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2000 lat od Zwiastowania Pañskiego
Poczêcia Syna Bo¿ego
Jezusa Chrystusa
w ³onie Najœwiêtszej
Maryi Panny

25 marca

Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia

Intencje Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczêtych Dzieci
kwiecieñ 2000 r. – marzec 2001 r.
Kwiecieñ

– o ³askê pokuty, nawrócenia i wynagrodzenia dla wszystkich, których sumienia obci¹¿one s¹ grzechem zabójstwa
dziecka poczêtego;

Maj

– o wiarê, ¿e Bóg jest ¯yciem i pragnie nape³niaæ ziemiê ludŸmi, w których jest Jego obraz;

Czerwiec

– o odpowiedzialne i hojne przekazywanie ¿ycia, mimo narastaj¹cych trudnoœci materialnych;

Lipiec

– aby czas wakacji nie by³ czasem nieodpowiedzialnego rodzicielstwa;

Sierpieñ

– o ³askê nawrócenia dotkniêtych alkoholizmem, aby ten na³óg nie by³ przyczyn¹ nieodpowiedzialnego rodzicielstwa
i grzechów przeciwko ¿yciu;

Wrzesieñ

– aby szko³a w procesie nauczania podejmowa³a owocnie równie¿ proces wychowania dzieci i m³odzie¿y, w szczególnoœci do autentycznej mi³oœci i do ¿ycia w rodzinie;

PaŸdziernik – o chêtne codzienne odmawianie ró¿añca, indywidualnie i w rodzinach, aby ta modlitwa by³a pomoc¹ w umi³owaniu ¿ycia i odpowiedzialnego rodzicielstwa;
Listopad

– o pamiêæ na s¹d – rozliczenie z ¿ycia przed Bogiem;

Grudzieñ

– o wykorzystanie ³ask koñcz¹cego siê Roku Jubileuszowego, o pog³êbienie wiêzi z Chrystusem – Bogiem, który narodzi³ siê Cz³owiekiem;

Styczeñ

– o œwiat³o i moc na rozpoczynaj¹ce siê trzecie tysi¹clecie, o wiernoœæ Bogu;

Luty

– za sprawuj¹cych w³adzê pañstwow¹ i samorz¹dow¹, by podejmowali politykê prorodzinn¹ i skutecznie pomagali
rodzinie;

Marzec

– za lekarzy i pielêgniarki, za ca³¹ s³u¿bê zdrowia, aby z oddaniem ratowali ka¿de ¿ycie i wspomagali ka¿de rodzicielstwo

PILNE!

PILNE!

PILNE!

PILNE!

PILNE!

PILNE!

PILNE!

PILNE!

Apel do ludzi dobrej woli,

Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-498 Warszawa
tel. /fax (022) 827 91 90,
(022) 827 92 90

Aktualnie wa¿¹ siê losy prawnego
zakazu produkcji i rozpowszechniania
pornografii. Koñcowy etap legislacyjny
nowelizacji kodeksu karnego zakazuj¹cy pornografii, w tym tak¿e pornografii
dzieciêcej, to podpis Prezydenta RP.
Apelujemy o nadsy³anie pod adresem Kancelarii Prezydenta RP listów,
faksów, oœwiadczeñ popieraj¹cych zakaz pornografii. G³os ka¿dego obywatela jest wa¿ny. Apelujemy do organizacji, stowarzyszeñ, zwi¹zków o w³¹czenie siê w obywatelski ruch przeciwko pornografii. Twój g³os mo¿e tak¿e
przyczyniæ siê do eliminacji pornografii
z naszego ¿ycia spo³ecznego!
Pornografii, agresji, przemocy – stop!
Redakcja S³u¿by ¯yciu
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Drodzy Przyjaciele!
Ju¿ tylko dni dziel¹ nas od wielkiej daty – 25 marca minie 2000 lat od Poczêcia Syna Bo¿ego Jezusa Chrystusa w ³onie Najœwiêtszej Maryi Panny. Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego – w Polsce od lat Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia – gromadzi nas na modlitwie: b³agalnej w intencji bezwarunkowego szacunku wobec ¿ycia ka¿dego cz³owieka
od chwili poczêcia do naturalnej œmierci i dziêkczynnej za dar naszego ¿ycia, ¿ycia naszych najbli¿szych, za szczególne b³ogos³awieñstwo Bo¿e, jakie towarzyszy obroñcom
¿ycia w ich apostolstwie i ró¿norakich dzia³aniach.
Pocz¹tek roku 2000, roku Wielkiego Jubileuszu przyniós³ nam radosne, pozytywne
wydarzenia.
6 stycznia zaczê³a obowi¹zywaæ, ju¿ po podpisaniu przez Prezydenta RP, ustawa
o Rzeczniku Praw Dziecka, w której m.in. zapisano:
„W rozumieniu ustawy dzieckiem jest ka¿da istota ludzka od poczêcia do osi¹gniêcia pe³noletnoœci. (...) Rzecznik dzia³a na rzecz ochrony praw dziecka, w szczególnoœci:
1) prawa do ¿ycia i ochrony zdrowia,
2) prawa do wychowania w rodzinie,
3) prawa do godziwych warunków socjalnych,
4) prawa do nauki”.
4 lutego prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyda³o oœwiadczenie wielkiej wagi
– ca³kowicie odrzucaj¹ce eutanazjê. To znacz¹ce wydarzenie nie tylko dla œrodowiska
medycznego, ale dla ca³ego spo³eczeñstwa.
Na pocz¹tku stycznia w Warszawie odby³ siê Walny Zjazd Polskiej Federacji Ruchów Obrony ¯ycia. Zjazd wykaza³ sprawnoœæ organizacyjn¹ licznych ruchów skupionych w Federacji, ich zaanga¿owanie i niezmienn¹ determinacjê w zmaganiach
o obronê cz³owieka. Prezesem Federacji zosta³ ponownie wybrany dr Pawe³ Wosicki,
zaœ wiceprezesami zostali: Antoni Szymañski – pose³ AWS z Gdañska, przewodnicz¹cy Sejmowej Komisji ds. rodziny oraz pisz¹cy te s³owa.
3 marca Sejm przyj¹³ poprawki Senatu i przeg³osowa³ ca³kowity zakaz pornografii. To wielki sukces polskiego Parlamentu. Los ustawy rozstrzygnie siê w Pa³acu Prezydenckim. Gor¹co apelujê o w³¹czenie siê w akcjê wysy³ania pocztówek, listów pod
adresem Kancelarii Prezydenta (p. str. 2).
Decyzja polskiego Parlamanetu wpisuje siê znakomicie w ostatnie dzia³ania parlamentarne na Zachodzie. Przypomnijmy: w Szwecji w lutym br. toczy³a siê debata parlamentarna o dalsze ograniczenie pornografii, w lutym we Francji Senat rozpocz¹³ proces
legislacyjny zmierzaj¹cy do wprowadzenia zakazu pronografii w telewizji fracuskiej.
Niech nasza aktywnoœæ, zaanga¿owanie w bie¿¹ce sprawy nie pozbawi nas g³êbszej religijnej refleksji. W uczczeniu 2000-lecia Wcielenia Syna Bo¿ego, w prze¿ywaniu nadprzyrodzonego aspektu tego Wydarzenia pomog¹ nam: artyku³ ks. prof. Jerzego Bajdy i publikacje na temat œwiatowego sanktuarium Matki Bo¿ej z Guadalupe
(Meksyk) i polskiego Matemblewa.
dr in¿. Antoni Ziêba
redaktor naczelny
S³u¿ba ¯yciu III/2000
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Stany Zjednoczone:

Aborcja w centrum
kampanii prezydenckiej

P

rzeciwnikami aborcji byli i s¹
znani politycy, dyplomaci, ludzie
kultury czy nauki. Dotychczasowi wielcy prezydenci Stanów Zjednoczonych wyraŸnie opowiadali siê przeciw
zabijaniu poczêtych dzieci. Przypomnijmy
jedynie George’a Busha czy Ronalda Reagana, który powiedzia³: „Abraham Lincoln
uwa¿a³, ¿e nie moglibyœmy przetrwaæ jako
wolny kraj, gdyby jedni ludzie mogli decydowaæ, ¿e inni nie urastaj¹ do wolnoœci
i dlatego powinni byæ niewolnikami. Podobnie my nie mo¿emy przetrwaæ jako wolny naród, gdy jedni ludzie mog¹ decydowaæ, i¿ inni nie dorastaj¹ do tego, aby ¿yæ
i dlatego powinni byæ zabici przed narodzeniem czy nawet ju¿ po narodzeniu”. W takim kontekœcie tym wyraŸniej uwidacznia
siê postawa obecnego prezydenta Billa
Clintona, zwolennika niczym nieograniczonej aborcji. To w³aœnie jemu Ameryka „zawdziêcza” dopuszczalnoœæ wyj¹tkowo
okrutnej formy przerywania ci¹¿y – aborcji
w trakcie porodu. Polega ona na zabiciu
dziecka czêœciowo ju¿ narodzonego (w momencie, gdy g³ówka dziecka ju¿ jest
widoczna).

Ameryka dziœ
Jednym z „gor¹cych tematów” obecnej kampanii prezydenckiej w Stanach
Zjednoczonych jest
stosunek kandydatów
na urz¹d prezydenta
do aborcji. Kandydaci republikañscy zdecydowanie opowiadaj¹ siê za ¿yciem
przeciw przeciw przerywaniu ci¹¿y.
4

George W. Bush
sprzeciwia siê tak¿e eutanazji oraz p³aceniu za aborcjê pieniêdzmi podatników.
Pragnie doprowadziæ do zwiêkszenia iloœci dzieci adoptowanych w USA oraz do
ochrony prawnej nie narodzonych. Jego
postawê charakteryzuj¹ s³owa: „celem
Stanów Zjednoczonych musi byæ
prawna ochrona dzieci poczêtych”.
„Jako gubernator (obecnie Bush jest gubernatorem Teksasu – przyp. red.) opowiadaj¹cy siê za ¿yciem czujê siê szczególnie zobowi¹zany do tego, aby wspieraæ bezpieczne alternatywy dla aborcji.
W Dubuque Iowa dzia³aj¹ trzy Stanowe
Centra dla Zagro¿onej Ci¹¿y. W ca³ej
Ameryce istnieje ponad trzy tysi¹ce takich oœrodków. Pracuj¹cy w nich ochotnicy pomagaj¹ kobietom podczas jednego z najtrudniejszych okresów w ich ¿yciu. Popieram i szanujê organizacje
i ochotników, którzy wspieraj¹ tyle kobiet, którzy pomagaj¹ im wybraæ rozwi¹zanie inne ni¿ aborcja. Ludzie dobrej woli i dobrego serca zmieniaj¹ czyjeœ ¿ycie.
Jako prezydent usunê
bariery, bêdê zachêca³ organizacje wyznaniowe do wspó³pracy z rz¹dem, do
wspólnego niesienia
pomocy tym, którzy
jej potrzebuj¹”.
Drugi z republikañskich kandydatów

John McCain,
równie¿ przeciwnik
aborcji, zas³yn¹³ jako
dzia³acz na rzecz zakazania aborcji w trakcie
porodu. Powiedzia³:
S³u¿ba ¯yciu III/2000

„Aborcja w trakcie porodu jest czymœ
obrzydliwym i powinna byæ prawnie zakazana. W Senacie g³osowa³em za zakazaniem tego procederu i przeg³osowaniem weta prezydenta Clintona”.
McCain sprzeciwia siê tak¿e finansowaniu miêdzynarodowych organizacji propaguj¹cych aborcjê z pieniêdzy amerykañskich podatników. Uwa¿a, ¿e „ka¿da
istota ludzka posiada niezbywalne prawa
dane jej przez Stwórcê”, mówi: „¿ycie
jest najcenniejszym z darów, jakie ka¿dy
z nas otrzyma³. To prawo, które da³ nam
Stwórca. Ca³a moja przesz³oœæ stanowi
œwiadectwo przywi¹zania do ¿ycia”. (...)
„Powinniœmy zachêcaæ m³odzie¿ do abstynencji seksualnej, promowaæ adopcjê
oraz takie rozwi¹zania, które zachêc¹ kobiety do opowiedzenia siê za ¿yciem”.
Wed³ug obydwu republikañskich kandydatów, aborcja powinna byæ dopuszczalna w trzech przypadkach: gdy wystêpuje zagro¿enie ¿ycia matki i gdy
ci¹¿a powsta³a w wyniku gwa³tu lub kazirodztwa.
Z kolei dwaj kandydaci demokratyczni Al Gore i Bill Bradley licytuj¹
siê w czasie swych spotkañ z wyborcami o to, który z nich opowiada siê

w wiêkszym stopniu za prawem do
przerywania ci¹¿y.

Bardziej karaæ dziecko
ni¿ przestêpcê?
W zwi¹zku z przedstawion¹ postaw¹
Busha i McCaina, wed³ug których przerwanie ci¹¿y powsta³ej w wyniku przestêpstwa powinno pozostaæ legalne,
przypomnijmy kilka argumentów, które
przecz¹ temu rozumowaniu.
Czy mo¿na usun¹æ ci¹¿ê powsta³¹
w wyniku gwa³tu? Przeanalizujmy tê
sytuacjê, uwzglêdniaj¹c wszystkie osoby
w ni¹ zaanga¿owane:
• matkê poczêtego dziecka,
• poczête dziecko,
• ojca (sprawcê gwa³tu),
• lekarza (który ewentualnie ma dokonaæ aborcji).
Matka znajduje siê w trudnej sytuacji:
uraz psychofizyczny, poczucie krzywdy,
œwiadomoœæ poczêcia dziecka, które, mimo tragicznych okolicznoœci poczêcia, jest
tak¿e jej dzieckiem. Co mo¿e zrobiæ:

– dokonaæ aborcji, czyli zabiæ swe
dziecko (aborcja to tak¿e kolejny
uraz psychofizyczny dla kobiety),
– urodziæ dziecko (wychowaæ je lub
oddaæ do adopcji).
Ojciec – sprawca gwa³tu – jeœli zostanie schwytany, bêdzie w wyniku postêpowania s¹dowego (w czasie którego
ma liczne mo¿liwoœci obrony i odwo³ywania siê od wyroków s¹dowych) skazany na kilka lat wiêzienia.
Lekarz – jeœli zgodzi siê na dokonanie aborcji – staje siê zabójc¹, daje siê
sprowadziæ do roli wykonawcy skrajnie
niesprawiedliwego wyroku œmierci na
absolutnie niewinnym cz³owieku, nie narodzonym dziecku, ³ami¹c przy tym
przysiêgê Hipokratesa.
Obecnie w Polsce mo¿na, wed³ug
obowi¹zuj¹cego prawa, zabiæ poczête
w wyniku gwa³tu dziecko – „ukaraæ” je
za okolicznoœci jego poczêcia. A przecie¿ w naszym kraju obowi¹zuje moratorium na wykonywanie kar œmierci nawet
dla najwiêkszych zbrodniarzy...
KU

Kilkusettysiêczna manifestacja w obronie ¿ycia
w Waszyngtonie
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Polska
„Mamo...”

Raport GUS za 1999 rok

Plakaty z napisem „MAMO! Ja nie
chcê umieraæ w œmietniku! Mo¿esz urodziæ w bezpiecznych i godnych warunkach swoje dziecko. Jeœli nie mo¿esz go
wychowaæ – zostaw w szpitalu. Nie gro¿¹
Ci za to ¿adne konsekwencje finansowe
i prawne. Twoja decyzja jest objêta tajemnic¹ lekarsk¹ i s¹dow¹” – pojawi³y siê
na ulicach Jaworzna, w instytucjach,
urzêdach, przy parafiach, na przystankach i w innych miejscach publicznych.
Akcja informacyjna, której celem jest
uœwiadomienie mo¿liwoœci zrzeczenia
siê praw do niechcianego dziecka i oddania go do adopcji powsta³a z inicjatywy
Wydzia³u Rodzinnego S¹du Rejonowego
w Jaworznie.

Mniej urodzeñ i wiêcej zgonów, wiêcej
zawieranych ma³¿eñstw i mniej rozwodów, mniejsza emigracja, d³u¿sze ¿ycie –
oto, wed³ug og³oszonego pod koniec
grudnia ubieg³ego roku przez wiceprezesa GUS prof. Janusza Witkowskiego raportu, podstawowe tendencje zmian ludnoœciowych w Polsce w ubieg³ym roku.

Zjazd obroñców ¿ycia
Walny Zjazd Polskiej Federacji Ruchów
Obrony
¯ycia
obradowa³
15 stycznia w Warszawie. W przyjêtych uchwa³ach zebrani poparli prowadzon¹ w parlamencie walkê z pornografi¹, wyrazili zaniepokojenie sytu-

acj¹ demograficzn¹ kraju, zaapelowali
o realizowanie polityki prorodzinnej
oraz wezwali do ograniczenia wolnoœci
reklamy alkoholu, marki czy znaku
handlowego, które wykorzystuje siê do
promocji napojów alkoholowych. Na
zjeŸdzie wybrano tak¿e w³adze Federacji: jej prezesem zosta³ ju¿ na trzeci¹
kadencjê dr Pawe³ Wosicki. Z³o¿ono
te¿ roczne sprawozdania i wytyczono
plan dalszych dzia³añ.
Polska Federacja Ruchów Obrony
¯ycia powsta³a w 1992 r. z inspiracji
obecnej Marsza³ek Senatu prof. Alicji
Grzeœkowiak, zwiêkszaj¹c skutecznoœæ
istniej¹cych ju¿ wtedy w Polsce organizacji pro-life. Obecnie PFRO¯ skupia
137 ruchów i wspólnot dzia³aj¹cych na
rzecz obrony ¿ycia i rodziny.

Œwiat
O poszanowanie ¿ycia
Na koniecznoœæ poszanowania prawa do ¿ycia wskaza³ Jan Pawe³ II w orêdziu do uczestników 50. Œniadania Modlitewnego w Waszyngtonie. Jest to doroczne spotkanie organizowane w Bia³ym Domu przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Przybyli na nie prezydent Bill
Clinton oraz wielu czo³owych polityków,
kongresmenów i dyplomatów. W swoim
przes³aniu z 3 lutego br. Ojciec Œwiêty
napisa³ m.in. „Œwiat oczekuje od Stanów
Zjednoczonych wskazania drogi w dzie-

dzinie praw cz³owieka, poszanowania
¿ycia ludzkiego oraz zapewnienia ochrony prawnej wszystkim, szczególnie zaœ
najs³abszym i bezbronnym”.

Zrozumieæ, wyci¹gn¹æ rêkê
Krajowa Konferencja Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych rozpoczê³a w œrodkach masowego przekazu kampaniê pomocy dla kobiet, które przerwa³y
ci¹¿ê. „Projekt Rachela” ma byæ jedn¹
z form okazania pomocy i zrozumienia

Ukraiñskie nie zabijaj
S¹d Konstytucyjny Ukrainy zniós³ karê œmierci. W uzasadnieniu podano, ¿e jest
ona sprzeczna z konstytucj¹ pañstwa, która zakazuje stosowania okrutnych kar
oraz z Konwencj¹ Rady Europy, podpisan¹ przez Ukrainê. Podobn¹ decyzjê podj¹³
w ostatnich dniach 1999 roku prezydent Turkmenistanu Saparmurad Nijazow.
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tym kobietom, które chc¹ siê pojednaæ
z Bogiem. Program akcji przewiduje spotkania, rozmowy z ekspertami, audycje
radiowe. Ponadto przygotowano plakaty
rozwieszane na przystankach autobusowych i w metrze, du¿e panele w siedmiu
punktach Waszyngtonu oraz stronê internetow¹ w 12 jêzykach (http: //www. hopeafterabortion.com). Rozprowadzane s¹
te¿ broszury: „Po aborcji umiera coœ wewn¹trz”. Wszystkie materia³y podaj¹
m.in. numer telefonu, który bezp³atnie ³¹czy z przedstawicielem „Projektu Rachela” w Waszyngtonie, Baltimore lub Arlington. Teksty zamieszczone w tych ulotkach zawieraj¹ wypowiedzi kobiet po
przerwaniu ci¹¿y, np.: „Chcia³am szybkiego rozwi¹zania, ale to nie jest rozwi¹zanie”. Inna kobieta wyznaje, ¿e zrobi³a
to, „dla przysz³oœci”, tymczasem „teraz
nie czujê, abym mia³a przed sob¹ przysz³oœæ”.

Jan Pawe³ II apeluje
o kulturê ¿ycia
6 lutego br. w Watykanie papie¿ Jan
Pawe³ II zaapelowa³ o kulturê ¿ycia
w zwi¹zku z obchodzonym we W³oszech
S³u¿ba ¯yciu III/2000

„Dniem ¯ycia”. Ojciec Œwiêty powiedzia³
m.in.: „Kultura ¿ycia jest idealnym kontekstem nie tylko dla przyjêcia dzieci, ale
tak¿e dla respektu i szacunku dla ka¿dej
osoby, pocz¹wszy od tej, która jest najbardziej zagro¿ona i pozbawiona obrony.
(...) Budz¹cy troskê spadek demograficzny rejestrowany w ostatnich latach nie
mo¿e nie byæ dla spo³eczeñstwa w³oskiego motywem do uwa¿nej refleksji oraz
impulsem do odnowy tak w mentalnoœci,
jak i w wyborach: w dziedzinie kultury,
polityki i prawodawstwa”.

Organizacje feministyczne
oraz proaborcyjne przeciw
Stolicy Apostolskiej w ONZ
Feministki oraz organizacje proaborcyjne sprzeciwiaj¹ siê obecnoœci Watykanu w Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdy¿ Stolica Apostolska wystêpuje
przeciwko aborcji, antykoncepcji, kontroli urodzeñ i nowym definicjom seksualizmu. Wœród tych organizacji s¹ m.in.:
Miêdzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa, Oœrodek na rzecz Polityki i Praw Reprodukcyjnych, Equality
Now [Równoœæ Teraz], amerykañska
Krajowa Federacja Aborcyjna, Wiêkszoœæ Feministyczna, Troska o Ludnoœæ,
Oœrodek Badañ nad Ludnoœci¹ i Bezpieczeñstwem, Amerykañskie Stowarzyszenie Humanistyczne i Zjednoczeni
Ateiœci.

Solidarnoœæ z umieraj¹cymi
Ekumeniczna Rada Koœcio³ów w Austrii (ÖRKÖ) og³osi³a 21 stycznia br.
oœwiadczenie w sprawie godnego umierania. „Przekonani o godnoœci cz³owieka
opowiadamy siê za now¹ kultur¹ solidarnoœci z umieraj¹cymi” – g³osi dokument Koœcio³ów Austrii. „Chrzeœcijanie
uznaj¹ niezbywaln¹ godnoœæ ka¿dego
cz³owieka przez ca³e jego ¿ycie” – podkreœlili autorzy dokumentu. Dokument
Koœcio³ów austriackich g³osi, ¿e z etycznego punktu widzenia nie da siê usprawiedliwiæ ani dzia³añ zmierzaj¹cych do
niepotrzebnego przed³u¿ania ¿ycia, ani
te¿ stosowania œrodków maj¹cych na
celu bezpoœrednie zakoñczenie ¿ycia,
gdy¿ „skierowane s¹ one nie przeciwko
cierpieniu, lecz przeciwko osobie umieraj¹cego”.

Papieska Akademia ¯ycia
W lutym odby³o w Watykanie siê
doroczne VI Zgromadzenie Papieskiej
S³u¿ba ¯yciu III/2000

Nareszcie zakaz
W³adze dwóch amerykañskich stanów: Kansas i Nowego Meksyku formalnie
zakaza³y przerywania ci¹¿y w trakcie porodu. W Kansas przepisy zabraniaj¹ce
tego rodzaju praktyk przeg³osowa³a (stosunkiem g³osów 85 do 37) Stanowa
Izba Deputowanych. W stanie Nowy Meksyk miejscowy parlament uchwali³
ustawê zakazuj¹c¹ tego rodzaju aborcji 26 g³osami za przy 12 przeciw.
Niektórzy deputowani uwa¿ali, ¿e specjalna ustawa zakazuj¹ca tego rodzaju
praktyk nie jest konieczna, gdy¿ nie stosuje siê ich w tym stanie, ale senator
William Davis powiedzia³, ¿e wed³ug oficjalnych danych wykonuje siê ich tam
40 – 50 w ci¹gu roku. „Gdyby nawet aborcje w trakcie porodu nie by³y
wykonywane, to i tak ustawa taka jest potrzebna, aby powstrzymaæ
w przysz³oœci jakiekolwiek mo¿liwoœci ich stosowania” – doda³ Davis.

Akademii ¯ycia. G³ównym tematem
obrad by³a 5. rocznica ukazania siê encykliki Evangelium vitae przypadaj¹ca
25 marca br. Jan Pawe³ II zwróci³ siê
do uczestników: „Ponawiam apel, który
w Encyklice wystosowa³em do ca³ego
Koœcio³a: do naukowców i do lekarzy,
do wychowawców i do rodzin jak równie¿ do pracowników œrodków spo³ecznego przekazu i, w sposób szczególny,
do mi³oœników prawa i do prawodawców. To dziêki zaanga¿owaniu wszystkich prawo do ¿ycia bêdzie mog³o znaleŸæ konkretne zastosowanie w tym
œwiecie, w którym nie brakuje potrzebnych dóbr, jeœli s¹ dobrze rozdzielane.
Tylko w ten sposób mo¿na bêdzie
przezwyciê¿yæ tê cich¹ i okrutn¹ selekcjê, z powodu której najs³absi s¹ niesprawiedliwie eliminowani (...). Nie ma
wiêc racji bytu ten rodzaj postawy rezygnacji, który usi³uje doprowadziæ do
przekonania, ¿e prawa sprzeczne
z prawem do ¿ycia – legalizuj¹ce aborcjê, eutanazjê, sterylizacjê oraz planowanie rodziny metodami sprzecznymi
z godnoœci¹ ma³¿eñstwa – s¹ nie do
unikniêcia i wydaj¹ siê prawie koniecznoœci¹ spo³eczn¹”.
Akademia zosta³a ustanowiona przez
Jana Paw³a II 11 lutego 1994 roku, liczy
70 cz³onków mianowanych przez Papie¿a. Jej celem jest promowanie i obrona
¿ycia.

