poszanowanie związku, który istnieje między 
znaczeniami aktu małżeńskiego, i szacunek dla jedności istoty ludzkiej umożliwia 
rodzicielstwo zgodne z godnością osoby ludzkiej” (Kongregacja Nauki Wiary, instr. 
Donum vitae, II, 4).

Źródło: http://www.katechizm.opoka.org.pl/ (dostęp: 21.06.2014).



Cierpienie małżonków, którzy nie mogą mieć dzieci lub obawiają się przyjścia na 
świat dziecka upośledzonego, jest doświadczeniem, które winno być przez wszyst-
kich rozumiane i odpowiednio oceniane. Pragnienie posiadania dziecka przez mał-
żonków jest czymś naturalnym. Wyraża się w nim powołanie do ojcostwa i macie-
rzyństwa, wpisane w miłość małżeńską. Owo pragnienie może być jeszcze silniejsze 
w przypadku par małżeńskich dotkniętych nieuleczalną bezpłodnością. Jednakże 
małżeństwo nie daje małżonkom prawa do posiadania dziecka, lecz tylko prawo do 
podejmowania aktów naturalnych, które same przez się służą przekazywaniu życia.

Tego rodzaju prawo do posiadania dziecka sprzeciwiałoby się jego godności 
i naturze. Dziecko nie jest rzeczą, która należy się małżonkom, nie może być ono 
uważane za własność. Jest raczej darem małżeństwa, i to „największym”, najbardziej 
żywym świadectwem wzajemnego oddania się bezinteresownego rodziców. Z tego 
tytułu dziecko ma prawo – jak wspomniano – być owocem aktu właściwego miłości 
małżeńskiej rodziców i jako osoba od momentu swego poczęcia mieć również prawo 
do szacunku.

Bezpłodność jednak, niezależnie od jej przyczyn i związanych z nią prognoz, jest 
ciężką próbą. Wspólnota wierzących powołana jest do oświecenia i podtrzymania na 
duchu tych wszystkich, którzy nie mogą zrealizować uprawnionego dążenia do ma-
cierzyństwa i ojcostwa. Małżonkowie znajdujący się w tej bolesnej sytuacji powołani 
są do ujrzenia w niej okazji do szczególnego uczestnictwa w Krzyżu Pana, źródle 
duchowej płodności. Bezpłodne pary małżeńskie nie powinny zapominać o tym, że 
„także wówczas, kiedy zrodzenie potomstwa nie jest możliwe, życie małżeńskie nie 
traci z tego powodu swojej wartości. Niepłodność fizyczna może bowiem dostarczyć 
małżonkom sposobności do innej, ważnej służby na rzecz życia osoby ludzkiej, jak na 
przykład adopcja, różne formy pracy wychowawczej, niesienie pomocy innym rodzi-
nom czy dzieciom ubogim lub upośledzonym”.

Św. Jan Paweł II, Familiaris consortio.



Wielu badaczy podejmowało walkę z bezpłodnością. Broniąc w pełni godności 
ludzkiego przekazywania życia, niektórzy z nich uzyskali wyniki, które w przeszłości 
uważano za nieosiągalne. Zachęca się ludzi do kontynuowania badań, aby zapobiec 
przyczynom bezpłodności, umożliwić jej leczenie, by małżonkowie niepłodni mogli 
stać się zdolni do prokreacji, zachowując swą osobową godność, a także godność 
dziecka. 
Kongregacja Nauki Wiary, Donum vitae. Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności 

jego przekazywania, 8.
Źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/zbior/t_2_19.html# 

(dostęp: 21.06.2014).

Rodziny chrześcijańskie, które widzą we wszystkich ludziach dzieci wspólnego 
Ojca Niebieskiego, będą wielkodusznie wychodzić naprzeciw dzieciom innych ro-
dzin, pomagając im i kochając je nie jako obcych, ale jako członków jednej rodziny 
dzieci Bożych. W ten sposób rodzice chrześcijańscy będą mogli rozszerzyć zasięg 
swej miłości poza więź ciała i krwi, uznając związki wywodzące się z ducha, które 
rozwiną się w konkretną służbę dzieciom innych rodzin, często pozbawionych środ-
ków do życia.

Rodziny chrześcijańskie winna ożywiać większa gotowość do adopcji i przyspo-
sobienia dzieci pozbawionych rodziców czy też opuszczonych: podczas gdy te dzieci, 
odnajdując na nowo ciepło uczuć rodzinnych, zaznają pełnego miłości opatrzno-
ściowego ojcostwa Boga, świadczonego przez rodziców chrześcijańskich. Wzrastając 
w atmosferze pogody i ufności, cała rodzina zostanie ubogacona wartościami ducho-
wymi poszerzonego braterstwa.

Przedstawiony obraz ukazuje rodzinom szerokie pole działania. Bardziej jeszcze 
aniżeli opuszczenie dzieci niepokoi dzisiaj marginalizacja społeczna i kulturowa, bo-
leśnie uderzająca starych, chorych, upośledzonych, narkomanów, byłych więźniów 
itd.

W ten sposób poszerza się niepomiernie horyzont ojcostwa i macierzyństwa ro-
dzin chrześcijańskich: ich miłość płodna duchowo podejmuje wyzwanie tych i in-
nych naglących potrzeb naszych czasów. Chrystus Pan, wraz z rodzinami i przez nie, 
nadal ma „współczucie” dla rzesz. 

Św. Jan Paweł II, Familiaris consortio, 41.
Źródło: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_

exh_19811122_familiaris-consortio_pl.html (dostęp: 21.06.2014).



Załącznik 3

KOLOROWE KAPELUSZE – OPIS METODY
Metoda kolorowych kapeluszy jest jedną z metod dyskusyjnych. Jej istotą jest 

rozdzielenie i uporządkowanie różnych rodzajów wypowiedzi na dany temat. Można 
ją wykorzystać do dyskusji, np. nad projektem działań duszpasterskich w ciągu naj-
bliższego roku czy w trakcie dyskusji nad projektem rekolekcji szkolnych.

