Osoba a powo³anie

127

Kieleckie Studia Teologiczne
10 (2011), s. 127143

Ks. Jan ledzianowski  Kielce

S£OWO BO¯E O ¯YCIU CZ£OWIEKA OD POCZÊCIA
DO NATURALNEJ MIERCI W PRZEPOWIADANIU
DO RODAKÓW

JANA PAW£A II

Wprowadzenie
W zwi¹zku z pi¹t¹ rocznic¹ odejcia do domu Ojca s³ugi Bo¿ego Jana
Paw³a II, papie¿ Benedykt XVI sk³adaj¹c Ofiarê Eucharystyczn¹ za wybran¹ duszê czcigodnego Jana Paw³a II, swoj¹ homiliê zatytu³owa³: Towarzysz
drogi dzisiejszego cz³owieka1. Jest to niezwykle trafne okrelenie Papie¿a
Polaka, gdy¿ wszêdzie by³ postrzegany jako niezmordowany pielgrzym towarzysz¹cy ludziom na trudnych drogach ich ¿ycia; poczynaj¹c od poczêtych
dzieci, dzieci i m³odzie¿y, ma³¿onków i rodziców; ludzi pracy i bezrobotnych
oraz bezdomnych, polityków ustanawiaj¹cych prawa i wiêniów; ludzi ró¿nych
krêgów kultury i przekonañ religijnych; niepe³nosprawnych, chorych, samotnych i podesz³ego wieku  do wszystkich przychodzi³ ze swoj¹ niez³omn¹
wiar¹ w Boga Ojca przez zbawcze dzie³o Chrystusa w Duchu wiêtym.
Budzi³ w sercach nadziejê i sens ¿ycia.
Dowodem na to, jak bliski jest nam, Polakom, b³ogos³awiony Jan Pawe³ II,
jak nam towarzyszy w drodze, jest sonda¿ spo³eczny, który przeprowadzono
w zwi¹zku z szóst¹ rocznic¹ jego mierci. Wyniki tych badañ podano w Wiadomociach TWP 1 wieczorem 2 kwietnia 2011 r. przed zbli¿aj¹c¹ siê
beatyfikacj¹ naszego wielkiego Rodaka. Przekazano do wiadomoci publicznej, i¿ 83 procent Polaków stwierdzi³o, ¿e Ojciec wiêty nadal ma pozytywny
wp³yw na ich ¿ycie, czyli towarzyszy im w drodze.
Szczególn¹ form¹ oddzia³ywania na nas by³y pielgrzymki Jana Paw³a II
do Ojczyzny, które rozpocz¹³ w czerwcu 1979 r., za ostatni¹ odby³ w sierpniu
2002 r. Przemierzy³ Polskê od Tatr po Ba³tyk i od Odry po Bug.
1
Benedykt XVI, Towarzysz drogi dzisiejszego cz³owieka, LOsservatore Romano, Watykan, 1 maja 2011, s. 23.

128

Ks. Jan ledzianowski

W okresie owego niemal æwieræwiecza Ojciec wiêty z mêstwem i mi³oci¹ g³osi³ nam S³owo Bo¿e, dotycz¹ce ca³ego Objawienia. W szczególny
sposób trwa³ przy ródle ludzkiego ¿ycia i powo³ania, pamiêtaj¹c na s³owa
Stwórcy: Zanim ukszta³towa³em ciê w ³onie matki, zna³em ciê (Jr 1,5); Gdy
siê jednak spodoba³o Temu, który wybra³ mnie jeszcze w ³onie matki
mojej i powo³a³ ³ask¹ swoj¹, aby objawiæ Syna swego we mnie, bym Ewangeliê o Nim g³osi³ poganom (Gal 1,15-16). Ka¿dego wiêc cz³owieka stwarza
Bóg w ³onie matki i powo³uje w Chrystusie. W Nim bowiem wybra³ nas przed
za³o¿eniem wiata, abymy byli wiêci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z mi³oci przeznaczy³ nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa (Ef 1,4-5).
Tak wiêc ka¿de dziecko poczête i rozwijaj¹ce siê pod sercem matki
jest powo³ane w mi³oci przez Stwórcê i przeznaczone do szczêcia. Najpierw
to szczêcie i mi³oæ winni przekazywaæ dziecku jego rodzice  mówi³ Jan
Pawe³ II, nastêpnie krewni: dziadkowie, rodzeñstwo, szeroko pojêta rodzina
i ca³e spo³eczeñstwo. Myl tê jak¿e g³êboko uj¹³ i wyrazi³ Ojciec wiêty
1 czerwca 1997 r. we Wroc³awiu:
Dzisiaj jest Dzieñ Dziecka. Pragn¹³bym uca³owaæ ka¿de dziecko wroc³awskie, dziecko polskie i na ca³ym wiecie. Szczególnie te, które s¹ opuszczone, te które cierpi¹
brak serca ze strony rodowiska, w którym ¿yj¹, te które s¹ niechciane. W tym
dniu ¿yczê, aby wszystkie dzieci na wiecie cieszy³y siê radoci¹ i mi³oci¹ im
nale¿n¹, a tak bardzo dla nich upragnion¹ przez Boga samego2.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e za s³owami mi³oci i otwarcia Jana Paw³a II na
wszystkie dzieci wiata, zosta³ ukazany dramat i tragedia dziecka odrzuconego
przez wspó³czesne rodowiska, z jednoznacznym wskazaniem, i¿ Bóg z mi³oci stwarza ka¿dego cz³owieka, za jego przysz³oæ uzale¿niona jest od ludzi,
tych najbli¿szych w rodzinie, a tak¿e tych, którzy s¹ odpowiedzialni za naród
i pañstwo oraz za politykê miêdzynarodow¹ wp³ywaj¹c¹ na losy wspó³czesnej
ludzkoci.
Nauczanie Papie¿a Polaka do rodaków ma swoj¹ specyfikê, gdy chodzi
o ¿ycie dziecka poczêtego, jego rozwoju po przyjciu na wiat na polskiej ziemi
 bowiem na tej ziemi w okresie panowania komunizmu zalegalizowano aborcjê i rozwody. Nie zawieszono tych praw dopuszczaj¹cych zabójstwo dziecka i rozbicie rodziny tak¿e w Rzeczypospolitej po 1989 r. Dlatego ten okres po
II wojnie wiatowej domaga siê analizy w wietle przepowiadania nam s³owa
Bo¿ego przez Jana Paw³a II.