Milion modlitw
Irlandzki oddzia³ organizacji Human
Life International zorganizowa³ kampaniê miliona modlitw ró¿añcowych dla nawrócenia zwolenników aborcji. HLI rozdaje uczestnikom modlitewnej kampanii
specjalne kalendarze do zaznaczania
dni, w które odmawiali ró¿aniec w intencji ruchu pro-life i o nawrócenie zwolenników aborcji. Celem akcji jest, aby
w Roku Jubileuszowym wszyscy jej
uczestnicy odmówili milion modlitw ró¿añcowych.

Kongres pro-life
W mieœcie Meksyk odby³ siê w lutym
br. kongres na temat œwiêtoœci ¿ycia
ludzkiego, zorganizowany przez Papiesk¹ Radê Duszpasterstwa S³u¿by Zdrowia, Meksykañsk¹ Konferencjê Biskupów i miejscow¹ archidiecezjê. Uczestnicy spotkania zdecydowanie potêpili
aborcjê.

Norplant szkodliwy
Producent œrodka antykoncepcyjnego oraz wczesnoporonnego – Norplantu
– przyzna³, ¿e jest on niekorzystny dla
zdrowia. Sta³o siê to po latach zaprzeczania wiadomoœciom o szkodliwoœci tego œrodka. Wed³ug amerykañskiego dzien7
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nika „The Dallas Morning News”, producent Norplantu negocjuje obecnie umowy
o odszkodowanie z blisko 40 tysi¹cami
kobiet, które z³o¿y³y 3,7 tysi¹ca zbiorowych pozwów. Kobiety skar¿¹ siê na bóle g³owy, depresje, nadwagê, nieregularnoœæ cykli miesi¹czkowych oraz komplikacje przy usuwaniu œrodka z organizmu. Norplant jest œrodkiem wszczepianym pod skórê kobiety na oko³o 5 lat.
Sk³ada siê z plastikowych rurek wype³nionych syntetycznymi hormonami. Dzia³a antykoncepcyjnie, a jeœli na tym etapie
zawiedzie, to tak¿e wczesnoporonnie
niszcz¹c poczêt¹ istotê ludzk¹.

„Ponawiam swój apel...”
Apel o zniesienie kary œmierci
og³osi³ Papie¿ Jan Pawe³ II. Podkreœlaj¹c, ¿e Wielki Jubileusz jest szczególn¹ okazj¹ ku temu, aby na ca³ym
œwiecie promowaæ pe³niejsze i dojrzalsze formy ochrony ¿ycia i godnoœci
ka¿dej jednostki ludzkiej, powiedzia³:
„Ponawiam swój apel do wszystkich
odpowiedzialnych, aby wreszcie dosz³o do miêdzynarodowego porozumienia w dziedzinie zniesienia kary
œmierci”.

Uratowaæ dziecko
Lekarze ze szpitala w miejscowoœci
Cabuenas w Hiszpanii walcz¹ o ¿ycie
dziecka z 26. tygodnia ci¹¿y, którego
36-letnia matka znajduje siê w stanie
œmierci mózgowej i jest utrzymywana
przy ¿yciu za pomoc¹ respiratora.
Tu¿ przed zapadniêciem w stan
œmierci mózgowej kobieta poprosi³a, aby
zrobiæ wszystko dla uratowania jej dziecka. Opiekuj¹cy siê ni¹ lekarze wyjaœnili
w komunikacie, ¿e stan wegetatywny,
w jakim znajduje siê pacjentka, jest wynikiem rozleg³ego wylewu do mózgu.
Celem lekarzy jest doprowadzenie
wa¿¹cego 750 gramów dziecka do wagi
1,5 kilograma, któr¹ osi¹gnie w 33. tygodniu ci¹¿y. Jeœli p³uca dziecka bêd¹ dostatecznie rozwiniête, bêdzie ono mia³o
du¿e szanse prze¿ycia po narodzeniu.

Szacunek dla ¿ycia
W³oski s¹d dla nieletnich zdecydowa³, ¿e chora umys³owo 13-letnia Sycylijka, która zasz³a w ci¹¿ê ze swym 14letnim, równie¿ upoœledzonym, przyjacielem, bêdzie mog³a urodziæ dziecko.
Decyzja ta zosta³a podjêta mimo nacisków ze strony czêœci prasy i rodziny
dziewczyny, które twierdzi³y, ¿e ci¹¿a powinna zostaæ przerwana, bo pod wzglê8

dem rozwoju umys³owego m³oda matka
znajduje siê na poziomie 7-latki. Pozbawiona przez s¹d praw rodzicielskich,
stwierdzi³a jednak, ¿e chcia³aby urodziæ
dziecko. Komentuj¹c decyzjê s¹du wiceprzewodnicz¹cy Papieskiej Akademii ¯ycia bp Elio Sgreccia wyrazi³ g³êbok¹ ra-

zaczêto prowadziæ tego rodzaju badania, liczba dzieci, które przysz³y na œwiat
poza zwi¹zkami ma³¿eñskimi, wzros³a
piêciokrotnie. Z badañ przeprowadzonych w latach 1990–94 na dziewczêtach, które po raz pierwszy zasz³y w ci¹¿ê miêdzy 15. a 19. rokiem ¿ycia, wynika,

Kuba: 10 lat wiêzienia dla obroñcy ¿ycia
Kubañskie w³adze s¹dowe za¿¹da³y 10 lat wiêzienia dla przywódcy Fundacji
Praw Cz³owieka im. Lawtona – Oscara Elíasa Bisceta Gonzaleza za jego udzia³
w manifestacji w obronie dzieci poczêtych. Zarzucono mu zak³ócenie porz¹dku
publicznego oraz „nawo³ywanie do przestêpstwa, zamieszek i zniewa¿enie symboli patriotycznych“. W rzeczywistoœci chodzi o pokojowe akcje protestacyjne
przeciw aborcji i karze œmierci, na rzecz uwolnienia wiêŸniów politycznych i poszanowania praw cz³owieka na Kubie. Najg³oœniejsza zorganizowana przez
oskar¿onego manifestacja odby³a siê w lutym ub.r. przed jednym ze szpitali po³o¿niczych w Hawanie. Przebiega³a pod has³ami: „Nie dla kary œmierci“, „Nie dla
aborcji“, „Aborcja jest zabijaniem dzieci“.
Mimo ¿e jej uczestnicy powo³ywali siê na to, ¿e s¹ cz³onkami „organizacji walcz¹cej w obronie ¿ycia“, zostali brutalnie rozpêdzeni przez bojówki paramilitarne.

doœæ Koœcio³a, ¿e „s¹d okaza³ wielki szacunek dla ¿ycia dziecka i dla decyzji
matki”.

Ograniczenie
eksperymentów
W³adze Uniwersytetu Stanu Nebraska zdecydowa³y, ¿e uczelnia nie bêdzie
ju¿ u¿ywaæ dla celów eksperymentalnych cia³ dzieci zabitych przez aborcjê.
Oœwiadczono, ¿e Centrum Medyczne
Uniwersytetu bêdzie wykorzystywaæ jedynie tkanki pobrane od dzieci naturalnie
poronionych lub takich, które urodzi³y siê
martwe.

Dzieci bez ojców
W Stanach Zjednoczonych coraz
wiêcej dzieci rodzi siê ze zwi¹zków ludzi
nie ¿yj¹cych w ma³¿eñstwie – podaje raport amerykañskiego Urzêdu Spisu Ludnoœci. W stosunku do roku 1930, kiedy

¿e 41 proc. urodzi³o dzieci nie wyszed³szy za m¹¿, podczas gdy w okresie
1930–34 wskaŸnik ten wynosi³ tylko
8 proc. Badaniami objêto te¿ ma³¿eñstwa zawarte tu¿ po poczêciu dziecka
i okaza³o siê, ¿e jeœli w latach szeœædziesi¹tych 50–60 proc. par wstêpowa³o
w zwi¹zek ma³¿eñski po stwierdzeniu
ci¹¿y, to na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych odsetek ten spad³ do 29 proc. Obecnie wiêkszoœæ par, które zosta³y rodzicami przed œlubem, nie chce póŸniej zawieraæ zwi¹zku ma³¿eñskiego i woli wychowywaæ dziecko samotnie lub w konkubinacie.
Wyniki badañ zaniepokoi³y polityków
i ustawodawców, okazuje siê bowiem, ¿e
dzieci maj¹ce rodziców w stanie wolnym
s¹ bardziej nara¿one na ubóstwo i napotykaj¹ na wiêksze problemy spo³eczne
i ekonomiczne.
Autorzy raportu przypisuj¹ te zmiany
legalizacji aborcji i wiêkszym ni¿ dawniej
mo¿liwoœciom zdobycia wykszta³cenia
przez kobiety; du¿¹ rolê odgrywaj¹ tak¿e
S³u¿ba ¯yciu III/2000

obawy, ¿e ma³¿eñstwo oka¿e siê nietrwa³e.
Dane gromadzono do roku 1994, ich
opracowanie naukowcy zakoñczyli pod
koniec ubieg³ego roku. Przypuszcza siê
jednak, ¿e sytuacja w ostatnim piêcioleciu nie zmieni³a siê zasadniczo. Naukowcy prowadz¹cy badania oceniaj¹,
¿e obecnie samotne matki rodz¹ jedno
z trojga przychodz¹cych na œwiat dzieci.

rych 6,5 tys. decyduje siê na zabicie
poczêtego dziecka.
Sprzeciw wobec rz¹dowego planu
wyrazi³ rzecznik Konferencji Biskupów
Francji: „Podtrzymywanie iluzji, ¿e nieodpowiedzialne zachowania mo¿na ³atwo naprawiæ œrodkami medycznymi jest
oszukiwaniem m³odzie¿y i dzia³aniem
wbrew prawdziwemu wychowaniu”
– podkreœli³.

Pierwszy krok

Spór o RU-486
w Niemczech

Zespo³owi 127 naukowców pracuj¹cych pod kierunkiem Iana Dunhama
w Sanger Centre w Cambridge w Wielkiej Brytanii uda³o siê odczytaæ ca³y kod
genetyczny jednego ludzkiego chromosomu. Tygodnik „Nature” podaj¹c tê informacjê stwierdzi³, ¿e tym sposobem
zosta³ odczytany pierwszy rozdzia³ ksiêgi, która odmieni nasze ¿ycie. Prof. dr
hab. Ewa Bartnik z Zak³adu Genetyki
UW, komentuj¹c te wydarzenia, powiedzia³a: „Odczytanie kodu genetycznego
jednego chromosomu jest pierwszym
krokiem do zrozumienia, co dok³adnie
«siedzi» w naszym materiale genetycznym. W przysz³oœci bêdzie to mo¿na wykorzystaæ do przewidywania problemów
zwi¹zanych z naszym zdrowiem oraz
do zmiany metod leczenia”. Prof. Bartnik, nie neguj¹c faktu, ¿e wiedza o zapisie genetycznym cz³owieka rodzi wiele
problemów moralnych a osi¹gniêcia
w tej dziedzinie mog¹ zostaæ wykorzystane niezgodnie z intencjami badaczy,
stwierdzi³a: „W najbli¿szym czasie chodzi jednak nie o to, ¿eby ktoœ mia³ jeszcze bardziej niebieskie oczy czy smuk³¹
taliê, lecz by mo¿na by³o leczyæ ciê¿kie
choroby”.

Antykoncepcja i œrodki
wczesnoporonne dla
francuskich nastolatków
Rz¹d francuski rozpocz¹³ 11 stycznia
2000 r. kampaniê propaguj¹c¹ œrodki antykoncepcyjne
i
wczesnoporonne
w szko³ach. Piêæ milionów egzemplarzy
„Kieszonkowego przewodnika po antykoncepcji” zostanie rozprowadzonych
wœród nastolatków. Planowane jest równie¿ rozprowadzanie wœród nieletnich
œrodka wczesnoporonnego. Celem tego
posuniêcia ma byæ zmniejszenie liczby
aborcji wœród uczennic, które odby³y stosunek seksualny bez stosowania antykoncepcji. Wed³ug statystyk, problem
niechcianej ci¹¿y, która coraz czêœciej
jest wynikiem agresji seksualnej, dotyczy 10 tys. francuskich dziewcz¹t, z któS³u¿ba ¯yciu III/2000

Na skutek listopadowego protestu
rz¹du Bawarii, ogólnokrajowa dystrybucja pigu³ki wczesnoporonnej RU-486 zosta³a w Niemczech wstrzymana. Podstaw¹ protestu sta³o siê z³amanie przez
francusk¹ firmê Exelgyn, produkuj¹c¹ pigu³kê, przepisu niemieckiego prawa,
zgodnie z którym produkty s³u¿¹ce do
aborcji powinny byæ rozprowadzane bezpoœrednio przez producenta.
Przypomnijmy, ¿e udzia³y w firmie
produkuj¹cej ten zabijaj¹cy nie narodzone dzieci œrodek ma firma (przekszta³cona IG Farben), która 60 lat temu produkowa³a cyklon-B do komór gazowych
w Auschwitz.

W dziesiêæ lat
po og³oszeniu
„Konwencji praw dziecka”
Wed³ug danych opublikowanych
przez UNICEF, 600 milionów dzieci na
œwiecie ¿yje w skrajnej nêdzy. Ka¿dego
roku dwa miliony dzieci poni¿ej pi¹tego
roku ¿ycia umiera w wyniku chorób, które ³atwo mo¿na by³o wyleczyæ, 130 mln
dzieci nie chodzi do szko³y, bo w ich krajach nie ma takiego obowi¹zku a 250 mln
dzieci pracuje zarobkowo. Bandy przestêpców zarabiaj¹ ka¿dego roku ok.
5 miliardów dolarów na prostytucji i pornografii dzieciêcej – tylko w samej Azji
milion dzieci zajmuje siê prostytucj¹.
W latach 90. w wyniku wojen zginê³o
dwa miliony niepe³noletnich, co roku
ok. 300 tys. dzieci walczy z broni¹ w rêku. Nawet w krajach uprzemys³owionych
coraz wiêcej dzieci ¿yje w ubóstwie, coraz czêœciej s¹ bite i wykorzystywane.

Zgodnie z zaleceniami
Papie¿a
Katoliccy biskupi Niemiec postanowili wycofaæ siê z poradnictwa dla kobiet
ciê¿arnych i zreorganizowaæ je w duchu
wskazañ Papie¿a. Dotychczas zaœwiad-

czenia o konsultacji, wydawane przez
katolickie poradnie, mog³y stanowiæ podstawê zgodnej z prawem aborcji.

Nowa technika
badañ prenatalnych
Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco og³osili, ¿e
zgodnie z prowadzonymi przez nich badaniami MRI (Magnetic Resonance Imaging) mo¿e byæ stosowany do diagnozowania chorób p³odowego okresu ¿ycia
jako alternatywa dla badañ ultrasonograficznych. MRI umo¿liwia wczesne
wykrywanie chorób a w konsekwencji
szybkie rozpoczêcie koniecznego leczenia dziecka. Prowadz¹cy badania podali, ¿e dziêki MRI uratowano ju¿ ¿ycie kilkorga dzieci.

Odszkodowania
dla skrzywdzonych
Rz¹d kanadyjskiej prowincji Alberta
przyzna³ odszkodowania wszystkim upoœledzonym umys³owo, którzy w latach
1928–1972 zostali poddani przymusowej
sterylizacji. Ka¿da z ponad dwustu okaleczonych wtedy osób otrzyma³a 325
tys. dolarów.

Proces o zabójstwo
W s¹dzie w Pensylwanii (USA) odbêdzie siê wkrótce proces mê¿czyzny, który bij¹c swoj¹ ciê¿arn¹ ¿onê spowodowa³ œmieræ ich nie narodzonego dziecka.
Mê¿czyzna jest oskar¿ony o zabójstwo.

Zdrowie matki, zdrowie
dziecka
Naukowcy informuj¹, ¿e zdiagnozowanie raka piersi u oczekuj¹cej dziecka
kobiety zdarza siê raz na 3 tys. ci¹¿.
Jednoczeœnie podaj¹, ¿e podczas drugiego i trzeciego trymestru ci¹¿y w leczeniu nowotworu mo¿na stosowaæ nawet intensywn¹ chemoterapiê bez szkody dla nie narodzonego dziecka.

¯ywnoœci wystarczy
dla wszystkich
Amerykañskie pismo „The National
Review” podaje: „Od 1950 roku ceny
¿ywnoœci na œwiecie spad³y o po³owê,
chocia¿ liczba ludnoœci siê podwoi³a...
Produkuje siê tyle ¿ywnoœci, ¿e na ka¿dego mieszkañca globu przypada jej
obecnie oko³o 2 kilogramów dziennie”.
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Z pocz¹tkiem roku 2000 wesz³a w ¿ycie Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka. Publikujemy jej
pe³ny tekst, poniewa¿ jest to bardzo wa¿ny dokument œwiadcz¹cy o zmianie stosunku
polskiego prawodawstwa do dzieci. W ustawie znalaz³o siê niezwykle istotne sformu³owanie:
„W rozumieniu ustawy dzieckiem jest ka¿da istota ludzka od poczêcia do osi¹gniêcia
pe³noletnoœci” (art. 2.1.).

USTAWA
z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka.
(Dz. U. Nr 6, poz. 69)
Art. 1. 1. Ustanawia siê Rzecznika
Praw Dziecka.
2. Rzecznik Praw Dziecka, zwany
dalej Rzecznikiem, stoi na stra¿y praw
dziecka okreœlonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa,
z poszanowaniem odpowiedzialnoœci,
praw i obowi¹zków rodziców.
3. Rzecznik przy wykonywaniu swoich uprawnieñ kieruje siê dobrem dziecka oraz bierze pod uwagê, ¿e naturalnym
œrodowiskiem jego rozwoju jest rodzina.
Art. 2. 1. W rozumieniu ustawy
dzieckiem jest ka¿da istota ludzka od
poczêcia do osi¹gniêcia pe³noletnoœci.
2. Uzyskanie pe³noletnoœci okreœlaj¹
odrêbne przepisy.
Art. 3. 1. Rzecznik, w sposób okreœlony w niniejszej ustawie, podejmuje
dzia³ania maj¹ce na celu zapewnienie
dziecku pe³nego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godnoœci
i podmiotowoœci.
2. Rzecznik dzia³a na rzecz ochrony
praw dziecka, w szczególnoœci:
1) prawa do ¿ycia i ochrony zdrowia,
2) prawa do wychowania w rodzinie,
3) prawa do godziwych warunków
socjalnych,
4) prawa do nauki.
3. Rzecznik podejmuje dzia³ania
zmierzaj¹ce do ochrony dziecka przed
przemoc¹, okrucieñstwem, wyzyskiem,
demoralizacj¹, zaniedbaniem oraz innym
z³ym traktowaniem.
4. Rzecznik szczególn¹ trosk¹ i pomoc¹ otacza dzieci niepe³nosprawne.
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Art. 4. 1. Rzecznika powo³uje Sejm,
za zgod¹ Senatu, na wniosek Marsza³ka
Sejmu, Marsza³ka Senatu, grupy co najmniej 35 pos³ów lub co najmniej 15 senatorów.
2. Szczegó³owy sposób zg³aszania
kandydatów na Rzecznika okreœla
uchwa³a Sejmu.
3. Uchwa³ê Sejmu o powo³aniu
Rzecznika Marsza³ek Sejmu przesy³a
niezw³ocznie Marsza³kowi Senatu.
4. Senat podejmuje uchwa³ê w sprawie wyra¿enia zgody na powo³anie Rzecznika w ci¹gu miesi¹ca od dnia otrzymania uchwa³y Sejmu, o której mowa
w ust. 3. Niepodjêcie uchwa³y przez Senat w ci¹gu miesi¹ca oznacza wyra¿enie
zgody.
5. Je¿eli Senat nie wyrazi zgody na
powo³anie Rzecznika, Sejm powo³uje na
to stanowisko inn¹ osobê. Przepisy
ust. 1-4 stosuje siê odpowiednio.
6. Dotychczasowy Rzecznik pe³ni
swoje obowi¹zki do czasu z³o¿enia œlubowania przez nowego Rzecznika, z zastrze¿eniem art. 8 ust. 1.
Art. 5. Przed przyst¹pieniem do
wykonywania obowi¹zków Rzecznik
sk³ada przed Sejmem nastêpuj¹ce œlubowanie:
„Œlubujê uroczyœcie, ¿e przy wykonywaniu powierzonych mi obowi¹zków
Rzecznika Praw Dziecka dochowam
wiernoœci Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, bêdê strzec praw dziecka, kieruj¹c siê przepisami prawa, dobrem
dziecka i dobrem rodziny. Œlubujê, ¿e
powierzone mi obowi¹zki bêdê wype³-

niaæ bezstronnie, z najwy¿sz¹ sumiennoœci¹ i starannoœci¹, ¿e bêdê strzec godnoœci powierzonego mi stanowiska oraz
dochowam tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej.”
Œlubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania „Tak mi dopomó¿ Bóg”.
Art. 6. 1. Kadencja Rzecznika trwa
5 lat, licz¹c od dnia z³o¿enia œlubowania
przed Sejmem.
2. Kadencja Rzecznika wygasa w razie jego œmierci lub odwo³ania.
3. Ta sama osoba nie mo¿e byæ
Rzecznikiem d³u¿ej ni¿ przez dwie kolejne kadencje.
Art. 7. 1. Rzecznik jest w swojej
dzia³alnoœci niezale¿ny od innych organów pañstwowych i odpowiada jedynie
przed Sejmem na zasadach okreœlonych
w ustawie.
2. Rzecznik nie mo¿e byæ bez
uprzedniej zgody Sejmu poci¹gniêty do
odpowiedzialnoœci karnej ani pozbawiony wolnoœci. Rzecznik nie mo¿e byæ zatrzymany lub aresztowany, z wyj¹tkiem
ujêcia go na gor¹cym uczynku przestêpstwa i je¿eli jego zatrzymanie jest niezbêdne do zapewnienia prawid³owego
toku postêpowania. O zatrzymaniu niezw³ocznie powiadamia siê Marsza³ka
Sejmu, który mo¿e nakazaæ natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.
3. Rzecznik nie mo¿e zajmowaæ innego stanowiska ani wykonywaæ innych
zajêæ zawodowych, a tak¿e nie mo¿e
prowadziæ dzia³alnoœci publicznej niedaj¹cej siê pogodziæ z obowi¹zkami i godnoœci¹ jego urzêdu.
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4. Po zaprzestaniu wykonywania
obowi¹zków Rzecznik ma prawo powróciæ na stanowisko zajmowane poprzednio lub otrzymaæ stanowisko równorzêdne z poprzednio zajmowanym.
Art. 8. 1. Sejm, za zgod¹ Senatu, odwo³uje Rzecznika przed up³ywem kadencji, je¿eli:
1) zrzek³ siê on sprawowania urzêdu,
2) sta³ siê trwale niezdolny do pe³nienia obowi¹zków na skutek choroby lub
utraty si³, stwierdzonych orzeczeniem lekarskim,
3) sprzeniewierzy³ siê z³o¿onemu
œlubowaniu.
2. Sejm podejmuje uchwa³ê w sprawie odwo³ania Rzecznika na wniosek
Marsza³ka Sejmu, Marsza³ka Senatu,
grupy co najmniej 35 pos³ów lub co najmniej 15 senatorów.
3. Uchwa³ê Sejmu o odwo³aniu
Rzecznika Marsza³ek Sejmu przesy³a
niezw³ocznie Marsza³kowi Senatu.
4. Senat podejmuje uchwa³ê w sprawie wyra¿enia zgody na odwo³anie
Rzecznika w ci¹gu miesi¹ca od dnia
otrzymania uchwa³y Sejmu, o której mowa w ust. 3. Niepodjêcie uchwa³y przez
Senat w ci¹gu miesi¹ca oznacza wyra¿enie zgody.
Art. 9. Rzecznik podejmuje dzia³ania przewidziane w ustawie z w³asnej
inicjatywy, bior¹c pod uwagê
w szczególnoœci informacje wskazuj¹ce na naruszenie praw lub dobra
dziecka.
Art. 10. 1. Rzecznik mo¿e:
1) zwróciæ siê do organów w³adzy
publicznej, organizacji lub instytucji
o z³o¿enie wyjaœnieñ i udzielenie niezbêdnych informacji, a tak¿e o udostêpnienie akt i dokumentów, w tym zawieraj¹cych dane osobowe,
2) zwróciæ siê do w³aœciwych organów, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich, organizacji lub instytucji o podjêcie na rzecz dziecka dzia³añ z zakresu ich
kompetencji.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje sprawy skierowane przez
Rzecznika Praw Dziecka.
Art. 11. 1. Rzecznik przedstawia
w³aœciwym organom w³adzy publicznej,
organizacjom i instytucjom oceny
i wnioski zmierzaj¹ce do zapewnienia
skutecznej ochrony praw i dobra dziecka
oraz usprawnienia trybu za³atwiania
spraw w tym zakresie.
2. Rzecznik mo¿e równie¿ wystêpowaæ do w³aœciwych organów z wnioskami o podjêcie inicjatywy ustawodawczej
b¹dŸ o wydanie lub zmianê innych aktów prawnych.
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3. Organy, instytucje i organizacje,
do których Rzecznik zwróci³ siê z wnioskami okreœlonymi w ust. 1 i 2, s¹ obowi¹zane ustosunkowaæ siê do tych wniosków w terminie 30 dni od daty ich
otrzymania.
Art. 12. 1. Rzecznik przedstawia Sejmowi i Senatowi, corocznie, informacjê
o swojej dzia³alnoœci i uwagi o stanie
przestrzegania praw dziecka.
2. Informacja Rzecznika jest podawana do wiadomoœci publicznej.
Art. 13. 1. Rzecznik wykonuje swoje
zadania przy pomocy Biura Rzecznika
Praw Dziecka.
2. Organizacjê Biura okreœla statut
nadawany przez Marsza³ka Sejmu.
Art. 14. Wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem Rzecznika s¹ ujmowane
w ustawie bud¿etowej i pokrywane z bud¿etu pañstwa.
Art. 15. W ustawie z dnia 31 lipca
1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska pañstwowe
(Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31,
poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50,
poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123,
z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r.
Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1,
z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz.
701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89,
poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz.
647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133,
poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016
i Nr 160, poz. 1065 oraz z 1999 r.
Nr 110, poz. 1255) w art. 2 w pkt 2 po
wyrazach „Rzecznika Praw Obywatelskich,” dodaje siê wyrazy „Rzecznika
Praw Dziecka,”.
Art. 16. W ustawie z dnia 16 wrzeœnia 1982 r. o pracownikach urzêdów
pañstwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214,
z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19,
poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 34,
poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121,
z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400
i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz.
254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136,
poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640,
z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz.
496, z 1997 r. Nr 98, poz. 604, Nr 133,
poz. 882 i 883 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r.
Nr 131, poz. 860, Nr 155, poz. 1016
i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 49,
poz. 483 i Nr 70, poz. 778) wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 1 w ust. 1 po pkt 7 dodaje siê
pkt 7a w brzmieniu:
„7a) Biurze Rzecznika Praw Dziecka,”;
2) w art. 36 w ust. 5 po pkt 9a dodaje siê pkt 9b w brzmieniu:
„9b) Rzeczniku Praw Dziecka – dla