WPROWADZENIE
Uczestnicy siadają w kręgu. Konieczne jest dokonanie wprowadzenia, przedsta-

wienie wstępnych propozycji. Można przygotować główne punkty na piśmie i ksero-
kopie rozdać uczestnikom.

AKTYWIZACJA
Prowadzący rozkłada na środku sali kolorowe papierowe kapelusze – tak żeby 

uczestnicy mogli mieć do nich swobodny dostęp. Kapelusze można wykonać z kolo-
rowego papieru, według tzw. wzoru napoleońskiego. Prowadzący przedstawia zasady 
dyskusji.
1. Jeśli ktoś chce zabrać głos, musi założyć na głowę wybrany kapelusz. Wtedy ma 

prawo głosu.
2. Każdemu z kolorowych kapeluszy są przyporządkowane pewne rodzaje wypo-

wiedzi. Ten, kto zabiera głos, musi wypowiadać się „zgodnie z kapeluszem”.
3. W danym momencie tylko jedna osoba może mieć kapelusz na głowie.
4. Mając na głowie kapelusz biały, należy mówić o faktach, o obiektywnych da-

nych. Kolor ten jest neutralny i obiektywny, wskazuje na obiektywne fakty i liczby. 
Trudno z tym dyskutować. Można rozpocząć zdanie od słów: Faktem jest, że...

5. Mając na głowie kapelusz czerwony, należy mówić o własnych emocjach, jakie 
budzą się w związku z przedstawionymi propozycjami. Kolor ten kojarzy się ze 
złością, umożliwia wyrażenie emocjonalnego punktu widzenia. Można rozpocząć 
zdanie od słów: Cieszę się, że..., Mam pewne obawy, że..., To jest fascynujące...

6. Mając na głowie kapelusz żółty, należy wskazywać na plusy propozycji. Jest to ko-
lor słoneczny i pozytywny, wiąże się z nadzieją i pozytywnym myśleniem. Można 
rozpocząć zdanie od słów: Podoba mi się..., Mocnym tego punktem jest...

7. Mając na głowie kapelusz czarny, należy krytykować propozycje. Jest to kolor po-
nury i negatywny, wskazuje na negatywne aspekty zagadnienia. Można rozpocząć 
zdanie od słów: Słabym punktem jest..., Nie jest dobrze, że...

8. Mając na głowie kapelusz zielony, należy mówić o pomysłach, uzupełnieniach. 
Kolor ten to twórczość i nowe pomysły, marzenia. Można rozpocząć zdanie od 
słów: Mam pomysł..., Można by to uzupełnić o..., Marzy mi się, że...

9. Mając na głowie kapelusz niebieski, należy wypowiadać się w celu uporządko-
wania dyskusji. Kolor ten jest zimny, ale to także barwa nieba. W tym kapeluszu 



człowiek zajmuje się kontrolowaniem i organizowaniem procesu myślenia i uży-
wania kapeluszy. Jest to pewnego rodzaju spojrzenie „z lotu ptaka” na przebieg 
dyskusji. Można rozpocząć zdanie od słów: Chciałbym uporządkować naszą dys-
kusję..., Dotychczas ustaliliśmy..., Chciałbym poprosić teraz o wypowiedzi w żółtym 
kapeluszu...
W celu ułatwienia procesu opanowania „kolorów” i rodzajów wypowiedzi, moż-

na wyłożyć przy kapeluszach kolorowe kartki formatu A4 z hasłowym wyjaśnie-
niem, np. kartka czarna z napisem: „krytyka”, kartka czerwona z napisem: „emo-
cje”, biała – „fakty”, zielona – „pomysły, marzenia”, żółta – „pozytywy”, niebieska 
– „porządkowanie”.

Po przedstawieniu zasad, uczestnicy zabierają głos. Na początku prowadzący 
zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie reguł. Dobrze jest notować główne wątki 
wypowiedzi w poszczególnych kapeluszach.

PUENTA
Prowadzący podsumowuje dyskusję. Konieczne jest uporządkowanie zebranych 

argumentów i przypomnienie głównych wypowiedzi w poszczególnych kapeluszach. 
Szczególnie warto na koniec podkreślić mocne punkty i nowe propozycje związane 
z dyskutowanym planem działania.

WARIANTY
Dyskusja może przebiegać np. najpierw tylko w białym, potem tylko w żółtym 

kapeluszu itp. Prowadzący może poprosić o założenie kapelusza w jakimś określo-
nym kolorze, by ukierunkować dyskusję, wydobyć informację, na której mu zależy, 
zmienić nastawienie itd.

Źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/K/katecheta/0101E_01.html# (dostęp: 21.06.2014).



35. Radość ojcostwa
Załącznik 1

Młodszy programista Java w Warszawie

Miejsce pracy: Warszawa
Rodzaj pracy: Pełny etat
Numer referencyjny: 1234

Opis stanOwiska pracy

Witamy, oferujemy pracę w firmie XYZ na stanowisku młodszy programista Java.

wymagania i zakres ObOwiązków

•	 Rozbudowa istniejącego oprogramowania
•	 Dobra znajomość Java ( JavaEE / J2EE)
•	 Bardzo dobra znajomość systemów zarządzania danymi oraz SQL
•	 Wysokie zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne
•	 Poczucie humoru

Oferujemy

•	 Stabilną pracę w międzynarodowej organizacji
•	 Możliwość rozwoju osobistego oraz ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji
•	 Dostęp do światowej klasy technologii bankowych
•	 Konkurencyjne wynagrodzenie
•	 System bonusowy
•	 Opiekę medyczną
•	 Pracę stałą



widełki płacOwe

3000-8000 PLN – w zależności od doświadczenia

Opis firmy

Firma XYZ istnieje na rynku już XXX lat, oferuje rozwiązania bankowe dla klien-
tów z Polski i Niemiec w technologiach Java. Nasza siedziba mieści się w Katowicach.

strOna internetOwa firmy

lub agencji rekrutacyjnej

http://devstart.pl

kOntakt Oraz dOdatkOwe uwagi

Prosimy o przysyłanie CV na adres XYZ.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; 
tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybra-
nymi osobami.