2
Jan Pawe³ II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Znak, Kraków
2005, s. 882.
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Nauczanie o dziecku i rodzinie w okresie PRL-u
Do Polski pod rz¹dami komunistycznymi Jan Pawe³ II przybywa³ trzy razy:
w 1979, 1983 i 1987 roku. Wiadomo, ¿e w³adze komunistyczne od 1945 r.
konsekwentnie prowadzi³y ateizacjê spo³eczeñstwa, g³ównie przez szko³ê
i media, ucz¹c jedynego wiatopogl¹du naukowego marksizmu i leninizmu.
Wed³ug owych pogl¹dów wszechwiat i cz³owiek w procesie ewolucyjnym
pochodz¹ z odwiecznej materii. W komunistycznej wizji wiata i cz³owieka nie
ma miejsca dla Boga i Jego praw, to ludzie ustanawiaj¹ prawa tak jak chc¹.
Dlatego w styczniu 1946 r. wprowadzono tzw. luby cywilne i wraz z nimi
dopuszczono rozwody3. Nastêpnie 27 kwietnia 1956 r. wprowadzono ustawê
O dopuszczalnoci przerywania ci¹¿y4. W³anie te akty komunistycznego
prawa uderza³y najbardziej w dziecko, pozwala³y bowiem na pozbawianie go
¿ycia, a tak¿e na utratê rodziców, gdy zezwala³o im siê na rozwód i oddanie
dziecka na wychowanie do placówki pañstwowej.
Odnosz¹c siê do tych PRL-owskich praktyk legalizacji aborcji i upowszechniania laickich ma³¿eñstw z ³atwoci¹ rozwi¹zywanych w s¹dach, Ojciec
wiêty w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski, w dniu 8 czerwca 1979 r.
z Nowego Targu ca³y naród poucza³:
Ziemiê da³ Stwórca cz³owiekowi, aby czyni³ j¹ sobie poddan¹  i na tym panowaniu cz³owieka nad ziemi¹ opar³ podstawowe prawo cz³owieka do ¿ycia. Prawo
do ¿ycia ³¹czy siê z powo³aniem rodzinnym i rodzicielskim cz³owieka:  mê¿czyzna opuszcza ojca swego i matkê swoj¹ i ³¹czy siê z ¿on¹ swoj¹ tak cile, ¿e staj¹
siê jednym cia³em (Rdz 2,24). I tak jak ziemia z opatrznociowego ustanowienia
Stwórcy przynosi plon, podobnie te¿ to zjednoczenie w mi³oci dwojga osób:
mê¿czyzny i kobiety owocuje nowym ¿yciem ludzkim. To ¿yciodajne zjednoczenie
osób uczyni³ Stwórca pierwszym sakramentem, a Odkupiciel potwierdzi³ ów odwieczny sakrament mi³oci i ¿ycia i nada³ mu now¹ godnoæ, wyciskaj¹c na nim
pieczêæ swojej wiêtoci. Prawo cz³owieka do ¿ycia zwi¹zane jest z ustanowienia
Stwórcy oraz z mocy Chrystusowego Krzy¿a z sakramentalnym i nierozerwalnym
ma³¿eñstwem5.

Po tym teologicznym przypomnieniu dziejów ma³¿eñstwa na ziemi, któr¹
cz³owiek obejmuje z woli Boga w posiadanie przez rodzenie, Papie¿ dalej
mówi³:
¯yczê wiêc, drodzy rodacy, przy tych moich odwiedzinach, a¿eby to wiête prawo
nie przesta³o kszta³towaæ ¿ycia na ziemi polskiej: i tu na Podtatrzu, na Podkarpaciu,
Por. J. ledzianowski, Rozwody, Jednoæ, Kielce 1996, s. 58.
Por. J. ledzianowski, W obronie ¿ycia ludzkiego  od poczêcia, w: ten¿e,
Ku ma³¿eñstwu w Chrystusowym Kociele, Kuria Diecezjalna, Kielce 1991, s. 250254.
5
Jan Pawe³ II, Pielgrzymki do Ojczyzny..., dz. cyt., s. 161.
3
4
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i wszêdzie. S³usznie mówi siê, ¿e rodzina jest podstawow¹ komórk¹ ¿ycia spo³ecznego. Jest podstawow¹ ludzk¹ wspólnot¹. Od tego, jaka jest rodzina, zale¿y naród,
bo od tego zale¿y cz³owiek. Wiêc ¿yczê, abycie byli mocni dziêki zdrowym rodzinom. Rodzina Bogiem silna. I ¿yczê, a¿eby cz³owiek móg³ siê w pe³ni rozwijaæ
w oparciu o nierozerwaln¹ wiê ma³¿onków  rodziców, w klimacie rodziny, którego
nic nie jest w stanie zast¹piæ. I ¿yczê, i modlê siê o to stale, a¿eby rodzina polska
dawa³a ¿ycie, ¿eby by³a wierna wiêtemu prawu ¿ycia. Jeli siê naruszy prawo cz³owieka do ¿ycia w tym momencie, w którym poczyna siê on jako cz³owiek pod sercem
matki, godzi siê porednio w ca³y ³ad moralny, który s³u¿y zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr cz³owieka. ¯ycie jest pierwszym wród tych dóbr. Koció³ broni
prawa do ¿ycia nie tylko z uwagi na majestat Stwórcy, który jest tego ¿ycia pierwszym Dawc¹, ale równoczenie ze wzglêdu na podstawowe dobro cz³owieka6.

Z powy¿szych s³ów jednoznacznie wynika, i¿ Jan Pawe³ II w swojej
g³êbokiej religijnoci ¿ywi³ wielki szacunek, a nawet pietyzm dla ka¿dego cz³owieka, poczynaj¹c od tego, który rozwija siê w ³onie matki. W czasie pierwszej
pielgrzymki w Gnienie 3 czerwca 1979 r. Ojciec wiêty zwróci³ szczególn¹
uwagê na dzieci:
Wypowiadam to s³owo: m³oda Polska i serce moje zwraca siê do wszystkich polskich dzieci, zarówno do tych, które znajduj¹ siê tutaj w tej chwili, jak te¿ do
wszystkich, które ¿yj¹ na polskiej ziemi.
Nikt z nas nie mo¿e nigdy zapomnieæ tych s³ów Pana Jezusa:
Pozwólcie dzieciom przychodziæ do Mnie i nie przeszkadzajcie im (£k 18,16).
Pragnê byæ ¿ywym echem tych s³ów Zbawiciela wobec was, drogie dzieci polskie,
w tym zw³aszcza roku, kiedy na ca³ym wiecie obchodzony jest jako Rok Dziecka.
Myl¹ i sercem ogarniam te maleñstwa jeszcze w ramionach ojców i matek. Oby
nigdy nie zabrak³o tych mi³uj¹cych ramion rodzicielskich dla was. Oby jak najmniej
by³o na ziemi polskiej spo³ecznego sieroctwa dzieci. Mo¿na podziwiaæ domy dziecka. Ale ¿aden dom dziecka nie zast¹pi domu rodzinnego, rodzicielskich ramion.
Niech wszystkie dzieci maj¹ ³atwy przystêp do Chrystusa w latach przedszkolnych. Niech przygotowywuj¹ siê z radoci¹ do Jego przyjêcia w Eucharystii. Niech
wzrastaj¹ w latach i w m¹droci, i w ³asce u Boga i u ludzi (por. £k 2,52), tak jak
On sam Chrystus wzrasta³ w domu nazaretañskim 7.

Zauwa¿my, i¿ Jan Pawe³ II broni³ dzieci przed sieroctwem spo³ecznym,
kiedy to dzieci najczêciej rodziców rozwiedzionych by³y przez nich porzucane
i oddawane na wychowanie do pañstwowych placówek opiekuñczych.
Gdy Ojciec wiêty wypowiada³ te s³owa, roczna liczba rozwodów w Polsce dochodzi³a do 40 tysiêcy8. Papie¿ wiedzia³ tak¿e, ¿e dzieci i m³odzie¿
napotykaj¹ na trudnoci w spe³nianiu praktyk religijnych, szczególnie w czasie
6
7
8