urzêdników Biura Rzecznika Praw
Dziecka,”;
3) w art. 48:
a) w ust. 1a wyrazy „pkt 1, 2, 6, 7, 9,
10 i 13” zastêpuje siê wyrazami „pkt 1,
2, 6, 7, 7a, 9, 10 i 13”,
b) w ust. 2 wyrazy „pkt 6 i 7” zastêpuje siê wyrazami „pkt 6, 7 i 7a”,
c) w ust. 3 wyrazy „pkt 1, 2, 6, 7, 9,
10 i 13” zastêpuje siê wyrazami „pkt 1,
2, 6, 7, 7a, 9, 10 i 13”.
Art. 17. W ustawie z dnia 15 lipca
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 1991 r. Nr 109, poz. 471,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r.
Nr 49, poz. 483) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 1 po ust. 2 dodaje siê ust. 2a
w brzmieniu:
„2a. W sprawach dzieci Rzecznik
wspó³pracuje z Rzecznikiem Praw
Dziecka.”;
2) w art. 9 po pkt 2 dodaje siê pkt 2a
w brzmieniu:
„2a) na wniosek Rzecznika Praw
Dziecka,”.
Art. 18. W ustawie z dnia 23 grudnia
1994 r. o kszta³towaniu œrodków na wynagrodzenia w pañstwowej sferze bud¿etowej (Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz.
647, z 1997 r. Nr 133, poz. 883, z 1998 r.
Nr 117, poz. 756, Nr 155, poz. 1014
i 1016 i Nr 160, poz. 1059 oraz z 1999 r.
Nr 62, poz. 684 i Nr 72, poz. 802) w art.
2 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „Biurze
Rzecznika Praw Obywatelskich,” dodaje
siê wyrazy „Biurze Rzecznika Praw
Dziecka,”.
Art. 19. W ustawie z dnia 9 maja
1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a
i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350 i Nr
137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153,
Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr
121, poz. 770 i Nr 160, poz. 1080, z 1998
r. Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 52,
poz. 527 i 528) w art. 30 w ust. 1 po wyrazach „w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,” dodaje siê wyrazy „w Biurze Rzecznika Praw Dziecka,”.
Art. 20. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr
38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70,
poz. 778 i Nr 110, poz. 1255) w art. 83
w ust. 2 po wyrazach „Rzecznika Praw
Obywatelskich,” dodaje siê wyrazy
„Rzecznika Praw Dziecka”.
Art. 21. Ustawa wchodzi w ¿ycie
z dniem 1 stycznia 2000 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
A. Kwaœniewski
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Od Redakcji:
Polscy lekarze jednoznacznie wypowiedzieli siê przeciw eutanazji. Poni¿ej drukujemy pe³ny
tekst oœwiadczenia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w tej sprawie. Redakcja „S³u¿by
¯yciu. Zeszytów Problemowych” przekazuje polskim lekarzom gratulacje oraz wyra¿a serdeczne podziêkowanie za zajêcie takiego stanowiska.

Naczelna Rada Lekarska
przeciw eutanazji
Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie VIII Œwiatowego Dnia Chorego
Warszawa 4 lutego 2000 r.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej odpowiadaj¹c na orêdzie Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II na VIII Œwiatowy Dzieñ Chorego 11 lutego 2000 r. wyra¿a uczucia solidarnoœci polskich lekarzy z chorymi powierzaj¹cymi im z ufnoœci¹ to, co maj¹ najcenniejszego –
swoje zdrowie i ¿ycie.
Lekarze polscy chc¹ nadal, id¹c za najlepszymi wzorami, „stawaæ siê bliŸnimi
cierpi¹cych okazuj¹c im szacunek, zrozumienie, akceptacjê, dobroæ, wspó³czucie
i bezinteresownoœæ”. Pragn¹ wci¹¿ „w relacjach pe³nych ludzkich uczuæ nieœæ pociechê, ³¹czyæ harmonijnie czu³¹ dobroæ

i moc”. Zdaj¹ sobie sprawê, ¿e, jak pisze Jan
Pawe³ II, ich powinnoœci najwa¿niejsze to
obrona ¿ycia (w tym przede wszystkim
ca³kowite odrzucenie eutanazji) oraz troska o zdrowie godne cz³owieka.

Polscy lekarze, dla dobra chorych
i cierpi¹cych, chc¹ korzystaæ w pe³ni
z wielkich osi¹gniêæ technicznych
i ogromnego postêpu w zakresie nauk
medycznych.

Lekarze w Polsce, tak, jak ich koledzy w innych krajach, dostrzegaj¹ nowe
wyzwania, jakie stawia przed nimi dzisiejszy œwiat: „wojny, powszechne w naszych spo³eczeñstwach choroby, takie
jak: narkomania, AIDS, choroby wywo³ywane przez zanieczyszczenie wielkich
miast i œrodowiska naturalnego, nasilenie drobnej i wielkiej przestêpczoœci
i propozycje legalizacji eutanazji”.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca siê do w³adz ustawodawczych oraz osób i instytucji, od których
decyzji i dzia³añ zale¿¹ warunki wype³niania powinnoœci przez lekarzy
o stworzenie w Polsce takiego systemu
opieki nad chorymi, który pozwoli wyeliminowaæ to, „co zagra¿a godnoœci
i zdrowiu” cz³owieka bêd¹cego w potrzebie.

2000 lat od Zwiastowania Pañskiego – Poczêcia Jezusa Chrystusa Syna Bo¿ego w ³onie Najœwiêtszej Maryi Panny

Pielgrzymka Obroñców ¯ycia na Jasn¹ Górê w dniu 25 marca 2000 r.

25 MARCA

w Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego
– Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia –
pod has³em: Z Maryj¹ ¿yciu „TAK’’

Program:

10.30

8.45
9.00

– Przywitanie Pielgrzymów – Aula Jana Paw³a II
– Troska o ¿ycie w œwietle Bo¿ych zasad
– ks. prof. dr hab. Edward Staniek (rektor
Wy¿szego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej)

– Ró¿aniec œwiêty, cz. Radosna – prowadzi
J. E. ks. biskup Jan Szkodoñ

12.00

9.45

– Obrona ¿ycia cz³owieka w œwietle Tajemnicy
Wcielenia Jezusa Chrystusa – ks. prof. dr hab.
Jerzy Bajda (Uniwersytet im. kard. S. Wyszyñskiego – Warszawa)

– Msza œw. koncelebrowana ze z³o¿eniem
przyrzeczeñ Duchowej Adopcji, odnowienie
Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczêtych
Dzieci; przewodniczy J. E. ks. arcybiskup Stanis³aw Nowak, Metropolita Czêstochowski –
Kaplica Cudownego Obrazu

14.00

– Rozes³anie Pielgrzymów

Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹ wszystkich obroñców ¿ycia
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ks. prof. dr hab. Jerzy Bajda, Uniwersytet im. kard. Stefana Wyszyñskiego, Warszawa

¯ycie ludzkie w œwiat³ach tajemnicy Wcielenia

D

wie okolicznoœci wyznaczaj¹
kierunek refleksji nad ¿yciem:
uroczystoœæ
Zwiastowania
Pañskiego przypadaj¹ca w Roku Wielkiego Jubileuszu i pi¹ta rocznica encykliki Evangelium vitae. Bulla Incarnationis Mysterium, na podstawie wiod¹cych tekstów biblijnych, stwierdza, ¿e
„Spotykaj¹c Chrystusa, ka¿dy cz³owiek
odkrywa tajemnicê w³asnego ¿ycia”
(nr 1). Zatem dwie rzeczywistoœci zosta³y ukazane w wymiarze tajemnicy: Wcielenie i ludzkie ¿ycie. Obie te rzeczywistoœci spotykaj¹ siê w historii zbawienia tak
œciœle, ¿e nie mo¿na ich rozdzieliæ, a tym
bardziej przeciwstawiæ ich sobie. Obie
istniej¹ dla siebie wzajemnie. ¯ycie zosta³o stworzone, aby objawiæ S³owo,
„przez które wszystko siê sta³o” (J 1, 3);
Wcielenie dokona³o siê po to, aby ¯ycie
objawi³o siê w pe³ni (por. J 1, 4; 10, 10).

„Cur Deus Homo”:
Cel Wcielenia
Stworzenie i Wcielenie s¹ poniek¹d
rozdzia³ami tej samej historii. Wszak
wszystko zosta³o stworzone S³owem Boga i Bóg ju¿ przez widzialne stworzenie
„przemawia³” do cz³owieka, a „w tych
ostatecznych dniach przemówi³ do nas
przez Syna” (Hbr l, 1–2), w³aœnie przez
S³owo, które „sta³o siê Cia³em i zamieszka³o wœród nas” (J l, 14). Kiedy œw. Tomasz z Akwinu stawia³ sobie pytanie, co
przemawia³o za tym, aby Bóg w taki
w³aœnie sposób objawi³ siê cz³owiekowi,
jeszcze wyprzedzaj¹c debatê nad sam¹
koniecznoœci¹ takiej interwencji, stwierdza, ¿e bardzo wa¿nym motywem przemawiaj¹cym za stosownoœci¹ Wcielenia
by³o to, „aby przez to, co widzialne, objawi³a siê niewidzialna tajemnica Boga”1. Co wiêcej, aby uzasadniæ sensownoœæ Wcielenia, jeszcze niezale¿nie od
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samej koniecznoœci soteriologicznej, dodaje: „ca³y œwiat bowiem po to zosta³
stworzony”.
Widzialnoœæ œwiata, w którym zosta³
umieszczony cz³owiek „na pocz¹tku” nie
oznacza jedynie cechy materialnej, fizycznej, lecz posiada ju¿ sens symboliczny, przygotowuj¹c do zrozumienia
rzeczywistoœci sakramentalnej, objawionej w swojej pe³nej prawdzie w³aœnie
w Chrystusie. Pierwsi ludzie otrzymali
swoisty udzia³ w widzialnoœci œwiata
wraz z powo³aniem do odczytania duchowego, wewnêtrznego sensu tej widzialnoœci, objawiaj¹cej tajemnicz¹
obecnoœæ Boga w œwiecie. By³o to jednak zale¿ne od pierwotnej „niewinnoœci
poznania”2. Ta niewinnoœæ poznania by³a jakimœ tajemniczym udzia³em w spojrzeniu Boga, który, stwarzaj¹c œwiat,
otwiera w nim duchow¹ przestrzeñ dobra
i piêkna3. Widz¹c ca³¹ rzeczywistoœæ
w œwietle tajemnicy stworzenia, cz³owiek stworzony, cz³owiek „pocz¹tku”,
widzia³ œwiat jako znak, dar Stwórcy
a tak¿e widzia³ swoje cz³owieczeñstwo
jako znak dany od Boga. Poprzez tê widzialnoœæ rzeczywistoœci stworzonej, zanurzon¹ w tajemnicy mi³oœci stwórczej,
konstytuuje siê znak religijny, który Papie¿ nazywa „najpierwotniejszym sakramentem”4. Jan Pawe³ II wyjaœnia zarazem, co rozumie przez to s³owo: „Sakrament rozumiemy jako znak przenosz¹cy
skutecznie w widzialnoœæ œwiata odwiecznie ukryt¹ w Bogu – niewidzialn¹
tajemnicê. Jest to tajemnica prawdy, mi³oœci, tajemnica ¿ycia Bo¿ego, w której
cz³owiek otrzymuje realne uczestnictwo”5. W szczególny sposób w³aœnie
„w cz³owieku stworzonym na obraz Bo¿y zosta³a objawiona sama niejako sakramentalnoœæ stworzenia, sakramentalnoœæ œwiata... [jest to zarazem] wejœcie
œwiêtoœci wraz z cz³owiekiem w widzialny œwiat, który dla cz³owieka zosta³
stworzony”. W konsekwencji „cz³owiek

czuje siê w swoim ciele jako mê¿czyzna
i kobieta – podmiotem œwiêtoœci”6. Dopóki cz³owiek „pocz¹tku” nie sprzeniewierzy³ siê otrzymanej od Boga œwiêtoœci, móg³ byæ Jego ¿ywym znakiem, bo
istotnie by³ powo³any do tego, by swoim
cz³owieczeñstwem, stworzonym na obraz Bo¿y, objawiaæ chwa³ê Bo¿¹ w œwiecie. W pewien sposób sam cz³owiek mia³
byæ ¿yj¹c¹ „chwa³¹ Bo¿¹”, jak to Jan Pawe³ II chêtnie przypomina, powo³uj¹c siê
na œw. Ireneusza.
Widziana w kontekœcie tajemnicy
Stworzenia liturgia chwa³y Bo¿ej, do
której zosta³ powo³any cz³owiek jako
król i kap³an Stworzenia, opiera³a siê na
pewnym kompleksie znaków skoncentrowanych wokó³ tajemnicy – ¿ycia jako
daru Stwórcy. Tak wiêc znakiem o szczególnej g³êbi symbolicznej by³a oblubieñcza unia mê¿czyzny i kobiety, odpowiedzialna za pe³ny kszta³t liturgii, symbolem by³y same mêskoœæ i kobiecoœæ wpisane w to¿samoœæ osobowego podmiotu,
szczególnym znakiem mówi¹cym o Bogu by³o poczêcie i narodzenie siê nowego cz³owieka. Konsekwentnie – imionami wyra¿aj¹cymi pe³niê symbolu mê¿czyzny i kobiety by³y imiona „ojca”
i „matki”, mówi¹ce o obecnoœci Boga –
Stwórcy w centrum wspólnoty rodzinnej. Bóg chcia³, aby rodzina sta³a siê
sanktuarium ¿ycia i mi³oœci, a œwiat
wielkim Koœcio³em, przenikniêtym
obecnoœci¹ Nieogarnionego Boga.
Grzech zburzy³ tê cudown¹ harmoniê, pogr¹¿y³ ludzkie serca w cieniu
i przede wszystkim odebra³ cz³owiekowi
zdolnoœæ widzenia Boga poprzez cia³o,
to jest poprzez w³asne cz³owieczeñstwo.
Dopiero Chrystus mia³ na nowo przywróciæ to b³ogos³awieñstwo przys³uguj¹ce ludziom „czystego serca” (Mt 5, 8).
Na razie cia³o i œwiat zas³ania³y Boga,
poniewa¿ serce ludzkie straci³o zdolnoœæ
czytania rzeczywistoœci. Kiedy Ksiêga
Rodzaju opisuj¹c stan ludzkoœci przed
13
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potopem stwierdza, ¿e „cz³owiek jest
istot¹ cielesn¹” (Rdz 6, 3), tym samym
staje siê jasne, ¿e „cia³o” straci³o swoj¹
pierwotn¹ jednoznacznoœæ i przejrzystoœæ znaku „obrazu Stwórcy” i w kulturze, jaka nasta³a po grzechu pierworodnym, zosta³o zredukowane do rzeczy tego œwiata.
To nowe znaczenie „cia³a” wyraŸnie
przeczy oryginalnemu znaczeniu, nadanemu mu „na pocz¹tku”. Cia³o by³o
podstawowym symbolem ¿ycia, znakiem osoby i pierwszym s³owem dialogu ze Stwórc¹ wobec stworzonego
œwiata. Ca³a historia grzechu, ca³a mitologia wyrastaj¹ca na gruncie zranionego
sumienia, stanowi¹ca œlad rozpaczliwego poszukiwania sensu bez równoczesnej potrzeby nawrócenia, jest œwiadectwem radykalnego poni¿enia cia³a oraz
wypaczenia ca³ej wszczepionej w nie
symboliki, maj¹cej objawiaæ cz³owieka
jako podmiot ¿ycia i mi³oœci. W genialnym skrócie przedstawia to w profetycznym stylu œw. Pawe³ w I rozdziale Listu
do Rzymian.
Bóg w swojej niepojêtej m¹droœci
postanowi³, aby cia³o, które sta³o siê
przeszkod¹ w dojœciu do Niego, pos³u¿y³o obecnie jako droga i pomoc w odnalezieniu utraconej wiêzi ze Stwórc¹.
Poniewa¿ cz³owiek w³asn¹ moc¹ nie
by³ w stanie ujrzeæ Boga, Bóg sam postanowi³ staæ siê widzialny. Tak to wyjaœnia œw. Augustyn: „Nie nale¿a³o postêpowaæ za cz³owiekiem, choæ ten by³
widzialny; nale¿a³o iœæ za Bogiem, który jednak by³ niewidzialny. Aby wiêc
sprawiæ, ¿eby Boga by³o widaæ i by
cz³owiek móg³ za Nim postêpowaæ,
Bóg sta³ siê cz³owiekiem”9. Bóg wiêc
nie zmienia swego pierwotnego planu,
aby poprzez naturê stworzon¹ staæ siê
poznawalnym (por. Rz l, 19–20), ale
ten plan realizuje w sposób zaskakuj¹cy, przez niepojêt¹ pokorê i uni¿enie.
W ten sposób Chrystus stanie siê znakiem trudnym, czytelnym dla serc pokornych i wierz¹cych, a dla innych
„znakiem sprzeciwu” (£k 2, 34). Cz³owiek od pocz¹tku mia³ siê staæ „drog¹
Boga”, lecz teraz Bóg-Cz³owiek sta³ siê
„Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem” (J 14, 6)
w sposób przewy¿szaj¹cy wszelkie
oczekiwania . Wcielenie jest nowym
Pocz¹tkiem, „nowym stworzeniem”.
To podstawowe wydarzenie, które
zmienia hermeneutyczny sens œwiata.
Ju¿ nie wystarcza poszukiwaæ Boga, œledz¹c odbicie Jego chwa³y utrwalone
w stworzeniach. Nawet najtê¿szy umys³
nie oœwiecony wiar¹ nie zdo³a odczytaæ
w³aœciwego znaczenia tego, co jest.
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Œwiat mo¿e byæ odt¹d zrozumia³y jedynie w œwietle S³owa, „które sta³o siê Cia³em”. Chrystus bowiem jest jedynym
œwiat³em, „które oœwieca ka¿dego cz³owieka” (l, 14; 9). On „na ¿ycie i nieœmiertelnoœæ rzuci³ œwiat³o przez Ewangeliê” (2 Tym 1, 10). W Nim, jak g³osi
Sobór Watykañski II, „rozjaœnia siê tajemnica cz³owieka”10. W g³êboki sposób
przedstawia tê tajemnicê encyklika Redemporis Homini, z której warto w tym
miejscu przytoczyæ jedno zdanie: „Cz³owiek, który chce zrozumieæ siebie do
koñca, (...) musi ze swoim niepokojem,
niepewnoœci¹, a tak¿e s³aboœci¹ i grzesznoœci¹, ze swoim ¿yciem i œmierci¹,
przybli¿yæ siê do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejœæ z sob¹ samym, musi
sobie «przyswoiæ», zasymilowaæ ca³¹
rzeczywistoœæ Wcielenia i Odkupienia,
aby siebie odnaleŸæ”11.
Encyklika Fides et ratio podkreœla
koniecznoœæ pos³u¿enia siê Objawieniem, aby rozum ludzki móg³ dotkn¹æ
prawdy, do której poznania zosta³ powo³any (por. nr 21). Cz³owiek by³ zdolny do
poznania najg³êbszych zasad bytu, jednak wskutek grzechu „niepos³uszeñstwa,
przez które cz³owiek postanowi³ nadaæ
sobie ca³kowit¹ i absolutn¹ autonomiê
w stosunku do Tego, który go stworzy³,
utraci³ tê zdolnoœæ siêgania rozumem do
Boga Stwórcy” (FR 22). Ca³y ten paragraf g³êboko i jasno opisuje upadek ludzkiego rozumu w nastêpstwie grzechu odrzucenia Boga. Zerwanie z Bogiem odebra³o podstawow¹ zdolnoœæ spotkania
z rzeczywistoœci¹; rozum „sta³ siê uœwiêceniem samego siebie” (tam¿e), skazany
niejako na prze¿uwanie w³asnych wytworów. Co wiêcej, œwiadomoœæ grzechu
wzbudzi³a w cz³owieku lêk przed prawd¹. Pisze Jan Pawe³ II: „Zdarza siê te¿, ¿e
cz³owiek ucieka wrêcz przed prawd¹,
gdy tylko j¹ dostrze¿e z oddali, gdy¿ lêka siê jej konsekwencji” (FR 29).
Nawet nie rozwijaj¹c ca³ej perspektywy soteriologicznej, nie da siê pomin¹æ tego, ¿e Wcielenie, jako fakt historyczny, centralne wydarzenie w historii zbawienia, posiada de facto aspekt
zbawczy. Wcielenie dokona³o siê wyraŸnie w perspektywie Odkupienia: nale¿a³o ocaliæ cz³owieka, któremu zagra¿a³o
potêpienie wieczne. Sam motyw doprowadzenia do doskona³oœci ca³ego stworzenia, co dokona³oby siê przez Wcielenie nie zwi¹zane z potrzeb¹ Odkupienia,
nie wystarcza³, aby Bóg taki plan powzi¹³. Wprawdzie teoretycznie mówi¹c,
Bóg móg³ planowaæ taki fina³ historii,
ale na podstawie przekazu Objawienia
przyjmujemy za prawdê, ¿e Bóg podj¹³

ten zamiar z nieskoñczonego mi³osierdzia Swojego, dla ratowania grzesznej
ludzkoœci12.
W tym¿e artykule Summy pisze
œw. Tomasz, ¿e sama doskona³oœæ
wszechœwiata nie wymaga³a Wcielenia,
lecz poddania woli Stwórcy. Gdyby wiêc
nie by³o grzechu, œwiat sta³by siê w pe³ni Bo¿y przez zjednoczenie woli stworzeñ z wol¹ Stwórcy. Skoro jednak stworzenia podepta³y wolê Boga, potrzebne
by³o, aby ktoœ zjednoczony z Bogiem
objawi³ nieskoñczone pos³uszeñstwo,
zdolne naprawiæ z³o wywo³ane buntem
stworzeñ. A to móg³ uczyniæ tylko Syn
Bo¿y na podstawie osobowego zjednoczenia z natur¹ ludzk¹. Dlatego ju¿ sam
fakt Wcielenia jest ukazany w Piœmie
œwiêtym jako akt pos³uszeñstwa (por.
Hbr 10, 7). By³o to pos³uszeñstwo, które
nale¿a³o siê Bogu od ca³ego stworzenia
i ono sta³o siê treœci¹ ¿ycia Chrystusa „a¿
do œmierci” (Flp 2, 8).
Nie jesteœmy w stanie w pe³ni poj¹æ
znaczenia tego pos³uszeñstwa, które wyrazi³ swoim ¿yciem Wcielony Syn Bo¿y.
Sam bowiem w swojej Osobie jest tym,
który objawia wolê Ojca w stosunku do
wszystkich stworzeñ, jest bowiem S³owem Ojca. Równoczeœnie w swej ludzkiej naturze, zjednoczonej z Jego Osob¹,
przyjmuje postaæ s³ugi, aby pe³niæ wolê
Ojca. Jest to tajemnica nieprzenikniona
dla ludzkiego umys³u. Jednak¿e ta tajemnica jest œwiat³em, które ukazuje nowy
sens istnienia œwiata. Chrystus jest
Œwiat³em nie tylko w mocy swego Bóstwa, ale tak¿e w pokorze swego cz³owieczeñstwa. Ta pokora by³a bowiem
absolutnie konieczna, aby œwiat móg³
odzyskaæ sens istnienia. Byt stworzony
istnieje bowiem przez pos³uszeñstwo
s³owu Bo¿ego rozkazu „stañ siê!”. Ten
sam byt mo¿e istnieæ w swojej prawdzie
jedynie przez pos³uszeñstwo wobec obdarowuj¹cej Mi³oœci, czyli dziêki pokorze, która w istocie polega na gotowoœci
przyjmowania daru, czyli na zgodzie,
aby byæ kimœ obdarowywanym. Œwiatu
grozi³a zguba, poniewa¿ w swej pysze,
pochodz¹cej z podszeptu szatana, odrzuci³ dar, a przez to odrzuci³ Dawcê, to jest
Boga. Pokora mia³a w³aœnie pokonaæ
szatana, sprawcê wszelkiego z³a.
¯ycie stworzone polega na trwaniu
w jednoœci z Bogiem. Istoty ni¿sze od
cz³owieka trwaj¹ w tej wiêzi w sposób
konieczny i nieœwiadomy. Ale istoty osobowe mog¹ w taki sposób trwaæ tylko
przez wiarê, nadziejê i mi³oœæ13. To ukazuje w nowym œwietle istnienie osoby.
Osoba stworzona jest powo³ana, to jest
ca³¹ swoj¹ istot¹ wezwana do s³uchania
S³u¿ba ¯yciu III/2000

