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Spowied� młodych i współczesne problemy mał�e�skie 
 
 W sakramencie pokuty ł�cz� si� w szczególny sposób dwie pro�by skierowane do 
Boga, jakie wypowiadamy w modlitwie Ojcze nasz: Chleba naszego daj nam dzisiaj i odpu�� 
nam nasze winy. Przypominaj� one, �e wszelkie dobro, jakie otrzymujemy, pochodzi od 
Boga. Tylko On jest dobry, a człowiek przed Nim odkrywa siebie w poczuciu winy i długu. 
Odkrywa, �e sam z siebie nie jest zdolny do miło�ci i jej odwzajemniania. Wida� to najlepiej 
na przykładzie celników i grzeszników, którzy przychodzili do Jezusa, aby Go słucha�. 
Chcieli słucha�, gdy� do�wiadczali w Jego przepowiadaniu szczególnego charakteru 
Królestwa Bo�ego: do�wiadczali, �e jest ono dla nich i składa si� tak�e z nich. W podobny 
sposób, dla nas i w pewnym sensie z nas istnieje Ko�ciół. W taki te� sposób istniej� 
sakramenty, gdy� stanowi� one szczególny znak wej�cia człowieka w interpersonaln� relacj� 
z Bogiem. W nich za� Bóg jest Bogiem-dla-nas. Gdyby�my próbowali odseparowa� �wi�to�� 
Boga od grzeszno�ci człowieka, wtedy człowiek nie byłby zdolny do udzielenia odpowiedzi, 
odwołuj�c si� wył�cznie do swoich praw, czy ludzkiej kondycji. To spotkanie człowieka z 
Bogiem jest łask�. Z jednej strony pokazuje otwarto�� Boga (darmowo�� w udzielaniu łaski), 
z drugiej za� potrzeb� otwarto�ci człowieka, ze wzgl�du na brak, jaki on nosi w sobie. 
Sakrament nie jest bowiem nigdy nagrod� „za” (w znaczeniu zasługi)1, lecz jest sposobem 
wsparcia człowieka, by mógł opowiedzie� si� „za” Bogiem. Bez tej łaski nic nie mogliby�my 
uczyni� (por. J 15,5).  
 W prezentowanym artykule – uwzgl�dniaj�c te dwa istotne aspekty: dar i odpowied� – 
skupimy si� na mo�liwo�ci odpowiedzi udzielanej Bogu przez współczesnego człowieka. By 
za� zbada� ow� zdolno�� do odpowiedzi, spróbujemy zbada� kim s� ci, którzy przychodz� po 
dar pojednania, którzy chc� - a cz�sto niestety nie potrafi� - odpowiedzie� Bogu aktem 
pokuty.2 Grupami, którym przyjrzymy si� zatem w sposób szczególny, b�d� ludzie młodzi 
oraz mał�onkowie.  

Powró�my na chwil� do w�tku pojednania. Reconciliatio (ponowne zjednanie) 
pokazuje ju� w punkcie wyj�cia, �e najwi�kszym zadaniem danym człowiekowi przez Boga 
jest wytrwanie w przymierzu z Nim, za� najwi�kszym grzechem, zerwanie tego przymierza.3 
Zerwania upatrujemy jednak nazbyt cz�sto w materii grzechu, zapominaj�c �e podstawow� 
„materi�” sakramentu pokuty jest nawracaj�cy si� człowiek. Ten podmiotowy i osobowy 
aspekt b�dzie motywem przewodnim podejmowanej poni�ej refleksji.  

Pewien ojciec miał dwóch synów (Łk 15, 11). Znamy dobrze t� przypowie��. 
Rozwa�ali�my zapewne niejednokrotnie poruszane w tej perykopie w�tki. Umyka nam mo�e 
jeden: pragnienie przebywania w domu Ojca. Młodszy syn zrezygnował z tego, prosz�c ojca o 
cz��� maj�tku. Jak�e wymownie brzmi ta pro�ba skierowana do Ojca: daj mi cz��� maj�tku… 
Na pozór syn mo�e czu� si� wysłuchany, gdy� to o co prosił, otrzymuje. Przypomina to 
zadowolenie z wysłuchanej modlitwy, na które nie rzadko powołuje si� człowiek w grzechu, 
odbierane jako wola Boga. Pro�ba co prawda została wysłuchana, ale jej owocem nie jest 
                                                
1 Pojednanie jest bowiem darem Boga i Jego inicjatyw� – Jan Paweł II, Adhortacja Reconciliatio et paenitentia, 
7 i 10. 
2 Fundamentalna dla naszej refleksji adhortacja (Reconciliatio et paenitentia), rozpoczyna si� wła�nie od 
nakre�lenia obrazu współczesnego człowieka. Spróbujemy t� refleksj� jeszcze bardziej zaktualizowa�, ze 
szczególnym uwzgl�dnieniem kontekstu polskiego. 
3 Wył�czenie Boga, zerwanie z Bogiem, nieposłusze�stwo wobec Boga: w ci�gu całej ludzkiej historii było 
zawsze i jest grzechem – przejawiaj�c si� w ró�nych formach – który mo�e doj�� a� do zaprzeczenia Boga i Jego 
istnienia […] - Jan Paweł II, Adhortacja Reconciliatio et paenitentia, 14. 
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bynajmniej rado�ci z przymierza, lecz przeciwnie: osamotnienie, izolacja i zamkni�cie.4 W 
historii syna marnotrawnego nie jest najwa�niejszy czas pozostawania poza domem ojca. 
Liczy si� to, �e wraca, nawet nie wa�ne s� motywy powrotu. Istotne jest to, �e zostaje 
przyj�ty przez ojca. Tajemnica ludzkiej nieprawo�ci nie przebiega jednak utartymi �cie�kami 
grzechu. Przykładem tego jest drugi syn. Ewangelia wyrazi jego postaw� w prostych słowach: 
Na to rozgniewał si� i nie chciał wej��; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu (Łk 15,28). 
Drugi syn staje si� niezdolny do uczestnictwa w rado�ci ojca. Nie chce przebywa� w tym 
samym domu, z którego kiedy� odszedł jego brat. Ów drugi syn nie ma na swoim �yciowym 
koncie takiej „materii” grzechu, jak� miał jego brat. Ale – podobnie jak on kiedy� – teraz 
wła�nie ów wierny syn jest niezdolny do wej�cia do domu ojca. Odzywa si� w nim to samo 
pragnienie u�miercenia brata, które kiedy� zago�ciło w sercu Kaina.5 Bez Boga człowiek jest 
bytem ku �mierci, i sam z siebie nikt nie jest w porz�dku wobec Boga. 

