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ROZMYŚLANIE
Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli
ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli
obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi
swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć,
niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy,
uczci go mój Ojciec (J 12,24-26).
Dzisiejsza Ewangelia poprzedzona jest prośbą, skierowaną przez Greków do Apostoła
Filipa: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Jezus zaś, któremu uczniowie przekazują prośbę
Greków, mówi o godzinie Syna Człowieczego i chwale Ojca, która ma się ukazać. Ta
chwała jednak jest zupełnie inna niż to, co przeżywali odrobinę wcześniej podczas
wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Teraz On zapowiada swoje cierpienie, mękę, śmierć
i zmartwychwstanie. Dzięki tym wydarzeniom przyciągnie wszystkich do Siebie. Jest jak
ziarno, które musi obumrzeć, by wydać stokrotny plon. Musi „stracić ziemskie życie”, by
zyskać nowe, uwielbione i przemienione.
Jan Paweł II mówiąc o najważniejszym celu chrześcijan na trzecie tysiąclecie, wskazał
potrzebę kontemplacji oblicza Jezusa. Papież nie mówił o zmianie świata, walce
z niesprawiedliwością, złem, cierpieniem, ale w pierwszym rzędzie polecał, wręcz
nakazywał kontemplację Oblicza Jezusa. Kontemplacja Jezusa – cierpiącego
i chwalebnego – jest mocą, siłą do naśladowania Go w życiu. W pewnym stopniu
doświadczymy czy przenikniemy tajemnicę „osobowości Boga” wtedy, gdy przez wiarę
zgodzimy się ujrzeć Go w Jezusie Chrystusie. Osoba Jezusa, Jego życie, słowa, czyny, Jego
miłosierdzie, dobroć, miłość są najdoskonalszym odbiciem oblicza i Serca Boga, mówił
Jan Paweł II. Jedynie Jezus rzeczywiście widział Ojca. I ten Jezus, który jest odbiciem
Ojca, stał się człowiekiem, przyjął ciało, wstąpił w naszą historię. Kontemplując Jego
ziemskie życie, Jego słowa i czyny, możemy uchwycić coś z życia niezgłębionej tajemnicy
Ojca. W Jezusie my, ludzie, oglądamy Boga i Jego miłość. I w Jezusie uzyskujemy intymną
więź z Ojcem. W Nim możemy niejako spoczywać w sercu Ojca. Kontemplując serce
Jezusa doświadczamy w jakimś stopniu tego, o czym mówi św. Jan – oglądamy chwałę
Boga (por. J 1,14).
Św. Tomasz z Akwinu, wyjaśniając znaczenie użytego przez Jezusa obrazu ziarna
pszenicy stwierdza, że jest ono używane do dwóch rzeczy: do przygotowania chleba i na
nasienie. To o czym mówi Jezus bezpośrednio – dotyczy ziarna jako nasienia, które musi
wykiełkować, aby wydać plon. Gdy zestawimy ten obraz z innymi, zwłaszcza z tymi,
gdzie Jezus opowiada przypowieść o ziarnie rzuconym w ziemię i jego losie, czy o ziarnie
gorczycy wyrastającym w duży krzew, to łatwo jest przyjąć prawdę o tym, jaki jest los

Słowa Bożego, rzuconego na glebę ludzkiego serca. Jest ono nasieniem w duszy
człowieka, wrzuconym po to, by wydać owoc dobrego postępowania; jest nasieniem
posłanym na świat, z którego ma wyrosnąć wielki plon.
Ten plon wymaga jednak spełnienia bardzo istotnego warunku: kto chce owocować,
musi pójść za Jezusem. A konkretnie oznacza to wyrzeczenie się siebie, podjęcie swojego
krzyża i naśladowanie Jezusa – cichego i pokornego sercem. Pójście za Nim wymaga
bycia tam, gdzie On jest: w tym, co należy do Ojca. A więc nie tylko na górze Tabor, gdy
niejako namacalnie można doświadczyć chwały samego Boga, ujrzeć Jego Boskie
Oblicze; nie tylko w czasie Jego triumfalnego wjazdu do Jerozolimy, gdy rozlega się
triumfalne Hosanna Synowi Dawida, ale również w agonii Ogrójca, podczas pojmania
i niesłusznego oskarżenia, przed sądem Piłata, podczas okrutnego biczowania
i dźwigania krzyża na Kalwarię, podczas przybicia do krzyża i długich godzin agonii na
Golgocie. Iść za Jezusem to podjąć trudne momenty życia – cierpienie, krzyż,
konfrontację z grzechem i ze złem. Dlatego można i należy przyjąć także to drugie,
według św. Tomasza z Akwinu, znaczenie obumierania ziarna. Musi ono zostać
zmiażdżone, aby mogło zostać użyte jako mąka do przygotowania chleba. Stąd już tylko
krok do stwierdzenia, że uczeń Jezusa w tych wszystkich trudach i doświadczeniach,
w wysiłkach podążania za Nim nie zostaje sam. Jezus jest z nim jako pokarm
podtrzymujący i dodający siły, jako Chleb dający życie, nie tylko doczesne, ale również
wieczne.