Andrea della Robbia, Zwiastowanie

Boga, jest zwrócona ku Niemu w dialogu
wiary i mi³oœci. „Wielokrotnie i na ró¿ne
sposoby przemawia³ niegdyœ Bóg”
(Hbr 1, 1), aby przygotowaæ sobie nowy
Lud, który ¿yje wszelkim s³owem pochodz¹cym z ust Boga (por. Mt 4, 4). Kiedy
zaœ ostatecznie „przemówi³ do nas przez
Syna” (Hbr 1, 2), sta³o siê jasne, ¿e nie
mo¿na uczestniczyæ w nowym i wiecznym ¿yciu inaczej, jak przyjmuj¹c S³owo
Wcielone z ca³¹ Jego tajemnic¹. S³uchaæ
S³owa znaczy uwierzyæ Bogu; uwierzyæ
Bogu znaczy przyj¹æ S³owo Wcielone
tak, jak Ono samo do nas przychodzi;
a przychodzi, aby obdarowaæ uczestnictwem w swojej tajemnicy pos³uszeñstwa
i pokory, s³u¿by i mi³oœci.
S³u¿ba ¯yciu III/2000

Prawda Wcielenia:
prawdziwy Bóg
i prawdziwy Cz³owiek
Osob¹, która by³a gotowa przyj¹æ
S³owo Boga z bezwarunkow¹ mi³oœci¹
i gotowoœci¹ s³u¿by a¿ do wyrzeczenia
siê siebie, by³a Maryja. Wielkoœæ cudu
Wcielenia pozostaje w niepojêtej dla
nas proporcji do Jej gotowoœci s³uchania Boga i postawy absolutnego daru
z siebie. Zanim S³owo Wcielone objawi³o siê œwiatu, ju¿ w Maryi objawi³a
siê najwy¿sza doskona³oœæ cz³owieczeñstwa i œwiêtoœæ Mi³oœci. Przez nadzwyczajn¹ ³askê Niepokalanego Poczê-

cia Maryja by³a przygotowana przez
Boga do tego, aby staæ siê œwi¹tyni¹ zaœlubin S³owa Przedwiecznego z natur¹
ludzk¹. Jednak¿e nie by³a tylko biernym
ani tym bardziej nieœwiadomym œwiadkiem wydarzeñ, które ocali³y œwiat.
Bóg zaprosi³ J¹, aby naprawi³a b³¹d
pierwszej Ewy.
Co wiêc sta³o siê w momencie
Wcielenia? Syn Bo¿y zosta³ „Synem
Cz³owieczym”, prawdziwym dzieckiem ludzkim, synem Maryi, nie przestaj¹c byæ Jednorodzonym Synem Ojca Przedwiecznego. Natura ludzka zosta³a przyjêta do podmiotowoœci S³owa w tym samym momencie, kiedy
stworzono j¹ w jej prawdziwej i kom15
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pletnej istocie, w ontycznej jednoœci
duchowo-cielesnej. A wiêc od pocz¹tku
zaczyna istnieæ prawdziwa, integralna
natura ludzka, przyjêta przez Drug¹ Osobê Bosk¹ do swej podmiotowej to¿samoœci. Bóg Wszechmocny staje siê „Pierworodnym wszelkiego stworzenia”
(Kol l, 15).
W tradycji teologicznej mówi siê
o stworzeniu duszy, która „formuje” cia³o osoby. Jednak akt istnienia ofiarowany
duszy o¿ywia tak¿e cia³o, które dlatego
jest cia³em osoby, czyli jednego, niepodzielnego ludzkiego „suppositum”, podmiotu istnienia i uczestniczy w godnoœci
podmiotu jako stworzonego. Ostatecznie
stworzony jest cz³owiek, a nie „czêœæ”
cz³owieka. Bóg bowiem powo³uje do
istnienia moc¹ swego S³owa, które od
pocz¹tku inauguruje dialog mi³oœci
z istot¹ stworzon¹. Przy Wcieleniu to
„zanurzenie” w otch³ani Boskiej Mi³oœci
jest nieskoñczenie g³êbsze, bo akt stworzenia jest po prostu aktem nieodwo³alnego zjednoczenia natury ludzkiej ze
S³owem, „przez które wszystko siê sta³o” i w którym „by³o ¯ycie” (J 1, 3; 4).
Tych dwóch aspektów Wcielenia nie
sposób oddzieliæ.
Wcielenie wyklucza dualizm, który
czasem pokutowa³ w starych teoriach
opartych na filozofach nie daj¹cych siê
pogodziæ z chrzeœcijañstwem. Odrzucono wiêc pogl¹d Orygenesa, wed³ug którego dusza istnieje wczeœniej, zanim zostanie po³¹czona z cia³em: by³oby to
stworzenie „na raty”, które nie odpowiada jednoœci stworzonego podmiotu.

Stworzenie duszy jest wiêc
równoznaczne ze stworzeniem cz³owieka, poniewa¿
od pocz¹tku dusza formuje
cia³o, które dziêki temu da
siê poj¹æ jako cia³o ludzkie14.
W akcie zjednoczenia Osoby Boskiej
z natur¹ ludzk¹ nie wystêpuje jakieœ
„medium” (w porz¹dku czasu), które poœredniczy³oby w urzeczywistnieniu siê
Unii Hipostatycznej w tym sensie, ¿e jakaœ czêœæ natury ludzkiej by³aby wczeœniej „przygarniêta” przez Bóstwo, a pozosta³a czêœæ – dopiero póŸniej. Œw. Tomasz jednoznacznie stwierdza, ¿e „S³owo Boga zjednoczy³o z sob¹ ca³¹ naturê
ludzk¹ równoczeœnie (w jednym momencie)”15. Jeœli zaœ chodzi o porz¹dek
natury, to dusza ze wzglêdu na swoj¹
godnoœæ ma pewne pierwszeñstwo
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w stosunku do cia³a, lecz nie jest to
pierwszeñstwo czasowe, bo dusza nie
posiada³a swego aktu istnienia zanim nie
zosta³a stworzona wraz z cia³em, którego
jest form¹16.
W stosunku do cz³owieczeñstwa
Chrystusa Doktor Anielski nie ma wiêc
w¹tpliwoœci co do faktu, ¿e tak dusza,
jak cia³o zaczê³y istnieæ w jednym i tym
samym momencie. Natomiast, jak wiemy, takie w¹tpliwoœci istnia³y w stosunku do osób, których natura pochodzi od
rodziców ludzkich17. Ró¿nicê tê uzasadnia œw. Tomasz faktem, ¿e poczêcie Jezusa by³o cudowne, dokona³o siê bowiem pod wp³ywem bezpoœredniego
dzia³ania Ducha Œwiêtego. Dzisiaj ju¿
rozumiemy na podstawie przekonuj¹cych danych naukowych, ¿e cia³o (organizm), które rozwija siê w wyniku po³¹czenia komórek rozrodczych, jest ju¿ odrêbn¹ jednostk¹ ludzk¹, która rozpoczê³a
zdumiewaj¹cy pochód ku swojej pe³ni18.
Nie mo¿na tu przyj¹æ hipotezy o tym, ¿e
cia³o „ludzkie” istnieje zanim zostanie
o¿ywione dusz¹, gdy¿ by³oby ono rozumiane jako odrêbny podmiot ¿ycia (suppositum, subsystencja) – nie bêd¹c zaœ
cz³owiekiem musia³oby byæ uwa¿ane za
cia³o zwierzêce – albo przyjê³oby siê, ¿e
cia³o istnieje w oparciu o akt istnienia
o¿ywiaj¹cy cia³o matki, w takim razie
by³oby „odroœl¹” organizmu matki czy
jak¹œ jej „wydzielin¹”, co jest sprzeczne,
bo wyklucza³oby p³ciowy pocz¹tek p³odnoœci.
Zatem hipoteza opóŸnionej animacji
upada na podstawie danych naukowych
i na podstawie dzisiejszego rozumienia
filozoficznych aspektów genealogii osoby. Warto jednak postawiæ pytanie, czy
na podstawie argumentacji teologicznej,
opartej na niezwyk³ym, cudownym charakterze poczêcia Jezusa, nie mo¿na
dojœæ do wniosku, ¿e fakt Wcielenia rzuca tak¿e œwiat³o na pocz¹tek ka¿dego
cz³owieka, mimo i¿ ten poczyna siê
z ziemskich rodziców? Wszak Chrystus,
S³owo Wcielone „jest Œwiat³em oœwiecaj¹cym ka¿dego cz³owieka, gdy na
œwiat przychodzi” (J l, 9).
Wolno bowiem przyj¹æ, ¿e choæ poczêcie Chrystusa jest absolutnie cudowne i wyj¹tkowe, Chrystus przyjmuje
prawdziw¹ naturê ludzk¹, czyli (pomijaj¹c fakt Unii Hipostatycznej) owa natura
jest identyczna z natur¹ ka¿dego innego
cz³owieka. Zatem nie musi zachodziæ
ró¿nica pomiêdzy Chrystusem i pozosta³ymi ludŸmi co do tego, ¿e cia³o i dusza
(o¿ywiaj¹ca, „formuj¹ca” to cia³o) zaczynaj¹ istnieæ w tym samym momencie.
„Cia³o ludzkie uzyskuje swój akt istnie-

nia przez duszê i dlatego przed zaistnieniem duszy nie ma po prostu ludzkiego
cia³a”. Twierdzi wiêc œw. Tomasz, ¿e nie
ma cia³a, a jest tylko „jakaœ dispositio ad
carnem humanam” (tam¿e); w takim razie na podstawie aktualnej wiedzy nale¿y stwierdziæ, ¿e w³aœciw¹ „dyspozycj¹”
(przygotowaniem do zaistnienia cia³a,
czyli ¿yj¹cego organizmu) jest po³¹czenie komórek p³ciowych.
To, co z tych komórek powstaje, jest
ju¿ autentycznym podmiotem ¿ycia, czyli organizmem, który steruje odt¹d w³asnym rozwojem. Ca³y zaœ rozwój jest
œciœle ludzki, bez przejœæ i przeskoków,
a to by³oby niemo¿liwe, gdyby tego organizmu nie o¿ywia³a dusza rozumna
(ludzka), która rozstrzyga o to¿samoœci
gatunkowej i osobowej ¿yj¹cego podmiotu. Ró¿nica zatem dotycz¹ca Chrystusa odnosi siê jedynie do cudownego
zainicjowania istnienia cz³owieczeñstwa
Jezusa w ³onie Najœwiêtszej Maryi Dziewicy, natomiast nie dotyczy istoty tego
cz³owieczeñstwa19. W samym bowiem
Wcieleniu nie zmienia siê relacja metafizyczna miêdzy dusz¹ i cia³em: zmienia
siê tylko stosunek do zasady personalizacji, któr¹ w Chrystusie jest Boska Osoba.
Cia³o Chrystusa zaczyna istnieæ dok³adnie w momencie przyjêcia Go (assumptio) do podmiotowoœci S³owa; tradycja
chrzeœcijañska od pocz¹tku odrzuca hipotezê istnienia cia³a zanim sta³o siê Cia³em Syna Bo¿ego. Wynika to z faktu objawionego: „Bóg sta³ siê cz³owiekiem”,
a nie ¿e „cz³owiek sta³ siê Bogiem”20. To
rzuca dodatkowe œwiat³o na sens pocz¹tku cz³owieka.

„Ewangelia ¯ycia”
Warto przeœledziæ teologiczny sposób rozumienia ¿ycia – ³¹cznie z jego pocz¹tkiem – wyra¿ony w encyklice Evangelium vitae. Przede wszystkim uderza
w tym dokumencie œcis³e powi¹zanie
rzeczywistoœci ¿ycia z Osob¹ Jezusa
Chrystusa. Jan Pawe³ II przejmuje wiernie ca³¹ filozofiê ¿ycia od œw. Jana
Ewangelisty, u którego „¿ycie” z jednej
strony objawia siê jako rzeczywistoœæ realna, dotykalna, widzialna, cielesna,
z drugiej strony zakorzeniona eschatologicznie w Osobie Jezusa Chrystusa, S³owa, które sta³o siê Cia³em. Te akcenty filozofii œw. Jana pochodz¹ z g³êbokiego,
osobistego prze¿ycia Tajemnicy Chrystusa oraz s¹ œwiadom¹ opozycj¹ wobec
panosz¹cych siê na fali hellenizmu pr¹dów gnostyckich, które przerzuca³y
S³u¿ba ¯yciu III/2000

punkt ciê¿koœci ¿ycia w mglist¹ sferê subiektywnej duchowoœci, a to¿samoœæ
osoby zanurza³y w p³ynnej fali kosmicznych mitów i konkuruj¹cych ze sob¹
„¿ywio³ów œwiata”.
Chrystus, Wcielony Bóg-Cz³owiek,
by³ jedyn¹ mo¿liw¹ odpowiedzi¹ na b³êdy pogañskiej religii, zagra¿aj¹cej tak¿e
antropologicznej œwiadomoœci chrzeœcijan. Dlatego i dla Jana Paw³a II nie tylko ¿ycie jest rzeczywistoœci¹ konkretn¹,
ale tak¿e

„Ewangelia ¿ycia jest rzeczywistoœci¹ konkretn¹ i osobow¹, gdy¿ polega na g³oszeniu osoby samego Jezusa” (EV 29).
Ta Ewangelia ukazuje nie tylko tê
prawdê, która odnosi siê do sprawy zbawienia, bowiem „s³owa, czyny i sama
osoba Jezusa daj¹ cz³owiekowi mo¿noœæ
poznania pe³nej prawdy o wartoœci ¿ycia
ludzkiego” (EV 29). Dziêki Chrystusowi
„fizyczne i duchowe ¿ycie cz³owieka,
tak¿e w swoim stadium ziemskim, zyskuje pe³n¹ wartoœæ i znaczenie”
(EV 30).
¯ycie jest w ca³oœci darem i jest znakiem darowania siê Boga cz³owiekowi:
„¯ycie ofiarowane przez Boga cz³owiekowi jest darem, dziêki któremu Bóg
udziela coœ z Siebie stworzeniu”
(EV 34), buduj¹c szczególn¹ wiêŸ miêdzy Sob¹ i stworzeniem. Natura tej wiêzi ods³ania siê zw³aszcza w œwietle planu
Bo¿ego, aby uczyniæ ludzi dzieæmi zrodzonymi przez Boga. Tutaj „zrodzenie”
przedstawia siê jako nowa, eschatologiczna definicja stworzenia: „¯ycie, które odwiecznie istnieje w Nim i jest œwiat³oœci¹ ludzi (J 1, 4), polega na tym, ¿e
cz³owiek zostaje zrodzony przez Boga,
aby mieæ udzia³ w pe³ni Jego mi³oœci”
(EV 37). „¯ycie cz³owieka pochodzi od
Boga, jest Jego darem, Jego obrazem
i odbiciem, udzia³em w Jego o¿ywczym tchnieniu” (EV 29). Ca³a ta
wznios³a prawda ¿ycia objawia siê
w Chrystusie i ca³y dar, który w Nim
przychodzi, nie tylko nie umniejsza
w niczym „naszej doczesnej egzystencji, ale j¹ ogarnia i prowadzi ku jej ostatecznemu przeznaczeniu” (EV 38).
W œwietle Tajemnicy Wcielenia wydaje siê, ¿e stworzenie osoby ludzkiej
mo¿na i nale¿y pojmowaæ jako owoc
„wyj¹tkowego” dzia³ania Boga-Stwórcy.
Ju¿ Ksiêga Rodzaju fakt stworzenia
cz³owieka poprzedza uroczystym preluS³u¿ba ¯yciu III/2000

dium, które mia³o miejsce w ³onie Trójcy Przenajœwiêtszej21. Gdyby pocz¹tek
osoby ludzkiej umieœciæ na tej samej
p³aszczyŸnie co pocz¹tek reszty stworzenia, musia³oby siê przyj¹æ, ¿e osoba jest
wypadkow¹ okreœlonej sumy zdarzeñ zachodz¹cych wewn¹trz œwiata materialnego. Podobnie niektórzy chc¹ uwa¿aæ
osobê za sumê prze¿yæ œwiadomoœci lub
przedmiot umowy spo³eczno-prawnej.
Osoba jednak jest takim podmiotem ontycznym, który istnieje w stosunku transcendencji do ca³ego œwiata i wyra¿a sob¹
wewnêtrzne odniesienie do Boga, odniesienie, które mo¿na wyt³umaczyæ jedynie szczególnym sposobem ofiarowania
osobie w³aœciwego jej aktu istnienia, moc¹ którego Bóg od pocz¹tku wzywa do
Siebie.
Teologiczna wizja ¿ycia, przedstawiona w Evangelium vitae, obejmuje
tak¿e tematykê rodzicielstwa i poczêcia.
Rzeczywistoœci¹ centraln¹ jest tu „zrodzenie”, które, z wszystkimi elementami
sk³adaj¹cymi siê na to wydarzenie, stawia ma³¿onków, rodziców w bezpoœredniej bliskoœci Boga Stwórcy i Ojca. Papie¿ odwo³uje siê do tego, co ju¿ powiedzia³ w Liœcie do rodzin, mianowicie, ¿e
„w biologiê rodzenia wpisana jest genealogia osoby”, ¿e „w ludzkim rodzicielstwie sam Bóg jest obecny”, bo tylko
On sam rozstrzyga o pocz¹tku osoby i jej
przeznaczeniu, oraz ¿e ta genealogia
i geneza osoby wi¹¿¹ siê œciœle z przekazaniem „obrazu Bo¿ego”, co nie mo¿e
byæ prostym nastêpstwem dzia³ania
przyczyn stworzonych: „Przecie¿ od
Niego tylko mo¿e pochodziæ «obraz
i podobieñstwo», które jest w³aœciwe
istocie ludzkiej, tak jak przy stworzeniu.
Rodzenie jest kontynuacj¹ stworzenia”
(EV 43) 22.
Papie¿ zatem umieszcza pocz¹tek
cz³owieka w centrum tajemnicy stworzenia, która transcenduje ka¿dy moment czasu i uobecnia siê w ka¿dym poczêciu i narodzeniu osoby ludzkiej, jako
w³aœciwe uzasadnienie dla zaistnienia
w cz³owieku prawdy obrazu Bo¿ego.
Zarówno List do rodzin, jak Evangelium
vitae interpretuj¹ zarazem tajemnicê
stworzenia ju¿ w œwietle Objawienia
Chrystusa, ukazuj¹c jako przyczynê
sprawcz¹ istnienia cz³owieka sam¹ Mi³oœæ Boga, który „chce cz³owieka dla
niego samego” (LdR 12). To przenosi
misjê rodzicielsk¹ na p³aszczyznê daru
osoby jako znaku uczestnictwa w tym
samym „chceniu” Boga, które ma charakter absolutnie bezinteresownego obdarowania. W ten sposób samo rodzicielstwo znajduje siê na p³aszczyŸnie sa-

kramentalnej, gdy¿ jego najg³êbsza
prawda polega w³aœnie na objawianiu
Mi³oœci Boga kieruj¹cej siê ku cz³owiekowi powo³ywanemu do istnienia.
Konsekwentnie ludzkie rodzicielstwo nie wyra¿a siê w dzia³aniach, które
mia³yby charakter fizyczno-przyczynowy (biologiczny czy biotechnologiczny) i nie daje podstaw do jakichkolwiek
roszczeñ: „prawa do posiadania dziecka”
czy w ogóle „prawo do cz³owieka”, co
ostatecznie przyjmuje postaæ „prawa do
cia³a”, poniewa¿ oznacza³oby to urzeczowienie (uprzedmiotowienie) osoby
ludzkiej. W³aœnie po to Bóg ukry³ pocz¹tek cz³owieka w centrum Tajemnicy
Chrystusa, aby ocaliæ osobê ludzk¹ od
zatracenia jej w anonimowoœci materii
i jej ¿ywio³ów.
Dla Jana Paw³a II jest prawd¹ absolutnie pewn¹, ¿e „¿ycie przekazywane przez rodziców ma swe Ÿród³o
w Bogu, czego œwiadectwo mo¿na znaleŸæ na wielu stronicach Biblii, które
ze czci¹ i mi³oœci¹ mówi¹ o poczêciu,
o kszta³towaniu siê ¿ycia w ³onie matki i o narodzinach i o œcis³ej wiêzi, jaka zachodzi miêdzy pierwsz¹ chwil¹
istnienia a dzia³aniem Boga Stwórcy”
(EV 44). Relacjonuj¹c wypowiedzi Pisma œwiêtego, Papie¿ niejako podsumowuje tê refleksjê we wniosku, któremu nadaje charakter pytania retorycznego: „Czy¿ jest do pomyœlenia,
by choæby przez chwilê ten cudowny
proces rodzenia siê ¿ycia nie podlega³
m¹dremu i mi³uj¹cemu dzia³aniu
Stwórcy i by³ wydany na ³askê ludzkiej samowoli?” (EV 44).
Na podstawie biblijnych przes³anek
Jan Pawe³ II powtarza i potwierdza tym
samym twierdzenie Kongregacji Nauki
Wiary wyra¿on¹ w s³ynnej Deklaracji:
„Od chwili zap³odnienia komórki jajowej rozpoczyna siê ¿ycie, które nie jest
¿yciem ani ojca ani matki, ale nowej
ludzkiej istoty, która rozwija siê samoistnie...” (EV 60)23. Koœció³ wypowiada siê
na p³aszczyŸnie wiary i nie prowadzi
dyskusji z naukowcami, lecz przyjmuje
wszelk¹ prawdê, osi¹gniêt¹ rzetelnymi
metodami naukowymi, poniewa¿ stanowi ona cenne naœwietlenie doktryny pochodz¹cej ze Ÿróde³ Objawienia. Przede
wszystkim Koœció³ ceni wiedzê metafizyczn¹ i w ogóle prawdziw¹ filozofiê,
bez której nie mo¿na uprawiaæ teologii,
a zw³aszcza teologicznej antropologii24.
Koœció³ wiêc g³osi swoj¹ naukê „niezale¿nie od dyskusji naukowych i twierdzeñ filozoficznych” i broni godnoœci
¿ycia ludzkiego od momentu poczêcia
(EV60). Nawet je¿eli dla oczu ludzkich
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cz³owiek poczêty jest „jeszcze ma³ym,
bezkszta³tnym embrionem” (EV 61), to
jednak nale¿y on do Boga i Bóg „tworzy
[go] i kszta³tuje swoimi rêkoma” (tam¿e). Niezale¿nie bowiem od tego, czy
z punktu widzenia anatomii i morfologii
cz³owiek jest mniej czy wiêcej „ukszta³towany”, wa¿niejszy z punktu widzenia
istoty ¿ycia jest „kszta³t wewnêtrzny”,
Ÿród³o i dynamiczna podstawa „kszta³tu
zewnêtrznego” osi¹ganego stopniowo
wed³ug cudownego planu ¿ycia. Sens
„kszta³tu ¿ycia” zale¿y od organicznej
jednoœci ¿ycia, która wyra¿a jego wewnêtrzne bogactwo i prawdê okreœlaj¹c¹
ontyczn¹ to¿samoœæ podmiotu na ca³ej
jego linii rozwojowej. Rozwój wyra¿a
i aktualizuje owo wewnêtrzne bogactwo,
które nie jest w niczym „ubo¿sze”
w pierwszym stadium rozwoju ni¿
w póŸniejszych. To wszystko jest zrozumia³e, jeœli siê pamiêta o tym, co czêsto
przypomina³ prof. Jerome Lejeune, ¿e
duch jest w³aœciw¹ form¹ cia³a.25