Źródło: http://devstart.pl/praca/404/przykladowa-oferta-pracy-mlodszy-programista-java- 
w-katowicach/ (dostęp 21.06.2014).



KLUB SPORTOWY WARSZAWSKIEJ LIGI OKRĘGOWEJ

Poszukuję bramkarza w wieku 18-28 lat.
W zamian oferuję pracę na stanowisku przedstawiciela handlowego

u jednego ze sponsorów.

Region: mazowieckie

Wymagania:
•	 czynna gra przynajmniej w lidze okręgowej – gra w wyższej mile widziana
•	 swobodna możliwość zmiany klubu (karta na ręku – bez opłat)
•	 prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
•	 samochód i telefon służbowy
•	 możliwość rozwoju zawodowego na stanowisku bramkarza oraz przedstawiciela 

handlowego
•	 możliwość zakwaterowania

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV  
i listu motywacyjnego wraz ze zdjęciem

Źródło: www.zczuba.pl/zczuba/1,90957,10669767,Jesli_interesujecie_sie_bramkarstwem_ 
i_handlem___.html?bo=1 (dostęp 21.06.2014).



Załącznik 2

Nauczyciel może wykorzystać zamieszczane w internecie obrazki, demotywa-
tory, memy, motywatory na temat ojcostwa, np. http://demotywatory.pl/3941082, 
http://demotywatory.pl/4131341 (dostęp: 20.06.2014).



37. Poczęcie w szkle
Załącznik 1

Świadectwa rodziców

1. Nasza córeczka za kilka dni kończy rok. Trudno mi przypomnieć sobie, jak to 
było bez niej. Wydaje mi się, jakby zawsze było tak jak teraz. Do tego jeszcze przy 
takim maleństwie w domu każdy dzień przynosi coś nowego i nie daje czasu na my-
ślenie o przyszłości. Spróbuję jednak powrócić na chwilę do tamtych czasów.

W okresie narzeczeństwa jasne było dla nas, że w naszym przyszłym domu będą 
dzieci. Nie było to nic wyjątkowego i nie zajmowało nas bardziej niż inne sprawy, 
o których się myśli na początku małżeństwa. Dopiero kiedy w domach naszych zna-
jomych kolejno zaczęli pojawiać się mali lokatorzy, a u nas mimo wszelkich starań 
i leczenia nic się nie działo, problem braku dziecka stawał się coraz cięższy. (...)

Wreszcie usłyszeliśmy słowa, które wtedy zabrzmiały jak wyrok: probówka albo 
adopcja. Na podjęcie decyzji wystarczył nam jeden wieczór. To było dla nas jasne: na-
sze dziecko nie będzie poczynane in vitro. Wcześniej uważałam tę metodę za dobrą 
dla bezdzietnych par. Dziwiłam się nawet stanowisku Kościoła w tej sprawie. Dopie-
ro kiedy sama stanęłam przed podjęciem tej decyzji, przed realnym własnym proble-
mem, dotarło do mnie, że nie chcę takiego rozwiązania. Decyzja została podjęta. (...)

Po pierwszym etapie euforii zaczęły pojawiać się pytania i wątpliwości. Przez ja-
kiś czas chodziło mi po głowie, że pewnie dostaniemy dziecko chore. Zamartwiałam 
się tym i zastanawiałam się, jak sobie poradzę. W tym samym czasie jedna z moich 
znajomych urodziła dziecko z chorobą skóry. Było bardzo brzydkie, wciąż wymagało 
nowych leków i konsultacji lekarzy. Natomiast matka tak kochała swojego synka, tak 
wspaniale się o niego troszczyła, że patrząc na nią, nabrałam przekonania, że kochać 
można każde dziecko. I przestałam się martwić.

Podobnie było z innymi problemami: pochodzeniem dziecka, jego dziedzictwem 
genetycznym, jawnością adopcji. To, co na początku było trudne, w miarę upływu 
czasu stawało się zwyczajne, spokojnie przemyślane.

Mama Iwonki
M. Kwiecień, „Adopcja, temat bez tajemnic”, Warszawa 2004.

Źródło: http://www.katolik.pl/adopcja--temat-bez-tajemnic,903,812,cz.html?idr=302 
(dostęp: 20.06.2014).



2. Nasza historia zaczyna się prawdopodobnie jak wiele innych, od pragnienia 
posiadania dziecka. Oboje z żoną mamy dobry kontakt z dziećmi (razem mamy 
ośmioro chrześniaków), więc kiedy już okrzepliśmy w naszym małżeństwie, zapra-
gnęliśmy dziecka. Czas jednak mijał i nic się nie działo. Udaliśmy się więc do różnych 
lekarzy. Dokonaliśmy szeregu badań diagnostycznych. Pamiętam, że lekarz, który 
oglądał wyniki, powiedział: „Dobraliście się państwo jak w korcu maku”, co miało 
znaczyć, że zarówno ja, jak i żona mamy poważne trudności z poczęciem dziecka. (...) 
Lekarz, który obwieścił nam te nowiny, był szczery. Zarysował przed nami długą i, 
co tu dużo mówić, bardzo kosztowną drogę leczenia bez żadnych gwarancji na suk-
ces. Co więcej wspomniał też o zapłodnieniu in vitro, leczeniu hormonalnym, które 
może prowadzić do ciąży mnogich (w których nota bene rekomenduje się pacjentkom 
selektywną aborcje, czego już nie dodał), i inne podobne praktyki.