Tam¿e, s. 161.
Tam¿e, s. 32.
Por. J. ledzianowski, Rozwody..., dz. cyt., s. 22.
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letnich kolonii, gdy przebywa³y poza domem rodzinnym, dlatego upomnia³ siê
o prawo do wychowania religijnego, które gwarantuje Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka.
To bardzo zwiêz³e przedstawienie ludzkiego ¿ycia, które swoj¹ egzystencjê znajduje w Bogu i mi³oci ma³¿eñskiej, Papie¿ bêdzie rozwija³ w nastêpnych pielgrzymkach do Polski.
W czasie drugiej pielgrzymki do Ojczyzny  21 czerwca 1983 r. we Wroc³awiu  Ojciec wiêty naucza³:
Wspólnota ma³¿eñska i rodzinna buduje siê na zaufaniu wzajemnym. Jest to dobro
podstawowe wzajemnych odniesieñ w rodzinie. Odniesienia wzajemne ma³¿onków  i odniesienia wzajemne rodziców i dzieci. Najg³êbszym fundamentem
tych odniesieñ jest ostatecznie to zaufanie, jakim sam Bóg obdarza ma³¿onków,
stwarzaj¹c ich i powo³uj¹c do ¿ycia we wspólnocie ma³¿eñskiej i rodzinnej.
Na tym w³anie swym zaufaniu do rodziców Bóg opar³ odniesienia: dziecko 
rodzice. Serce Boga im ufa. Na swym zaufaniu, zw³aszcza do matki, Bóg  Ojciec
opar³ odniesienie: dziecko  matka. Serce Boga jej ufa!
Bóg Ojciec zechcia³ tak zabezpieczyæ ¿ycie dziecka, swój skarb, aby zosta³o ono
ju¿ od momentu swego poczêcia powierzone trosce najbli¿szego z blinich
dziecka: jego w³asnej matce. Serce Boga jej ufa.
Rodzina jest sob¹, je¿eli buduje siê na takich odniesieniach, na wzajemnym
zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie mo¿na te¿
budowaæ proces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzêdne zadanie. W wype³nieniu tego zadania rodzice nie mog¹ byæ zast¹pieni
przez nikogo i nikomu te¿ nie wolno odbieraæ rodzicom tego pierwszorzêdnego
ich zadania9.

Przypomina³ wiêc Papie¿ Rodak w³adzom komunistycznym w okresie stanu
wojennego, ¿e nie mo¿na zabieraæ rodzicom podstawowego prawa, jakie maj¹,
tj. wychowania dzieci.
8 czerwca 1987 r. Jan Pawe³ II przyby³ po raz trzeci do PRL-u. Spo³eczeñstwo polskie by³o podzielone, umêczone stanem wojennym, setki tysiêcy
osób za przynale¿noæ do Solidarnoci dozna³y wiêzienia, internowania,
przymusowego opuszczenia kraju, pozbawienia pracy i ogromnych ograniczeñ
w codziennym ¿yciu. Ojciec wiêty wczuwaj¹c siê w sytuacjê narodu, po
l¹dowaniu na Okêciu, tak przemówi³:
W tym momencie pragnê rozszerzyæ moje serce tak, jak tylko mnie staæ, a¿eby
tych wszystkich ludzi ¿yj¹cych w mojej ojczystej ziemi ogarn¹æ nowym zrywem
jednocz¹cej mi³oci.
Wszystkich i ka¿dego, kobietê i mê¿czyznê, rodziny, m³odzie¿, starców dowiadczonych ¿yciem. I dzieci równie¿ te, które jeszcze ¿yj¹ tylko pod sercem swoich matek10.
9
10

Jan Pawe³ II, Pielgrzymki do Ojczyzny..., dz. cyt., s. 323.
Tam¿e, s. 371372.
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Zwróæmy uwagê, ¿e Jan Pawe³ II dzieci nie narodzone, ¿yj¹ce w ³onie
matki, obejmuje tak¹ sam¹ mi³oci¹, jak¹ ogarnia swój naród. S¹ one upodmiotowione przez Papie¿a.
W trzy dniu póniej, 11 czerwca 1987 r. w Szczecinie, Ojciec wiêty
ukaza³ obraz rodziny jako instytucji przenikniêtej sacrum, a jednoczenie
zagro¿onej.
Rodzina wed³ug zamys³u Bo¿ego jest miejscem wiêtym i uwiêcaj¹cym. Na stra¿y
tej wiêtoci Koció³ sta³ zawsze i wszêdzie, ale w szczególny sposób pragnie
byæ blisko rodziny, gdy ta wspólnota ¿ycia i mi³oci i arka Przymierza z Bogiem,
jest zagro¿ona, czy to od wewn¹trz, czy te¿  jak to dzi niestety czêsto bywa 
od zewn¹trz. I Koció³ na naszej ziemi stoi wiernie po stronie rodziny, po stronie
jej prawdziwego dobra, nawet gdy czasem w niej samej nie znajduje nale¿ytego
zrozumienia11.

Trzeci¹ pielgrzymkê do Ojczyzny Jan Pawe³ II odby³ w zwi¹zku z Krajowym Kongresem Eucharystycznym, którego has³em by³y s³owa ewangelisty
w. Jana z Ostatniej Wieczerzy: Umi³owawszy swoich do koñca ich
umi³owa³ (J 13,1). Papie¿ zwracaj¹c siê w Szczecinie do kobiet i mê¿czyzn
pozostaj¹cych ze sob¹ w sakramentalnym zwi¹zku, objania³:
S³owa te t³umacz¹ równoczenie tajemnicê Chrystusowej Paschy i sakramentaln¹
rzeczywistoæ Eucharystii: Do koñca umi³owa³. A ma³¿onkowie, klêcz¹c przed
o³tarzem w dniu lubu, mówi¹: Nie opuszczê ciê a¿ do mierci. Tak mówi m¹¿ do
¿ony i ¿ona do mê¿a. Tak mówi¹ razem wobec majestatu Boga ¿ywego. Wobec
Chrystusa.
Czy¿ s³owa te nie wspó³brzmi¹ g³êboko z tamtymi: Do koñca ich umi³owa³?
Z pewnoci¹, drodzy bracia i siostry, zachodzi tu g³êboka zbie¿noæ i jednorodnoæ. Sakrament ma³¿eñstwa wyrasta z eucharystycznego korzenia. Wyrasta
z Eucharystii i do niej prowadzi. Ludzka mi³oæ a¿ do mierci musi siê g³êboko
zapatrzeæ w tê mi³oæ, jak¹ Chrystus do koñca umi³owa³. Musi tê Chrystusow¹
mi³oæ poniek¹d uczyniæ swoj¹, a¿eby sprostaæ treciom ma³¿eñskiej przysiêgi:
lubujê ci mi³oæ, wiernoæ i uczciwoæ ma³¿eñsk¹ oraz ¿e ciê nie opuszczê a¿
do mierci.
Z tej przysiêgi buduje siê szczególna jednoæ: wspólnota osób. Comunio personarum. Jest to jednoæ  zjednoczenie serc i cia³. Jednoæ  zjednoczenie na
s³u¿bie ¿yciodajnej mi³oci. Zjednoczenie osób, mê¿czyzny i kobiety, i zarazem
zjednoczenie z Bogiem, który jest Stwórc¹ i Ojcem. Zjednoczenie obojga w Chrystusie, w orbicie tej oblubieñczej mi³oci, jak¹ On  Odkupiciel wiata  obdarza
Koció³, a w tym Kociele ka¿dego cz³owieka12.

11
12

Tam¿e, s. 453.
Tam¿e, s. 450451.
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Aby ma³¿onkowie swoim ¿yciem uobecniali mi³oæ Chrystusa i nie dopucili do popêkania glinianych naczyñ, Ojciec wiêty za w. Paw³em apelowa³ do nich: Obleczcie siê w serdeczne mi³osierdzie, dobroæ, pokorê,
cichoæ, cierpliwoæ, znosz¹c jedni drugich i wybaczaj¹c sobie wzajemnie, jeliby mia³ kto zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybacza³ wam,
tak i wy (Kol 3,12-13).
Papie¿ Rodak od Ba³tyku a¿ po Tatry wezwa³ wszystkich ma³¿onków
w Polsce, by powtórzyli s³owa sakramentalnej przysiêgi ma³¿eñskiej przed
Bogiem:
Proszê wiêc, abycie za chwilê powtórzyli te s³owa, której id¹ z wami przez wszystkie dni tego ¿ycia, a¿ do mierci! Powtórzcie, aby odnowiæ w waszych sercach ich
zbawcz¹ moc. Powtórzcie, aby odnowiæ ³askê sakramentu, która zosta³a wam dana
w dniu zalubin i która stale jest wam dawana, jeli jej szukacie. Jeli z ni¹ wspó³pracujecie. Powtórzcie 13.