W punkcie wyj�cia naszego nawrócenia, Bóg nie oczekuje niczego poza powrotem. A 
czego my oczekujemy od penitenta? Niech to pytanie towarzyszy nam w czasie ka�dej 
spowiedzi, w której my, kapłani, stajemy si� szafarzami Bo�ego miłosierdzia.6     

 
1. Spowied� ludzi młodych 

 
Trudno precyzyjnie wskaza� przedział wiekowy, do którego mo�na by zastosowa� 

okre�lenie „młodzi”. Rezygnuj�c z przytaczania szeregu podziałów i teorii w tym wzgl�dzie, 
przyjm� jako dookre�lenie tej nazwy „adolescencja”. Jest to szczególny okres, w którym 
młody człowiek wchodzi w dorosłe �ycie i próbuje opisa� otaczaj�c� go rzeczywisto�� oraz 
uchwyci� w niej jaki� sens. Wła�nie dlatego, �e jest jeszcze człowiekiem młodym, potrzebuje 
warto�ci, ideałów i autorytetów. Temu okresowi �ycia przypisuje si� trzy zasadnicze 
elementy: jest no�nikiem psychologicznych zmian społecznych, pewnym fenomenem 
kulturowym oraz elementem szeroko poj�tego procesu zmiany pokoleniowej. W tym 
kontek�cie wprowadza si� rozró�nienie na młodzie� i młodo��. Przez młodzie� rozumie si� 
przynale�no�� do pewnej grupy wiekowej, za� przez młodo�� stan, jaki osoby te prze�ywaj�. 7 
Równie� w Dyrektorium ogólnym o katechizacji zauwa�a si�, �e pomi�dzy dorastaniem i 
młodo�ci� trudno ustali� jasne ramy czasowe, gdy� powi�zane s� one z przygotowaniem do 
�ycia dorosłego, ono za� przebiega bardzo indywidualnie u ka�dej z osób.8  

Najpro�ciej mo�na okre�li�, �e okres dorastania (adolescencja) jest tym etapem w 
�yciu człowieka, kiedy dokonuje si� przeobra�enie dziecka w osob� dorosł�, jest to 
równocze�nie ko�cowa faza dzieci�stwa oraz pocz�tek wieku dojrzałego. Czas adolescencji 
obejmuje okres od 12-13 do 18-20 roku �ycia. Na przestrzeni tych kilku lat zachodz� 

                                                
4 Człowiek – ka�dy człowiek – jest tym synem marnotrawnym: owładni�ty pokus� odej�cia od Ojca, by �y� 
niezale�nie; ulegaj�cy pokusie; zawiedziony ow� pustk�, która zafascynowała go jak mira�; samotny, 
zniesławiony, wykorzystany, gdy próbuje zbudowa� �wiat tylko dla siebie […] – Jan Paweł II, Adhortacja 
Reconciliatio et paenitentia, 5. 
5 Por. S. Decloux, L’Esprit Saint viendra sur toi. Retraite de 8 jours à l’écoute de saint Luc, Bruxelles 2002, s. 
41. 
6 Kapłan jest szafarzem, to znaczy sług�, a zarazem roztropnym rozdawc� miłosierdzia Bo�ego […]; dzi�ki 
niemu wierni mog�, we współczesnym Ko�ciele, prze�ywa� moc� Ducha �wi�tego, który jest Panem i daje �ycie, 
chwalebne do�wiadczenie syna marnotrawnego, który wracaj�c do domu ojca jako niewolnik, zostaje przyj�ty i 
odnowiony w swojej synowskiej godno�ci – cytat z prezentacji dokumentu Kongregacji ds. Duchowie�stwa z 9 
marca 2011 roku, Kapłan – szafarz Bo�ego miłosierdzia. Pomoce dla spowiedników i kierowników duchownych, 
tłum. J. Królikowski, Tarnów 2011, s. 5. 
7 Por. E. Moczuk, Zagro�enia współczesnej młodzie�y, w: Młodzie� wobec współczesnych zagro�e�, red. F. 
Kozaczuk, Rzeszów 2003, s. 11-12. 
8 DOK 181. 
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radykalne zmiany psychiczne, fizyczne i emocjonalne, które umo�liwiaj� jednostce podj�cie 
nowych zada� i ról społecznych, wła�ciwych dla człowieka dorosłego.9 

Nie jest to jednak opis wystarczaj�cy. Jak zauwa�a V.E. Frankl, �adna społeczno�� nie 
mo�e �y� na konto poprzedników. W ka�dym pokoleniu ludzkie problemy i propozycje ich 
rozwi�za� powinny by� na nowo dostrzegane, badane i analizowane.10  Podejmiemy zatem 
prób� zbadania i przeanalizowania kilku zmiennych, charakteryzuj�cych współczesn� 
młodzie�. 

 
a) Postawy a wybory moralne młodzie�y 

 
Postawy młodzie�y charakteryzuje tzw. trójczłonowa teoria rozwoju człowieka. 

Uwzgl�dnia ona czynniki wewn�trzne (cechy dziedziczne, wrodzone); czynniki zewn�trzne 
(�rodowiskowe – �rodowisko lokalne, społeczne, kulturowe) oraz czynniki osobowo�ciowe 
(rozumno��, warto�ciowanie, wolno�� wewn�trzna, zdolno�ci twórcze i otwarto�� 
metafizyczna – rozumienie sensu �wiata i �ycia).11  

Kilka lat temu, w pracy magisterskiej12, przygotowywanej pod moim kierunkiem, 
przebadano 150 gimnazjalistów w wieku 13-17 lat. Gimnazja reprezentowały zarówno 
�rodowisko wielkomiejskie, jak równie� małomiasteczkowe. Badania przeprowadzono tak�e 
w gimnazjum katolickim, w celu uwypuklenia zmiennej, jak� jest wiara, by okre�li� jej 
wpływ na postawy i wybory moralne badanej młodzie�y. W gimnazjum katolickim 
stwierdzono, i� proces ugruntowania moralno�ci dokonuje si� szybciej oraz �e młodzie� w 
�yciu moralnym cz��ciej stosuje warto�ciowanie religijne. Znalazło to równie� 
odzwierciedlenie w u�rednionym wyniku dotycz�cym praktyk religijnych. Na pytanie o 
uczestnictwo w niedzielnych mszach �w., w gimnazjum katolickim pozytywnie 
odpowiedziało 92%, za� w pozostałych 65%.  