Po wyjściu z gabinetu, jeszcze w drodze do domu, doszliśmy do przekonania, 
że nie będziemy dążyć do urodzenia dziecka za wszelką cenę. Zaczęliśmy myśleć 
o adopcji. Muszę powiedzieć, że z naszego punktu widzenia była to bardzo logicz-
na i naturalna alternatywa. Mnie osobiście takie rozwiązanie problemu braku dzieci 
w rodzinie wydawało się o wiele bardziej naturalne, żeby nie powiedzieć ludzkie niż 
eksperymenty, o których mówił lekarz. Póki co podjęliśmy jednak leczenie. Trwało to 
około roku. W tym czasie coraz częściej myślałem o adoptowaniu dziecka. Pewnego 
wieczoru, leżąc w łóżku, zapytałem żonę: „Czy słyszysz tę ciszę?” „Tak” – odpowie-
działa. „Już czas najwyższy, żeby ktoś w tym domu darł się po nocy”.

Tata Helenki
M. Kwiecień, „Adopcja, temat bez tajemnic”, Warszawa 2004.

Źródło: http://www.katolik.pl/adopcja--temat-bez-tajemnic,903,812,cz.html?idr=302
(dostęp: 20.06.2014).

3. Decyzję o adopcji podjęłam w chwili, gdy lekarze orzekli, że nigdy nie będę 
mogła mieć własnych dzieci. W tym momencie pomyślałam nie o sobie, ale o tysią-
cach porzuconych istot, czekających na miłość i oddanie – a może na mnie? Z wielką 
nadzieją w sercu, nie mając żadnych wymagań, czy ma to być chłopiec, czy dziew-
czynka, dwulatek czy pięciolatek, blondyn z niebieskimi oczami czy brunet, podjęłam 
w kierunku adopcji pierwsze kroki, które skierowałam do jednego z warszawskich 
ośrodków adopcyjnych. Zarejestrowano mnie, poproszono o setki dokumentów. Za-
częłam oczekiwać na decyzję.

Otrzymałam definitywną, negatywną odpowiedź. Powiedziano mi, że osoba sa-
motna po rozwodzie, zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem, nie może 
przysposobić dziecka. Nie wiem, czy było to zgodne z prawdą, czułam tylko, że to 
strasznie niesprawiedliwe. Poszukałam adwokata, który miał w moim imieniu za-
łatwiać tę najważniejszą w moim życiu sprawę. To nie był najszczęśliwszy pomysł. 
Jeden dzień jego pracy kosztował około 200 zł, a moja sprawa – wyglądająca na bez-
nadziejną – ciągnęła się bardzo długo.



W ciągu bardzo długich miesięcy, które potem przerodziły się w lata, sprawa 
adopcji była dwukrotnie niby załatwiona. Poznawałam dziecko, odwiedzałam je 
w domu dziecka. Przyjeżdżałam też na tę ostatnią wizytę, podczas której miałam tyl-
ko podpisać niezbędne dokumenty i zabrać dziecko do mojego domu. Za pierwszym 
razem okazało się, że adwokat nie wiedział, że „moim” dzieckiem zainteresowana jest 
inna, pełna rodzina i że ośrodek adopcyjny nie zgadza się mi go przyznać. Za drugim 
razem adwokat zawiadomił mnie, że następnego dnia musimy jechać po siedmiolet-
nią Basię, bo właśnie otrzymał już wszystkie zgody i potrzebne dokumenty są goto-
we. Ja miałam tylko kupić dla córeczki ubrania, zabawki i przygotować mieszkanie 
na jej przyjęcie. Z pomocą rodziny i kolegów z pracy udało mi się to wszystko zała-
twić w ciągu paru godzin, włącznie z urlopem, chociaż to było najtrudniejsze. Byłam 
gotowa. Następnego dnia pojechaliśmy po Basię. Na miejscu jednak okazało się, że 
pan mecenas zapomniał o pewnym szczególe. Otóż matka Basi nie wyraziła zgody 
na adopcję, a sąd dał jej jeszcze dwa lata na „poprawę”. W tym momencie miałam 
ochotę go zabić, ale mogłam jedynie zrezygnować z jego usług. Nie otrzymałam ani 
słowa wyjaśnienia.

Nigdy nie zapomnę oczu dzieci, patrzących za mną odjeżdżającą w siną dal, rzewnych 
łez i bólu utraconej nadziei, kto wie, czy nie na zawsze, że ktoś je pokocha i zabierze ze sobą. 
Wszyscy moi przyjaciele, rodzina, koledzy z pracy wiedzieli o moich staraniach. 
Każde z tych zdarzeń przeżywali razem ze mną, wściekli z niemocy na polskie pra-
wo i prawników. A ja postanowiłam, że nie będę już dłużej narażać tych biednych 
istot na udręki cierpienia. Nie chciałam na przemian dawać i odbierać nadziei. Nie 
mogłam patrzeć, jak tęsknią za czyjąś miłością, której prawo i im, i mnie odmawia. 
Skoro Bóg nie chce, bym miała dzieci, i nie może mi pomóc, to widocznie tak ma być. 
Po czterech latach starań zrezygnowałam z adopcji.

Powiedziałam o swojej decyzji najbliższym. Wysłuchali mnie uważnie, ale byli 
innego zdania. Powiedzieli mi o Katolickim Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym. 
Uważali, że powinnam wziąć sprawy w swoje ręce i obiecali pomoc. Jeśli i tym razem 
się nie uda – będzie to znaczyło, że naprawdę taka jest wola Boga. Jeszcze tego same-
go dnia siostra zaprowadziła mnie do domu dziecka, z którym była zaprzyjaźniona, 
prowadzonego przez siostry zakonne.