Ojciec wiêty wzywa³ do zachowania przysiêgi ma³¿eñskiej, opartej na
wzajemnej mi³oci i wiernoci miêdzy ma³¿onkami, dla dawania wiadectwa
Chrystusowi, który do koñca mi³uje; dla wiadectwa wobec ludzi i w³asnych
dzieci. Oto co mówi³ jeszcze w czasie tej homilii w Szczecinie:
Rodzina, która jest pierwsz¹ szko³¹ cnót spo³ecznych, potrzebnych wszelkim
spo³ecznociom (Deklaracja o wychowaniu chrzecijañskim, 3) jest dzi bardzo
zagro¿ona. Wiemy to wszyscy. Jest zagro¿ona od zewn¹trz i wewn¹trz. I trzeba, by
o tym zagro¿eniu, o w³asnym losie mówili, pisali, wypowiadali siê przez filmy czy
rodki przekazu spo³ecznego nie tylko ci, którzy  jak twierdz¹ maj¹ prawo do
¿ycia, do szczêcia i samorealizacji, ale tak¿e ofiary tego obwarowanego prawami
egoizmu. Trzeba, by mówi³y o tym zdradzone, opuszczone i porzucone ¿ony, by
mówili porzuceni mê¿owie. By mówi³y o tym pozbawione prawdziwej mi³oci, ranione u pocz¹tku ¿ycia w swojej osobowoci i skazane na duchowe kalectwo
dzieci, dzieci oddawane ustawowo instytucjom zastêpczym  ale jaki dom dziecka mo¿e zast¹piæ prawdziw¹ rodzinê? Trzeba upowszechniæ g³os ofiar  ofiar
egoizmu i mody; permisywizmu i relatywizmu moralnego; ofiar trudnoci materialnych, bytowych i mieszkaniowych. Dlatego te¿ Koció³ s³owami Adhortacji
Familiaris consortio otwarcie i z moc¹ broni praw rodziny przed niedopuszczalnymi uzurpacjami ze strony spo³eczeñstwa i instytucji pañstwowych (por. 46)14.

Wzmiankowa³em wy¿ej, i¿ Ojciec wiêty w czasie trwania stanu wojennego  we Wroc³awiu, w dniu 21 czerwca 1983 r.  upomnia³ siê o poszanowanie prawa rodziców do wychowywania dzieci. Papie¿owi, wczeniej
jako arcybiskupowi, metropolicie krakowskiemu, dobrze by³y znane dzia³ania w³adz komunistycznych odrywania dzieci od rodowiska rodzinnego,
13
14
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zasadzaj¹cego siê na tradycji religijnej i kulturze narodowej. W zamian
pañstwo wychowywa³o m³ode pokolenie dla ateizmu i internacjonalizmu komunistycznego. W³anie w piastowskiej stolicy l¹ska Jan Pawe³ II rodzicom
i w³adzom z naciskiem przypomnia³, ¿e w wychowaniu dzieci
rodzice nie mog¹ byæ zast¹pieni przez nikogo  i nikomu te¿ nie wolno odbieraæ
rodzicom tego pierwszorzêdnego ich zadania. Równoczenie nigdy nie dosyæ
przypominaæ, ¿e wype³nienie tego zadania stawia przed rodzicami donios³e wymagania. Rodzice sami musz¹ byæ dobrze wychowani, aby wychowywaæ i sami
wci¹¿ musz¹ siê wychowywaæ, a¿eby wychowywaæ. Tylko pod takimi warunkami,
przy takiej postawie wewnêtrznej, proces wychowania mo¿e byæ owocny. Je¿eli
wiele dzi na Dolnym l¹sku i w ca³ej Polsce  zale¿y od tego, czy proces wychowania w rodzinie bêdzie owocny i skuteczny, to dlatego, ¿e ma to swoje podstawowe znaczenie dla przysz³oci ca³ego narodu, powiedzia³bym: dla polskiej
racji stanu!15.

Nale¿y stwierdziæ, i¿ Ojciec wiêty w okresie PRL-u na ojczystej ziemi
broni³ ¿ycia ka¿dego poczêtego dziecka, walczy³ o prawo do wychowania
w rodzinie, bowiem dobra i zintegrowana rodzina jest przysz³oci¹ Polski.

Zmagania Ojca wiêtego Jana Paw³a II o prawo do ¿ycia
dla ka¿dego dziecka i wychowania go w rodzinie
w niepodleg³ej Polsce
Zarówno Koció³ katolicki w Polsce, jak i Jan Pawe³ II nosi³ w sercu
nadziejê, ¿e po zmianach ustrojowych, jakie nast¹pi³y w naszym kraju
w 1989 r., pójdzie w niepamiêæ ustawa z 1956 r. O dopuszczalnoci przerywania ci¹¿y. Naprzeciw tym oczekiwaniom wyszed³ Senat RP  do którego weszli ludzie z wolnych wyborów 1989 r.  który opracowa³ projekt ustawy
O prawnej ochronie dziecka poczêtego. Projekt ten zosta³ zablokowany
w Sejmie RP, gdzie 65 procent pos³ów by³o narzuconych spo³eczeñstwu na
mocy Okr¹g³ego Sto³u, a tylko 35 procent pochodzi³o z wolnego wyboru.
Sejm, uchwa³¹ z dnia 25 stycznia 1991 r., podda³ ogólnokrajowej konsultacji
senacki projekt ustawy O ochronie prawnej dziecka poczêtego. Oczywicie,
¿e ka¿dego poczêtego dziecka!
W dniu 14 lutego 1991 r. ukaza³ siê komunikat Biura Informacyjnego Kancelarii
Sejmu w sprawie trybu przeprowadzenia konsultacji spo³ecznej. Zgodnie z uchwa³¹
Sejmu zaapelowano o nadsy³anie do Sejmu w formie pisemnej opinii i wniosków
na temat senackiego projektu ustawy w terminie do 31 marca 1991 r. Konsultacje
umo¿liwi³y zabranie g³osu wszystkim.
15
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Wyniki konsultacji w liczbach by³y nastêpuj¹ce:
Ogó³em wp³ynê³o do Sejmu 290 906 listów.
Popar³o projekt senackiej ustawy 228 153  78% listów.
Wyrazi³o sprzeciw wobec senackiej ustawy 61 753  22% listów.
Pod wszystkimi listami do Sejmu podpisa³o siê  1 710 976 osób,
za projektem ustawy 1 527 460  89%,
przeciw projektowi  183 516  11%.
Wniosek z konsultacji spo³ecznej jest oczywisty: spo³eczeñstwo wypowiedzia³o
siê w ogromnej wiêkszoci za prawn¹ ochron¹ poczêtego dziecka. Polacy w konsultacjach wypowiedzieli siê za ¿yciem! Przyt³aczaj¹ca mniejszoæ  za zabijaniem i mierci¹. Ale Sejm Okr¹g³ego Sto³u tak bardzo wros³y w tradycje PRL-u
i ustawy z 1956 r. od³o¿y³ senacki projekt ustawy O prawnej ochronie dziecka
poczêtego 16