Teologia Zwiastowania
Na tle powy¿szych analiz spójrzmy
teraz na ten obraz historii Wcielenia, jaki ukazuje nam Ewangelia. Jest to bogaty obraz ukazany w wielu ods³onach, zawieraj¹cych siê w krótkiej przecie¿ akcji
Zwiastowania. Na pierwszy plan wysuwa siê bohaterka tego wydarzenia – Maryja Dziewica. Zatrzymajmy siê na s³o-

wie: dziewica. To nie jest przypadek ani
okolicznoœæ drugorzêdna. Wcielenie
mia³o staæ siê Nowym Stworzeniem,
a wiêc postaæ Niewiasty – Dziewicy ukazuje siê w pe³nym blasku doskona³oœci
i pe³nej prawdzie stworzenia.
Zwiastowanie ods³ania g³êboki
sens dziewiczoœci w kontekœcie planu
zbawczego. Cz³owiek stworzony wychodzi z r¹k Bo¿ych w stanie dziewiczoœci, to znaczy w ca³ej przestrzeni wewnêtrznej wolnoœci osobowej nale¿¹c do
Boga, jeszcze nie przez wybór osobiœcie
podjêty, ale ju¿ przez powo³anie. Mo¿na
to okreœliæ jako dziewiczoœæ pierwotn¹,
która stanowi podstawê, punkt wyjœcia
dla wyboru osobistego powo³ania posiadaj¹cego postaæ mi³oœci. Jedn¹ z mo¿liwoœci jest w³aœnie dziewiczoœæ wybrana
jako definitywna forma ¿ycia, kiedy
cz³owiek nale¿y do Boga przez bezwarunkow¹ mi³oœæ oblubieñcz¹, sk³ada Mu
w ofierze swoje prawo do ma³¿eñstwa
i rodziny.
Jest to duchowa postawa polegaj¹ca
na ca³kowitym poddaniu w³asnej osoby
Bogu. W ¿yciu Maryi to poddanie siê
Bogu i gotowoœæ absolutnego pos³uszeñstwa Jego woli by³y tak¿e przewidziane
i przygotowane ³ask¹ Ducha Œwiêtego ze
wzglêdu na koniecznoœæ pe³nej solidarnoœci duchowej z Chrystusem – Mesjaszem. Równie¿ dziewiczoœæ pierwszej
Niewiasty – Ewy wskazywa³a profetycznie na przysz³¹ rolê Maryi, która mia³a

staæ siê autentycznie „sanktuarium ¿ycia” i „matk¹ ¿yj¹cych” w œwietle tajemnicy Stworzenia. W³aœnie dziewiczoœæ,
czyli doskona³e zjednoczenie z Bogiem
mia³o byæ przygotowaniem Niewiasty na
przyjêcie daru ¿ycia z r¹k Boga czy raczej prosto z Serca Boga. Ewa jednak nie
dochowa³a Bogu wiernoœci i historia ¿ycia potoczy³a siê inaczej. Dziewiczoœæ
Maryi jest naprawieniem b³êdu Ewy
i dlatego poœrednio mo¿e byæ uwa¿ana za
nowe objawienie prawdy Pocz¹tku. Bóg
sam chcia³ odbudowaæ tê prawdê Pocz¹tku, aby stworzenie cz³owieka nast¹pi³o
w œwiêtoœci i we czci (por. 1 Tes 4, 4),
a nie w stanie ska¿enia grzechem pierworodnym.
Odbudowanie tej prawdy Pocz¹tku
w Maryi ukazuje równie¿ aspekt absolutnej suwerennoœci Boga w stosunku do
p³odnoœci ludzkiej: Bóg nie jest bezradnym œwiadkiem obserwuj¹cym zepsuty
zegar historii, ale zawsze tym samym
Stwórc¹ i absolutnym Panem ¿ycia i jego praw. Cz³owiek zaœ jest kap³anem Boga i pe³ni¹cym Jego wolê s³ug¹. Postawa
Maryi, przyjmuj¹cej S³owo Boga w mi³oœci i pos³uszeñstwie, daje Bogu nieuszczuplone miejsce w Jej sercu, w obliczu
czekaj¹cego J¹ nieskoñczonego obdarowania. Dziewiczoœæ Maryi przygotowuje
J¹ do jedynego i niepowtarzalnego dialogu z Bogiem, dialogu, który w³aœnie
przez swoj¹ niezwyk³oœæ i centralne
miejsce w historii zbawienia staje siê

Andrea della Robbia, Zwiastowanie
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modelem i wzorem ka¿dego dialogu ze
Stwórc¹ jako Dawc¹ ¿ycia.
Ale Maryja, jak œwiadczy Ewangelia,
by³a „poœlubiona mê¿owi imieniem Józef” (£k 1, 27). Bóg, który sam w Sobie
jest niepojêt¹ Komuni¹ Mi³oœci, chce
objawiæ dar ¯ycia w³aœnie poœrodku
komunii mi³oœci oblubieñczej mê¿czyzny i kobiety. Bóg zatroszczy³ siê o tak¹
wiêŸ mi³oœci pomiêdzy Maryj¹ i Józefem, która by³aby w³aœciwym klimatem
duchowym dla przyjêcia daru Syna z r¹k
Ojca w Duchu Œwiêtym. Ta mi³oœæ by³a
nie tylko prawdziwym obrazem mi³oœci
Boskiej, ale by³a uczestnictwem w niej
i przed³u¿eniem, czy raczej uobecnieniem jej w przestrzeni Rodziny Nazaretañskiej. Dziêki temu, pierwszy raz w historii, rodzina sta³a siê miejscem Boga,
prawdziwym Sanktuarium mi³oœci i ¿ycia, prawdziw¹ cz¹stk¹ Nieba na ziemi.
W taki w³aœnie sposób Rodzina Nazaretañska odnawia prawdê Pocz¹tku, zdradzon¹ przez pierwszych rodziców.
Sytuacja tej rodziny jest szczególna:
Mê¿czyzna ze wzglêdu na Dziecko jest
zmuszony uznaæ pierwszeñstwo Niewiasty w dialogu z Bogiem. Zaœ ze wzglêdu
na wiêŸ, jak¹ Bóg po³¹czy³ go z Maryj¹,
przejmuje honor i obowi¹zki ziemskiego
ojca w stosunku do Syna Bo¿ego: jest
wspó³odpowiedzialny za bezpieczeñstwo, rozwój i wychowanie ¿ycia, które
siê w Maryi poczê³o. Jest tak¿e odpowiedzialny za bezpieczeñstwo i honor Niewiasty – Matki, której Bóg powierzy³
Wielk¹ Tajemnicê. Sam Józef stoi z boku: jako stró¿, œwiadek i powiernik tajemnic, nie przypisuj¹c sobie ¿adnego
autorytetu w stosunku do tajemnicy Poczêcia i ¿adnej w³adzy nad ¿yciem. To
stanowi niejako specyfikê dziewiczoœci
œw. Józefa i jest, jak zaznaczyliœmy, podstaw¹ jego tytu³u ojcowskiego, który zosta³ nadany przez Boga, a nie przyw³aszczony przez jak¹kolwiek uzurpacjê.
W istocie: Józef jest ojcem Dziecka na
mocy swej duchowej, dziewiczej wiêzi
z Maryj¹, czyli na mocy wspólnego oddania siê Bogu w bezwarunkowej gotowoœci pe³nienia Jego woli. Mo¿na tu mówiæ o pewnym modelu uœwiêcenia ma³¿eñstwa przez przywrócenie mu pierwotnej czystoœci i prawdy zamierzonej „od
Pocz¹tku”.
Po trzecie, powiedziano: „oto poczniesz i porodzisz...” (£k 1, 31). To, co
dzieje siê w ¿yciu ka¿dej matki, stanie
siê tak¿e w ¿yciu Maryi, ale stanie siê
w sposób ca³kowicie Bo¿y i bardziej
prawdziwy. Stanie siê bowiem z jednej
strony jako wy³¹czne dzie³o Boga, z drugiej strony, w³aœnie to Dzie³o Boga
S³u¿ba ¯yciu III/2000

stanie siê na podstawie danego przez
Maryjê przyzwolenia. Skoro stanie siê to
za zgod¹ Maryi, na mocy Jej „fiat”, bêdzie to tak¿e Jej dzie³em, anga¿uj¹cym
Jej wolnoœæ i ca³¹ osobowoœæ. Owo „poczniesz i porodzisz” nie zostanie zredukowane do bezosobowego procesu zachodz¹cego w ciele kobiety. S³owo Bo¿e skierowane do Maryi przywraca
niewieœcie godnoœæ podmiotu, powo³anego do macierzyñskiego dialogu
z Bogiem. Co wiêcej, ten wyj¹tkowy
dialog macierzyñski poœredniczy w Boskim dialogu miêdzy Bogiem Ojcem
a Synem, prowadzonym w g³êbinach
Ducha Œwiêtego.

Nigdy jeszcze cz³owiek nie
by³ tak blisko tajemnicy
Trójcy Œwiêtej jak ta Niewiasta, której Bóg postanowi³
daæ swego Syna.
Objawia siê tu niezwyk³a godnoœæ
i wyj¹tkowa rola Matki. Wiadomo, ¿e
ca³a moc sprawcza (stwórcza!) daj¹ca
pocz¹tek nowej istocie ludzkiej znajduje siê ca³kowicie po stronie Boga,
a tu jeszcze, w sposób ca³kowicie wyj¹tkowy, chodzi o powo³anie do bytu
istoty ludzkiej, która od pocz¹tku zostaje podniesiona do istnienia w Osobie Syna Bo¿ego. W przeprowadzeniu
tego planu Bóg by³ ca³kowicie wolny
i wszechmocny, ale przez Wcielenie
chcia³ uœwiêciæ ka¿de Poczêcie i ka¿dy
pocz¹tek ¿ycia cz³owieka, zanurzaj¹c
go w swoim nieskoñczonym Mi³osierdziu. To w³aœnie ods³ania odnowion¹
Prawdê ka¿dego poczêcia, która polega na tym, ¿e autorem poczêcia, czyli
pocz¹tku cz³owieka jest wy³¹cznie
Bóg, który poddaje swej w³adzy stworzon¹ naturê, pos³uszn¹ Jemu w sposób
konieczny, ale tak¿e wzywa do pos³uszeñstwa stworzon¹ wolê cz³owieka,
gdy¿ tylko w akcie pos³uszeñstwa cz³owiek staje siê podmiotem wspó³dzia³aj¹cym z Bogiem.
Dziêki zgodzie cz³owieka wyra¿onej
na podobieñstwo „fiat” Maryi, wola
cz³owieka i wola Boga jednocz¹ siê
w tym samym „chceniu” (por. List do rodzin nr 9), czyli w tej samej decyzji mi³oœci, która pragnie obdarowaæ istnieniem nowego cz³owieka. Staje siê coœ
niezwyk³ego: cz³owiek i Bóg chc¹ tego
samego, a wiêc, respektuj¹c wszystkie
proporcje miêdzy Stwórc¹ i stworzeniem, czyni¹ to samo dzie³o: przyczynia-

j¹ siê do poczêcia cz³owieka; choæ
„chcenie” Boga wynika z mi³uj¹cej
Wszechmocy, a „chcenie” cz³owieka
wyra¿a mi³uj¹c¹ gotowoœæ przyjêcia Daru Boga. Obraz ewangeliczny ods³ania
jeszcze jedn¹ pe³n¹ pokory prawdê dotycz¹c¹ roli mê¿czyzny: Józef ³¹czy siê
z wol¹ Boga poprzez duchow¹ uniê z pos³uszeñstwem Maryi, gdy¿ Ona – Kobieta znajduje siê bli¿ej tajemnicy ¯ycia,
spoczywaj¹cej w d³oniach Boga. Znowu
nale¿y stwierdziæ, ¿e pomimo niezwyk³oœci tej historii nazaretañskiej, a mo¿e
w³aœnie dziêki tym szczytom duchowym, które siê w niej objawiaj¹, odnajdujemy w niej czysty, krystaliczny model odnowionego, duchowego profilu rodzicielstwa.
Po czwarte: te dwa punkty graniczne prenatalnej historii cz³owieka, to
jest „poczêcie” i „narodzenie siê” zostaj¹ w s³owach Anio³a ukazane jako
jedno wydarzenie, jako nie daj¹ca siê
podzieliæ historia. Co wiêcej, te dwa
fakty: „poczniesz i porodzisz” jednocz¹ siê w szczególny sposób dlatego,
¿e odnosz¹ siê do podmiotu dok³adnie
okreœlonego w swej to¿samoœci, zarówno w stosunku do pierwszego jak
i ostatniego aktu tej historii: „poczniesz i porodzisz Syna”. To prosty
i przekonuj¹cy dowód antropologicznej to¿samoœci i egzystencjalno-osobowej ci¹g³oœci historii tego ¯ycia, które siê poczê³o i konsekwentnie zmierza
ku narodzinom.

Ten sam jest poczêty, który
ma siê urodziæ; ten sam siê
rodzi, który zosta³ poczêty.
Nie mo¿e byæ „kto inny” poczêty, a „kto inny” urodzony,
jakby pomiêdzy tymi dwoma
momentami by³a pustka czy
przerwa antropologiczna.
To historia tego samego Syna, tego
samego Cz³owieka. Ten sam jest poczêty,
co i zrodzony, poniewa¿ ju¿ w poczêciu
podmiot, który zacz¹³ istnieæ, jest okreœlony w swej to¿samoœci: osoby i Syna.
Nie trzeba ju¿ szeroko rozwodziæ siê nad
tym, ¿e ta prawda ewangeliczna wyklucza wszelkie hipotezy jakiegoœ „stopniowego” ucz³owieczenia. ¯ycie, które siê
poczê³o, jest ju¿ kimœ. Jest osob¹.
Po pi¹te: „Duch Œwiêty zst¹pi”. Te
s³owa objawiaj¹ nowy sposób stwórczego dzia³ania (w nowy sposób objawia siê
prawda stwórczego dzia³ania) u pocz¹t19
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ku ¿ycia ludzkiego. To, co w Ksiêdze
Rodzaju by³o jakby za mg³¹, choæ sugerowa³a to liczba mnoga owego „uczyñmy cz³owieka”, teraz jest ju¿ otwarcie
powiedziane: pocz¹tek cz³owieka jest
dzie³em Trójcy Przenajœwiêtszej. Interwencja Trójcy Boskiej i wspó³dzia³anie
Maryi przy dokonaniu siê Wcielenia maj¹ dwa aspekty: pos³anie Syna Bo¿ego
i zjednoczenie Osoby S³owa z natur¹
ludzk¹ poczêt¹ (stworzon¹) w ³onie Maryi. Jest to „nowe stworzenie” a zarazem
„pe³nia stworzenia” i „pe³nia czasu”,
czyli szczyt historii, z którego pada œwiat³o na ca³¹ historiê ludzkoœci: „przed
Nim staje bowiem ca³a ludzka historia:
Jego obecnoœæ oœwieca nasz¹ teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ œwiata”26. Œwiat³em
tym zostaje objêty pocz¹tek ka¿dego
ludzkiego ¿ycia (por. J 1, 9).
Po szóste: „bêdzie nazwane Synem
Bo¿ym”. Godnoœæ synowska sp³ynie na
now¹ istotê ludzk¹, na cz³owieczeñstwo
Jezusa, a przez Niego, jako ³aska, na
wszystkich, których Bóg powo³uje, „aby
siê stali dzieæmi Bo¿ymi” (J 1, 12). Syn
Bo¿y poczêty i zrodzony w naturze ludzkiej, ju¿ sam¹ sw¹ Obecnoœci¹ oznajmia
œwiatu tajemnicê przedwiecznego wybrania i powo³ania: „wszystko przez
Niego i dla Niego zosta³o stworzone”
(Kol 1, 16), „w Nim bowiem wybra³ nas
przed za³o¿eniem œwiata” i „z mi³oœci
przeznaczy³ nas dla Siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa”
(Ef 1, 4). Koñczy siê wiêc sieroctwo
i wygnanie, koñczy siê czas zagubienia
cz³owieka i poszukiwania przez niego
utraconej to¿samoœci. Tajemnica osoby
odzyskuje jedyne œwiat³o: uczestnictwo
w Jedynym Synu Bo¿ym. Chrystus rozœwietla tajemnicê cz³owieka (por. KDK
22), poniewa¿ On sam jest jej pe³ni¹
i „z Jego pe³noœci wszyscyœmy otrzymali” (J 1, 16).

Orêdzie Janowego
Prologu
I na koniec: „którzy z Boga siê narodzili” (J 1, 13). Mo¿na traktowaæ Prolog
Ewangelii œw. Jana jako swoisty komentarz do Zwiastowania, bo „S³owo sta³o
siê cia³em i zamieszka³o wœród nas”
(J l, 14). Tu tak¿e jest mowa o tych, którzy Je przyjêli i którym da³o moc, aby siê
stali dzieæmi Bo¿ymi (por. J 1, 12).
W scenie Zwiastowania Maryja pierwsza
przyjmuje S³owo, dopiero potem Józef
zostaje wprowadzony w tajemnicê Wcielenia. Ale ju¿ ta pierwsza Œwiêta Rodzi20

na jest prawdziwym Koœcio³em i jest
wzorem i modelem tego, co stanie siê
treœci¹ ¿ycia ca³ego Koœcio³a Powszechnego: wszyscy otrzymaj¹ szansê przyjêcia Chrystusa, pod warunkiem, ¿e „wierz¹ w imiê Jego” (J l, 12). W Koœciele
bêdzie siê nieustannie dokonywa³a tajemnica nowych narodzin tych, którzy
„ani z krwi, ani z ¿¹dzy cia³a, ani z woli
mê¿a”, ale „narodz¹ siê z Boga” (J l, 13).
„Natura” (etymologicznie) wywodzi
siê z „narodzin”, bo pocz¹tek istnienia
wskazuje na charakter bytu.

Nowe narodzenie ukazuje
nowy poziom istnienia ludzkoœci, która zosta³a powo³ana, by staæ siê Koœcio³em.
Odt¹d „przybrany Syn”, „narodzony
z Boga”, jest nowym imieniem cz³owieka, a Koœció³ jest now¹ prawd¹ ludzkoœci, odpowiadaj¹c¹ zbawczej woli Boga.
Zawiera siê tu tak¿e prawda o tym, ¿e
Nowa Ludzkoœæ, zrodzona przez wiarê
i sakrament, nie mo¿e kontynuowaæ obyczajów, bêd¹cych spadkiem po kulturze
pogañskiej. Musi wprowadziæ w ¿ycie
nowy styl rodzicielstwa i respektowaæ
nowy sens narodzin, objawiany w tajemnicy Przyjœcia Chrystusa. Je¿eli potrzebne by³o Nowe Narodzenie, jeœli Bóg
chcia³ narodziæ siê z Cz³owieka, aby
cz³owiek móg³ siê narodziæ z Boga27, to
oprócz mi³osiernej inicjatywy Boga, musia³a siê za tym kryæ smutna ludzka rzeczywistoœæ.
Te trzy definicje narodzin, które zosta³y odrzucone przez Boga jako nieprowadz¹ce do zbawienia (z krwi, z ¿¹dzy
cia³a i z woli mê¿a) i na miejsce których
musi siê pojawiæ Nowe Narodzenie,
mo¿na interpretowaæ dwojako. Po
pierwsze, mo¿na je uwa¿aæ za ³¹czne
okreœlenie narodzin czysto „naturalnych”, to jest proporcjonalnie do statusu
natury ludzkiej po grzechu pierworodnym: cz³owiek ziemski rodzi cz³owieka
ziemskiego, pozbawionego godnoœci
dziecka Bo¿ego. Zachodzi bowiem proporcja miêdzy duchowym wyposa¿eniem cz³owieka aktualizuj¹cego swoj¹
p³odnoœæ, a godnoœci¹ narodzin i duchowym profilem relacji, jaka siê wywi¹zuje miêdzy rodz¹cymi i zrodzonym.
Mo¿na jednak tê potrójn¹ negatywn¹
definicjê zrodzenia t³umaczyæ jako potrójn¹ mo¿liwoœæ zafa³szowania relacji
rodzicielskiej czy skrzywdzenia ¿ycia
przychodz¹cego na œwiat. By³oby to pokazanie trzech typów grzechu przeciw

rodzicielstwu, którymi ludzkoœæ zniewa¿a godnoœæ powo³ania otrzymanego od
Stwórcy. Istotnie s¹ to trzy grzechy
g³ówne przeciwko prawdzie zrodzenia,
które szczególnie w kontekœcie wspó³czesnej kultury daj¹ wyraŸnie znaæ o sobie i ujawniaj¹ swoje charakterystyczne
rysy.
Pierwszy grzech to traktowanie rodzenia jako wy³¹cznie sprawy biologii,
szczepu, rasy, gatunku. Cz³owiek „rodzi siê” jako kolejny egzemplarz gatunku czy w ogóle jakiejœ ponadjednostkowej wielkoœci, podleg³y statystyce, demografii i polityce ekonomicznej. Jednostka, która przychodzi na œwiat wtapia siê w anonimow¹ masê socjologiczn¹ czy rasow¹, zdeterminowan¹ prawami biologii.
Drugi grzech – ¿¹dzy cia³a, polega na
niewolniczym d¹¿eniu do „zaspokojenia
popêdu”, a raczej do wykorzystania p³ci
jako Ÿród³a przyjemnoœci bez ogl¹dania
siê na wpisane w istotê relacji p³ciowej
odniesienie do rodzicielstwa. Jest to
odziedziczony po kulturze pogañskiej
kult seksu, adoracja erosa, oddanie siê
w niewolê cielesnej ¿¹dzy w duchu hedonizmu i utylitaryzmu seksualnego.
Poddaj¹c siê temu nurtowi obyczajowemu cz³owiek przestaje dzia³aæ jako œwiadomy siebie i odpowiedzialny podmiot
rodzicielstwa, a raczej u¿ywa szcz¹tków
swojej racjonalnoœci, aby zapobiegaæ
„niepo¿¹danej ci¹¿y” lub likwidowaæ
skutki swej nieodpowiedzialnoœci w postaci „niechcianej ci¹¿y”. Ca³a rzeczywistoœæ jest klasyfikowana wed³ug tego
klucza: „po¿¹dane niepo¿¹dane”. Odpowiedzialnoœæ za godnoœæ ¿ycia w ogóle
nie wchodzi w grê. Ca³a „kultura” i „postêp” cywilizacyjny polegaj¹, wed³ug tego œwiatopogl¹du, na doskonaleniu technik antykoncepcji i aborcji. Nie ma mowy o ukszta³towaniu siê relacji zrodzenia, odpowiadaj¹cej swojej prawdzie antropologicznej.
Trzecia forma grzechu – „z woli mê¿a”, przyjmowa³a w historii ró¿ne formy,
a w naszej aktualnej kulturze polega na
przypisywaniu sobie absolutnego autorytetu nad ¿yciem i pe³nej w³adzy, suwerennej i absolutnej nad Ÿród³ami p³odnoœci. Ta uzurpacja przejawia siê w ró¿norodnych metodach manipulacji p³odnoœci¹, tak¿e w manipulacji genetycznej,
które maj¹ udowodniæ, ¿e dziêki zdobyczom naukowym, cz³owiek jest w stanie
nie tylko „sp³odziæ” cz³owieka, ale tak¿e
potrafi go stworzyæ, wyprodukowaæ, wyhodowaæ, uczyniæ obiektem nauki,
przedmiotem osobistych planów granicz¹cych z szaleñstwem inspirowanym
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szatañsk¹ pych¹. Jest to w gruncie rzeczy
próba postawienia siebie na miejscu Boga – Stwórcy, by w pe³ni administrowaæ
„zjawiskiem” ¿ycia na Ziemi.
Tê sytuacjê grzechu, a nawet „struktury grzechu” (EV 23), komentuje g³êboko Jan Pawe³ II w encyklice Evangelium
vitae. W tej zwiêz³ej i treœciwej syntezie
warto podkreœliæ pewne punkty wêz³owe: pod³o¿e filozoficzne o charakterze
materialistycznym i zwi¹zane z tym postawy „indywidualizmu, utylitaryzmu
i hedonizmu”; depersonalizacjê cia³a
i konsekwentnie przekreœlenie ca³ego
etosu p³ci. Dalej: instrumentalizacjê
ludzkiej p³ciowoœci, sprowadzenie jej do
roli instrumentu „zaspokojenia popêdów,
porzucenie znaczenia prokreacyjnego
poza zakres relacji miêdzyosobowej,
przekreœlenie sensu jednoœci, poddanie
zjawiska p³odnoœci ludzkiej samowoli
i wrogoœæ wobec potomstwa. S³owem:
degradacjê osoby do poziomu przedmiotu materialnego i degeneracjê istoty relacji miêdzyosobowej, stoj¹cej u podstaw
rodzicielstwa. To wszystko niszczy sumienie i prowadzi do œlepoty moralnej
(por. EV 24).
Te trzy formy grzechu ukazuj¹ poœrednio trzy poziomy cz³owieczeñstwa,
które ulega degradacji: najpierw przez
pominiêcie etycznej prawdy p³ci, a nastêpnie, konsekwentnie, przez urzeczowienie cia³a i ca³ej osoby ludzkiej. Nieuniknionym nastêpstwem tego upadku
cz³owieka jest poni¿enie, skrzywdzenie
a w koñcu zniszczenie ¿ycia przychodz¹cego na œwiat. Tragiczne ko³o grzechu
zamyka siê bez mo¿liwoœci wyjœcia:
cz³owiek niszcz¹c swoj¹ godnoœæ rodzicielsk¹ (jako istota p³ciowa!), krzywdzi
rodz¹ce siê dzieci. A krzywdz¹c w ten
sposób nowe pokolenie, pogr¹¿a do koñca swoje cz³owieczeñstwo. To jest
„struktura grzechu”, z której cz³owiek
nie jest siê w stanie wydobyæ. Trac¹c poczucie swojego cz³owieczeñstwa, przestaje widzieæ wzbudzony przez siebie
p³ód w kategoriach cz³owieczeñstwa.
Mo¿na nawet sformu³owaæ pewn¹ regu³ê, która znajduje swoje nieustanne potwierdzenie w doœwiadczeniu: pewnoœæ
siebie, z jak¹ ktoœ konstruuje filozofiê
ka¿¹c¹ negowaæ cz³owieczeñstwo dziecka poczêtego, jest wprost proporcjonalna
do stopnia odcz³owieczenia dzia³añ, którymi cz³owiek okreœla swoj¹ rolê wobec
p³odnoœci ukrytej w tajemnicy p³ci.
Równoleg³e wystêpowanie tych dwóch
zjawisk jest zdumiewaj¹ce.
Przeciwstawiaj¹c narodzenie z Boga tym grzechom, które obci¹¿aj¹
ludzkoœæ w nastêpstwie grzechu
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pierwszych rodziców, Ewangelia ods³ania tajemnicê Bo¿ego planu, wed³ug
którego cz³owiek mia³ siê rodziæ z czystej, bezinteresownej mi³oœci. Wcielenie i Narodzenie siê Chrystusa potwierdza ten plan Bo¿y i przedstawia
go ludzkoœci jako obowi¹zuj¹cy na
mocy powszechnego wybrania i powo³ania w Chrystusie. Bóg chce rodziæ
(stwarzaæ) swoje przybrane dzieci moc¹ Mi³oœci, która stoi u Ÿród³a istnienia, a któr¹ dzieli siê z ludzkimi rodzicami w sposób sakramentalny.
Podobnie jak cz³owiek uzyskuje
obecnie swoj¹ ostateczn¹ to¿samoœæ
przez uczestnictwo w Chrystusie, tak te¿
doœwiadcza swego narodzenia przez
uczestnictwo w tajemnicy Jego Narodzin, które nie mog³y siê dokonaæ bez
udzia³u Najœwiêtszej Matki. Maryja jest
g³êboko zjednoczona z Koœcio³em w pe³nieniu mistycznej roli macierzyñskiej,
dziêki której równie¿ Koœció³ jest prawdziwie Matk¹. To „narodzenie z Boga”
dzieje siê obecnie w Koœciele i przez
Koœció³.
Ta prawda wyznacza poziom, na którym powinno siê urzeczywistniaæ rodzicielstwo. Rodzicami mo¿na byæ naprawdê jedynie w ³¹cznoœci z Koœcio³em, który kontynuuje i uobecnia tajemnicê Macierzyñstwa Maryi. Dzieci Bo¿e nie mog¹ nie byæ równoczeœnie dzieæmi Maryi:
w tym Jedynym Synu Boga wszyscy zostaliœmy zrodzeni.
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enochtitlan, azteckie miasto s³oñca, by³o centrum ¿ycia politycznego, religijnego i kulturalnego pañstwa Indian, siedzib¹ najwy¿szego w³adcy.
Ludne, wysokiej cywilizacji miasto-pañstwo zosta³o w XVI wieku zdobyte
i zrujnowane przez hiszpañskich konkwistadorów. Aztekowie przyjaŸnie przyjêli Hiszpanów przyby³ych do ich kraju pod wodz¹
Hernana Corteza w 1519 roku: na ich zachowanie wp³ynê³o przekonanie, ¿e przybysze s¹ boskiego pochodzenia. Jednak europejskie wojska szybko zaczê³y podbój,
w kolejnych bitwach pokonuj¹c s³abiej
uzbrojonych Azteków. W 1521 roku zdobyto tak¿e i zrujnowano Tenochtitlan, a mieszkañców, zdziesi¹tkowanych d³ugim oblê¿eniem, g³odem i chorobami, wypêdzono. Indianie „zostali rozbici w puch i zniszczeni –
oni i wszystkie ich rzeczy, tak ¿e nie zosta³
¿aden œlad z tego, czym byli przedtem (...)”.
22