Niepokój budziły inne elementy wiary. Dla zobrazowania, tylko 10% ankietowanych 
uwa�a modlitw� za codzienn� praktyk� religijn�. Osoby, które si� nie modl� argumentuj� to 
brakiem czasu. W odniesieniu do modlitwy liturgicznej, chłopcom kojarzy si� ona z 
chodzeniem do ko�cioła, dziewcz�tom z odniesieniem do Boga w chwilach trudnych. 
Zauwa�a si� te� pewn� korelacj� pomi�dzy modlitw� a wiar�. Osoby dla których modlitwa 
stanowi czynno�� codzienn�, deklaruj� jednocze�nie gł�bok� wiar�. Je�eli chodzi o tzw. 
autodeklaracj� wiary, 59% stanowi� osoby wierz�ce, 39% osoby raczej wierz�ce, 2% osoby 
raczej lub zdecydowanie niewierz�ce.  

Interesuj�ce były odpowiedzi na pytanie, czym kieruj� si� osoby młode w wyborach 
moralnych: 39% własnym sumieniem i rozeznaniem sytuacji, 30% tym, co przekazali rodzice 
i dziadkowie. Na dekalog i tradycj� religijn� wskazało zaledwie 13% ankietowanych. Ponad 
70% uwa�a, �e nie ma jasnych i niezmiennych kryteriów post�powania, a wybory moralne 
zale�� od sytuacji i subiektywnych norm moralnych. Charakterystyczne jest to, �e po�ród 
autorytetów silnie wpływaj�cych na wybory moralne wymienia si� rodziców i rówie�ników. 
Natomiast instytucje (Ko�ciół, szkoła), jak równie� ich przedstawiciele (ksi��a, nauczyciele) 
nie odgrywaj� w �yciu ludzi młodych wi�kszego znaczenia. 

Po�ród warto�ci uznawanych za szczególnie trudne do realizacji wymieniano prawd� i 
sprawiedliwo��. Dla ponad 70% ankietowanych te warto�ci s� niezrozumiałe i nie podkłada 

                                                
9 E. Goł�bek, Przejawy religijno�ci współczesnej młodzie�y, „Katecheta” 49(2005) nr 4, s. 3. 
10 V.E. Frankl, Nieu�wiadomiony Bóg, tłum. B. Chwede�czuk, Warszawa 1978, s. 73. 
11 J. Pawłowicz, Wpływ autorytetów na wybory człowieka – rozpocz�� na nowo od Chrystusa, „Collectanea 
Theologica” 74(2004) nr 2, s. 186-187. 
12 Badania przywołuj� za A. Hawryluk, Postawy a wybory moralne młodzie�y na podstawie bada� własnych. 
Studium teologicznomoralne, Warszawa 2008 (mps Biblioteka Główna UKSW). W niniejszym tek�cie 
wykorzystałem wyniki bada� zaprezentowane w drugim rozdziale pracy.  
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si� pod nie tre�ci obiektywnych. S� raczej uwa�ane za wzgl�dne. Przeciwnie za�, wolno�� i 
szcz��cie, nie s� uwa�ane za warto�ci trudne do realizacji, ich rozumienie sugeruje jednak 
pewne zaw��enie, na przykład w odniesieniu do wolno�ci, rozumiej� j� jako nieskr�powanie 
w czynach i słowach. 

Odpowiedzi badanych wskazuj� tak�e na pewien relatywizm moralny. Nie musi to 
oznacza� całkowitego porzucenia warto�ci religijnych. Jest raczej zwi�zane z wiekiem 
kształtowania si� zr�bów moralno�ci �wiadomej i rozumnej. W badanej grupie nie ma zbyt 
du�ych rozbie�no�ci pomi�dzy autodeklaracj� wiary a praktykami religijnymi. Zauwa�a si� 
natomiast ró�nic� według płci. Wskazuje ona na dwa sposoby podej�cia do moralno�ci: 
autonomiczn� i heteronomiczn�. Dziewcz�ta cz��ciej odwołuj� si� do własnego sumienia, 
chłopcy za� do zasad wyniesionych z domu rodzinnego. Na przełomie gimnazjum i liceum 
zaczyna si� ju� zauwa�a� coraz bardziej rozd�wi�k pomi�dzy deklarowanymi postawami a 
rzeczywistymi wyborami. Czasem mo�e to rodzi� wra�enie, �e s� to osoby �yj�ce poprawie. 
Przy gł�bszej analizie łatwo si� jednak przekona�, �e one po prostu nauczyły si� mówi� to, co 
dorosły chce usłysze�. 

 
b) Przekaz warto�ci – brak korelacji pomi�dzy rodzin�, szkoł� i pa�stwem 

 
Punktem wyj�cia jest fałszywe zało�enie w odniesieniu do rodziny sugeruj�ce, �e w 

miar� wchodzenia osób - członków rodziny - w �ycie społeczne jej rola si� kurczy. W ten 
sposób zostaj� zanegowane podstawowe funkcje rodziny: przekaz warto�ci kulturowych i 
religijnych, miejsce pierwotnej i wtórnej socjalizacji, miejsce społecznej integracji 
podmiotów oraz miejsce stabilizacji i integracji osoby w społecze�stwie. Innym słabym 
punktem rodziny jest matriarchat. Prowokowany jest on b�d� pozostawaniem samotnej 
kobiety z dzieckiem, b�d� te� coraz bardziej, zwłaszcza w du�ych miastach, �wiadomym 
wyborem �ycia bez ojca. Prowadzi to do tzw. „prawa pragnienia”, gdzie pragnienie staje si� 
powinno�ci�, a w miar� dojrzewania, pragnienia zostaj� przekształcone w subiektywne normy 
moralne. Rodzina jawi si� ci�gle jako szczególne miejsce akceptacji, interioryzacji i 
hierarchizacji warto�ci. Dla młodego człowieka pierwszym i zasadniczym elementem 
hierarchizacji warto�ci jest bowiem drugi człowiek, zwłaszcza osoba bliska. Jednak jak 
pokazuj� badania, rodzina w coraz mniejszym stopniu spełnia t� rol�. Ks. J. Maria�ski 
zauwa�a, �e przyjmuj�c nawet tez� o zasadniczej trwało�ci postaw i zachowa� religijnych i 
moralnych w rodzinie polskiej, nale�y podkre�li�, �e przestała ona by� jedynym �rodowiskiem 
społecznym i normatywnym, do którego „wpisana” jest jednostka. Rodzina ma równie� wiele 
cech spójnych i mieszanych. Nie mo�na mówi� o jej niepodwa�alnym charakterze religijnym 
czy moralnym jako o pewnym fakcie dokonanym.13 

Z kolei szkoła nie spełnia swojej roli w przekazie warto�ci z powodu kryzysu edukacji 
i spadku autorytetu nauczyciela oraz rozmycia warto�ci, na których powinna opiera� si� 
edukacja. Co prawda, szkoła jest zobowi�zana do zapewnienia wychowania i nauczania dzieci 
zgodnie z przekonaniami religijnymi, �wiatopogl�dowymi i pedagogicznymi rodziców, 
problemem pozostaje jednak troch� naiwne oczekiwanie rodziców, �e to przede wszystkim 
szkoła jest odpowiedzialna za przekaz warto�ci. Warto stawia� rodzicom pytanie, czy 
kiedykolwiek sprawdzili do jakiego systemu warto�ci odwołuje si� szkoła w wychowaniu ich 
dzieci. 