Św. Augustyn komentuje to następująco: Chleb Eucharystyczny, zrobiony z ziaren
pszenicy rozmnaża się i łamie, aby był pożywieniem dla wszystkich chrześcijan.
Męczeńska śmierć zawsze daje owoce; dlatego też „ten, kto kocha swoje życie”,
paradoksalnie „traci je”. Chrystus umiera, aby dzięki swojej krwi dać owoce: my z kolei
winniśmy go naśladować, aby wraz z nim zmartwychwstać i dać owoc.
Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto je nienawidzi, zachowa je na życie wieczne.
W sanktuarium w Betanii znajduje się mozaika przedstawiająca ptaki ciernistych
krzewów. Jest wiele wersji tej legendy. Jedna z nich mówi, że w czasie, gdy samica-matka
wysiaduje pisklęta, samiec troszczy się o nią, zdobywa pokarm i umila jej czas śpiewem.
Gdy wyklują się młode, samiec wyśpiewuje najpiękniejszą pieśń swojego życia, a potem
przebija serce w ciernistych krzewach i umiera. Ta legenda mówi o Jezusie, który
troszczy się z miłością o każdego człowieka. Z miłości pozwala przebić sobie serce. Jest
to najwyższy znak miłości Boga Ojca i Jezusa do nas. Ale jest to również legenda o nas;
o naszym trudzie życia, cierpieniu i miłości. To, co najpiękniejsze i najcenniejsze rodzi
się w bólu i cierpieniu. Nie ma miłości bez cierpienia. Prawdziwa miłość jest
przebijaniem swego serca i wydawaniem go dla innych. Przebijanie swego ja jest zawsze
bolesne i pozostawia ranę, ale bez niej, bez tego cierpienia nie ma miłości. Jest egoizm.
Poprzez przebijanie swego ja naśladujemy Chrystusa, zbliżamy się do Jego miłości
i miłości drugiego człowieka.
Jezus mówi, że ziarno musi obumrzeć, aby przynieść plon obfity. Poczujmy się
w czasie modlitwy jak to ziarno i zobaczmy, co w nas musi obumrzeć.
Jaki rodzaj mojego egoizmu, mentalności czy konstrukcji myślowych wymaga zmiany
sposobu myślenia? Co trzeba mi przewartościować? Co zburzyć? Co odbudować? Czy godzę

się na cierpienie? Do jakich granic byłbym zdolny posunąć się z miłości? Jakie są moje
najgłębsze pragnienia i tęsknoty? Jakie pytanie chciałbym zadać Jezusowi dziś? Czy nie
próbuję manipulować Bogiem? Czy w osobie, misji i życiu Jezusa odkrywam prawdziwe
oblicze Boga? W jakim stopniu poznałem Jezusa? Jakiego Jezusa ukazuję moim życiem?
Co bym odpowiedział, gdyby podszedł do mnie człowiek i poprosił: „Chcę zobaczyć Jezusa!
Pokaż mi Go”?