Mama Ewy
M. Kwiecień, Adopcja, temat bez tajemnic, Warszawa 2004.

Źródło: http://www.katolik.pl/adopcja--temat-bez-tajemnic,903,812,cz.html?idr=302
(dostęp: 20.06.2014).



4. Moja córka dwukrotnie podejmowała próbę zapłodnienia in vitro. Chciała mieć 
dziecko z probówki, ponieważ po pięciu latach małżeństwa nie mają potomstwa. Nie 
wiedzieli, jak twierdzi, że te techniczne sztuczki są niedopuszczalne w świetle nauki 
Kościoła, a ja nie wiedziałam, że oni o tym nie wiedzą. Jestem przygnębiona, bo 
okazało się, że wpojone córce zasady wiary i życia zgodnie z prawem naturalnym nie 
znalazły zastosowania w jej życiu rodzinnym.

Córka przyznała się, że po zabiegach, zresztą nieudanych, czuła się upokorzona, 
odczłowieczona. „Tak jakbym była jakimś urządzeniem nowej generacji, a nie czło-
wiekiem”. Tak sobie myślę, że nawet jeżeli zdarzy się w małżeństwie niepłodność, to 
widocznie w zamierzeniu Bożym jest inna droga, inny cel życia tej pary. Bo przecież 
każdy z nas ma tu do spełnienia jakieś zadanie, może nie zawsze macierzyństwo i oj-
costwo? Mówię to, pomimo że bardzo chciałabym być babcią, cieszyć się wnukami.

Mama dorosłej córki
M. Kwiecień, Adopcja, temat bez tajemnic, Warszawa 2004.

Źródło: http://www.katolik.pl/adopcja--temat-bez-tajemnic,903,812,cz.html?idr=302 
(dostęp: 20.06.2014).

Załącznik 2

Człowiek nie jest absolutnym władcą i samowolnym sędzią rzeczy, a tym bardziej 
życia, ale jest sługą planu ustalonego przez Stwórcę i na tym polega jego niezrównana 
wielkość.

Św. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 57.
Źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/evangelium_1.html

(dostęp: 20.06.2014).

Techniki sztucznej reprodukcji, które wydają się służyć życiu i często są stosowane 
z tą intencją, w rzeczywistości stwarzają możliwość nowych zamachów na życie. Są one 
nie do przyjęcia z punktu widzenia moralnego, ponieważ oddzielają prokreację od praw-
dziwie ludzkiego kontekstu aktu małżeńskiego, a ponadto stosujący te techniki do dziś 
notują wysoki procent niepowodzeń: dotyczy to nie tylko samego momentu zapłod-
nienia, ile następnej fazy rozwoju embrionu, wystawionego na ryzyko rychłej śmierci. 
Ponadto w wielu przypadkach wytwarza się większą liczbę embrionów, niż jest to ko-
nieczne dla przeniesienia któregoś z nich do łona matki, a następnie tak zwane „embrio-
ny nadliczbowe” są zabijane lub wykorzystywane do badań naukowych, które rzekomo 
maja służyć postępowi nauki i medycyny, a w rzeczywistości redukują życie ludzkie jedy-
nie do roli „materiału biologicznego”, którym można swobodnie dysponować.

Św. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 14.
Źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/evangelium_1.html

(dostęp: 20.06.2014).



W naszych czasach dokonał się niewątpliwie postęp w sferze uznania praw dziec-
ka, ale nadal smutkiem napełnia lekceważenie tych praw w praktyce, czego przeja-
wem są liczne i przerażające zamachy na godność dzieci. Należy czuwać, aby dobro 
dziecka było zawsze stawiane na pierwszym miejscu. Poczynając od chwili, gdy ro-
dzi się pragnienie posiadania dziecka. Skłonność do stosowania niedopuszczalnych 
moralnie sposobów prokreacji jest przejawem absurdalnego sposobu myślenia, który 
akcentuje „prawo do dziecka” miast uznawać „prawo dziecka” do tego, by narodzić 
się i wzrastać w sposób w pełni ludzki. Jakże bardzo różni się od takiej postawy i za-
sługuje na poparcie praktyka adopcji! Jest to prawdziwy akt miłości, służący przede 
wszystkim dobru dziecka, a nie zaspokojeniu potrzeb rodziców.

Św. Jan Paweł II, Fragment wypowiedzi na Ogólnoświatowym Jubileuszu Rodzin,  
Rzym, 14 października 2000 r.

Źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/
kongres_rodzin_14102000.html (dostęp: 20.06.2014).

Szczególnie wymownym znakiem solidarności między rodzinami jest adopcja 
lub wzięcie pod opiekę dzieci porzuconych przez rodziców czy też żyjących w trud-
nych warunkach.

Niezależnie od związków ciała i krwi prawdziwa miłość ojcowska i macierzyń-
ska gotowa jest przyjąć także dzieci pochodzące z innych rodzin, obdarzając je tym 
wszystkim, co jest im potrzebne do życia i pełnego rozwoju.

Św. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 93.
Źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/evangelium_1.html

(dostęp: 20.06.2014).

Zapłodnienie in vitro stało się szeroko oferowaną metodą leczenia niepłodności. 
W istocie rzeczy zapłodnienie pozaustrojowe nie ma nic wspólnego z leczeniem. 
Dokonuje się tu „wyprodukowanie” zarodka z pobranych od mężczyzny i kobiety 
gamet i zainstalowanie go następnie w macicy. Byłoby to leczenie, gdyby w następ-
stwie podjętego działania udało się przywrócić szanse poczęcia dziecka w sposób na-
turalny. Dziecka nie można zamówić jak towaru. Poczęcie dziecka jest DAREM. Akt 
małżeński tworzy jedynie warunki zaistnienia nowego życia, ale go nie produkuje. 
Prokreacja jest z natury aktem osobowym, mającym duchowy i cielesny charakter. 
Zapłodnienie in vitro eliminuje tę integralność.