Pa�stwo, jako instytucja, odwołuje si� z kolei do kryterium laicko�ci i neutralno�ci 
�wiatopogl�dowej. Spełnia ono jednak rol� słu�ebn� wobec obywateli, czego przykładem 
mo�e by� problematyka ustanowienia dnia kultu. Pa�stwo nie ustanawia bowiem dnia 
�wi�tecznego (w aspekcie religijnym), lecz zapewnia mu ochron�. Ka�de przekroczenie tej 

                                                
13 J. Maria�ski, Kryzys moralny czy transformacja warto�ci? Studium socjologiczne, Lublin 2001, s. 322n. 
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granicy, bardziej pokazuje słabo�� pa�stwa ni� jego �wiecki charakter.14 Podobnie mo�na 
odnie�� to do warto�ci rodziny według tradycyjnego modelu, zapewnionego w Konstytucji 
RP. Jednak egzekwowanie tej warto�ci pozostawia wiele do �yczenia. Z powy�szego wynika, 
�e szczególn� rol� w przekazie warto�ci ma do odegrania Ko�ciół, katechizacja oraz grupy 
modlitewne. Bez w�tpienia, nie wychowa si� człowieka młodego wył�cznie w sakramencie 
pokuty, ale jest on szans� dla wła�ciwego zdiagnozowania stanu ducha młodego pokolenia. 

 
c) Wychowanie do wła�ciwie poj�tej płciowo�ci 

 
W dokumencie Papieskiej Rady ds. Rodziny, Ludzka płciowo��: prawda i znaczenie 

podkre�la si�, i� w przeszło�ci nie była przekazywana wyra�nie funkcja seksualna. Nie 
oznacza to, i� takiej formacji nie było. Zawierała si� ona w ogólnej kulturze, ta za� była 
przenikni�ta szacunkiem dla podstawowych warto�ci.15 W ostatnich dziesi�tkach lat zauwa�a 
si� z kolei dwie skrajne tendencje: banalizowanie i „diabolizowanie” problemu. 
Fundamentalne dla zrozumienia ludzkiej seksualno�ci jest wła�ciwe uj�cie miło�ci. Jest ona 
darem Boga, a jednocze�nie cennym �ródłem daru z siebie. Człowiek jest powołany z miło�ci 
i do miło�ci. Miło�� za� obejmuje całego człowieka, tak�e jego ciało. Aspekt cielesny jest 
istotny do tego stopnia, �e Jan Paweł II w adhortacji Familiaris consortio wyraził to w 
nast�puj�cy sposób: Miło�� ludzka obejmuje równie� ciało, a ciało wyra�a równie� miło�� 
duchow�.16 

Aby wychowa� młodego człowieka do wła�ciwego pojmowania płciowo�ci wa�ne s� 
cztery zasady17: 

1. Ka�de dziecko jest osob� jedyn� i niepowtarzaln� i powinno otrzyma� 
indywidualn� formacj�. W Familiaris consortio nazwie si� to „m�drym 
rozpoznaniem”, do którego prawa nikt nie mo�e pozbawi� rodziców dziecka.18 
W dokumencie Ludzka płciowo��… zwraca si� uwag� na fakt, �e powinno si� 
w dialogu z dzieckiem zachowa� naturalny zwi�zek płci. Oznacza to, �e matka 
powinna rozmawia� z córk�, ojciec z synem. W wypadku braku obojga 
rodziców – powinno si� to czyni� ze szczególn� delikatno�ci�, a w 
przypadkach szczególnie intymnych, zwróci� si� do zaufanej osoby tej samej 
płci. Jak za� ma mówi� o tych sprawach kapłan w konfesjonale, jak zadawa� 
pytania, by z jednej strony nie wdziera� si� w jeszcze delikatn� sfer� 
intymno�ci człowieka, z drugiej za�, by zb�dnymi pytaniami nie rozbudza� 
młodzie�czej ciekawo�ci? 

2. Wszystkie przekazywane młodym wyja�nienia zawsze powinny posiada� 
wymiar moralny. Wa�ne jest stawianie akcentu na dar, nie za� na prawo. 
Ukazywa� warto�ci w sensie pozytywnym, nie za� uczy� zakazów i nakazów 
strzeg�cych warto�ci. W wychowaniu, podobnie jak w konfesjonale, młody 
człowiek musi do�wiadczy� miło�ci zatroskanej o dobro, nie za� nagan lub 
polece�, które w �wiadomo�ci młodego człowieka brzmi� jak ostrze�enie 
przed nast�pstwami społecznymi albo opini� publiczn�. Młody człowiek szuka 
w konfesjonale przede wszystkim pokoju i nadziei. 

                                                
14 Por. M. Toso, �wiecko�� pa�stwa. Laicyzm i prawo naturalne, tłum. J. Merecki, „Społecze�stwo” 12(2002) nr 
3-4 (49-50), s. 467-468. 
15 Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowo��: prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie 
(8.12.1995), Łomianki 1996, nr 1. 
16 Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio, 21. 
17 Ludzka płciowo��, dz. cyt., nr 65-76. 
18 Familiaris consortio, nr 37. 
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3. Wychowanie do czysto�ci i stosowane informacje na temat ludzkiej płciowo�ci 
powinny by� udzielane w szerszym kontek�cie wychowania do miło�ci. Nie 
wystarczy czysta informacja czy tzw. obiektywny przekaz. Potrzebna jest 
realna pomoc w rozwoju, pomoc, któr� nazwałbym towarzyszeniem. Nie 
wystarczy do młodego człowieka mówi�, trzeba z nim by�. Chodzi o to, by 
ukaza� młodemu człowiekowi, �e czysto�� w ka�dym stanie jest mo�liwa i 
mo�e rodzi� rado��. Istotnymi pomocami mog� by�: grupy modlitewne, 
otwarcie na działalno�� charytatywn�, grupy sportowe, muzyczne. 
Osamotnionego człowieka konfesjonał nie mo�e osamotni� jeszcze bardziej. 
Nie mo�na si� ba� wchodzenia w relacje pozasakramentalne. Młody człowiek 
jest coraz mniej zdolny do realizacji zalece� w pojedynk�. Nie wyzwoli z 
ró�nych uwikła�, kiedy nie znajdzie wsparcia w rodzinie, grupie rówie�niczej. 
Gdyby wi�c proponowa� sakrament pokuty odseparowany od realnych 
problemów młodego człowieka, wtedy nie odniesie on wła�ciwego skutku. To 
wła�nie oznacza rozeznanie „sytuacji sakramentalnej”. 