G³ównym powodem od³o¿enia ad acta projektu by³o, wg propagandy
rz¹dz¹cych, godne przyjêcie za dwa miesi¹ce naszego wielkiego Rodaka Jana
Paw³a II w kraju, w czasie czwartej pielgrzymki do Ojczyzny.
Tymczasem Ojciec wiêty staj¹c na wiêtokrzyskiej ziemi w dniu 3 czerwca 1991 r., nie dba³ o mi³y nastrój i dobre samopoczucie w³adzy, lecz g³osi³
prawdê o rodzinie, bowiem myl¹ przewodni¹ dla Papie¿a by³o czwarte, rodzinne przykazanie Bo¿e: Czcij ojca twego i twoj¹ matkê.
Najpierw jednak Ojciec wiêty szczególnie podkreli³:
¿eby dzieci mog³y czciæ swoich rodziców, musz¹ byæ uwa¿ane i przyjmowane
jako dar Boga. Tak, ka¿de dziecko jest darem Boga. Dar to trudny niekiedy do
przyjêcia, ale zawsze dar bezcenny.
Trzeba najpierw zmieniæ stosunek do dziecka poczêtego. Nawet jeli pojawi³o siê
ono nieoczekiwanie  tak mówi siê nieoczekiwanie  nigdy nie jest intruzem ani
agresorem. Jest ludzk¹ osob¹, zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie sk¹pili mu
daru z samych siebie, choæby wymaga³o to od nich szczególnego powiêcenia.
wiat zmieni³by siê w koszmar, gdyby ma³¿onkowie znajduj¹cy siê w trudnociach
materialnych widzieli w swoim poczêtym dziecku tylko ciê¿ar i zagro¿enie dla
swojej stabilizacji, gdyby z kolei ma³¿onkowie dobrze sytuowani widzieli w dziecku niepotrzebny a kosztowny dodatek ¿yciowy. Znaczy³oby to bowiem, ¿e mi³oæ
ju¿ siê nie liczy w ludzkim ¿yciu.
Znaczy³oby to, ¿e zupe³nie zapomniana zosta³a wielka godnoæ cz³owieka, jego
prawdziwe powo³anie i jego ostateczne przeznaczenie17.

Nastêpnego dnia, 4 czerwca 1991 r. Ojciec wiêty wyg³aszaj¹c homiliê
w Radomiu na temat V przykazania: Nie zabijaj, powiedzia³ i te s³owa:
16
Por. J. ledzianowski, Ku ma³¿eñstwu w Chrystusowym Kociele..., dz. cyt.,
s. 254255.
17
Jan Pawe³ II, Czy wolno lekkomylnie nara¿aæ polskie rodziny na dalsze
zniszczenia?, LOsservatore Romano, numer specjalny, czerwiec 1991, s. 38.
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Do tego cmentarzyska ofiar ludzkiego okrucieñstwa w naszym stuleciu do³¹cza
siê inny jeszcze wielki cmentarz: cmentarz nie narodzonych, cmentarz bezbronnych, których twarzy nie pozna³a nawet w³asna matka, godz¹c siê lub ulegaj¹c
presji, aby zabrano im ¿ycie, zanim jeszcze siê narodz¹. A przecie¿ ju¿ mia³y to
¿ycie, ju¿ by³y poczête, rozwija³y siê pod sercem swoich matek, nie przeczuwaj¹c
miertelnego zagro¿enia. A kiedy ju¿ to zagro¿enie sta³o siê faktem, te bezbronne
istoty ludzkie usi³owa³y siê broniæ. Aparat filmowy utrwali³ tê rozpaczliw¹ obronê
nie narodzonego dziecka w ³onie matki wobec agresji. Kiedy ogl¹da³em taki
film  i do dzi dnia nie mogê uwolniæ siê od jego pamiêci. Trudno wyobraziæ
sobie dramat straszliwszy w swojej moralnej ludzkiej wymowie.
Korzeñ dramatu  jak¿e bywa on rozleg³y i zró¿nicowany. Jednak¿e pozostaje
i tutaj ta ludzka instancja, te grupy, czasem grupy nacisku, te cia³a ustawodawcze,
które legalizuj¹ pozbawianie ¿ycia cz³owieka nie narodzonego. Czy jest taka
ludzka instancja, czy jest taki parlament, który ma prawo zalegalizowaæ zabójstwo
niewinnej i bezbronnej ludzkiej istoty? Kto ma prawo powiedzieæ: wolno zabijaæ,
nawet trzeba zabijaæ, tam gdzie trzeba najbardziej chroniæ i pomagaæ ¿yciu?
( ) Nie zabijaj, ale raczej przyjmij drugiego cz³owieka jako dar Bo¿y  zw³aszcza
jeli jest to twoje w³asne dziecko.
Nie zabijaj, ale raczej staraj siê pomóc twoim blinim, aby z radoci¹ przyjêli swoje
dziecko, które po ludzku bior¹c  uwa¿aj¹, ¿e pojawi³o siê nie w porê18.

W Warszawie w dniu 9 czerwca 1991 r. wród licznych pozdrowieñ
Ojciec wiêty podmiotowo potraktowa³ dzieci poczête:
Pozdrawiam ka¿d¹ rodzinê. Niech matki w stanie b³ogos³awionym powiedz¹
kiedy swoim dzieciom, ¿e papie¿ pozostawi³ im pozdrowienie i b³ogos³awieñstwo, zanim jeszcze siê narodzi³y.
Pozdrawiam osoby samotne, dzieci, m³odzie¿, ludzi w podesz³ym, wieku, ubogich,
bezrobotnych, tych wszystkich, którzy czuj¹ siê zagro¿eni niepewnoci¹. Serdeczny poca³unek pokoju sk³adam na czole ludzi cierpi¹cych na ciele i duszy,
ludzi chorych, opuszczonych, niepe³nosprawnych. Wy bracia i siostry, poprzez
wasz¹ ofiarê podjêt¹ i z³o¿on¹ Bogu z wiar¹, budujecie w sposób szczególny
Chrystusowy Koció³ 19.

W s³owach tych wyra¿aj¹cych otwartoæ papieskiego serca na wszystkich
rodaków  od poczêcia po schy³ek ich ¿ycia naznaczonego cierpienia i staroci¹  Jan Pawe³ II ogarnia³ ca³e spo³eczeñstwo, integrowa³ Polaków. Broni³
przed wykluczeniem. Zw³aszcza dzieci poczête, które siê jeszcze nie urodzi³y.
Budzi³ sumienia, bo jak g³osi³ na kieleckim lotnisku
kryzys nie omin¹³ rodziny. Powoduje tyle obrazy Boga, jest przyczyn¹ tylu
nieszczêæ i z³a. Dlatego jest przedmiotem szczególnej wra¿liwoci i szczególnej
18
Jan Pawe³ II, Nie zabijaj. Przeciwko uzurpacji Bo¿ej w³adzy nad ¿yciem
i mierci¹, tam¿e, s. 4142.
19
Jan Pawe³ II, Pielgrzymki do Ojczyzny..., dz. cyt., s. 759.
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troski Kocio³a. Za cyframi wszak, za analizami i opisami stoi tu zawsze ¿ywy
cz³owiek, tragedia jego serca, jego ¿ycia, tragedia jego powo³ania. Rozwody
wysoka liczba rozwodów. Trwa³e sk³ócenia i konflikty w wielu rodzinach, a tak¿e
d³ugotrwa³e rozstania na skutek wyjazdu jednego z ma³¿onków za granicê. ( )
Chcia³bym tu zapytaæ tych wszystkich, którzy za tê moralnoæ ma³¿eñsk¹, rodzinn¹ maj¹ odpowiedzialnoæ, tych wszystkich: czy wolno lekkomylnie
nara¿aæ polskie rodziny na dalsze zniszczenie?20