Nowe wp³ywy
Czêœci¹ stolicy by³o Tlatelolco, dopiero w 1473 roku w³¹czone do Tenochtitlan. Tutaj w³aœnie, w trzy lata po najwiêkszych okrucieñstwach zdobywców,
12 braci franciszkañskich rozpoczê³o budowê pierwszego koœcio³a i konwentu.
Franciszkanie szybko zaczêli ewangelizowaæ Azteków. Wœród pierwszych
nawróconych by³ Indianin Cuauhtlatohuac, który ochrzci³ siê ju¿ w 1524 roku
przyjmuj¹c imiona Juan Diego (Jan Jakub). Jemu w³aœnie 9 grudnia 1531 roku
ukaza³a siê Matka Boska. W drodze do
koœcio³a w Tlatelolco Juan Diego przechodzi³ obok wzgórza Tepeyac, na którym przed przybyciem Europejczyków
znajdowa³a siê œwi¹tynia bogini-matki
Azteków. Mimo ch³odnej i ponurej pory
us³ysza³ dochodz¹cy ze szczytu œpiew

ptaków, a potem g³os wo³aj¹cy go po
imieniu. Zaciekawiony zacz¹³ wspinaæ
siê na wierzcho³ek, gdzie zobaczy³ obok
ruin dawnej œwi¹tyni m³od¹, ubran¹
w jaœniej¹cy strój kobietê. Mia³a siê ona
zwróciæ do niego w jego rodzimym jêzyku náhuatl: „Wiedz, mój ma³y ukochany
synu, ¿e ja jestem zawsze Doskona³¹
Dziewic¹, Najœwiêtsz¹ Maryj¹, Matk¹
prawdziwego i jedynego Boga, który jest
Dawc¹ i Panem ¿ycia, Stwórc¹ cz³owieka, w Nim istniej¹ wszystkie rzeczy. On
jest Panem nieba i Panem ziemi”.
Indianin otrzyma³ polecenie udania siê do
biskupa Tenochtitlan (a raczej Meksyku,
bo tak Hiszpanie zaczêli nazywaæ dawn¹
stolicê Azteków) z nakazem rozpoczêcia
budowy œwi¹tyni u stóp wzgórza. Matka
Bo¿a zapewni³a, ¿e bêdzie w tym miejscu okazywaæ wspó³czucie i pomoc prosz¹cym.
Biskupem Meksyku by³ wtedy franciszkanin Juan Zumárraga. Juan Diego
uda³ siê do niego i przez t³umacza opowiedzia³ historiê spotkania na wzgórzu.
Nie zyska³ jednak zaufania dostojnika.
Nastêpnego dnia Indianin znów przyszed³ do biskupa, bo w powrotnej drodze
do domu ponownie ukaza³a mu siê Maryja, nakazuj¹c wype³nienie swoich
próœb. Tym razem biskup Zumárraga
okaza³ prosz¹cemu o pos³uchanie wiêksz¹ ¿yczliwoœæ, ale za¿¹da³ dowodów,
które mog³yby potwierdziæ prawdziwoœæ
s³ów Indianina. Pos³a³ te¿ za Juanem
Diego swoich wys³anników, ale ci szybko stracili z oczu œledzonego mê¿czyznê.
Juan Diego zyska³ od objawiaj¹cej
mu siê postaci obietnicê znaku i pomocy:
mia³ powróciæ na wzgórze nastêpnego
dnia rano i otrzymaæ coœ, co przekona³oby nieufnego biskupa.
W tym samym czasie wuj Indianina
zachorowa³ na ospê przywiezion¹ na
kontynent przez Hiszpanów. Opiekuj¹cy
siê nim Juan Diego nie poszed³ na spotkanie, ale po dwóch dniach wybra³ siê
do miasta, by umieraj¹cemu sprowadziæ
ksiêdza z ostatnim namaszczeniem.
Znów ukaza³a mu siê Matka Boska, tym
razem uspokajaj¹c go: „Nie martw siê
chorob¹ wuja, poniewa¿ teraz nie umrze,
b¹dŸ raczej pewien, ¿e jest ju¿ zupe³nie
zdrowy” i radz¹c, aby uda³ siê na szczyt
wzgórza po dowód dla biskupa. Na ruinach zburzonej œwi¹tyni bogini-matki
mê¿czyzna znalaz³ kastylijskie ró¿e, rozkwit³e poœród zimy. Zbiera³ je do swojego p³aszcza tzw. tilmy, której dolne koñce zawi¹za³ na szyi.
Kiedy stan¹³ przed biskupem, rozwi¹za³ p³aszcz: ró¿e wysypa³y siê na poS³u¿ba ¯yciu III/2000

sadzkê. Zgromadzeni wokó³ biskupa zobaczyli te¿, ¿e na tilmie pojawiaj¹ siê zarysy kobiecej postaci. Biskup Zumárraga
uzna³ ten znak i nakaza³ umieœciæ
p³aszcz Indianina w swojej prywatnej
kaplicy. Nastêpnego dnia, 13 grudnia
1531 r., w uroczystej procesji przeniesiono tkaninê do miejscowej katedry.
Juan Diego wróci³ wtedy do domu.
Zdrowy ju¿ wuj opowiedzia³ mu, ¿e kiedy le¿a³ w gor¹czce ukaza³a mu siê postaæ m³odej kobiety, która opowiedzia³a
mu o wszystkim, co w tym czasie spotka³o jego siostrzeñca i powiedzia³a, ¿e
ma byæ nazywana „Doskona³¹ Dziewic¹,
Najœwiêtsz¹ Maryj¹ z Guadalupe”. Guadalupe to „Wielka Rzeka” p³yn¹ca
w Hiszpanii.
Na miejscu objawieñ biskup Zumárraga szybko zbudowa³ kaplicê z surowych kamieni, które pozosta³y na wzgórzu po azteckiej œwi¹tyni, a ju¿ 26 grudnia 1531 roku, w drugi dzieñ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, przyniesiono tam
p³aszcz Juana Diego. Podobno mia³ siê
wtedy wydarzyæ pierwszy cud: nieszczêœliwie ugodzony strza³¹ Indianin wyzdrowia³, kiedy przeniesiono go przed
o³tarz z obrazem.
Juan Diego do koñca ¿ycia mieszka³
w ma³ym domku eremickim zbudowanym na Tepeyac. Wspó³czeœni uwa¿ali
go za œwiêtego.

Konwersje
Po tych wydarzeniach Indianie zaczêli siê masowo nawracaæ, tak, ¿e okaza³y siê one prze³omowe dla ewangelizacji Nowego Kontynentu. Ciemnoskóra
Madonna, która objawi³a siê w miejscu,
gdzie znajdowa³a siê niegdyœ œwi¹tynia
bogini Tonantzin (nazywanej w náhuatl
„Nasza Czcigodna Matka” i przedstawianej z Dzieckiem w ramionach) zosta³a zaakceptowana przez Indian i uznana
za patronkê.

Gonzalezowi, t³umaczowi biskupa Zumárragi. Oba przekazy s¹ historycznymi
œwiadectwami kultu, jaki narasta³ wokó³
Pani z Guadalupe.

Obraz
ma wymiary 195 cm x 105 cm. P³ótno
dzieli na dwie czêœci szew, bo na tradycyjnym indiañskim warsztacie tkackim mo¿na by³o tkaæ tylko w¹skie pasy materia³u.
Wizerunek przez ponad sto lat wisia³
w kaplicy bez zabezpieczeñ, które chroni³yby go przed uszkodzeniami czy zanieczyszczeniem; nie uleg³ jednak
zniszczeniu. W 1647 roku przykryto go
szklan¹ tafl¹, a potem oprawiono w z³ote ramy.
Obraz czyszczony i badany ju¿ od
XVII wieku, intrygowa³ przede wszystkim bardzo dobrym stanem p³ótna i technik¹, w jakiej wykonano malowid³o.

Tajemnice, zagadki
W XX wieku obraz badano kilkakrotnie. W 1979 roku Amerykanie Philip
Serna Callahan i Jody Brandt Smith
przeœwietlali p³ótno promieniami podczerwonymi i uznali, ¿e obraz nie zachowa³ siê w pierwotnej wersji, ale do pocz¹tkowego, prostszego wizerunku domalowano liczne detale: kokardê, broszkê, ksiê¿yc, postaæ anio³a, z³ote t³o, czarne linie konturowe i wykonane z³ot¹ farb¹ lamówki, gwiazdy na welonie i aureolê. Dodawano je prawdopodobnie w II po³owie XVI wieku i w wieku XVIII. Ci
sami badacze stwierdzili, ¿e niszczej¹ te
partie obrazu, które mo¿na okreœliæ jako
póŸniejsze, natomiast sama postaæ Matki

Boskiej nie jest zniszczona i zachowa³a
¿ywe kolory.
Jeszcze przed II wojn¹ œwiatow¹
w³ókna materia³u pobrane z obrazu bada³
dr Richard Kuhn, laureat Nagrody Nobla
w 1938 roku, pracuj¹cy w Kaiser Wilhelm Institut w Heidelbergu. Nie zdo³a³
rozpoznaæ ¿adnego typu pigmentu mineralnego, roœlinnego czy organicznego ani
¿adnego z barwników syntetycznych
uzyskiwanych do koñca XIX wieku.
Badania podczerwieni¹ wykaza³y
te¿, ¿e p³ótno nie nosi œladów wstêpnego
malowania.
PóŸniejsze prace badawcze pozwoli³y na ustalenie techniki i œrodków, jakie
wykorzystano przy domalowywaniu
fragmentów. Wiadomo, ¿e t³o namalowano technik¹ „al fresco”, a anio³a temper¹. Na podstawie dostêpnych materia³ów nie zdo³ano jednak okreœliæ, jak namalowano pierwotne partie obrazu.
Dziêki analizom chemicznym potwierdzono XVI-wieczne pochodzenie
p³ótna, zidentyfikowano nawet rodzaj
w³ókien u¿ytych do utkania tilmy.
Intryguj¹ca jest tak¿e sprawa oczu Madonny z Guadalupe. Jeszcze przed II wojn¹ œwiatow¹ na powiêkszeniach fotografii
obrazu odkryto w prawym oku cienie
przypominaj¹ce kszta³ty ludzkich postaci.
Badania podjêli póŸniej fotografowie
i okuliœci, u¿ywaj¹c nowoczesnych technik, m.in. oftalmologii i powiêkszeñ technik¹ digitalow¹ (a¿ o 2500 razy, co oznacza
uzyskanie 25 tys. punktów œwietlnych na
milimetr kwadratowy). Umo¿liwi³o to odkrycie w obydwu oczach (przy czym w prawym, wiêkszym oku obraz jest wyraŸniejszy) wewnêtrznych scen przedstawiaj¹cych
kilkunaœcie osób. Widaæ tam m.in. Indianina siedz¹cego na ziemi, profil starca (byæ
mo¿e biskupa Zumárragê), m³odego mê¿-

•ród³a historyczne
Zachowa³o siê wiele Ÿróde³, które
przytaczaj¹ historiê objawieñ w Guadalupe. Znacz¹ca jest relacja w jêzyku náhuatl napisana oko³o roku 1550 przez
Azteka, Antonia Valeriano, który by³
franciszkañskim zakonnikiem. Orygina³
zagin¹³, znamy jedynie wersjê z 1649 roku, zamieszczon¹ w zbiorze sporz¹dzonym przez kapelana sanktuarium. Istnieje tak¿e bardziej prymitywna relacja,
której autorstwo przypisuje siê Juanowi
S³u¿ba ¯yciu III/2000
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p³aszcza Matki Boskiej ³¹czy ciemnofioletowy pasek, który nosi³y azteckie
kobiety oczekuj¹ce dziecka (o ci¹¿y
Maryi œwiadczy tak¿e krzywizna tuniki). Pod kokard¹, na któr¹ pasek jest
zwi¹zany widaæ kwiat z czterema p³atkami: piktograficzny symbol s³oñca,
boskoœci i transcendencji, tzw. quincunce. P³atki symbolizuj¹ ³¹cz¹ce siê
w œrodku cztery kierunki – indiañski
idea³ harmonii i piêkna. „Quincunce” to
znak centrum, spotkania miêdzy bogiem i cz³owiekiem.

„Dziewica z Guadalupe, Matka Ameryk...”

czyznê (byæ mo¿e Juana Gonzaleza, t³umacza), profil Indianina z ma³¹ brod¹ (wed³ug
interpretacji autora powiêkszeñ mia³by to
byæ sam Juan Diego).
Wszystkie te postacie s¹ maleñkie,
mierz¹ po kilka milimetrów, a szczegó³y
wygl¹du ich twarzy i ubiorów mierzone
s¹ w mikronach. Pewne ró¿nice miêdzy
prawym a lewym okiem okuliœci t³umacz¹ nachyleniem i skrêceniem g³owy
i ró¿nic¹ w rozwarciu powiek.
Badano tak¿e uk³ad gwiazd na p³aszczu
Madonny – okaza³ siê taki, jak ten, który by³
widoczny na niebie w grudniu 1531 roku.

Boskoœæ
i cz³owieczeñstwo
Wa¿ne odkrycia s¹ zwi¹zane z badaniami nad symbolik¹ obrazu. Po³y

Koœció³ zawsze interesowa³ siê wydarzeniami z Guadalupe, a w ostatnich
latach to zainteresowanie o¿ywi³y pielgrzymki Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II do
Meksyku i rozpoczêcie w 1986 roku procesu beatyfikacyjnego Juana Diego.
W pierwszym okresie powstawania
kultu obraz czêsto przenoszono. Ostatecznie, w 1709 roku umieszczono go
w wielkim koœciele barokowym, wybudowanym ze wzglêdu na sta³y wzrost
liczby przybywaj¹cych do Guadalupe
pielgrzymów. W kolejnych latach barokowy koœció³ przebudowano, nadaj¹c
mu jeszcze bardziej monumentalny charakter. W 1746 roku Maryja zosta³a og³oszona patronk¹ ca³ego wicekrólestwa
Nowej Hiszpanii, a od 1754 roku dzieñ
12 grudnia jest oficjalnie Jej liturgicznym œwiêtem.
Pierwszej uroczystej koronacji meksykañskiego obrazu dokona³ papie¿ Leon XIII w 1895 roku, tym samym uznaj¹c zwi¹zany z tym przedstawieniem

kult. Kolejne koronacje odby³y siê
w 1933 i 1955 roku. Wydarzeniem
szczególnie donios³ym by³o podniesienie
koœcio³a Matki Bo¿ej do rangi bazyliki
mniejszej, czego dokona³ œw. Pius X
w 1904 roku. Ten sam Papie¿ og³osi³
w szeœæ lat póŸniej Madonnê z Guadalupe patronk¹ Ameryki £aciñskiej.
Znacz¹cy wp³yw na rozprzestrzenienie kultu Madonny mia³o og³oszenie najpierw roku 1938 a potem 1960 Rokiem
Matki Bo¿ej z Guadalupe, z czym wi¹za³y siê liczne odpusty i przywileje.
W 1976 konsekrowano now¹, przestronniejsz¹ bazylikê.
Papie¿ Jan Pawe³ II w³aœnie od Meksyku rozpocz¹³ d³ug¹ seriê swoich pielgrzymek po œwiecie: modli³ siê w Guadalupe w styczniu 1979 roku. Ponownie
przyby³ do sanktuarium 6 maja 1990 roku. Wówczaas to beatyfikowa³ piêæ osób
zwi¹zanych z ewangelizacj¹ Meksyku.
Do grona b³ogos³awionych w³¹czy³ wtedy Juana Diego. Ostatni raz odwiedzi³
Jan Pawe³ II San Domingo w paŸdzierniku 1992 roku. Wczeœniej poœwiêci³ watykañsk¹ kaplicê Matki Bo¿ej z Guadalupe: symbol ewangelizacji Nowego
Œwiata.
Kilka tygodni temu – w lutym bie¿¹cego roku – ponad 70 tysiêcy p¹tników
z trzech meksykañskich stanów przemierzy³o tysi¹ce kilometrów, aby przybyæ
z pielgrzymk¹ do Guadalupe. Kult Madonny wci¹¿ roœnie.
JK
(na podstawie ksi¹¿ki
„Matka Bo¿a z Guadalupe”,
ks. Andrzeja Franciszka Dziuby)

Polska pielgrzymka
w Guadalupe
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Polskie sanktuarium

Matemblewo
Równie¿ w Polsce istniej¹
s³ynne miejsca kultu Matki
Bo¿ej Brzemiennej. Historia
jednego z najs³ynniejszych
– matemblewskiego – liczy
ju¿ ponad dwa wieki.

dliæ siê do Maryi o pomoc dla siebie,
cierpi¹cej ¿ony i maj¹cego narodziæ siê
dziecka. Zobaczy³ wtedy m³od¹ kobietê, otoczona ³un¹ niezwyk³ego œwiat³a.
Powiedzia³a mu, ¿eby wsta³ i szybko
wraca³ do domu, bo czeka tam na niego ¿ona, która w³aœnie szczêœliwie urodzi³a syna. Po tych s³owach kobieta
oddali³a siê i blisko lasu zniknê³a,

Pierwotnie by³a to leœna osada
przy trakcie handlowym przecinaj¹cym bory nale¿¹ce do klasztoru
oliwskich cystersów. W po³owie
XVIII wieku jeden z cystersów,
Bernard Matemblewski, zainicjowa³ w tym miejscu budowê leœniczówki i gospody.
Wed³ug legendy, w 1769 roku
w pobli¿u tych budynków mia³o
miejsce objawienie: Matka Boska
ukaza³a siê jako ciê¿arna dziewczyna.
Kiedy wydarzenie nabra³o rozg³osu i Matemblewo sta³o siê celem indywidualnych i grupowych
pielgrzymek, cystersi zaakceptowali fakt, ¿e na ich terenie powstaje miejsce kultu. Prawdopodobnie
przeprowadzili jakieœ, najwidoczniej pozytywnie zakoñczone, dochodzenie dotycz¹ce objawienia.
Archiwa nie przechowa³y jednak
odpowiednich dokumentów, pozosta³a jedynie legenda o ukazaniu
siê Madonny.

Pierwsze lata

Objawienia
Jednak historia objawienia zachowa³a siê w kilku wersjach.
Najczêœciej przytaczany opis objawienia mówi, ¿e Matkê Bosk¹
ujrza³ w zimie 1769 roku pewien
stolarz ze wsi Materna. MroŸnej nocy
mê¿czyzna szed³ do oddalonego
o 10 kilometrów Gdañska, aby sprowadziæ lekarza do chorej ¿ony: kobieta
by³a w ci¹¿y i w³aœnie w tym czasie
spodziewa³a siê porodu. W miejscu
dzisiejszej osady Matemblewo stolarz
zas³ab³. Klêkn¹³ na œniegu i zacz¹³ moS³u¿ba ¯yciu III/2000

Na miejsce, gdzie dokona³o siê
objawienie, zaczêli przybywaæ
wierni, najliczniej kobiety. Wierzono, ¿e taka pielgrzymka szczególnie pomaga kobietom ciê¿arnym i ma³¿eñstwom, pragn¹cym
mieæ dzieci. Wed³ug zachowanej
legendy, kobiety przynosi³y ze sob¹ po garœci ziemi i z czasem usypano w ten sposób pagórek dziewiêciometrowej wysokoœci. Stolarze
ufundowali dla Matemblewa skromn¹
drewnian¹ kapliczkê, a pod jej dachem
ustawili jako wotum figurkê Matki Boskiej Brzemiennej.
Inna wersja legendy mówi o ukazaniu siê Matki Boskiej ch³opu – niedowiarkowi. Mia³ on ju¿ oko³o szeœædziesiêciu lat, kiedy jego ¿ona, w podobnym
wieku, zasz³a w ci¹¿ê, chocia¿
przez ca³e ¿ycie nie mog³a mieæ
dzieci. Kobieta czêsto chorowa³a,
pewnego dnia jej stan by³ tak z³y,
¿e ch³op wybra³ siê pieszo do
Gdañska po lekarza. Nie uda³o mu
siê jednak zyskaæ pomocy medyka,
wraca³ zgnêbiony, przekonany, ¿e
¿ony i dziecka nie da siê uratowaæ.
Kiedy przechodzi³ przez dzisiejsze
Matemblewo
niespodziewanie
us³ysza³ w górze szum. Podniós³
oczy i zobaczy³ unosz¹c¹ siê w powietrzu postaæ Dziewczyny, która
pocieszy³a go mówi¹c, ¿e urodzi³
mu siê zdrowy syn, a ¿ona czuje
siê ju¿ dobrze. Gdy wróci³ do domu ¿ona opowiedzia³a mu, ¿e podczas jego nieobecnoœci odwiedzi³a
j¹ nieznajoma kobieta. Pomog³a
przy porodzie, a potem odesz³a. Pagórek na miejscu objawienia mia³a
usypaæ szczêœliwa rodzina, a dalsze
wydarzenia w podobny sposób
opowiada i ta wersja legendy.

a stolarz po powrocie do domu przekona³ siê, ¿e mówi³a prawdê. Mê¿czyzna
uzna³, ¿e ukaza³a mu siê Matka Boska
i opowiedzia³ swoj¹ historiê oliwskim
cystersom, potwierdzaj¹c jej prawdziwoœæ uroczyst¹ przysiêg¹. Zakonnicy
zapisali jego zeznania w parafialnej
kronice.