4. Wa�n� kwesti� jest tak�e odpowiednia informacja. Powinno si� j� 
przekazywa� z najwi�ksz� delikatno�ci�, w sposób jasny i we wła�ciwym 
czasie. Informacja nie mo�e by� wyra�ona ani w sposób zbyt dosadny, ani te� 
nazbyt ogólnikowy. Z kolei opó�nianie tych informacji w czasie rodzi w 
młodej osobie niezdrow� ciekawo��. Sakrament pokuty nie jest najlepszym 
miejscem do przekazywania w sposób rozbudowany i uporz�dkowany szeroko 
poj�tej informacji w dziedzinie seksualno�ci. Ale jest to niew�tpliwie cenne 
miejsce, słu��ce do wskazywania docelowych miejsc, gdzie młody człowiek 
mo�e uzyska� wła�ciw� informacj�, wsparcie, wspólnot�.  

 
d) Antykoncepcja przedmał�e�ska 
 
W tym miejscu pragn� nieco rozwin�� ostatni z czterech przywołanych punktów. 

Odwołam si� do kolejnych bada� przeprowadzonych pod moim kierunkiem.19 Ukazały one, 
�e cz��� postaw wobec antykoncepcji wynika wła�nie z niewła�ciwie wykorzystanych czy 
wr�cz zaniedbanych �rodków dydaktycznych, wychowawczych i duszpasterskich.  

Gdyby�my spróbowali zdefiniowa� antykoncepcj�, mo�na by j� wyrazi� jako stałe lub 
czasowe obezpłodnienie, m��czyzny lub kobiety, które ma na celu nie dopu�ci� do pocz�cia 
dziecka. �wiadomie rezygnuj� z omawiania rodzajów i metod antykoncepcji. Chciałbym 
skupi� si� na jednym aspekcie, w moim rozumieniu szczególnie istotnym w konfesjonale. 
Wydaje si�, �e najgorszym ze sposobów ukazywania niemoralnego charakteru antykoncepcji 
jest argument ze szkodliwo�ci dla zdrowia. Dzisiejszy przemysł antykoncepcyjny zd��a 
bowiem w tym kierunku, by zminimalizowa� negatywne skutki stosowania antykoncepcji (w 
podobnym duchu argumentowano kiedy� niemoralno�� in vitro). Jest to oczywi�cie wa�ny 
argument, ale nie najwa�niejszy. O wiele bardziej istotne jest osadzenie problematyki 
antykoncepcji w kontek�cie powołania człowieka do �wi�to�ci, do czysto�ci, do mał�e�stwa i 
rodziny. Je�li bowiem medycyna doprowadzi do zredukowania szkodliwo�ci stosowanych 
�rodków do minimum, czy b�dzie to oznaczało, �e zmniejszyło si� moralne zło ich 
stosowania? 

Kilka słów o wynikach wspomnianych powy�ej bada�. Zostały one przeprowadzone 
w�ród katolików (co z cał� moc� podkre�lam), w ramach przygotowania do sakramentu 
mał�e�stwa. W badaniach wzi�to pod uwag� zarówno przygotowanie metod� tradycyjn�, jak 
równie� według tzw. metod dialogicznych. Przebadano zarówno stosunek do antykoncepcji, 
                                                
19 J. Winiarska, Stosunek do antykoncepcji osób przygotowuj�cych si� do mał�e�stwa na podstawie bada� 
własnych, Warszawa 2008 (mps Biblioteka Główna UKSW). 



7 
 

jak te� do naturalnego planowania rodziny. 47%  badanych nie uznawało antykoncepcji za 
moralne zło, 40% deklarowało, �e antykoncepcja b�dzie stałym elementem ich współ�ycia 
seksualnego.20 Tylko 8% oceniło antykoncepcj� jako moralnie niedopuszczaln�, za� 10% 
deklarowało stosowanie wył�cznie naturalnych metod. Wynik był zaskakuj�cy, gdy� 
zestawiaj�c te wyniki z wynikami ankiet przeprowadzanych w�ród osób niewierz�cych, nie 
odbiegaj� one zbytnio od siebie. Gdyby zatem konsekwentnie przyj�� nauczanie Ko�cioła na 
temat planowania rodziny i te wyniki, mo�na by postawi� pytanie, czy nie mamy do czynienia 
z jak�� „milcz�c� schizm�”?21 

Wydaje si�, �e w ocenie nie mo�na pomin�� faktu, �e czym innym jest „w�tpienie w 
wierze”, czym innym za� „w�tpliwo�ci w wierze”.22 Do tego nale�ałoby jeszcze dorzuci� 
problem ignorancji, cz�sto nie do ko�ca zawinionej przez młodych ludzi. Na pytanie o 
stosowanie antykoncepcji po zawarciu mał�e�stwa wyniki ró�niły si� w zale�no�ci od metody 
przygotowania do mał�e�stwa. W grupie tradycyjnej stosowanie �rodków (regularnie b�d� 
sporadycznie) deklarowało ponad 90%, za� w grupie dialogowej o 20% mniej.  

W odniesieniu do metod naturalnych 29% badanych miało do niej stosunek 
pozytywny, przy 27% osób maj�cych stosunek zdecydowanie negatywny. Na podstawie 
bada� zrodziło si� pytanie: dlaczego nawet osoby deklaruj�ce pozytywny stosunek do 
naturalnych metod nie wykluczaj� stosowania antykoncepcji? Odpowiedzi przewa�ały dwie: 
brak wiary w skuteczno�� metod naturalnych oraz łatwo�� stosowania antykoncepcji.23 

W ramach bada� postawiono równie� pytania dotycz�ce wspólnego zamieszkiwania 
młodych przed �lubem.24 Tylko 15% uwa�ało, i� współ�ycie seksualne zarezerwowane jest 
wył�cznie dla mał�onków. 52% badanych uznawało je za moralne, je�li partnerem jest 
przyszły współmał�onek. Na gł�bok� ignorancj� ankietowanych w tym wzgl�dzie wskazuje 
powoływanie si� na tzw. „dopasowanie” przed �lubem. Z naukowego punktu widzenia nie ma 
to najmniejszego uzasadnienia.25  