Niestety elity polityczne po tych s³owach Ojca wiêtego w obronie dziecka poczêtego, w obronie rodziny, oficjalnie milcza³y d³ugo, bo osiemnacie
miesiêcy. Dopiero 7 stycznia 1993 r. spo³eczeñstwo polskie otrzyma³o ustawê
od obu parlamentarnych izb  Sejmu i Senatu: O planowaniu rodziny, ochronie
p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoci przerywania ci¹¿y21.
Ustawa ta obowi¹zuje do dnia dzisiejszego i ró¿ni siê od tej z 27 kwietnia
1957 r. tym, ¿e zosta³y zawieszone tzw. wskazania spo³eczne do aborcji, natomiast pozosta³y tzw. wskazania lekarskie i prawne. W drugiej ustawie dopuszcza
siê zabójstwo dziecka, u którego w badaniach prenatalnych zosta³y wykryte
jakie formy niepe³nosprawnoci i niedorozwoju. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ustawa
z 1993 r. w pewnym sensie opiera siê na pogl¹dach K. Bindiga i A. Hochego,
którzy w wydanej ksi¹¿ce w Niemczech Pozwolenie na zakoñczenie ¿ycia
bez wartoci, tworzyli klimat sprzyjaj¹cy medycznemu zabijaniu22 .
Wraz z dniem agresji na Polskê, 1 wrzenia 1939 r. Hitler podpisa³ tajny
jednozdaniowy dokument zezwalaj¹cy na eutanazjê nieuleczalnie chorych, dzieci
upoledzonych, co oznacza³o rozkaz w imiê has³a: Vernichtung von lebensunwerten Leben  Likwidacja ¿ycia niewartego ¿ycia23.
Wiadomo, jakie zbrodnie hitlerowskich Niemiec kryj¹ siê za tym has³em
w czasie drugiej wojny wiatowej: miliony wymordowanych ¯ydów, Polaków,
Cyganów, ludzi z ca³ej Europy, Azji i Afryki. O tych zbrodniach Jan Pawe³ II
mówi³ w Radomiu w dniu 4 czerwca 1991 r. i przestrzegaj¹c nas, g³osi³:
przykazanie «nie zabijaj»  zakaz stanowczy i absolutny, który równoczenie
afirmuje prawo ka¿dego cz³owieka do ¿ycia: od pierwszej chwili poczêcia a¿
do naturalnej mierci. Prawo to w sposób szczególny bierze w obronê ludzi
niewinnych i bezbronnych24.
Niestety, z g³osem Ojca wiêtego w polskim parlamencie siê nie liczono.
Ustawa z 1993 r. dopuszcza zabijanie nie narodzonych dzieci. rodowiska
20
21
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postkomunistyczne i liberalne nadal uprawiaj¹ propagandê i ¿¹daj¹ nieograniczonej prawem (laickim) aborcji.
Papie¿ bola³ nad tym, ¿e w III Rzeczpospolitej dopuszcza siê zabijanie
dzieci nie narodzonych, ¿e gwa³t zadaje siê ludzkim sumieniom na ró¿nych
p³aszczyznach ¿ycia. Swój ból wyrazi³ w 1995 r., gdy z s¹siednich Czech
i Moraw nawiedzi³ nas na krótko w Skoczowie, Bielsko-Bia³ej i w ¯ywcu.
Od podnó¿a Karpat a¿ po Ba³tyk wo³a³:
Pamiêtajmy ten okres zniewolenia sumieñ, okres pogardy dla godnoci cz³owieka,
cierpieñ tylu niewinnych ludzi, którzy w³asnym przekonaniom postanowili byæ
wierni. Pamiêtajmy, jak donios³¹ rolê odegra³ w tamtych trudnych czasach Koció³
jako obroñca praw sumienia  i to nie tylko dla ludzi wierz¹cych! ( ) O tych
czasach, czasach wielkiej próby sumieñ trzeba pamiêtaæ, gdy¿ s¹ one dla nas stale
aktualn¹ przestrog¹ i wezwaniem do czujnoci, aby sumienia Polaków nie uleg³y
demoralizacji, aby nie poddawa³y siê pr¹dom moralnego permisywizmu, aby umia³y
odkryæ wyzwalaj¹cy charakter wskazañ Ewangelii i Bo¿ych przykazañ, aby umia³y
wybieraæ pamiêtaj¹c o Chrystusowej przestrodze: Có¿ bowiem za korzyæ stanowi
dla cz³owieka zyskaæ wiat ca³y, a swoj¹ duszê utraciæ? Bo có¿ mo¿e daæ cz³owiek
w zamian za swoj¹ duszê? (Mt 8,36-37). Wbrew pozorom praw w sumienia trzeba
broniæ tak¿e dzisiaj. Pod has³em tolerancji, w ¿yciu publicznym i w rodkach masowego przekazu szerzy siê nieraz wielka, mo¿e coraz wiêksza nietolerancja25.

Dotyka³a ona w sposób brutalny i wulgarny wiele dzieci, którym nie pozwolono
urodziæ siê i ¿yæ.
W dniu 31 maja 1997 r. Ojciec wiêty przyby³ do Wroc³awia w zwi¹zku
z 46 Miêdzynarodowym Kongresem Eucharystycznym. I w³anie nastêpnego
dnia ze stolicy l¹ska  o czym pisa³em na pocz¹tku  Papie¿ uca³owa³ sercem
i duchem wszystkie dzieci na wiecie, bo przecie¿ 1 czerwca to Dzieñ Dziecka! Za 4 czerwca z prastarego Kalisza wo³a³:
Miar¹ cywilizacji  miar¹ uniwersaln¹, ponadczasow¹, obejmuj¹c¹ wszystkie
kultury  jest jej stosunek do ¿ycia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych,
zas³uguje na miano barbarzyñskiej. Choæby nawet mia³a wielkie osi¹gniêcia
gospodarcze, techniczne, artystyczne, naukowe ( ) Je¿eli Koció³ broni ¿ycia
nie narodzonych to dlatego ¿e pochyla siê tak¿e z mi³oci¹ i trosk¹ nad ka¿d¹
kobiet¹, która ma rodziæ! Ze szczególn¹ mi³oci¹ i trosk¹!
Tu w Kaliszu, gdzie w. Józef, wielki obroñca i troskliwy opiekun ¿ycia Jezusa,
jest czczony w szczególny sposób, pragnê przypomnieæ wam s³owa Matki Teresy
z Kalkuty, skierowane do uczestników Miêdzynarodowej Konferencji ONZ na
temat Zaludniania i Rozwoju, jaka mia³a miejsce w Kairze w 1994 roku:
Mówiê dzi do was z g³êbi serca  do ka¿dego cz³owieka we wszystkich krajach
wiata, ( ) do matek, ojców i dzieci w miastach, miasteczkach i wsiach. Ka¿dy
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z nas jest ( ) tutaj dziêki mi³oci Boga, który nas stworzy³, i naszych rodziców,
którzy nas przyjêli i zechcieli obdarzyæ nas ¿yciem. ¯ycie jest najpiêkniejszym
darem Boga. Dlatego z tak wielkim bólem patrzymy na to, co siê dzieje ( ) w wielu
miejscach wiata: ¿ycie jest umylnie niszczone przez wojnê, przemoc, aborcjê.
A przecie¿ zostalimy stworzeni przez Boga do wy¿szych rzeczy  by kochaæ
i byæ kochanymi (...). Wiele razy powtarzam  i jestem tego pewna, ¿e najwiêkszym
niebezpieczeñstwem zagra¿aj¹cym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Je¿eli matce
wolno zabiæ w³asne dziecko, có¿ mo¿e powstrzymaæ ciebie i mnie, bymy siê wzajemnie nie pozabijali? Jedynym, który ma prawo odebraæ ¿ycie, jest Ten, kto je
stworzy³. Nikt inny nie ma tego prawa: ani matka, ani ojciec, ani lekarz, ¿adna
agencja, ¿adna konferencja i ¿aden rz¹d. ( ) Przera¿a mnie myl o tych wszystkich, którzy zabijaj¹ w³asne sumienie, aby móc dokonaæ aborcji. Po mierci staniemy twarz¹ w twarz z Bogiem. Dawc¹ ¿ycia. Kto wemie odpowiedzialnoæ za miliony i miliony dzieci, którym nie dano szansy na to, by ¿y³y, kocha³y i by³y kochane?
( ) Dziecko jest najpiêkniejszym darem dla rodziny, dla narodu. Nigdy nie odrzucajmy tego daru Bo¿ego  i gdy Ojciec wiêty zakoñczy³ cytowaæ Matkê Teresê,
od siebie powiedzia³:
Drodzy bracia i siostry, b¹dcie solidarni z ¿yciem. W³anie to kierujê do wszystkich moich rodaków bez wzglêdu na przekonania religijne. Do wszystkich ludzi,
nikogo nie wy³¹czaj¹c. Z tego miejsca raz jeszcze powtarzam to, co powiedzia³em
w padzierniku ubieg³ego roku: Naród, który zabija w³asne dzieci, staje siê narodem bez przysz³oci Wierzcie mi, ¿e nie by³o mi ³atwo to powiedzieæ z myl¹
o moim narodzie. Bo ja pragnê dla niego przysz³oci, wspania³ej przysz³oci.
Potrzeba jest przeto powszechna mobilizacja sumieñ i wspólny wysi³ek etyczny,
aby wprowadziæ w czyn wielk¹ strategiê obrony ¿ycia. Dzisiaj wiat sta³ siê aren¹
bitwy o ¿ycie. Trwa walka miêdzy cywilizacj¹ ¿ycia a cywilizacj¹ mierci. Dlatego
tak wa¿ne jest budowanie kultury ¿ycia: tworzenie dzie³ i wzorców kulturowych,
które bêd¹ podkrela³y wielkoæ i godnoæ ludzkiego ¿ycia, zak³adanie instytucji
naukowych i kulturowych, które bêd¹ podkrela³y wielkoæ i godnoæ ludzkiego
¿ycia, zak³adanie instytucji naukowych i owiatowych, które bêd¹ promowa³y
prawdziw¹ wizjê osoby ludzkiej, ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego; tworzenie
rodowisk wcielaj¹cych w praktykê codziennego ¿ycia mi³oæ mi³osiern¹, któr¹
Bóg obdarza ka¿dego cz³owieka, a zw³aszcza cz³owieka cierpi¹cego, s³abego,
ubogiego, nie narodzonego26.