Praktyka wskazuje na narastającą tendencję do przedmiotowego traktowania em-
brionów. Wykorzystuje się 10% embrionów. Pozostaje ogromna liczba embrionów 
„nadliczbowych”. Są one zamrażane, sprzedawane, używane do doświadczeń, a nawet 
są one traktowane jako surowiec wyjściowy do produkcji leków i kosmetyków, albo 
po prostu zabijane.

Prof. Włodzimierz Fijałkowski, lekarz ginekolog (Na podstawie: W. Fijałkowski, 
Rodzicielstwo w zgodzie z naturą. Ekologiczne spojrzenie na płciowość, Poznań 1999).



38. Z mlekiem matki i z wolą ojca

Załącznik 1

GRUPA I: Jakie cechy powinien posiadać dom rodzinny? Wpisz w zarys domu.

GRUPA II: Jakie cechy są niepożądane w domu rodzinnym? Wpisz w zarys domu.

Załącznik 2

1. Rodzina ułatwia młodemu człowiekowi…
2. W rodzinie dziecko…
3. Czynnikami mającymi niekorzystny wpływ na rodzinę są…
4. W idealnej (dobrej) rodzinie…
5. Rolą rodziców chrześcijańskich jest…



41. Praktyki religijne rodziny w Adwencie

Załącznik 1

MARANATHA! PRZYJDŹ PANIE JEZU!!!

PRZYJDŹ I NIE CZEKAJ JUŻ!

Załącznik 2

Test jednokrotnego wyboru

Sprawdź, co wiesz na temat Adwentu. Zakreśl właściwą odpowiedź.
1. Adwent trwa:
a) 4 dni,
b) 4 niedziele,
c) 4 tygodnie.

2. Roraty to:
a) poranne Msze Święte na cześć Matki Bożej oczekującej na przyjście Jezusa 

na świat,
b) inaczej Adwent,
c) Msze Święte niedzielne.

3. Świeca roratnia to:
a) paschał,
b) świeca od chrztu,
c) świeca przepasana białą lub niebieską wstęgą.

4. Lampion to:
a) światło zapalane, aby w kościele nie było ciemno,
b) światło rozpraszające ciemności grzechów,
c) kolorowe światełka.

5. Wieniec adwentowy liczy:
a) 3 świece,
b) 7 świec,
c) 4 świece.



6. Świece w wieńcu adwentowym zapala się:
a) codziennie,
b) w każdą sobotę,
c) podczas każdej niedzieli Adwentu. 

7. Celem rekolekcji adwentowych jest:
a) uwielbianie Dzieciątka Jezus,
b) przygotowanie się do wieczerzy wigilijnej,
c) nawrócenie, czyli zmiana swojego toku myślenia na lepsze i wcielanie podjętych 

postanowień w życie.



43. Wielki Post – czas nawrócenia i przebaczenia w rodzinie

Załącznik 1

Wielka Sobota
Proces skazujący Jezusa na śmierć.
Droga krzyżowa, śmierć na krzyżu. 
Jezus złożony do grobu.

Niedziela Palmowa Jezus leży w grobie.

Wielki Czwartek Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy 
i obwołanie Go Królem.

Wielki Piątek Ostatnia Wieczerza, pojmanie Jezusa, 
więzienie w ciemnicy.

Załącznik 2

Uzupełnij nazwy stacji

DROGA KRZYŻOWA JEZUSA

Stacja 1 – Skazanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Stacja 2 –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na ramiona,
Stacja 3 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . upadek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Stacja 4 –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .z Matką,
Stacja 5 – . . . . . . . . . . . . . . . . z Cyreny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Stacja 6 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . twarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jezusowi,
Stacja 7 – Drugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Stacja 8 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . płaczące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Stacja 9 –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jezusa,
Stacja 10 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z szat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Stacja 11 – Przybicie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Stacja 12 –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .na krzyżu,
Stacja 13 – Jezus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Stacja 14 –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do grobu.

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA



44. Rekolekcje wielkopostne
Załącznik 1

Odpowiedz Jezusowi SMS-em na zaproszenie na rekolekcje.

Zapraszam Cię
na rekolekcje
wielkopostne.
Przyjdziesz?
– Jezus.

Odp.:



45. Tradycje wielkanocne
Załącznik 1

Do tradycji wielkanocnych zaliczamy:

  …………………………………………………………,

  …………………………………………………………,

  …………………………………………………………,

  …………………………………………………………,

  …………………………………………………………,

  ………………………………………………………… .



Lekcja dodatkowa 
Hosianum – najstarsze seminarium duchowne w Polsce

Załącznik 1

Historia Hosianum
Współcześnie wielu historyków uważa, że Wyższe Seminarium Duchowne Metro-

polii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie jest najstarszym seminarium w Polsce. War-
mińskie Seminarium Duchowne zostało utworzone na mocy dokumentu erekcyjnego 
wydanego w Lidzbarku Warmińskim 21 sierpnia 1565 roku przez biskupa warmiń-
skiego Stanisława Hozjusza. Jest owocem zwołanego przez niego Synodu Diecezjalne-
go w Lidzbarku Warmińskim w dniach 7 i 8 sierpnia 1565 roku, na którym Diecezja 
Warmińska jako pierwsza w Polsce przyjęła uchwały Soboru Trydenckiego. To właśnie 
na dwudziestej trzeciej sesji tegoż soboru, 15 lipca 1563 roku, zobowiązano biskupów 
do zakładania seminariów dla kształcenia przyszłych kapłanów. Na  siedzibę uczelni 
wybrano Braniewo, do którego bp Hozjusz sprowadził jezuitów z misją założenia ko-
legium, kształcącego kandydatów do kapłaństwa oraz gimnazjum dla młodzieży świec-
kiej. Pierwszych dziesięciu alumnów rozpoczęło naukę 25  listopada 1567  r. Decyzja 
kardynała Hozjusza o utworzeniu seminarium duchownego i gimnazjum dla świeckich 
okazała się wydarzeniem epokowym i od razu zaczęła przynosić pozytywne skutki.