Co wynika z tego dla praktyki konfesjonału? Najpierw konstatacja, �e pierwotnie 
postawiona hipoteza o wpływie wiary na stosunek do antykoncepcji w badanej grupie nie 
znalazła uzasadnienia. Po drugie, je�li w konfesjonale nie dokona si� próby powi�zania 
seksualno�ci z miło�ci� jako darem, najpierw Boga, potem siebie dla drugiego człowieka, 
pozostawanie na poziomie szkodliwo�ci, przekraczania norm czy wzbudzania poczucia 
grzeszno�ci i winy na niewiele si� zda. 

 
e) Wspólne zamieszkiwanie przed �lubem26 

 
Nale�y zauwa�y�, �e w adhortacji Jana Pawła II Familiaris consortio nie mówi si� 

wprost o zamieszkiwaniu przed �lubem. Rozwa�a si� problem mał�e�stw na prób� (FC 80), 
wolnych zwi�zków (FC 81). Nie oznacza to jednak problemu zatrzymania rozgrzeszenia czy 
nie dopuszczania do Komunii �w. Problem ten pojawia si� dopiero w odniesieniu do osób 
zwi�zanych �lubem cywilnym (FC 82), �yj�cych w separacji czy rozwiedzionych, którzy nie 
zawarli nowego mał�e�stwa (FC 83) oraz rozwiedzionych, którzy zawarli nowy zwi�zek (FC 
84).  

                                                
20 Tam�e, s. 131. 
21 Ks. J. Prusak SJ, Milcz�ca schizma, „Tygodnik Powszechny” nr 29 (2008). Pragn� zauwa�y�, i� nie podzielam 
wi�kszo�ci argumentów przywołanych przez autora. Wydaje si� jednak, �e samo postawienie problemu było 
bardzo istotne.  
22 S. Olejnik, Teologia moralna fundamentalna, Włocławek 1998, s. 247. 
23 J. Winiarska, dz. cyt., s. 140. 
24 Tam�e, s. 142n. 
25 W. Gasidło, Z zagadnie� etyki mał�e�skiej i rodzinnej, Kraków 1994, s. 57. 
26 Szerzej na ten temat w artykule A. Bartoszka, Wspólne zamieszkiwanie przed �lubem a sakrament pokuty, w: 
Sakrament pokuty wobec problemów współczesno�ci, red. K. Glombik, Opole 2011, s. 263-180. 
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Nale�y przywoła� kilka danych statystycznych, �eby uchwyci� skal� zjawiska w 
Polsce. Spis powszechny z roku 1978 wykazał, �e istniało 90 tys. takich par, co stanowiło 1% 
wszystkich zwi�zków. W 1988 r. było ju� 125 tys. takich par, za� w 1995 r. 155 tys. W 2002 
roku było ju� 198 tys. par.27 Nie mamy jeszcze dokładnych danych spisu z 2011 roku. Na 
podstawie bada� szcz�tkowych mo�na jednak zało�y�, �e b�dzie to tendencja rosn�ca. W 
materiale Sekcji Analiz Demograficznych Komitetu Nauk Demograficznych PAN, na pytanie 
o stosunek do zwi�zków niezalegalizowanych akceptacj� wyra�a 49,50%, toleruje 35,80%, 
za� tylko 14% nie toleruje.28 Natomiast na to samo pytanie postawione studentom, akceptacj� 
wyraziło ju� ponad 63% ankietowanych.29 Warto jednak zauwa�y�, �e w zestawieniu: wie�, 
małe miasto, �rednie miasto, du�e miasto wyniki nie zaskakuj� (odpowiednio 40,8%, 44,3%, 
52,1%, 60,09%). Zaskakuj� natomiast wyniki w odniesieniu do tolerancji wobec takich 
zwi�zków: wie� i małe miasto 39,7%, �rednie miasto 36,3%, du�e miasto 28,2%. Oznacza to, 
�e w �rodowisku wiejskim i małomiasteczkowym nie jeste�my jeszcze na etapie pełnej 
akceptacji, wzrasta natomiast tolerowanie tego stanu rzeczy. W �rednich i du�ych miastach 
spada liczba osób toleruj�cych, gdy� wzrosła liczba osób akceptuj�cych.30 Podobnie wygl�da 
sytuacja w zestawieniu z wiar�. Gł�boko wierz�cy akceptuj� w najmniejszym stopniu, potem 
raczej wierz�cy, oboj�tni i niewierz�cy. Natomiast w odniesieniu do tolerowania tego sposobu 
�ycia – raczej wierz�cy akceptuj� bardziej ni� oboj�tni religijnie (odpowiednio 46,7% do 
36,8%).31 

W ocenie moralnej zjawiska nale�y uwzgl�dni� dwa aspekty: nierz�d i okazj� do 
grzechu. KKK 2353 przez nierz�d rozumie współ�ycie wolnego m��czyzny i wolnej kobiety. 
Jest on oceniany jako stoj�cy w powa�nej sprzeczno�ci z godno�ci� osoby ludzkiej i jej 
płciowo�ci oraz powoduj�cy zgorszenie i deprawacj� młodzie�y. W Familiaris consortio (FC 
80) po�ród konsekwencji takiego stanu rzeczy papie� wymienia mi�dzy innymi „pozbawienie 
łaski sakramentalnej”. Rodzi si� pytanie, czy rozumie� to w�sko – brak łaski sakramentu 
mał�e�stwa, czy te� szeroko, jako brak łaski u�wi�caj�cej pozbawiaj�cej Komunii �w.?32 W 
odniesieniu do okazji do grzechu, nale�ałoby doprecyzowa� co oznacza w poszczególnych 
sytuacjach „wspólne zamieszkanie” i na ile jest lub nie jest „stał� okazj� do grzechu”. To 
bowiem rzutuje na tre�� pełnego postanowienia poprawy. Czy wystarczy bowiem szczera 
gotowo�� (charakter deklaratywny) czy te� potrzeba realnego i skutecznego oddalenia okazji 
do grzechu? Cz��� spowiedników opowiada si� za wystarczalno�ci� deklaracji o rezygnacji ze 
współ�ycia, obwarowuj�c to koniecznym zobowi�zaniem do nieprzyst�powania do Komunii 
�w. we wspólnocie, w której znany jest fakt kohabitacji. Je�li ju� wybierze si� tak� form� 
rozstrzygni�cia, jako minimum nale�ałoby pouczy� te osoby, i� łaski udziela si� ze wzgl�du 
na zadeklarowan� wstrzemi��liwo�� w celu umocnienia woli wytrwania w niej na drodze do 
�ycia mał�e�skiego, nie zaciemniaj�c przy tym katolickiej nauki o mał�e�stwie (ks. A. 
Bartoszek).33 