Opracował: ks. Andrzej Głasek

KONFERENCJA

GRZECH ZABIJA MIŁOŚĆ
PODSTAWOWE ZASADY ETYKI SEKSUALNEJ
W Deklaracji Kongregacji Wiary Persona humana znajdujemy kilka ważnych zasad etyki
seksualnej. Po pierwsze, podstawową cechą chrześcijańskiego spojrzenia na seks jest
uznanie suwerenności Boga nad tajemnicą ludzkiego życia i płodności. Po drugie
właściwym miejscem dla aktu seksualnego jest małżeństwo. Wszelka aktywność
seksualna jest podporządkowana ludzkiej naturze i ma być z nią zgodna i służyć
budowaniu więzi międzyosobowej opartej na miłości. Dlatego współżycie seksualne jest
godziwe w małżeństwie zawartym przez chrześcijan, zgodnie z wymaganiami prawa
kanonicznego. Świadome i dobrowolne naruszanie porządku moralnego w dziedzinie
seksualnej trzeba widzieć jako grzech ciężki. Po trzecie modele postępowania
kulturowego i psychologicznego są etycznie dobre i stanowią punkt odniesienia dla
osoby w takich wymiarach i wtedy, gdy proponują integralne dojrzewanie osoby w jej
podstawowym wymiarze miłości.
„Kryteriami podstawowymi, które trzeba brać przy dokonywaniu oceny moralnej
czynów ludzkich w dziedzinie seksualnej są sprawiedliwość i miłość. Trzeba zauważyć,
że przyjemność seksualna, sama w sobie jest moralnie obojętna, ale kiedy jest ożywiona
przez cnotę sprawiedliwości i miłości podnosi ją na wyższy poziom. Wtedy przyczynia
się do dojrzewania osobowego człowieka. Natomiast przyjemność seksualna staje się
moralnie zła, gdy wzmacnia egoizm człowieka i staje się wyłącznym celem współżycia
seksualnego”1. Dlatego cnota czystości to zdolność zapanowania nad popędem
seksualnym i wprzężenie seksualności w całość życia ludzkiego, tak by nie
przeszkadzała osobie w osiągnięciu zasadniczego celu jakim jest zbawienie. Cnota
czystości wzmacnia gotowość do poświęcenia i ofiary oraz wspomaga budowanie
comumunio personarum. Nieczystość jest jej przeciwieństwem. W teologii moralnej
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rozróżnia się nieczystość zamierzoną (dopuszczoną świadomie i dobrowolnie) oraz
niezamierzoną (niechcianą, która przychodzi na skutek pewnego obrazu, sytuacji
spontanicznej). Ta pierwsza nieczystość pozostaje grzechem ciężkim, ta druga – nie
zawsze, ale należy przestrzegać zasad, by nie narażać się na niebezpieczeństwo i nie
trwać w sytuacji prowokującej.

OCENA MORALNA WYBRANYCH WYKROCZEŃ SEKSUALNYCH
Ocena moralna wybranych wykroczeń seksualnych przedstawiona niżej, ze względu na
rozmiar katechezy, ograniczona jest do ogólnych twierdzeń. Pozbawiona jest głębszych
analiz, przez co jawić się może jako sucha, składająca się wyłącznie z przepisów,
nakazów i zakazów.
Masturbacja
Masturbacja to zaspokajanie popędu seksualnego bez udziału partnera poprzez zabawę
własnym ciałem. To zjawisko występuje w każdym wieku, ale szczególnie wśród ludzi
młodych. Wynika ono z rozbudzenia seksualnego. Według tradycji nauki Kościoła
onanizm jest aktem wewnętrznie i ciężko nieuporządkowanym, gdyż służy jedynie
szukaniu przyjemności dla niej samej, bez celowości czynu. Masturbacja może
przyczynić się do pewnej izolacji człowieka, pozbawia go więzi międzyludzkich 2.
W ocenie moralnej trzeba zawsze brać pod uwagę świadomość i dobrowolność czynu
oraz intencję. „Masturbacja jest zjawiskiem wewnętrznie i poważnie
nieuporządkowanym, a poszczególne akty masturbacyjne nabierają znamion wykroczeń
moralnych – obiektywnie ciężkich”3. W niektórych przypadkach, przy zmniejszonej
dobrowolności (chodzi o sytuację bycia w nałogu, gdzie ktoś walczy, ale przywiązanie
jest silniejsze) ocena moralna masturbacji nie musi być grzechem ciężkim4.
Drogą wyzwalania się jest modlitwa, spowiedź i asceza. W niektórych przypadkach
potrzebna jest terapia. Jest takie powiedzenie: „Jeśli żądzą mną żądze oznacza, że ja sobą
nie żądze”. Seksualność przynależy do osoby i nie może być przeżywana w sposób
instynktowny. Wolność w tej dziedzinie jest ogromnie ważna, gdyż pozwala w pełni
rozwijać się człowiekowi w miłości. A miłość pomaga rozwijać cielesność jako dar,
którym służy się współmałżonkowi. Nieuporządkowanie w tej materii może przekładać
się na szukanie nienaturalnego pocieszenia w pornografii, a nawet w zdradach.