Oko³o 20 lat póŸniej z klasztoru cystersów w Oliwie wyruszy³a
procesja zakonników i miejscowego ludu. Niesiono w niej figurê
Matki Boskiej Brzemiennej, któr¹
umieszczono w nowej drewnianej
kapliczce na pagórku. Poœwiêcenia
dokonano w 1790 roku. To w³aœnie przed
t¹ Madonn¹ modl¹ siê obecnie przybywaj¹cy do sanktuarium pielgrzymi. Droga, któr¹ w XVIII wieku przeby³a procesja nios¹ca figurê Matki Boskiej, pozostaje do dziœ szlakiem pielgrzymek z Oliwy do Matemblewa a na pami¹tkê tamtych
wydarzeñ nazywana jest Drog¹ Klesz¹.
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Wed³ug badañ ks. Fankidejskiego
z Pelplina, szczególnego kultu Matki
Boskiej Matemblewskiej nie by³o
jeszcze w latach 80. XIX wieku. Równie¿ „Schematyzm Diecezji Che³miñskiej” z 1904 roku nie zauwa¿a Matemblewa. Natomiast ks. Szulist, który przeprowadzi³ szereg rozmów
z najstarszymi mieszkañcami okolic
Matemblewa, stwierdzi³, ¿e kult Brzemiennej Madonny istnieje tam co najmniej od po³owy XIX wieku. Mia³ on
jednak lokalny, mocno ograniczony
zasiêg.
Przybytek matemblewski nie by³ oficjalnym sanktuarium, ale lokalny Koœció³ nie zapomina³ o nim. W 1903 roku
rozebrano star¹ i zniszczon¹ drewnian¹
kapliczkê, zastêpuj¹c j¹ nowym murowanym budynkiem. Z jego powstaniem
³¹czy siê znana w okolicy historia o proboszczu Matarni. Ów proboszcz,
ks. Rhode kaza³ rozebraæ gro¿¹c¹ zawaleniem star¹ kapliczkê, a figurê Matki
Boskiej przenieœæ na przykoœcielny
cmentarz, aby nie niszczy³a siê na odludziu. Nastêpnego dnia odnaleziono j¹
jednak na szczycie odleg³ego o cztery kilometry matemblewskiego pagórka, przy
czym nie zauwa¿ono œladów wskazuj¹cych na to, by przenosin dokonali ludzie.
Ks. Rhode kaza³ jeszcze dwukrotnie
przewoziæ rzeŸbê do Matarni. Zamyka³
j¹ w kruchcie, a potem w koœciele pod
chórem, ale za ka¿dym razem, bez
stwierdzonego udzia³u ludzi, wraca³a na
dawne miejsce.
W koñcu umieszczono Matemblewsk¹ Matkê w nowej, znacznie okazalszej,
neogotyckiej kapliczce. Ta budowla,
wzniesiona z ciemnoczerwonej ceg³y na
pocz¹tku XX wieku, zachowa³a siê prawie niezmieniona do dzisiaj.

Nieoficjalne sanktuarium
W latach miêdzywojennych kaplica
zosta³a przypisana do nowo utworzonej
parafii brêtowskiej pod wezwaniem MB
Nieustaj¹cej Pomocy. Na terenie diecezji
gdañskiej pe³ni³a rolê jedynego sanktuarium. Pielgrzymowa³y do niego liczne
grupy wiernych, zw³aszcza kobiet, rós³
kult matemblewskiej Madonny. Kapliczka nie by³a jeszcze jednak oficjalnie
sanktuarium, mimo ¿e ojcowie cystersi
prawdopodobnie myœleli o Matemblewie
jako o przysz³ym miejscu kultu. Za takim przypuszczeniem przemawia otoczenie jej parkiem – takich inwestycji
nie realizowano w miejscach przypadkowych lub ma³o wa¿nych. Œladem parko26

wego za³o¿enia s¹ rosn¹ce tu stare, oko³o 250-letnie modrzewie i lipy. W tym
czasie kapliczce brakowa³o jednak sta³ej
duszpasterskiej opieki, której dla sanktuariów wymaga kodeks prawa kanonicznego. Nie mo¿na by³o tak¿e uzyskaæ tu
odpustu.
W czasie II wojny œwiatowej przed
Madonn¹ Matemblewsk¹ modli³y siê kobiety za powrót mê¿ów i synów z wojny.
Hitlerowcy zamierzali zniszczyæ figurê,
ale zapobieg³ temu miejscowy leœniczy,
niejaki Lieck.
Odnowiono po wojnie rzeŸbê
i 15 sierpnia 1953 roku umieszczono j¹
znów na matemblewskim wzgórzu. Dla
szerszego kultu odkry³ j¹ jednak dopiero
ks. Kazimierz Kurcz, który by³ proboszczem brêtowskim w latach 1960–1989.
W³aœnie dziêki jego staraniom prymas
Stefan Wyszyñski wyda³ w 1966 roku indult odpustowy dla Matemblewa na uroczystoœci Nawiedzenia NMP – 2 lipca
i Macierzyñstwa NMP – 11 paŸdziernika. W tym samym roku, mimo sprzeciwu
komunistycznych w³adz, odby³a siê
w sanktuarium uroczystoœæ odpustowa
z udzia³em wielu wiernych.
Energiczne zabiegi ks. Kurcza umo¿liwi³y te¿ rozpoczêcie w Matemblewie
w latach 80. budowy domu-przystani dla
samotnych matek znajduj¹cych siê
w szczególnie trudnej sytuacji ¿yciowej.
Diecezjalny Dom Samotnej Matki
im. Jana Paw³a II zacz¹³ dzia³aæ w 1989
roku, od tego czasu pomóg³ ju¿ ponad
trzystu opuszczonym kobietom.
Od 1994 roku istnieje przy Sanktuarium tak¿e Centrum Rodziny Chrzeœcijañskiej, organizuj¹ce warsztaty dla katechetów i nauczycieli, przygotowuj¹ce
m³odzie¿ do ¿ycia w rodzinie.
W 1989 roku w Matemblewie erygowano now¹ parafiê pod wezwaniem Matki Boskiej Brzemiennej. Ks. Kurcz by³ jej
proboszczem do œmierci w 1998 roku.
Dziœ „jego” Matemblewo nale¿y do
najliczniej odwiedzanych sanktuariów
maryjnych archidiecezji gdañskiej.

W matemblewskim domu przebywa
zwykle po kilkanaœcie kobiet – od otwarcia w 1989 roku udzielono tu pomocy
i schronienia ju¿ ponad 300 m³odym
matkom. S¹ to najczêœciej dziewczyny
z rodzin niepe³nych, szczególnie zagro¿onych, ale zdarzaj¹ siê te¿ takie, które
pochodz¹ z „dobrych” domów, a mimo
to nie maj¹ nikogo, kto móg³by je wesprzeæ.
W Domu realizowany jest autorski
program obejmuj¹cy opiekê psychologa,
pracownika socjalnego, wszechstronne
poradnictwo rodzinne i zajêcia w szkole
rodzenia. Uruchomiono tu równie¿ niedawno zak³ad krawiecki. Pobyt w Domu
pomaga pensjonariuszkom zaakceptowaæ, zrozumieæ i pokochaæ swoje macierzyñstwo.
M³ode matki przebywaj¹ tutaj zwykle do 6. miesi¹ca po urodzeniu dziecka,
w wyj¹tkowych wypadkach, kiedy nie
maj¹ dok¹d pójœæ, mog¹ pozostaæ d³u¿ej.
Pracownicy Domu pomagaj¹ równie¿
pozostaj¹cym pod ich opiek¹ kobietom
nawi¹zaæ w³aœciwe kontakty ze œwiatem
zewnêtrznym: porozumieæ siê z ojcem
dziecka, z rodzin¹, zdobyæ alimenty, znaleŸæ pracê i mieszkanie.
Matemblewski Dom ratuje ¿ycie
dzieci, udzielaj¹c wsparcia ich matkom.
Stanowi miejsce, gdzie potrzebuj¹ce kobiety mog¹ znaleŸæ ciep³o, zrozumienie
i opiekê.

Wizyta Ojca Œwiêtego
Jan Pawe³ II odwiedzi³ Matemblewo
na pocz¹tku swojej VII pielgrzymki do
kraju, 5 czerwca 1999 roku. W drodze
do Sopotu zatrzyma³ siê i modli³ przed
figur¹ Matki Bo¿ej Brzemiennej, któr¹
przeniesiono do o³tarza zbudowanego
przy trasie Jego przejazdu. Przejêci parafianie mówili potem: „Otarliœmy siê
o historiê... ”

Dziêkuj¹
Dom zawsze otwarty
Dom Samotnej Matki dzia³a w Matemblewie od 11 lat. Jego budowê uda³o
siê rozpocz¹æ inicjatorowi przedsiêwziêcia, ks. Kurczowi w 1987 roku, w trudnych czasach, po kilku latach starañ. Domem opiekuj¹ siê Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Œwiêtego,
które kontynuuj¹ duchack¹ tradycjê
opieki nad samotnymi ciê¿arnymi kobietami i porzuconymi dzieæmi.

Pielgrzymi przybywaj¹cy do Sanktuarium wpisuj¹ do specjalnie przygotowanych ksi¹g swoje proœby i podziêkowania. Najczêœciej powtarzaj¹ siê modlitwy o poczêcie dziecka, szczêœliwe
rozwi¹zanie, zdrowie ¿ony i dziecka.
Nagromadzone od 1977 roku trzydzieœci trzy tomy, w których znajduje siê
kilkanaœcie tysiêcy pielgrzymich wpisów, s¹ wyraŸnym œwiadectwem ¿ywotnoœci kultu Matki Bo¿ej Brzemiennej
w Matemblewie.
S³u¿ba ¯yciu III/2000

Figura
Wykona³ j¹ nieznany artysta w XVIII
wieku. Jest to rzeŸba naturalnej wysokoœci (185 cm), pe³noplastyczna, z modrzewiowego drewna, polichromowana. Madonnê przedstawiono jako uœmiechniêt¹
dziewczynê oczekuj¹c¹ dziecka. Stoi
w kontrapoœcie, czyli w pozie lekko wygiêtej, a jej smuk³oœæ i taneczny zryw s¹
typowe dla stylu barokowego. Ubrana
jest w siêgaj¹c¹ do stóp czerwon¹ sukniê
i ciemnob³êkitny, udrapowany w obfite
fa³dy p³aszcz. Na jej ramiona sp³ywa bia³y welon, w d³oni trzyma bia³¹ liliê. Stoi
boso, praw¹ stop¹ wspiera siê na ksiê¿ycu, lew¹ przydeptuje wê¿a. Pierwotnie
g³owê figury zdobi³ z³ocisty diadem, potem zast¹pi³a go korona. Z ty³u wy³ania
siê wieniec z dwunastu gwiazd.
Figura ta nale¿y do grupy tzw. Madonn apokaliptycznych, przedstawieñ
Niewiasty z Apokalipsy wg œw. Jana:
„Potem wielki znak ukaza³ siê na niebie:
Niewiasta obleczona w s³oñce i ksiê¿yc
pod Jej stopami, a na Jej g³owie wieniec
z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna.
I wo³a cierpi¹c bóle i mêki rodzenia”.
Wa¿ne informacje
Organizuj¹c pielgrzymkê do Sanktuarium, warto porozumieæ siê z kustoszem, ks. Wies³awem Wiœniewskim
(tel. 058 348 03 68, fax 058 348 03 69).
Dom Samotnej Matki mo¿na wspomóc przez wp³atê na konto:
Dom Samotnej Matki
PKO BP II Oddz. Gdañsk
ul. Grunwaldzka 137, 80-952 Gdañsk
nr rach. 10201824-150066-270-1-111
JK
na podstawie materia³ów
ks. kustosza Wies³awa Wiœniewskiego
Bibliografia:
1. E. Breza, Matemblewo [w:] Rocznik
Gdañski, Gdañsk 1995, z. 1
2. Z. Iwicki, Nasza wspólnota, Gdañsk
1998, nr 9 (81)
3. E. Klamann, Jantarowe Szlaki, Gdañsk
1992, nr 2
4. A. M. Koch, Dokumentacja opisowo-fotograficzna z przebiegu prac konserwatorskich
(Madonna z Matemblewa), Gdañsk 1978
5. Kodeks prawa kanonicznego, Pallotinum 1984
6. W. Szulist, Sanktuarium Maryjne
w Gdañsku-Matemblewie [w:] Miesiêcznik
Diecezjalny Gdañski, Gdañsk 1984, nr 10–12
7. R. Szymczak i in., Przewodnik po Sanktuariach Maryjnych, Szymanów 1990
8. Materia³y zgromadzone przez kustosza
Sanktuarium MB Brzemiennej w Matemblewie
ks. W. Wiœniewskiego, przygotowuj¹cego do
druku informator o Sanktuarium
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Niezwykle cenna ksi¹¿ka zas³u¿onego duszpasterza rodzin

Wprowadzenie do teologii
duszpasterstwa rodzin
Duszpasterstwo rodzin to, wed³ug
s³ów Jana Paw³a II, „rodzaj zbawczej pos³ugi Koœcio³a skierowanej na ma³¿eñstwo i rodzinê. Celem tej pos³ugi jest
okazywanie pomocy ma³¿eñstwu i rodzinie w odkrywaniu i prze¿ywaniu swego
powo³ania i pos³annictwa” (FC 66).
Wszyscy kap³ani, którzy zaanga¿owani
s¹ w pracê nad ma³¿eñstwem i rodzin¹,
wszyscy przyszli duchowni oraz œwieccy
wspó³pracownicy duszpasterstwa rodzin
otrzymuj¹ znakomit¹
pomoc
materia³ow¹
w postaci wydanej ostatnio ksi¹¿ki „Wprowadzenie do teologii duszpasterstwa rodzin”.
Autor, ks. dr hab. Jerzy Buxakowski jest profesorem teologii dogmatycznej Wy¿szego Seminarium
Duchownego
w Pelplinie i wyk³adowc¹
teologii rodziny. Jego doœwiadczenie obejmuje tak¿e trzydziestoletni¹ pracê
w Komisji Episkopatu Polski ds. Rodzin. S³usznie
uwa¿any jest za wybitnego znawcê problematyki zwi¹zanej z dzia³alnoœci¹
duszpasterstwa rodzinnego w naszym
kraju. Kompetencje autora znajduj¹ znakomite odzwierciedlenie w jego ostatnim
dziele, które przedstawia problematykê
rodziny w formie uporz¹dkowanego,
metodycznego wyk³adu, obejmuj¹cego
obszerny wykaz zagadnieñ zwi¹zanych
g³ównie z teologi¹ tej formacji spo³ecznej.
Ks. Buxakowski zajmuje siê rodzin¹
przede wszystkim „jako rzeczywistoœci¹
religijn¹”, na ten w³aœnie aspekt k³adzie
szczególny nacisk i taki nada³ tytu³
pierwszemu rozdzia³owi swojej ksi¹¿ki.
Omawia potem równie¿ biblijne (rozdz. I)
i koœcielnotwórcze (rozdz. IV) podstawy
rodziny oraz pisze o wadze sakramentu
ma³¿eñstwa (rozdz. V). Najobszerniejsza
czêœæ „Wprowadzenia do teologii duszpasterstwa rodzin” poœwiêcona jest zagadnieniom zwi¹zanym z dzia³alnoœci¹
wszystkich, duchownych i œwieckich,
którzy pracuj¹ na rzecz ma³¿eñstw i rodzin.

Zamieszczono tu obszerne omówienie
zadañ stoj¹cych przed duszpasterstwem
rodzin a tak¿e zagadnieñ zwi¹zanych
z wychowywaniem i kszta³ceniem
przysz³ych kap³anów, przygotowywaniem ich do podejmowania równie¿ tego rodzaju aktywnoœci, co okreœla siê
terminem „formacji ku duszpasterstwu
rodzin”. Rozdzia³ koñcz¹cy dzie³o, zatytu³owany „Z historii pierwszych zmagañ” poœwiêcony jest pocz¹tkom i rozwojowi dzia³alnoœci duszpasterzy rodzin i ich œwieckich wspó³pracowników w Polsce.
Autor zamieszcza tutaj tak¿e Pierwsz¹ i Drug¹ Instrukcjê Episkopatu Polski
dotycz¹c¹ przygotowania
do ma³¿eñstwa i ¿ycia rodzinnego.
Na podkreœlenie zas³uguje opracowanie bibliograficzne pracy Ksiêdza Doktora, o starannoœci i fachowoœci nieczêsto spotykanej nawet
w publikacjach o charakterze naukowym. Indeksy, objaœnienia, przypisy i bibliografie znakomicie podnosz¹ wartoœæ
ksi¹¿ki i dodatkowo poœwiadczaj¹ jej
wysoki poziom.
W efekcie czytelnik otrzymuje obszerny podrêcznik zawieraj¹cy kompendium wiedzy na temat religijnego wymiaru i teologii rodziny oraz problematyki zwi¹zanej z dzia³alnoœci¹ duszpasterzy rodzin. Wyj¹tkowym osi¹gniêciem
autora jest po³¹czenie fachowoœci, erudycji i rzeczowoœci z interesuj¹cym
tokiem wyk³adu i umiejêtnoœci¹ literackiej komunikacji. G³êboka wiedza szczêœliwie ³¹czy siê z dydaktycznym wyczuciem i sprawnoœci¹ pisarza. Ks. Buxakowski sprawia, ¿e powa¿na, filozoficzna tematyka okazuje siê dostêpn¹ zainteresowanemu, a nie maj¹cemu rozleg³ego
przygotowania, czytelnikowi. Te walory
„Wprowadzenia do duszpasterstwa rodzin” z pewnoœci¹ doceni¹ studenci,
w tym wypadku adepci teologii, zawsze
poszukuj¹cy podrêczników napisanych
przez autorów, którzy potrafi¹ ³¹czyæ
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osobiste pasje badawcze i szerokie doœwiadczenia z wyk³adem jasnym i kompetentnym.
Dzie³o ks. Jerzego Buxakowskiego
ukazuje nie tylko zgromadzon¹ przez badacza wiedzê o teologii rodziny, historii
i zadaniach duszpasterstwa rodzin. Jest
tak¿e poszukiwaniem prawdy o ma³¿eñstwie i ¿yciu rodzinnym, wyk³adem

o wartoœciach zwi¹zanych z funkcjonowaniem we wspólnocie. Dziêkuj¹c autorowi za pracê nad dzie³em, „które jest pionierskim osi¹gniêciem w zakresie teorii
i praktyki duszpasterstwa rodzin, rozumianych jako dyscyplina teologiczna” biskup pelpliñski Jan Bernard Szlaga napisa³: „Ksi¹¿ka ks. protonotariusza apostolskiego Jerzego Buxakowskiego (...) jest

systematycznym wyk³adem problematyki
rodzinnej i wnikliwym szkicowaniem zadañ duszpasterskich odnoœnie do odkrywania jej chrzeœcijañskiego powo³ania”.
JK
Wprowadzenie do teologii duszpasterstwa
rodzin, Wyd. Diecezji Pelpliñskiej „Bernardinum”, Pelplin 1999

Wspó³czesne macierzyñstwo
Tu¿ przed Bo¿ym Narodzeniem
1999 roku ukaza³a siê ksi¹¿ka, której nie
powinien przeoczyæ nikt, kto zawodowo
zajmuje siê rodzin¹ lub interesuje siê jej
problemami – zw³aszcza doœwiadczeniem macierzyñstwa na prze³omie wieków. Ksi¹¿ka „Oblicza macierzyñstwa”
pod red. Doroty Kornas-Bieli stanowi
obszerne kompendium wiedzy na temat
problemów, przed którymi staj¹ wspó³czesne matki. Jak zaznaczy³a Redaktorka we
Wprowadzeniu, zadaniem publikacji jest
ukazanie ró¿nych aspektów sprawowania
roli matki, ró¿nych form obecnoœci kobiety w œwiecie, zw³aszcza wobec otaczaj¹cych j¹ osób – mê¿a, dzieci – oraz charakteru jej prze¿yæ i zachowañ zwi¹zanych
z macierzyñstwem. Jest to obecnie szczególnie trudne, bo macierzyñstwo (jak i ojcowstwo) zostaje zepchniête na margines
¿ycia, jest niedoceniane i poni¿ane, a kobiety – matki czuj¹ siê zagubione i rozdarte. Dlatego tak wa¿ne jest pokazanie na
nowo œwiatu, czym jest prawdziwe macierzyñstwo, w którym odnajdujemy historiê
ka¿dego z nas.
Ksi¹¿ka podzielona jest na kilka
czêœci. W pierwszej, zatytu³owanej
„Religijny wymiar macierzyñstwa”,
omówiono nauczanie Jana Paw³a II dotycz¹ce macierzyñstwa, istotê macierzyñstwa jako daru i powo³ania, jego godnoœæ, znaczenie i œwiêtoœæ oraz doœwiadczenie duchowego macierzyñstwa
kobiet ¿yj¹cych w dziewictwie. Obszerna czêœæ druga obejmuje zagadnienia
psychospo³eczne, takie jak istota dwóch
ró¿nych doœwiadczeñ: „bycia matk¹”
i nieposiadania dziecka; rola matki
w tworzeniu szczêœliwego dzieciñstwa;
radoœci, szanse i zagro¿enia wspó³czesnego macierzyñstwa, zw³aszcza wielokrotnego; wychowanie dziewczynki
w aspekcie p³ciowoœci. Czêœæ trzecia
ksi¹¿ki zawiera artyku³y omawiaj¹ce
problemy rzadko poruszane w polskiej
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literaturze, a dotycz¹ce psychospo³ecznych aspektów trudnoœci z realizacj¹
biologicznego macierzyñstwa. Czytelnik mo¿e siê wiêc zapoznaæ z zaleceniami profilaktycznymi, aby od strony medycznej chroniæ wczesne macierzyñstwo przed niepowodzeniami. Bardzo
wnikliwie zosta³a przedstawiona psychologiczna problematyka dotycz¹ca
samoistnych poronieñ (od strony matek
i personelu medycznego), niep³odnoœci,
sztucznego zap³odnienia, aborcji oraz
adopcji (zarówno od strony matek ad-

Ze wzglêdu na to, ¿e wiele z poruszanych w „Obliczach macierzyñstwa” problemów nie jest omawianych w polskiej
literaturze (lub s¹ obecne jedynie w w¹skim wymiarze), polecana ksi¹¿ka stanowi powa¿ne uzupe³nienie powsta³ej luki
i ma unikalny charakter. Tym bardziej, ¿e
wiêkszoœæ artyku³ów posiada bogat¹ bibliografiê, co mo¿e stanowiæ ogromn¹
pomoc dla czytelnika w dalszych poszukiwaniach fachowej literatury. Ksi¹¿ka
jest dorobkiem wieloosobowego zespo³u, st¹d jej zró¿nicowanie merytoryczne
i formalne. Na koñcu ksi¹¿ki znajduj¹ siê
noty bibliograficzne o autorach, co przybli¿a odbiorcy postaci autorów i na pewno u³atwia percepcjê ksi¹¿ki.
Inspiracj¹ do wydania tej publikacji
by³o sympozjum inauguruj¹ce zajêcia
w Miêdzywydzia³owym Podyplomowym Studium Rodziny w KUL w roku
1998. Zosta³a ona dofinansowana przez
Komitet Badañ Naukowych w Warszawie, a jej wydawc¹ jest Redakcja Wydawnictw KUL, co gwarantuje wysoki
poziom naukowy. Jednak nie jest skierowana jedynie do naukowców: jej czytelnikami mog¹ byæ studenci psychologii,
socjologii, pedagogiki, medycyny, prawa i teologii oraz pracownicy s¹dów rodzinnych, duszpasterstw rodzin, nauczyciele, zw³aszcza ci, którzy podejmuj¹
z uczniami problemy prorodzinne oraz
kap³ani.
Joanna Rajczanka

optuj¹cych jak i oddaj¹cych dzieci do
adopcji). Czwarta czêœæ ksi¹¿ki omawia
problemy, przed którymi staj¹ matki
w sytuacjach spo³ecznie trudnych, takich jak samotnoœæ (trwa³a lub okresowa), posiadanie dziecka niepe³nosprawnego, alkoholizm w rodzinie, lansowany w mediach obraz kobiety oraz
tragiczny kontekst dzieciobójstwa.