Pozostaje kwestia dodatkowych pyta� przy spowiedzi młodych ludzi wyznaj�cych 
grzech współ�ycia przedmał�e�skiego. Wydaje si�, i� norma Soboru Trydenckiego (wyzna� 
grzechy ci��kie co do rodzaju i ilo�ci), pozwala spowiednikowi na wła�ciw� ocen�, czy mo�e 
zachodzi� problem wspólnego zamieszkiwania przed �lubem czy te� nie. Je�li natomiast 
zachodzi konieczno�� odmowy rozgrzeszenia wydaje si�, �e nie nale�y zostawia� takiej osoby 
samej sobie – nie zapowiada to bowiem ani zmiany �ycia, ani te� powrotu do �ycia w łasce 
                                                
27 K. Slany, Alternatywne formy �ycia mał�e�sko-rodzinnego w ponowoczesnym �wiecie, Kraków 2002, s. 182. 
Kolejne dane na podstawie NSP z 2002 roku. 
28 http://www.ae.krakow.pl/~demograf/Publikacje/SAD18.pdf , s. 26 (archiwum autora 23.01.2012). 
29 Tam�e. 
30 Tam�e, s. 27. 
31 Tam�e, s. 28. 
32 A. Bartoszek, Wspólne zamieszkiwanie przed �lubem a sakrament pokuty, dz. cyt. s. 267. 
33 Tam�e, s. 272-273. 



9 
 

u�wi�caj�cej. Odmowie rozgrzeszenia powinna towarzyszy� jednocze�nie troska 
duszpasterska (propozycja wspólnoty ko�cielnej, czy te� jakiej� formy towarzyszenia 
duchowego). Zasadnicz� spraw� wydaje si� zabieganie o umocnienie wiary penitenta. Jak 
pokazały przywołane statystyki, prawdziwy opór wobec kohabitacji przejawiaj� tylko osoby 
gł�boko wierz�ce, natomiast sytuacja „raczej wierz�cych” sprzyja tolerowaniu tej formy 
współ�ycia, co w dłu�szej perspektywie prowadzi do jej rzeczywistej akceptacji.  

 
2. Spowied� mał�onków 

 
a) Antykoncepcja w mał�e�stwie 
 
Wydaje si�, �e w ocenie postawy antykoncepcyjnej nie mo�na pomin�� sfery 

motywacyjnej. Nie zmienia to obiektywnej oceny antykoncepcji, mo�e mie� natomiast wpływ 
na subiektywn� odpowiedzialno�� konkretnej osoby. 	ródłem dla tej cz��ci refleksji b�dzie 
dokument Papieskiej Rady ds. Rodziny, Vademecum dla spowiedników o niektórych 
zagadnieniach moralnych dotycz�cych �ycia mał�e�skiego.34 Ju� we wst�pie czytamy: 
Antykoncepcja, przeciwstawiaj�c si� bezpo�rednio przekazywaniu �ycia, zdradza i fałszuje 
miło�� poj�t� jako dar, stosowny dla mał�e�skiej jedno�ci, zdradza i fałszuje „warto�� 
całkowitego daru z siebie” i sprzeciwia si� planowi Bo�ej Miło�ci, w którym mał�onkowie 
uczestnicz�.35 Oznacza to, �e problem antykoncepcji nale�y rozpatrywa� w szerszej i gł�bszej 
perspektywie miło�ci jako daru. W tym sensie antykoncepcja jest zawsze czynem 
wewn�trznie złym (semper et pro semper). Uderza bowiem w czysto�� mał�e�sk�, w dobro 
przekazywania �ycia, we wzajemny dar mał�onków z siebie. Wreszcie rani prawdziw� miło�� 
i neguje suwerenn� rol� Boga w przekazywaniu �ycia.36 Nale�y jednocze�nie zauwa�y�, co 
niestety czasem jest pomijane równie� w naszym nauczaniu, �e �rodki wczesnoporonne w 
odró�nieniu od klasycznej antykoncepcji, stanowi� specyficzne i powa�niejsze zło moralne, 
uniemo�liwiaj�ce zagnie�d�enie si� embrionu dopiero co zapłodnionego.37  

A jednak dokument, ze wzgl�dów pastoralnych, dopuszcza pewn� „luk�” 
interpretacyjn�. Argumentacja jest nast�puj�ca: kapłan musi pami�ta�, �e sakrament pokuty 
został ustanowiony dla grzeszników, którzy przychodz�c do sakramentu wykazuj� dobr� wol� 
pojednania si� z Bogiem. Spowiednik jest obowi�zany upomnie� penitentów co do 
wykrocze� z istoty swej ci��kich i wpłyn��, by zapragn�li uzyska� rozgrzeszenie i Bo�e 
przebaczenie, z postanowieniem poprawy post�powania. Jednak jak czytamy dalej, przypadek 
powtórzenia grzechów antykoncepcji, nie jest powodem, samym w sobie wystarczaj�cym, do 
odmówienia rozgrzeszenia, nale�y go jednak odmówi�, je�li brakuje dostatecznej skruchy albo 
postanowienia poprawy wykluczaj�cej ponowny upadek.38 Warto tu przywoła� fundamentalny 
wymóg zwi�zany ze spowiedzi�, i� �al i postanowienie musz� by� aktualne. Oznacza to, �e 
musz� wyklucza� w danym momencie powrót do grzechu, sam za� powrót do grzechu w 
przyszło�ci nie podwa�a aktualnie uzyskanego rozgrzeszenia.  

Pojawia si� jednak problem współdziałania w grzechu współmał�onka. Nale�y tu 
odró�ni� współdziałanie dobrowolne i z rozmysłem powoduj�ce ubezpłodnienie aktu 
mał�e�skiego od przemocy lub niesprawiedliwego przymusu ze strony jednego ze 
współmał�onków. Takie współdziałanie mo�e by� godziwe, gdy zachodz� równocze�nie trzy 
warunki: 

1) Działanie mał�onka współdziałaj�cego nie jest ju� samo w sobie niegodziwe; 

                                                
34 Watykan, 12 lutego 1997, polskie wydanie ISNaR, Łomianki 1997. 
35 Tam�e, nr 3. 
36 Humanae vitae, numery 14/3-4. 
37 Vademecum dla spowiedników, nr 5. 
38 Tam�e, nr 3. Wskazania pastoralne dla spowiedników (5). 