Stosunki przedmałżeńskie i pozamałżeńskie
Akt małżeński, czyli współżycie seksualne, w nauce Kościoła, jest możliwe tylko
w małżeństwie. Osoby stanu wolnego, nawet jeśli chodzą ze sobą lata, nie mają prawa do
kontaktów seksualnych w takim wymiarze, w jakim bliskość przeżywają małżonkowie.
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Ocena moralna kwalifikuje taki czyn, jako grzech ciężki. Współżycie przedmałżeńskie
jest wykroczeniem przeciwko sprawiedliwości5. Z obserwacji społeczeństwa widać, że
czas „chodzenia ze sobą” wynosi średnio 5-8 lat. Często jest on naznaczony współżyciem,
co nie przekłada się na trwałość życia małżeńskiego. W pewien sposób dowodzi to, że
łamanie Prawa Bożego wypowiedzianego w przykazaniu „nie cudzołóż” nie wzmacnia
miłości. Co więcej, brak czuwania nad sobą i oczekiwania na małżeństwo, może
w przyszłości owocować łamaniem wierności małżeńskiej przez zdradę. Niestety
rzeczywistość okrutnie to weryfikuje.
Dzieci definiują pojęcie cudzołóstwa, jako spanie w nieswoim łóżku. Nie o to tutaj
chodzi. Przez cudzołóstwo rozumiemy nieuprawnione korzystanie z łoża małżeńskiego.
Chodzi o współżycie cielesne z cudzą żoną lub cudzym mężem, czyli zdradę6. Zdrada jest
rozbijaniem miłości, która wyraża się przez całkowitą troskę i oddanie się drugiemu
człowiekowi. Godzi w jedność małżeńską. Zdradę trzeba widzieć w dwóch wymiarach:
duchowym (pragnienia) i fizycznym (czyn). Zdrada pragnienia to chęć obcowania
cielesnego z inną osobą niż żona/mąż. Często zdrada myślana przekłada się na fizyczną.
Najpierw pojawia się plan, później działanie. Czynami cudzołożnymi są też akty
nieskromne np. uściski, pocałunki, pieszczoty, wyobrażenia.
Cudzołóstwo jest grzechem ciężkim, gdyż jest wykroczeniem przeciwko zamysłowi
Bożemu względem małżeństwa jest niesprawiedliwością, godzi w instytucję
małżeństwa7.
Konkubinat
Konkubinat to wspólne mieszkanie pod jednym dachem, „bez zobowiązań”, przy
równoczesnym korzystaniu z praw małżeńskich. O konkubinacie mówimy również
wtedy, gdy ludzie nie mieszkają pod jednym dachem, ale przez dłuższy czas utrzymują
regularne stosunki seksualne. W świetle prawa kościelnego konkubinariusze są
publicznymi grzesznikami i nie mogą przystępować do sakramentu pokuty i eucharystii
chyba, że w niebezpieczeństwie śmierci8. Jest to coraz bardziej powszechny problem
duszpasterski, dotyczący ludzi młodych, żyjących bez ślubu. Osoby żyjące
w konkubinacie często proszą o tzw. jednorazowe rozgrzeszenia, gdyż chcą przystąpić
do Komunii Świętej w czasie ślubu czy pogrzebu kogoś bliskiego. Nie ma zgody
w Kościele na taką sytuację, poza wypadkiem zagrożenia życia.
Kazirodztwo
„Kazirodztwo oznacza stosunki seksualne pomiędzy krewnymi i powinowatymi
w zakresie zabronionym przez Kościół. Grzech ten polega na zniszczeniu więzi
rodzinnej, a zastąpieniu jej więzią seksualną”9. Istotą tego grzechu jest pogwałcenie
cnoty czystości i potarganie więzów krwi. Jest czynem okrutnym, gdyż pozbawia
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zaufania dzieci do swoich rodziców, przełożonych. Czyn ten mocno odbija się na
psychice dzieci i często nie pozwala im na normalne życie.
Pedofilia
Pedofilia jest dewiacją seksualną oznaczającą się popędem seksualnym do małoletnich.