Absolwenci Hosianum stanowili elitę intelektualną Diecezji Warmińskiej i nie tyl-
ko. Angażowali się w szkolnictwo, różne sfery kultury, a także w życie społeczne i poli-
tyczne. Braniewo uzyskało międzynarodową sławę i otrzymało miano „Aten Północy”.

Jego rangę podniosło powołanie w 1578 roku Alumnatu Papieskiego, przygo-
towującego misjonarzy dla krajów skandynawskich i ruskich oraz innych zakładów 
wychowawczych, wspierających proces dydaktyczny. Dzięki erygowaniu seminarium 
duchownego Diecezja Warmińska otrzymała wykształconych kapłanów, a do Bra-
niewa przybywali młodzieńcy nie tylko z Warmii, ale i całej Polski, a nawet kra-
jów ościennych. Seminarium stało się też instytucją wzorcową dla innych diecezji, 
a nadane wówczas konstytucje hozjańskie przetrwały prawie 250 lat. Biskupi w re-
lacjach do Stolicy Apostolskiej z dumą informowali, że mają księży wykształconych, 
dobrze ułożonych i wzorowych, odznaczających się zasobem wiedzy, przykładnym 
życiem oraz pobożnością.

Wypracowany przez jezuitów system szkolnictwa został jednak przerwany wsku-
tek kasaty zakonu i na początku XIX w. trzeba było organizować go od nowa. Tej 
misji podjęli się już księża diecezjalni w ramach współpracy z powołanym w 1821 
roku Liceum Hosianum, gdzie alumni uczęszczali na wykłady i od 1843 roku, wraz 
z młodzieżą świecką, mogli zdobywać stopnie naukowe. Uczelnia otrzymała bowiem 
prawa akademickie i status równy uniwersytetom. W 1912 roku została przemiano-
wana na Akademię Królewską, a w roku 1918 na Państwową Akademię w Braniewie 
i pod tą nazwą funkcjonowała do końca II wojny światowej.



Po zakończeniu II wojny światowej, w nowych warunkach politycznych, i z uwagi 
na zmiany ludnościowe, reaktywowano Wyższe Seminarium Duchowne Hosianum 
w Olsztynie. Ono również bardzo szybko zyskało znaczną renomę.

Powojenne Wyższe Seminarium Duchowne Hosianum pozyskało w Olsztynie 
dla swych celów budynek przy ul. Mariańskiej 3. Korzystało także z pomieszczeń 
w kościelnym budynku przy ul. Jagiellońskiej 47 oraz z dawnej plebanii parafii NSPJ 
przy ul. Kopernika 46 a. W czerwcu 1962 roku władze państwowe dokonały eks-
misji seminarium z budynku przy ul. Mariańskiej i przydzieliły budynek przy Placu 
Bema 2. W ten sposób warunki bytowe wspólnoty seminaryjnej znacznie się pogor-
szyły. Pogłębiło ten stan usunięcie w 1969 roku biblioteki seminaryjnej z pomiesz-
czeń przy ul. Mariańskiej i przeniesienie zbiorów do lokalu przy ul. Wojska Polskiego 
39. Aby polepszyć warunki bytowe alumnów, w styczniu 1982 roku, pierwszy rok 
studiów został przeniesiony do nowo odrestaurowanego skrzydła kolegiaty w Do-
brym Mieście.

Władze diecezjalne wielokrotnie podejmowały próby rozbudowy przyznanych 
budynków, jak również pozyskania działki pod budowę nowego gmachu semina-
rium. Spotykały się jednak ze znacznymi utrudnieniami, a nawet represjami ze strony 
komunistycznej władzy. Dopiero w 1984 roku poświęcono plac pod budowę nowego 
seminarium. W dniu 5 czerwca 1991 roku Ojciec Święty pobłogosławił nowe semi-
narium, które położone jest w dzielnicy Redykajny.

WSD Hosianum współcześnie może cieszyć się pięknym kościołem seminaryj-
nym, nową biblioteką z cennymi zbiorami, przestronnymi salami wykładowymi, sło-
necznymi korytarzami, wygodnymi segmentami mieszkalnymi, obiektami sportowy-
mi, a przede wszystkim może być dumne ze swych profesorów, alumnów i absolwen-
tów. W opinii wielu warmińskie Hosianum, jako najstarsze seminarium duchowne 
w Polsce, jest jednocześnie jednym z najpiękniej położonych i najnowocześniejszych.

Przed kościołem seminaryjnym można zobaczyć kamień upamiętniający pobyt 
Ojca Świętego Jana Pawła II w Olsztynie. Na kamieniu widnieją słowa które wypo-
wiedział w tym miejscu: „Seminarium jest domem formacji kapłańskiej, dzięki której 
człowiek może stać się żywym obrazem Chrystusa”. 

Fragment opracowania: Andrzej Kopiczko, Paweł Rabczyński, Historia Warmiń-
skiego Seminarium duchownego. 

Źródło: http://www.hosianum.edu.pl (dostęp: 10 maja 2017).



Załącznik 2

Życiorys kardynała Stanisława Hozjusza 
Stanisław Kardynał Hozjusz urodził się w Krakowie 5 maja 1504 roku. W nie-

długim czasie po narodzinach Stanisława rodzina Hozjuszów wyemigrowała do 
Wilna. W dzieciństwie przyszły kardynał na co dzień spotykał się z Polakami, Li-
twinami i Niemcami a obok nich również z Rusinami, Ormianami i Żydami. W tak 
wieloetnicznym środowisku doświadczał zróżnicowanych kultur, wyznań i religii, 
dzięki czemu w sposób naturalny kształtowała się jego otwartość względem osób 
różnych narodowości, mówiących rozmaitymi językami. Studiował między innymi 
w Krakowie i w Bolonii, gdzie uzyskał tytuł doktora obojga praw. Po powrocie do 
kraju pracował na stanowisku sekretarza królewskiego. 