W kilka dni póniej, 7 czerwca 1997 r., Ojciec wiêty z £udmierza pod
Tatrami szczególnego wsparcia udzieli³ rodzinom wielodzietnym w Polsce:
Pragnê równie¿ w sposób szczególny pozdrowiæ Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, które przyby³o tu, aby zawierzyæ Maryi swoje rodzinne, czêsto nie³atwe szczêcie. W dzisiejszym wiecie jestecie wiadkami tego szczêcia, które
wyp³ywa z dzielenia siê mi³oci¹, nawet za cenê wielu wyrzeczeñ. Nie bójcie siê
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dawaæ tego wiadectwa! wiat mo¿e was nie rozumieæ, wiat mo¿e pytaæ, dlaczego nie poszlicie ³atwiejsz¹ drog¹, ale wiat potrzebuje waszego wiadectwa 
wiat potrzebuje waszej mi³oci, waszego pokoju i waszego szczêcia. Niech
Maryja, Opiekunka rodzin, was wspomaga27.

W 1999 r. w czasie d³ugiej i mozolnej pielgrzymki przed Jubileuszem
2000-lecia Narodzin Chrystusa, w dniu 7 czerwca w Toruniu, Papie¿ Polak
raz jeszcze przypomnia³ rodzicom o ich odpowiedzialnoci za wychowanie
dzieci:
Kierujê te s³owa równie¿ do was, drodzy rodzice, którzy jestecie pierwszymi
wychowawcami waszych dzieci. B¹dcie dla nich obrazem Bo¿ej mi³oci i przebaczenia, staraj¹c siê ze wszystkich si³ budowaæ rodzinê zjednoczon¹ i solidarn¹.
Rodzino, to w³anie tobie powierzono misjê o pierwszorzêdnym znaczeniu: masz
uczestniczyæ w budowaniu pokoju, dobra, które jest niezbêdne dla rozwoju
i poszanowania ¿ycia ludzkiego28.

Z kolei 12 czerwca 1999 r. w Sandomierzu Ojciec wiêty wezwa³ nas
do pielêgnacji czystoci serca, zgodnie z Chrystusowym b³ogos³awieñstwem:
B³ogos³awieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl¹daæ bêd¹ (Mt 5,8).
Ostrzega³:
Cywilizacja mierci chce zniszczyæ czystoæ serca. Jedn¹ z metod tego dzia³ania
jest celowe podwa¿enie wartoci tej postawy cz³owieka, któr¹ okrelamy cnot¹
czystoci. Jest to zjawisko szczególnie grone, gdy celem ataku staj¹ siê wra¿liwe
sumienia dzieci i m³odzie¿y. Cywilizacja, która w ten sposób rani lub nawet zabija
prawid³ow¹ relacjê cz³owieka do cz³owieka, jest cywilizacj¹ mierci, bo cz³owiek
nie mo¿e ¿yæ bez prawdziwej mi³oci. ( ) Dzi cywilizacja mierci proponuje wam
 mówi³ Papie¿ do m³odych  miêdzy innymi tak zwan¹ woln¹ mi³oæ. Dochodzi
w tym wypaczeniu mi³oci do profanacji jednej z najbardziej drogich i wiêtych
wartoci, bo rozwi¹z³oæ nie jest ani mi³oci¹, ani wolnoci¹. ( ) Zwracam siê
równie¿ do naszych polskich rodzin  do was, ojcowie i matki. Trzeba, aby rodzina
stanê³a zdecydowanie w obronie czystoci swoich progów domowych, w obronie
godnoci ka¿dej osoby. Strze¿cie waszych rodzin przed pornografi¹, która dzisiaj
pod ró¿nymi postaciami wdziera siê w wiadomoæ cz³owieka, zw³aszcza m³odzie¿y i dzieci29.

Nastêpnego dnia  13 czerwca 1999 r. w czasie liturgii s³owa odprawianej
przed katedr¹ w. Floriana na warszawskiej Pradze  Ojciec wiêty zachêca³
i zaprasza³ polskie rodziny, aby publicznie i razem: rodzice z dzieæmi oddawali
czeæ Bogu przez ofiarê Chrystusa:
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Zwracam siê tu w sposób szczególny do rodziców, aby podtrzymywali i pielêgnowali chrzecijañski zwyczaj uczestniczenia we Mszy wiêtej wspólnie ze swoimi
dzieæmi. Niech ¿ywe bêdzie w sercach dzieci i m³odzie¿y poczucie tego obowi¹zku.
Niech ³aska mi³oci, któr¹ otrzymujemy przyjmuj¹c Eucharystiê, umacnia wiê
rodzinn¹. Niech stanie siê ród³em apostolskiego dynamizmu rodziny chrzecijañskiej30.