Pedofilia jest przestępstwem ściganym, nie tylko w prawodawstwie cywilnym, ale
i kościelnym. Kto dopuszcza się czynu lubieżnego względem osoby poniżej 15 roku
życia, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (por. Kodeks karny,
art. 168-170). Kościół zaś, podejmując walkę z pedofilią, za czyn ten uważa każdy
kontakt seksualny osoby duchownej z osobą poniżej 18 roku życia.
Pedofilia jest grzechem ciężkim, którego dopuszczają się osoby dokonujące działań
seksualnych, jak również tolerujące takie zjawisko. Zło czynu polega na zredukowaniu
dziecka do przedmiotu pożądania i działań seksualnych. Nikt nie może wykorzystywać
seksualnie dzieci, gdyż są niewinnymi osobami. Dzieci mają prawo do godności
i pięknego rozwoju. Straty moralne osób, dotkniętych takimi czynami mają ogromne
konsekwencje w ich dalszym życiu i rozwoju.
Prostytucja
Prostytucją są działania podejmowane dla zysku, czyli „płatna miłość”. Prostytucja
narusza godność osoby czyniąc z niej rzecz, przedmiot do wykorzystania za pieniądze10.
Jest to czyn moralnie zły, gdyż sprzedawanie własnego ciała za pieniądze godzi
w godność ludzką i miłość. Niestety, z biegiem lat zjawisko to nasila się i dotyczy coraz
młodszej grupy wiekowej, szczególnie kobiet.
Grzeszą osoby „sprzedające się”, jak również „klienci” i zajmujący się sutenerstwem.
Trzeba również przypomnieć, że osoby korzystające z prostytucji są potencjalnie
zagrożone chorobami wenerycznymi i AIDS.
Pieszczoty, pocałunki, myśli nieskromne, wulgarne rozmowy
Pieszczoty i pocałunki stanowią ważną część życia seksualnego małżonków i są zawsze
godziwe w małżeństwie. Często służą dla dobrze przeżytego aktu seksualnego.
Problemem moralnym jest przeżywanie tych doświadczeń poza małżeństwem. Zasada
porządkująca jest taka, iż należy zachowywać się w sposób naturalny względem
wszystkich części własnego ciała dla zachowania zdrowia i higieny. Natomiast grzechem
jest prowokowanie dotyków, które służą podnieceniu zmysłowemu11.
Wśród młodzieży spotyka się zastępczą formę stosunków seksualnych – necking
(pieszczoty sfer erogennych górnych części ciała ludzkiego dla uzyskania doznań
seksualnych) i petting (pieszczoty genitaliów w celu uzyskania satysfakcji seksualnej).
W ocenie moralnej działania te są dozwolone tylko w małżeństwie. Przeżywanie ich
poza nim jest niegodziwe, gdyż nikt nie mam prawa do intymności drugiej osoby, gdy
nie jest jej współmałżonkiem.
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Pocałunki okazjonalne wyrażające miłość i szacunek są czymś naturalnym, ludzkim.
Natomiast przeżywane w namiętności mogą być początkiem drogi ku grzesznym
czynom.
Myśli nieskromne rodzą się spontanicznie, ale jeśli są świadomie wywoływane
i podtrzymywane są zachowaniem niemoralnym. Podobnie rzecz ma się z rozmowami
wulgarnymi. Rodzą się one czasami spontanicznie w emocjach, stąd są bez wielkiej winy
moralnej, ale w sytuacji gdy są świadomie prowadzone, co więcej – są gorszące dla
innych – oceniane są jako niegodziwe. Pan Bóg dał człowiekowi aparat mowy i słowo, by
nimi błogosławił i budował, a nie przeklinał i niszczył.
Pornografia
Pornografia pochodzi od słowa greckiego porneia, czyli przedstawianie sfer intymnych
człowieka w celu wywołania podniecenia, co może prowadzić do aktów nieczystych.
„Pornografia polega na wyrwaniu aktów płciowych, rzeczywistych lub symulowanych
z intymności partnerów, aby w sposób zamierzony pokazać je innym. Znieważa ona
czystość, ponieważ stanowi wynaturzenie aktu małżeńskiego, wzajemnego daru
małżonków. Narusza poważnie godność tych, którzy jej się poddają (aktorzy,
sprzedawcy, publiczność), ponieważ jedni stają się dla drugich przedmiotem
prymitywnej przyjemności i niedozwolonego zarobku. Przenosi ona ich wszystkich
w świat iluzoryczny. Pornografia jest ciężką winą. Władze cywilne powinny zabronić
wytwarzania i rozpowszechniania materiałów pornograficznych”12. Uwikłanie się
w pornografię wprowadza ogromny nieład w życie osobiste człowieka w sferze
seksualnej i mocno uderza w relacje intymne małżonków.