W dniu 5 lipca 1538 roku został mianowany kanonikiem warmińskim, a rok 
później otrzymał kantorię w tamtejszej kapitule. W związku z tymi nominacjami 
udał się z końcem lipca 1538 roku po raz pierwszy na Warmię. Od tego momentu 
jego więź z Warmią pogłębiała się i coraz dokładniej poznawał specyfikę regionu 
i problemy tamtejszej ludności. 

W 1543 roku awansował na stanowisko wielkiego sekretarza koronnego, czyli 
kierownika kancelarii królewskiej z pensją roczną wynoszącą sto polskich złotych. 
Mimo wzrastającej zamożności przyszły kardynał był człowiekiem oszczędnym, nie 
gustował w wystawnych ucztach, dbał raczej o elegancką prostotę, pomagał potrze-
bującym i hojnie rozdawał jałmużny.

Mimo perspektyw szybkiej i błyskotliwej kariery urzędniczo-politycznej Ho-
zjusz świadomie z niej zrezygnował i wybrał drogę do kapłaństwa. W wieku 39 lat 
Hozjusz przyjął święcenia kapłańskie.

Dzięki zasługom w kancelarii królewskiej został 3 lutego 1549 roku nominowany 
przez Zygmunta Augusta na urząd biskupa chełmińskiego. Kapituła Warmińska w dniu 
3  marca 1551 roku wybrała przez postulację Hozjusza na biskupa warmińskiego. 
21 kwietnia Papież Juliusz III (1487–1555) zatwierdził wybór Hozjusza. Ingres do 
katedry we Fromborku odbył się 21 lipca 1551 roku. W 1561 roku otrzymał kreację 
kardynalską.

W połowie czerwca 1569 Hozjusz przekazał kapitule wiadomość, że na polece-
nia króla udaje się do Rzymu. W roku 1573 Hozjusz został mianowany przez papie-
ża Grzegorza XIII (1502–1585) wielkim penitencjarzem. Uzyskał w Rzymie kościół 
pod wezwaniem św. Stanisława, który do dnia dzisiejszego służy jako świątynia pol-
ska w wiecznym mieście i obecnie jest najstarszym i najcenniejszym polskim zabyt-
kiem poza Krajem. Przy świątyni powstało ufundowane przez Hozjusza hospicjum, 
które służyło nie tylko pielgrzymom, ale też otaczało opieką studentów polskich 
w Rzymie.



Kardynał Stanisław Hozjusz zmarł 5 sierpnia 1579 w opinii świętości, dlatego 
już po jego śmierci pojawiła się myśl o beatyfikacji. Po okresie pewnego zawiesze-
nia wznowiono proces beatyfikacyjny w 2006 roku. W dniu 12 czerwca 2007 roku 
w Olsztynie nastąpiło zakończenie na szczeblu diecezjalnym procesu beatyfikacyjne-
go, a cała dokumentacja została przesłana do Rzymu.

Hozjusz posługując się doskonałym warsztatem pisarskim dbał przede wszyst-
kim o to, by każdy czytelnik mógł łatwo zrozumieć napisany przez niego tekst. Do-
kładał wszelkich starań, by spisane słowa mogły służyć do zrozumiałej lektury, a nie 
tylko pięknie brzmiały dla ucha i były jedynie wyrazem wysokiego kunsztu autora. 
Wielokrotnie pytał swoich sekretarzy, w celu upewnienia się, czy w całości dobrze 
rozumieją tekst. Zdecydowana większość dzieł Hozjusza napisana została w języku 
łacińskim i tłumaczona była na wiele innych języków. Znaczną część opublikowano 
jeszcze za życia autora.

Hozjusz nie tylko pozostawił olbrzymią spuściznę piśmienniczą, ale także sam 
stał się przedmiotem zainteresowania teologów i historyków. Pomimo upływu ponad 
czterech wieków od śmierci biskupa warmińskiego zachowało się wyjątkowo dużo 
źródeł na temat życia, działalności i jego nauczania. Dzięki temu wokół problematyki 
hozjańskiej powstało wiele cennych opracowań naukowych i popularnonaukowych.

Korespondencja kardynała Stanisława Hozjusza obejmuje lata 1525–1579. Ob-
licza się, że zawiera około 10 tysięcy listów i dokumentów. Listy Hozjusza są świa-
dectwem jego głębokiej wiary i umiłowania Kościoła katolickiego. Ponadto Hozjusz 
jest autorem wielu utworów poetyckich. Mimo młodego wieku, w którym pisał swoje 
wiersze, stał się uznanym poetą. Mając 24 lata, doczekał się pierwszej publicznej 
pochwały i został nazwany „ozdobą Polski”.

Swoje dzieła polemiczne Hozjusz napisał, będąc już w dojrzałym wieku, jako bi-
skup warmiński i kardynał. Autor zajmuje się w nich obroną wiary katolickiej wobec 
zagrożeń ze strony reformacji jako odpowiedzialny za swoich wiernych duszpasterz, 
w pełni przekonany do słuszności swoich racji. Najbardziej znanym dziełem kardy-
nała Hozjusza jest Chrześcijańskie wyznanie wiary katolickiej. Pierwsza część wydana 
została w Krakowie w 1553 roku a całość wydrukowano w Moguncji w 1557 roku. 
Następnie księga doczekała się ponad 30 wydań i tłumaczona była na wiele języków, 
jednak nie dokonano translacji na język polski. Pierwszy przekład na polski ukazał 
się 442 lata po wydaniu dzieła w całości. 