Natomiast 14 czerwca w £owiczu, Papie¿ Polak znów wróci³ do problematyki rodzinnej:
Drodzy rodzice, Bóg obdarzy³ was szczególnym powo³aniem. By zachowaæ ¿ycie
ludzkie na ziemi, powo³a³ do istnienia spo³ecznoæ rodzinn¹. To wy jestecie
pierwszymi stró¿ami i opiekunami ¿ycia jeszcze nie narodzonego, ale ju¿ poczêtego. Przyjmijcie dar ¿ycia jako najwiêksz¹ ³askê Boga, jako jego b³ogos³awieñstwo dla rodziny, dla narodu i Kocio³a. Tu z tego miejsca, wo³am do wszystkich
ojców i matek mojej Ojczyzny i ca³ego wiata, do wszystkich ludzi bez wyj¹tku:
ka¿dy cz³owiek poczêty w ³onie matki ma prawo do ¿ycia! ¯ycie ludzkie jest
wiête31.
Poniewa¿ rodzice daj¹ ¿ycie swoim dzieciom, dlatego przys³uguje im prawo do
tego, by byli uznani za pierwszych i g³ównych wychowawców. Oni te¿ maj¹ obowi¹zek stworzenia takiej atmosfery rodzinnej, przepojonej mi³oci¹ i szacunkiem
dla Boga i ludzi, która by sprzyja³a osobistemu i spo³ecznemu wychowaniu dzieci.
Jak¿e wielk¹ rolê ma tu do spe³nienia matka. Dziêki szczególnie g³êbokiej wiêzi,
jaka ³¹czy j¹ z dzieckiem, mo¿e skutecznie zbli¿yæ je do Chrystusa i do Kocio³a.
Zawsze jednak oczekuje na pomoc swojego mê¿a  ojca rodziny.
Drodzy rodzice, dobrze wiecie, ¿e nie jest ³atwo w dzisiejszych czasach stworzyæ
chrzecijañskie warunki potrzebne do wychowania dzieci. Musicie czyniæ wszystko, a¿eby Bóg by³ obecny i czczony w waszych rodzinach. Nie zapominajcie
o wspólnej modlitwie codziennej zw³aszcza wieczornej; O wiêtowaniu niedzieli
i uczestnictwu we Mszy wiêtej niedzielnej. Jestecie dla swoich dzieci pierwszymi nauczycielami modlitwy i cnót chrzecijañskich i nikt was w tym nie mo¿e
zast¹piæ. Zachowujcie religijne zwyczaje i pielêgnujcie tradycjê chrzecijañsk¹,
uczcie wasze dzieci szacunku dla ka¿dego cz³owieka. Niech waszym najwiêkszym
pragnieniem bêdzie wychowanie m³odego pokolenia w ³¹cznoci z Chrystusem
i Kocio³em. Tylko w ten sposób dochowacie wiernoci waszemu powo³aniu
rodzicielskiemu i potrzebom duchowym waszych dzieci32.

W licznych homiliach i przemówieniach, które kierowa³ Jan Pawe³ II do
rodzin polskich w czasie pielgrzymek do Ojczyzny, nie pozostawi³ nigdy
rodziny samej sobie, nie obci¹¿y³ jej ca³kowit¹ odpowiedzialnoci¹, o czym
wiadcz¹ Jego s³owa:
30
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Rodzina nie mo¿e pozostaæ sama w tym odpowiedzialnym obowi¹zku wychowania. Potrzebuje pomocy i oczekuje jej ze strony Kocio³a i pañstwa. Chodzi
tu nie o wyrêczanie rodziny w jej obowi¹zkach, ale o harmonijne zjednoczenie
wszystkich w tym wielkim zadaniu33.

W ostatniej krótkiej  bo tylko trzydniowej pielgrzymce do Ojczyzny
 Papie¿ Polak, bêd¹c ju¿ bardzo cierpi¹cym cz³owiekiem, po wyl¹dowaniu
na lotnisku krakowskim 16 sierpnia 2002 r. powiedzia³:
Witam ponownie Polskê i wszystkich moich rodaków. Czyniê to z tym samym odczuciem wzruszenia i radoci, jakiego doznajê za ka¿dym razem, gdy przybywam do
Ojczyzny. ( ) Pragnê serdecznie powitaæ m³odzie¿, a dzieci przytuliæ do serca. ( )
W szczególny sposób pozdrawiam te¿ dotkniêtych cierpieniem: ludzi chorych,
samotnych, w podesz³ym wieku, ludzi ¿yj¹cych w ubóstwie i niedostatku.
Drodzy Bracia i Siostry!
Niech te trzy dni mojego pobytu w Ojczynie obudz¹ w nas g³êbok¹ wiarê w moc
mi³osierdzia Bo¿ego. Niech zjednocz¹ nas jeszcze bardziej w mi³oci. Niech pobudz¹ do odpowiedzialnoci za ¿ycie ka¿dego cz³owieka i za jego codziennoæ34.

W ostatnim dniu pobytu w Ojczynie, z krakowskich B³oni Jan Pawe³ II
apelowa³ do naszej wra¿liwoci:
Trzeba spojrzenia mi³oci, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utrat¹
pracy, dachu nad g³ow¹, mo¿liwoci godnego utrzymania rodziny, wykszta³cenia
dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba wyobrani mi³osierdzia, aby przyjæ z pomoc¹ dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie, aby nie odwracaæ siê od ch³opca czy dziewczyny, którzy zagubili siê w wiecie
ró¿norakich uzale¿nieñ lub przestêpstwa; aby nieæ radê, pocieszenie, duchowe
i moralne wsparcie tym, którzy podejmuj¹ wewnêtrzn¹ walkê ze z³em. Potrzeba tej
wyobrani wszêdzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wo³aj¹ do Ojca mi³osierdzia:
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Oby dziêki bratniej mi³oci tego
chleba nikomu nie brak³o! 35.

Ojciec wiêty zatroskany o ka¿de dziecko, o ka¿d¹ rodzinê i ka¿dego
cz³owieka na polskiej ziemi, odkry³ przed nami, dlaczego mu tak na Polakach
i Polsce zale¿y:
Oto matka moja i moi bracia. Mo¿e dlatego mówiê tak, jak mówiê, poniewa¿
to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To s¹ moi bracia
i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomylnie podchodzicie do tych
spraw, zrozumcie, ¿e te sprawy nie mog¹ mnie nie obchodziæ, nie mog¹ mnie
nie boleæ36.
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B³ogos³awiony Janie Pawle, nasz Bracie i Rodaku!, b¹d z ka¿dym dzieckiem, z ka¿d¹ rodzin¹ i ka¿dym cz³owiekiem na polskiej ziemi, bo da³e nam
wiadectwo, jak bardzo nas kochasz.
Sommario

LA PAROLA DI DIO SULLA VITA DELLUOMO SIN DALLA

CONCEZIONE FINO ALLA MORTE NATURALE NELLINSEGNAMENTO
DI G IOVANNI PAOLO II AI POLACCHI

Linsegnamento di Giovanni Paolo II e la sua proclamazione della Parola di Dio
diretti esplicitamente ai polacchi sono racchiusi nellarco del tempo dal giugno del
1979 allagosto del 2002.
In questo tempo il Santo Padre con tutta la forza e fermezza indicava la verità
presente nella Rivelazione divina circa il fatto che luomo e la famiglia sono stati pensati da Dio. Il papa difendeva la vita a partire dal suo concepimento fino alla morte
naturale. Sottolineava pure che il luogo proprio dello sviluppo e delleducazione dei
bambini  per volontà di Dio  è costituito da una famiglia composta da padre, madre,
figli, nonni ed altri parenti.
Il papa con tuta la forza si opponeva al divorzio (permesso dallo stato comunista nel 1946) e allaborto (legalizzato dalle autorità communiste nel 1956). Aveva speranza che la legge stabilita dallo stato sarà cambiata in favore alla tutela della vita
e dellintegralità della famiglia in Polonia. Richiamandosi a Cristo  Redentore di ogni
uomo  Giovanni Paolo II lottava per la vita di ogni polacco e per la felicità di tutti.
Diceva che il futuro del mondo e della Polonia passa per la famiglia  tale famiglia
che è stata pensata da Dio.
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