Homoseksualizm
Homoseksualizm jest przejawem seksualności rozbitej, niezintegrowanej13.
„Homoseksualizm oznacza relacje między mężczyznami lub kobitami odczuwającymi
pociąg wyłączny lub dominujący, do osób tej samej płci”14. Akty homoseksualne z samej
swej wewnętrznej natury są nieuporządkowane, sprzeczne z prawem naturalnym,
wykluczają dar życia, dlatego nie mają aprobaty Kościoła15. Homoseksualizm nie jest
podstawą do jakiejkolwiek dyskryminacji16. Kościół rozróżnia tendencje homoseksualne
od aktów seksualnych. Skłonność seksualna nie jest grzechem, ale może prowadzić do
popełniania grzesznych czynów. Stosunki homoseksualne są grzechami ciężkimi i jako
takie, nie mogą być uznane za godziwe. Homoseksualiści nie powinni wstępować
w związki małżeńskie17. „Osoby homoseksualne są wezwane do czystości”18.

KKK 2354.
Por. J. Augustyn, Integracja seksualna, Kraków 2009, s. 257.
14 KKK 2357.
15 Por. KKK 2357.
16 Por. KKK 2357.
17 Por. Z. Sobolewski, dz. cyt., s. 88.
18 KKK 2359.
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Transseksualizm
Zjawisko transseksualizmu, jest krańcową postacią dezaprobaty płci. Występuje tu
niezgodność między płcią psychiczną i fizyczną. Działania medyczne zmierzające do
zmiany płci uznaje się za niegodziwe, gdyż są ingerencją w naturę człowieka. Takie
działania nie mają celu leczniczego lecz korekcyjny. Osoby te wymagają wielkiego
szacunku. Natura transseksualistów w ocenie Kongregacji Nauki Wiary nie pozwala na
wyrażenie zgody na małżeństwo19.
Gender
Słowo gender pochodzi z języka angielskiego i oznacza rodzaj słowa w sensie
gramatycznym. Wywodzi się z łacińskiego wyrazu genus, który podobnie jak angielskie
gender odpowiada polskiemu – rodzaj. W znaczeniu podstawowym, mówimy o trzech
rodzajach: męskim, żeńskim i nijakim. Wyraz gender nie jest nowocześniej brzmiącym
językowym zamiennikiem słowa sex. Za jednym i drugim kryje się cała koncepcja
płciowości, a nawet szerzej: antropologii. Myślenie w kategoriach genderyzmu oznacza
zupełnie inne niż „tradycyjne” postrzeganie płci – a w konsekwencji człowieka.
Do niedawna uznana za jedyną, teoria seksualności przyjmuje podział na dwie płcie:
żeńską i męską. Bazując na tym doświadczeniu, w klasycznej seksualności wyróżnia się
konsekwentnie kobiety i mężczyzn. Dostrzegając ich inność na poziomie biologicznym
(cielesnym) i psychicznym, wyraźnie wskazuje się na ich ontologiczną równość,
identyczną godność. Używając wyrażenia gender mówi się o takiej płci, którą określa się
mianem płci kulturowej albo społecznej. W opracowaniach europejskich występują
natomiast trzy płcie: mężczyzna, kobieta i X – termin określający jednostki, które nie są
uznawane ani przez siebie, ani przez społeczeństwo za mężczyznę ani za kobietę
(zob. Wikipedia). W niektórych opracowaniach można spotkać aż 56 rodzajów płci (zob.
Monitor Postępu).
Słowa wypowiedziane przez Simone de Beauvoir: „Nikt nie rodzi się kobietą, tylko się
nią staje”, są podwalinami tego, co pod hasłem gender przedstawiane jest jako nowa
filozofia seksualności. Płeć, zgodnie z tą filozofią, nie jest już pierwotnym faktem natury,
który człowiek musi przyjąć i osobiście wypełnić sensem, ale rolą społeczną, o której
decyduje się samemu, podczas gdy dotychczas decydowało o tym społeczeństwo. Teoria
ta jest głęboko błędna, podobnie i, wynikająca z niej, rewolucja antropologiczna.