Oblicza macierzyñstwa, pod red. Doroty Kornas-Bieli, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999
s. 342, cena 28 z³
Ksi¹¿kê mo¿na zamawiaæ: Redakcja
Wydawnictw KUL, ul. Konstantynów 1,
20-708 Lublin, tel. (081) 524 18 09
(centrala), 525 71 66 (kolporta¿)
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ks. dr Franciszek P³onka

O ³askê pokuty, nawrócenia i wynagrodzenia dla
wszystkich, których sumienia obci¹¿one s¹ grzechem zabójstwa
dziecka poczêtego
Intencja Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczêtych Dzieci na kwiecieñ roku 2000

O

bchodzimy Rok Jubileuszowy
– rok £aski, rok szczególnego
Mi³osierdzia Bo¿ego. Bóg –
w Chrystusie, poprzez Koœció³ – otwiera to Mi³osierdzie po to, byœmy z niego
skorzystali. Bóg jako pierwszy wie, ¿e
jestem prochem i ¿e „grzech mój jest zawsze przede mn¹” (Ps 51). Dlatego nie
cz³owiek, ale Bóg jako pierwszy wychodzi naprzeciw. To w³aœnie Wcielenie,
którego dwutysiêczn¹ rocznicê obchodzimy, oraz dokonane dzie³o Odkupienia s¹ wielkim wyjœciem Boga naprzeciw upad³emu cz³owiekowi. „Tak bowiem Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto
w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³
¿ycie wieczne. Albowiem Bóg nie pos³a³ swego Syna na œwiat po to, aby
œwiat potêpi³, ale po to, aby œwiat zosta³
przez Niego Zbawiony” (J 3, 16–17).
Bóg szuka zagubionego cz³owieka, a nie
potêpia go.
Jednym z czêstych powodów, który
przez ca³e lata powstrzymuje ludzi przed
pojednaniem z Bogiem, przed spowiedzi¹, jest grzech przeciw poczêtemu ¿yciu, grzech zabójstwa. Grzech matki, ojca, lekarza, dziewczyny, ch³opca czy
wreszcie bliskich, którzy byli bezpoœrednio wspó³winni. Ten rodzaj grzechu jest
szczególnie ciê¿ki, gdy¿ pope³niony zosta³ przeciwko Bogu – Stwórcy i przeciw
cz³owiekowi, który jest obrazem Boga.
Trzeba jednak wiedzieæ, ¿e rozwi¹zania
nie stanowi¹ przejœcie nad nim do porz¹dku dziennego, przemilczanie, puszczenie w niepamiêæ czy tym bardziej
próba usprawiedliwiania siê: „Nie by³o
innego wyjœcia. To nie by³ jeszcze cz³owiek”.
Rozwi¹zaniem s¹ nawrócenie i pokuta. Najpierw trzeba uznaæ swój grzech,
winê, z³o przed Bogiem: „przeciw Tobie
zgrzeszy³em i uczyni³em co z³e jest
przed Tob¹” (Ps 51). Zatem powiedzieæ:
S³u¿ba ¯yciu III/2000

„odwracam siê od tego z³a. Gdybym
mia³ mo¿noœæ powrócenia do tego momentu, sytuacji, post¹pi³bym inaczej.
Zachowa³bym to ¿ycie, zrobi³bym
wszystko, by je ocaliæ, by to dziecko mog³o siê narodziæ. I taka bêdzie moja postawa w przysz³oœci”. To jest dopiero
prawdziwy ¿al, w którym widaæ jak¹œ
formê naprawienia – bo uznania – naruszonego porz¹dku Bo¿ego. Z takim ¿alem, czyli odwróceniem siê od z³a
i zwróceniem ku Bogu, trzeba teraz podejœæ do sakramentu pokuty. By poprzez
pos³ugê Koœcio³a – „którym odpuœcicie
grzechy, s¹ im odpuszczone” (J 20, 23)
– otrzymaæ odpuszczenie grzechów.
A ponadto zwolnienie od kar koœcielnych (jeœli zosta³y na³o¿one).
Oczywiœcie, to Bóg jako pierwszy
wychodzi w swoim Mi³osierdziu naprzeciw cz³owiekowi, ofiaruj¹c mu ³askê pokuty i nawrócenia. Gdzieœ wewn¹trz,
w sumieniu szepce: „Powróæ, pojednaj
siê z Bogiem, napraw to, co zosta³o zburzone”. Cz³owiek, który nie zerwa³ z Koœcio³em, nie zaprzesta³ modlitwy, ³atwiej
ni¿ inni taki g³os us³yszy. £atwiej mu bêdzie, poprzez nauki rekolekcyjne czy nabo¿eñstwo Drogi Krzy¿owej, ten g³os
zrozumieæ. O tak¹ ³askê trzeba siê jednak
modliæ. Jeœli zaœ cz³owiek, który pope³ni³ grzech zabicia poczêtego dziecka jest
g³uchy na g³os i ³askê Boga, potrzebna
jest modlitwa i pomoc Koœcio³a. To ci
wierni, którzy s¹ szczególnie wra¿liwi (a
wiêc wszyscy uczestnicz¹cy w Krucjacie
Modlitwy) – w po³¹czeniu z Dobrym Pasterzem szukaj¹cym zagubionej owcy, licz¹c na Mi³osierdzie Bo¿e – winni siê
modliæ. Zw³aszcza w Roku Jubileuszowym przypuœæmy modlitewny „atak”,
tym gorêcej módlmy siê o ³askê pokuty
i nawrócenia: dla tych, którzy jej potrzebuj¹.
Proœmy te¿ o ³askê wynagrodzenia
dla ludzi, których sumienia s¹ (lub by³y)

obci¹¿one grzechem zabójstwa dziecka
poczêtego. Aby dziœ potrafili oni czynnie opowiedzieæ siê za ¿yciem. Aby
umieli dawaæ œwiadectwo na rzecz
obrony ¿ycia. By bronili poczêtego ¿ycia wtedy, gdy jest zagro¿one, by
wspierali samotne matki, rodziny wielodzietne, ludzi samotnych, s³abych i niepe³nosprawnych. Wreszcie, by podjêli
Krucjatê Modlitwy w Obronie Poczêtych Dzieci, upowszechniali prasê pro-life czy w jakikolwiek inny sposób dawali z siebie dar, anga¿owali siê na
rzecz obrony i wspierania ¿ycia ludzkiego.

Krucjata Modlitwy w Obronie
Poczêtych Dzieci
W zwi¹zku z rozpoczynaj¹cym siê
nowym rokiem modlitw, przypominamy
podstawowe informacje nt. Krucjaty
Modlitwy. Cele Krucjaty to:
– przebudzenie i uwra¿liwienie sumieñ,
– modlitwa w intencji uznania bezwarunkowego prawa do ¿ycia ka¿dego poczêtego dziecka.
Warunki uczestniczenia w Krucjacie
to podjêcie przez rok codziennej modlitwy w intencji obrony ¿ycia oraz comiesiêczne uczestnictwo we Mszy œw.
w dzieñ powszedni (z przyjêciem Komunii œw. w tej intencji). Chorzy, którzy nie
mog¹ uczestniczyæ we Mszy œw. powinni ofiarowaæ w intencji obrony ¿ycia
dzieñ swego cierpienia.
Adres siedziby Krucjaty: 31-004 Kraków,
ul. Franciszkañska 3, tel. (012) 42 32 324
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D U C H O W A

A D O P C J A

Duchowa Adopcja Dziecka
Poczêtego w Archidiecezji
Krakowskiej

K

siêga Rodzaju Starego Testamentu mówi, ¿e ka¿dy z nas
jest stworzony na obraz i podobieñstwo Bo¿e, tzn. ¿e ¿ycie ludzkie jest
œwiête i nale¿y do samego Boga. Chroniæ
je od poczêcia do naturalnej œmierci powinno nie tylko prawo Bo¿e, ale tak¿e
prawo ludzkie.
Zgodnie ze s³owami „B¹dŸcie mi³osierni jak Ojciec wasz jest mi³osierny”
(£k 6, 36), równie¿ Ojciec Œwiêty Jan
Pawe³ II bardzo czêsto podkreœla w swoich wyst¹pieniach wartoœæ ka¿dego ¿ycia. Mówi wprost o wielkiej ³asce, która
bêdzie sp³ywaæ na podejmuj¹cych modlitwê i ró¿nego rodzaju dzia³ania na
rzecz obrony ¿ycia. Jednym z takich
dzia³añ, zatwierdzonym przez Koœció³
katolicki, jest Duchowa Adopcja. Mo¿e
j¹ podj¹æ ka¿dy cz³owiek.
Ojciec Œwiêty powiedzia³: „Czy¿
mo¿na nie wspomnieæ, ¿e w naszej epoce jesteœmy niestety œwiadkami masowego zabijania niewinnych istot ludzkich
na skalê dot¹d nieznan¹ i prawie niewyobra¿aln¹ i ¿e w wielu krajach dokonuje
siê to za przyzwoleniem prawa. Ile¿ razy
Koœció³ zabiera³ g³os w obronie nie narodzonych, ale Jego wo³anie nie zosta³o
wys³uchane! Jak¿e czêsto natomiast z innych stron przedstawiano jako s³uszne
prawo i oznakê cywilizacji to, co w rzeczywistoœci jest wynaturzeniem i zbrodni¹ przeciw najbardziej bezbronnej
z ludzkich istot!”.
Dobrze wiemy, ¿e cz³owiekowi trudno jest wytrwaæ samemu na drodze, któr¹ podj¹³ i najczêœciej wybieramy ¿ycie
we wspólnocie, która mo¿e podtrzymaæ
nas, gdy jesteœmy s³abi. Dlatego w Krakowie powsta³a inicjatywa, umo¿liwiaj¹ca tym, którzy podjêli dzie³o Duchowej
Adopcji regularne spotkania, wspóln¹
modlitwê i wsparcie. Grupa obroñców
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¿ycia z Krakowa swoj¹ postaw¹ potwierdzi³a, ¿e pragnienia Ojca Œwiêtego s¹ ich
trosk¹. Odpowiedzi¹ na Jego wezwanie
i s³owa Jezusa Chrystusa „Co uczyniliœcie jednemu z moich braci najmniejszych, Mnieœcie uczynili” (Mt 25, 40)
by³o wprowadzenie comiesiêcznej, ca³odziennej Adoracji Najœwiêtszego Sakramentu, jako ekspiacji za grzechy przeciw
¿yciu pope³nione i pope³niane w Polsce
i na œwiecie. Adoracje zosta³y zorganizowane przez przedstawiciela Krucjaty
Modlitwy w Obronie Poczêtych Dzieci
dr. in¿. Antoniego Ziêbê i Ruch Domowego Koœcio³a, którego moderatorem
jest ks. pra³at Franciszek Ko³acz. Prowadzone s¹ od 1989 roku w koœciele œw. Józefa w Krakowie – Podgórzu. Ten koœció³ nie zosta³ wybrany przypadkowo:
to œw. Józef jest opiekunem rodzin i poczêtego ¿ycia. Równie¿ w tym koœciele
przed kilkunastu laty pani Wies³awa Kowalska z Warszawy przeprowadzi³a
pierwsz¹ Duchow¹ Adopcj¹ w Archidiecezji Krakowskiej.
Spotkania obroñców ¿ycia w koœciele œw. Józefa odbywaj¹ siê w ka¿d¹ trzeci¹ sobotê miesi¹ca w godzinach od
10.00 do 16.00. Program obejmuje trzy
czêœci Ró¿añca Œwiêtego, Drogê Krzy¿ow¹, Godzinê Mi³osierdzia i Mszê œw.
w intencji obrony ¿ycia, w czasie której
wierni sk³adaj¹ przyrzeczenia Duchowej
Adopcji.
Inicjatywie tej pob³ogos³awi³ Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II w liœcie z dnia
17 marca 1995 roku. Równie¿ ksi¹dz biskup Jan Szkodoñ, udzielaj¹c b³ogos³awieñstwa podczas jednej z adoracji, powiedzia³: „Modlitwa jest jedn¹ z najlepszych form, bo Bóg w swym Wielkim
Mi³osierdziu mo¿e wszystko uczyniæ, jeœli Go o to prosiæ bêdziemy (...) Adoracja ta sk³ania nas do refleksji nad darem

¿ycia, jego godnoœci¹ i ogromn¹ wartoœci¹, jak równie¿ zadaniem, jakie powinien wype³niæ ka¿dy z nas wzglêdem
Boga i cz³owieka. Udzia³ w adoracji jest
tak¿e nasz¹ wdziêcznoœci¹ Bogu za dar
w³asnego ¿ycia oraz wdziêcznoœci¹ rodzicom za jego przekazanie i w³o¿ony
w nasze wychowanie trud”.
Podjêcie Duchowej Adopcji w uroczystych okolicznoœciach uœwiadamia
nam, ¿e jesteœmy odpowiedzialni za los
konkretnego dziecka i jego rodziny.
Przez tê modlitwê Bóg czyni nas wra¿liwymi na krzywdê ludzk¹ i uodparnia na
wynaturzenia wspó³czesnoœci. W modlitwie Duchowej Adopcji jest gor¹ca proœba do Boga o œwiêtoœæ rodziny i poczêtego ¿ycia.
Odpowiedzialnym i prowadz¹cym
w pocz¹tkowym okresie adoracji by³
ks. Jerzy WoŸniak – misjonarz. Obecnie
adoracjê prowadzi ks. Andrzej Grodecki
z Wydzia³u Duszpasterstwa Rodzin.
Oprócz homilii przed Msz¹ œw. ks. Andrzej w ka¿d¹ trzeci¹ sobotê miesi¹ca
wyg³asza wyk³ad na wybrany temat.
Od trzech lat przed Dniem Œwiêtoœci
¯ycia Wydzia³ Duszpasterstwa Rodzin
wraz z ks. Dyrektorem Stanis³awem
Mik¹ rozsy³a do wszystkich parafii Archidiecezji Krakowskiej materia³y s³u¿¹ce do przeprowadzania Duchowej
Adopcji oraz program nabo¿eñstw na
Triduum Modlitewne poprzedzaj¹ce
dzieñ 25 marca. W Biuletynie Duszpasterskim publikowane s¹ „Modlitwy
w intencji ¿ycia i rodziny” s³u¿¹ce cyklicznym adoracjom w parafiach, podczas których wierni mog¹ podj¹æ Duchow¹ Adopcjê.
W ubieg³ym roku, w czasie pielgrzymki do Rzymu zaanga¿owani w obronê nie
narodzonych wrêczyli Ojcu Œwiêtemu
Ksiêgê ¯ycia, w której znajdowa³y siê deS³u¿ba ¯yciu III/2000

klaracje z przyrzeczeniami ze wszystkich
parafii Archidiecezji Krakowskiej.
Od kilku lat w Bazylice Mariackiej
w Krakowie odbywaj¹ siê centralne uroczystoœci diecezjalne zwi¹zane z Dniem
Œwiêtoœci ¯ycia. Przewodniczy im
Metropolita Krakowski ks. kardyna³
Franciszek Macharski, który sprawuje
Najœwiêtsz¹ Ofiarê w asyœcie wielu ksiê¿y, g³osi homiliê i przeprowadza przyrzeczenia Duchowej Adopcji. Bazylikê wype³niaj¹ przede wszystkim m³odzi ludzie.
W procesji niesiony jest ogromny kosz
z deklaracjami osób podejmuj¹cych

w czasie tej Mszy œw. zobowi¹zanie modlitwy w intencji poczêtego ¿ycia.
Na zaproszenie ksiê¿y proboszczów pañstwo Halina i Czes³aw Chytrowie z Diakonii Domowego Koœcio³a
prowadz¹ w parafiach w wyznaczonym
dniu podczas ka¿dej Mszy œw. konferencje i przyjêcia osób do Duchowej
Adopcji oraz wysy³aj¹ zainteresowanym potrzebne materia³y.
W Roku Jubileuszowym Dzieñ
Œwiêtoœci ¯ycia jest dwutysiêczn¹
rocznic¹ Poczêcia Jezusa Chrystusa.

Pytania Czytelników
O. Stanis³aw Jarosz OSPPE z Torunia – krajowy moderator
Duchowej Adopcji na ³amach pisma „S³u¿ba ¯yciu”, odpowiada na pytania Czytelników.
– Co to jest Duchowa Adopcja?
– Duchowa Adopcja jest modlitw¹
w intencji dziecka zagro¿onego zabiciem
w ³onie matki. Trwa dziewiêæ miesiêcy
i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy ró¿añcowej: radosnej, bolesnej, lub chwalebnej (Ojcze nasz i dziesiêæ
Zdrowaœ Mario) oraz specjalnej modlitwy
w intencji dziecka i jego rodziców: „Panie
Jezu...” Do modlitwy mo¿na do³¹czyæ dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia, np. adoracjê Najœwiêtszego Sakramentu, czêst¹ spowiedŸ i Komuniê œwiêt¹,
post, walkê z na³ogiem, pomoc osobom
potrzebuj¹cym lub dodatkowe modlitwy.
– Jakie s¹ owoce Duchowej Adopcji?
Duchowa Adopcja leczy g³êbokie
zranienia wewnêtrzne, spowodowane
grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskaæ wiarê w Bo¿e Mi³osierdzie, przynosz¹c spokój. Jako bezinteresowny dar
(modlitwy, ofiary, postu) szczególnie pomaga ludziom m³odym w kszta³towaniu
charakteru, w walce z egoizmem, w odkrywaniu radoœci odpowiedzialnego rodzicielstwa, w walce o czystoœæ przedma³¿eñsk¹. Mo¿e byæ tak¿e czynnikiem
odrodzenia wspólnej modlitwy i mi³oœci
w rodzinie.
– Czy mo¿na adoptowaæ duchowo
wiêcej ni¿ jedno dziecko i czy wiemy
coœ na temat tego dziecka?
– Duchowa Adopcja dotyczy jednego dziecka, o którym nic nie wiemy. Imiê
tego dziecka zna jedynie Bóg.
S³u¿ba ¯yciu III/2000

– Sk¹d pewnoœæ, ¿e Bóg wys³ucha
naszej modlitwy?
– Nasz¹ pewnoœæ opieramy na
wierze we Wszechmoc i nieograniczone Mi³osierdzie Bo¿e. Bóg jest
Dawc¹ ¯ycia i Jego wol¹ jest, by ka¿de poczête dziecko ¿y³o i by³o otoczone mi³oœci¹ rodziców. Modlitwa
ma wp³yw na ca³e ¿ycie dziecka, to
jest jego „konto” u Pana Boga, a wiêc
owoce jej nie przestaj¹ istnieæ z chwil¹ narodzenia.
– Niektórzy ludzie przy tej okazji
u¿ywaj¹ s³ów bardzo mocnych, nawet
oskar¿aj¹cych osoby, które pozbawi³y
¿ycia swoje dziecko. Jakich terminów,
zdaniem Ojca, powinno siê u¿ywaæ?
– Duchowa Adopcja ma znamiona
Mi³osierdzia Bo¿ego, wiêc jestem przekonany, ¿e Bóg nie oskar¿a, ale pragnie
udzieliæ ³aski nawrócenia i uleczenia
ka¿demu grzesznikowi. To szatan jest
z natury swej zabójc¹, k³amc¹ i oskar¿ycielem. U¿ywanie takich terminów niczemu nie s³u¿y, wrêcz przeciwnie: ludzie, którzy cierpi¹ z powodu syndromu
postaborcyjnego, czuj¹ siê odrzuceni
przez Koœció³. Nale¿y mówiæ, ¿e zabójstwo jest grzechem, ale nawrócenie,
a wiêc zwrócenie siê do Boga z proœb¹
o przebaczenie, jest w tym przypadku
najlepszym lekarstwem. Ludzie zaanga¿owani w krzewienie Duchowej Adopcji
dostrzegaj¹, jak powszechny jest problem „rany” ma³¿eñstw i rodzin, które

Podjêcie modlitwy Duchowej Adopcji
czyni nas duchowymi rodzicami nowego
¿ycia, danego przez Boga. Przez dziewiêæ miesiêcy bêdziemy mogli œledziæ
rozwój tego dziecka porównuj¹c go
z rozwojem samego Chrystusa pod
sercem Najœwiêtszej Maryi Panny.
W Bo¿e Narodzenie betlejemski ¿³óbek z Dzieci¹tkiem Jezus uœwiadomi
nam mi³oœæ i radoœæ p³yn¹c¹ z narodzin naszego adoptowanego dziecka,
które mo¿emy z³o¿yæ wraz z Jezusem
w ¿³óbku i powierzyæ opiece Œwiêtej
Rodziny z Nazaretu.

dopuœci³y siê tego grzechu. Wiele osób
mówi: „Nie wiedzia³em”. A na pytanie:
„Dlaczego przesta³eœ chodziæ do koœcio³a?” odpowiada: „Bo jestem grzesznikiem, nie mam prawa tam pójœæ, czujê
siê odepchniêty, mam krew na rêkach”.
Ze wzglêdu na te osoby nie nale¿y u¿ywaæ zbyt „mocnych” okreœleñ. Wielki
Rok Jubileuszowy daje nam okazjê do
uzyskania ³aski nawrócenia i wspólnej
modlitwy. Tajemnica Bo¿ego Mi³osierdzia polega na tym, ¿e ka¿dy cz³owiek
mo¿e uzyskaæ przebaczenie, a modlitwa
Duchowej Adopcji, jest wynagrodzeniem Bogu za grzech przeciw ¿yciu.
– Czy Duchow¹ Adopcjê mog¹ podejmowaæ osoby ¿yj¹ce w zwi¹zkach
niesakramentalnych?
– Tak, podobnie jak osoby rozwiedzione czy ¿yj¹ce w grzechach ciê¿kich,
np. na³ogowcy. Nauka Koœcio³a nie zabrania modliæ siê grzesznikowi, wrêcz
przeciwnie, modlitwa jest po to, by ten
cz³owiek móg³ dost¹piæ nawrócenia.
Ka¿dy z nas jest zaproszony do modlitwy i dlatego Duchowa Adopcja jest tak¿e dla tych, którzy normalnie praktykuj¹
¿ycie sakramentalne, ale co jakiœ czas
trac¹ ³askê uœwiêcaj¹c¹ przez grzech
œmiertelny i znów wracaj¹. Dotyczy to
tak¿e zwi¹zków niesakramentalnych
oraz tych ludzi, którym trudno jest uwolniæ siê z na³ogów, tzw. recydywistów.
Pewien cz³owiek twierdz¹c, ¿e nie wierzy, pyta³ mnie, czy mo¿e podj¹æ Duchow¹ Adopcjê. Odpowiedzia³em: „Tak!”
Myœlê, ¿e jeœli cz³owiek chce siê modliæ,
to coœ bo¿ego jest w jego sercu.
Strony Duchowej Adopcji redaguj¹:
Halina i Czes³aw Chytrowie, Maryla
G³uszak, o. Stanis³aw Jarosz, o. Ignacy Rêkawek, o. Efrem Osiad³y,
ks. Franciszek Ko³aczk
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CZ£OWIEK • MI£OŒÆ • RODZINA
KASETY EDUKACYJNE
Zak³ad „WYCHOWAWCA” Fundacji „•ród³o”
(wydawca miesiêcznika „Wychowawca”) zrealizowa³
pakiet dziesiêciu wideokaset „Cz³owiek – mi³oœæ –
rodzina”, który mo¿e byæ znakomit¹ pomoc¹ dydaktyczn¹ do w³aœciwie pojmowanego, zgodnego z etyk¹
katolick¹, wychowania do ¿ycia w rodzinie.
Pakiet ten dostarczy m³odemu odbiorcy rzetelnej
wiedzy z psychologii, biologii, medycyny i higieny.
Autorzy k³ad¹ szczególny akcent na rozwijanie odpowiedzialnoœci w sferze zachowañ seksualnych. Pragn¹ przygotowaæ m³odzie¿ do dokonywania w³aœciwych wyborów.
Filmy integruj¹ treœci natury biologicznej z podstawowymi informacjami z zakresu psychologii i etyki.
Skierowane s¹ do nauczycieli i pedagogów z przeznaczeniem do wykorzystania na lekcjach, dla m³odzie¿y
w wieku 12 do 19 lat oraz do rodziców i katechetów.
Komplet sk³ada siê z dziesiêciu kaset zawieraj¹cych
dwudziestominutowe filmy, zrealizowane w technice
telewizyjnej. Filmy wzbogacone s¹ animowanymi
planszami i ciekaw¹ opraw¹ muzyczn¹. Re¿yseria:
Izabela Drobotowicz-Orkisz – laureatka g³ównej nagrody na festiwalu w Niepokalanowie w 1998 roku.
Pragnê nadmieniæ, ¿e filmy „Cz³owiek – mi³oœæ –
rodzina” uzyska³y pozytywn¹ opiniê miesiêcznika
„Katecheta”, gdzie napisano miêdzy innymi: „Ca³y
pakiet dziesiêciu filmów jako pomoc dydaktyczna
w pe³ni zas³uguje na wysok¹ ocenê; jest godny polecenia nauczycielom i wychowawcom” („Katecheta”,
numer 7-8/1999).
Rodzice, dopilnujcie, aby Wasze dzieci by³y prawid³owo wychowywane w oparciu o dobre programy
i przy u¿yciu w³aœciwych pomocy dydaktycznych.
W ka¿dej szkole nauczyciele powinni mieæ do dyspozycji filmy wideo „Cz³owiek – mi³oœæ – rodzina”.
Dr Józef Winiarski
Redaktor naczelny miesiêcznika
„Wychowawca”
Przypominamy, ¿e eksperci wydzia³ów nauki
katolickiej (wydzia³ów katechetycznych) Kurii Metropolitalnych w Warszawie, Krakowie i Lublinie
uznali, ¿e te filmy mog¹ byæ tak¿e wykorzystane
z du¿ym po¿ytkiem w katechezie m³odzie¿y.
Zamówienia dokonuje siê poprzez wp³atê na rachunek bankowy „Wychowawcy” równowartoœci
kaset (380 z³).
Kasety przeœlemy poczt¹. Koszt przesy³ki wliczony zosta³ w cenê kompletu.
Mo¿liwe jest tak¿e przes³anie wideokaset za zaliczeniem pocztowym na podstawie pisemnego zamówienia.

Tytu³y poszczególnych filmów
1. Cz³owiek od poczêcia
2. Do progu dojrzewania
3. Tajemnice kobiecoœci
4. Tajemnice mêskoœci
5. Cz³owiek – istota p³ciowa
6. Etyka seksualnoœci
7. Dramat aborcji
8. Naturalne planowanie rodziny
9. Czas oczekiwania
10. Mi³oœæ
Fundacja „•ród³o” Zak³ad „Wychowawca”
ul. Smoleñsk 2, 31-004 Kraków
konto: BPH VI O/Kraków
10601406-19363-27000-500101
biuro: ul. Miko³ajska 17, 31-027 Kraków
tel. /fax: (012) 423 23 24, tel. 423 24 36