Człowiek kwestionuje, że jego natura jest wcześniej ustanowiona przez jego cielesność,
co cechuje istotę ludzką. Zaprzecza swojej własnej naturze i decyduje, że nie została mu
ona dana jako wcześniej określona, ale że to on sam ma ją sobie stworzyć. Skoro jednak
nie istnieje podział na mężczyznę i kobietę jako fakt wynikający ze stworzenia, to nie ma
już także rodziny jako rzeczywistości określonej na początku przez stworzenie.
A w takim przypadku również potomstwo utraciło miejsce, jakie do tej pory mu
przysługiwało i szczególną godność. Tam, gdzie wolność działania staje się wolnością
czynienia siebie samego, nieuchronnie dochodzi do zanegowania Stwórcy, a przez to
ostatecznie dochodzi także do poniżenia człowieka w samej istocie jego bytu, jako
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stworzenia Bożego, jako obrazu Boga. W walce o rodzinę stawką jest sam człowiek.
I staje się oczywiste, że tam, gdzie dochodzi do zanegowania Boga, niszczy się także
godność człowieka. Kto broni Boga, ten broni człowieka.
Opracował: ks. Jacek Sereda

NOWENNA
DZIEŃ 6
Grzech zabija miłość
Śpiew: Pozdrawiam Ciebie Matko (Śpiewnik: Czeka was droga, s. 167)
Najświętsza Panno (…) stajemy przed Tobą, aby zawierzyć Twojej macierzyńskiej opiece
samych siebie, Kościół i cały świat. Proś za nami Twego umiłowanego Syna, aby udzielił
nam obficie Ducha Świętego, Ducha prawdy, który jest źródłem życia. Przyjmij Go dla
nas i z nami. (…) Niech On otworzy serca na sprawiedliwość i miłość, niech prowadzi
ludzi i narody ku wzajemnemu zrozumieniu i wzbudza w nich stanowczą wolę pokoju.
Zawierzamy Ci wszystkich ludzi poczynając od najsłabszych: dzieci, które jeszcze nie
przyszły na świat oraz te, które urodziły się pośród ubóstwa i cierpienia, młodych
szukających sensu, ludzi pozbawionych pracy, nękanych przez głód i choroby.
Zawierzamy Ci rozbite rodziny, starców pozbawionych opieki i wszystkich, którzy są
samotni i nie mają nadziei. O Matko, która znasz cierpienia i nadzieje Kościoła i świata,
wspomagaj swoje dzieci w codziennych próbach, jakich życie nie szczędzi nikomu,
i spraw, aby dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich ciemności nie przemogły świata.
Tobie, Jutrzenko zbawienia, powierzamy naszą drogę w nowym Millennium, aby pod
Twoim przewodnictwem wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa, światłość świata
i jedynego Zbawiciela, który króluje z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.
(Jan Paweł II, Z aktu zawierzenia świata Najświętszej Maryi Pannie, 8 XII 2000)

Z nauczania bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego:
Każdy z nas musi czuwać nad tym, aby wnosić pokój do swojego otoczenia. Wy –
mężowie musicie wnosić pokój do waszych rodzin. Wy – małżonki, mimo trudnych
obowiązków, przezwyciężając zmęczenie, za wszelką cenę utrzymujcie atmosferę
pokoju w rodzinie, wobec dzieci i całego otoczenia. I ty – droga młodzieży, szczególnie
podatna na wszystko co zewnętrzne, zmienne i nastrojowe, co wywołuje nieopanowane
dążenia – od początku musisz pielęgnować w sobie ład myśli, uczuć i pragnień. Jest to
niezbędny warunek dla normalnego rozwoju duchowego.
(Homilia w Gnieźnie, 1 I 1968)

Przez ręce Maryi, naszej najlepszej Matki, powierzajmy Ojcu Niebieskiemu
wszystkie małżeństwa i rodziny rozbite, by jak najszybciej odnalazły drogę do
pojednania.
DZIESIĄTEK RÓŻAŃCA
MÓDLMY SIĘ: Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze,
który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego
Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty” i przez Ducha Świętego, stawała się
prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby
Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin
i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach
mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw,
aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od
wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw
wreszcie, błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu, ażeby Kościół
wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach
poprzez rodziny. Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na
wieki wieków. AMEN
Śpiew: Gwiazdo zaranna… (Śpiewnik: Czeka was droga, s. 137)