10 
 

2) Istniej� proporcjonalnie powa�ne motywy dla podj�cia współdziałania w 
grzechu współmał�onka; 

3) Próbuje si� pomóc współmał�onkowi (cierpliwie, przez modlitw�, z miło�ci�, 
przez dialog; nie koniecznie w tym momencie ani przy ka�dej sposobno�ci), 
aby zaprzestał takiego post�powania.39 

Jednocze�nie podkre�la si� w dokumencie, i� nie dotyczy to sytuacji stosowania 
�rodków wczesnoporonnych, wtedy współudział nie jest nigdy dopuszczalny.40 W odniesieniu 
do pierwszego z przywołanych punktów, chodzi o sytuacj�, w której jedno z mał�onków 
raczej znosi ni� popełnia grzech. Wa�ne s� dwa dopowiedzenia: dokonuje tego wbrew 
własnej woli i z wa�nego powodu. Jest te� dopowiedziany motyw: byleby nie zaniedbała 
obowi�zku miło�ci bli�niego oraz starała si� drug� stron� odwie�� od grzechu.41 

Do czego odwołujemy si� w takiej sytuacji? Wraca tu nieco szerzej perspektywa 
ekonomii zbawczej, która rozgrywa si� pomi�dzy ludzk� słabo�ci� a Bo�ym miłosierdziem. 
Poza tym wa�ne jest tzw. prawo stopniowo�ci. Polega ono na tym, �e lepiej jest pozostawi� 
penitenta w dobrej wierze, w przypadku bł�du pochodz�cego z ignorancji subiektywnie 
niepokonalnej [penitent pozytywnie usposobiony do �ycia według wiary, nie zmieniłby swego 
post�powania, co wi�cej, wszedłby na drog� grzechu formalnego].42 Mo�na dopowiedzie�, �e 
ł�cz� si� tu ignorancja subiektywnie niepokonalna i zaniedbania instytucjonalne w formacji 
sumienia w aspekcie czysto�ci mał�e�skiej (poziom katechezy, duszpasterstwa, sytuacja 
rodziny i �rodowiska wychowawczego). Do niemo�liwego bowiem nikt nie jest zobowi�zany. 

 
b) Zapłodnienie „in vitro” 

 
W perspektywie daru miło�ci i �ycia nale�y wykluczy� wszelkie techniki sztucznego 

zapłodnienia, zarówno homologicznego, jak i heterologicznego. Przez „sztuczne 
przekazywanie �ycia" lub „sztuczne zapłodnienie" rozumie si� tutaj ró�ne metody techniczne 
podj�te dla uzyskania pocz�cia ludzkiego w inny sposób ni� przez stosunek płciowy 
m��czyzny z kobiet�.43 Wyj�tek stanowi takie działanie, w którym �rodek techniczny nie 
zast�puje aktu mał�e�skiego, lecz ułatwia i pomaga w osi�gni�ciu jego naturalnego celu.44 

Mówi�c o technice in vitro, dokumenty Ko�cioła ł�cz� j� z zamierzonym niszczeniem 
embrionów. W odpowiedzi, zwolennicy in vitro usprawiedliwiaj� to cz��ciowo jeszcze 
niedoskonał� technik�. Jednak obserwuj�c kierunek rozwoju bada� w tym wzgl�dzie nale�y 
zauwa�y�, �e ma si� na celu bardziej osi�gni�cie lepszych rezultatów, je�eli chodzi o procent 
urodzonych dzieci, ni� prawo do �ycia ka�dego pojedynczego embrionu.45 Nie mo�na ulega� 
zatem logice subiektywnego pragnienia, czy naciskom ekonomicznym. W dokumencie 
„Dignitas personae” czytamy: wobec instrumentalnego traktowania istoty ludzkiej w stadium 
embrionalnym trzeba powtarza�, �e „miło�� Bo�a nie robi ró�nicy mi�dzy nowo pocz�t� 
istot�, b�d�c� jeszcze w łonie matki, a dzieckiem, młodzie�cem, człowiekiem dojrzałym czy 
starszym.46 W porz�dku ogólnym zasada ta jest niekwestionowana. Cz�sto stawia si� jednak 
pytanie, w jaki sposób ma post�pi� spowiednik wobec penitenta, który skorzystał z metody in 

                                                
39 Tam�e, punkt 13. 
40 Jan Paweł II, Evangelium vitae, 74/2. 
41 Pius XI, Casti Connubi, n. II.1/16. 
42 Vademecum dla spowiedników, nr 8. 
43 Kongregacja Nauki Wiary, Donum vitae. Instrukcja o szacunku dla rodz�cego si� �ycia ludzkiego i o godno�ci 
jego przekazywania (22.02.1987), w: W trosce o �ycie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, Tarnów 1998, 
(s.360n), II, 1. 
44 Tam�e, VI, 1. 
45 Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae, dotycz�ca niektórych problemów bioetycznych 
(8.09.2008), wyd. pol., Tarnów 2008, nr 14. 
46 Tam�e, nr 16. 
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vitro i tym samym bierze odpowiedzialno�� za tzw. embriony nadliczbowe. W ostatnim 
czasie Penitencjaria Apostolska udzieliła odpowiedzi w tym wzgl�dzie na zapytanie 
skierowane przez jednego ze spowiedników z Polski. Z oczywistych wzgl�dów pomijam 
szczegółow� odpowied� Penitencjarii, gdy� była ona udzielona na konkretny casus sumienia. 
Dla szerokiego grona spowiedników istotna jest ta cz��� odpowiedzi, która dotyczy 
udzielenia rozgrzeszenia, b�d� jego odmowy. Penitencjaria zauwa�aj�c „sytuacj� 
niesprawiedliwo�ci w istocie nieodwracaln�” (por. Dignitas personae, 19), jak� rodzi 
stosowanie metody in vitro,  dopowiada, �e Je�li chodzi o pytanie zwi�zane z 
odpowiedzialno�ci� Pana X i jego �ony, czy mog� otrzyma� rozgrzeszenie, jak w ka�dej 
sytuacji sumienia, odpowied� musi by�, �e je�li s� dobrze przygotowani, mog� i powinni by� 
rozgrzeszeni.47 

 
3. Zwi�zki niesakramentalne – rozwiedzeni, samotni, �yj�cy w nowych zwi�zkach48 

 
Podejmuj� t� problematyk� z jednego zasadniczego powodu: otó�, analizuj�c 

podstawowe przyczyny kryzysów mał�e�skich i zestawiaj�c je z zasadniczymi elementami 
przygotowania do mał�e�stwa, mo�na odnie�� wra�enie, �e w naszym duszpasterstwie zbyt 
du�y akcent kładzie si� na przygotowanie do sakramentu, wiele za� do �yczenia pozostawia 
towarzyszenie wiernym na drodze ich wiary prze�ywanej w realizacji konkretnego �yciowego 
powołania (zwłaszcza, kiedy jest ono w kryzysie). 

Najpierw nale�y zauwa�y� niezrozumienie pewnych słów wypowiadanych w czasie 
przysi�gi mał�e�skiej. Jednym z takich słów jest „wierno��”. W KKK 1647 jawi si� model 
wierno�ci, jakim jest wierno�� Boga swojemu przymierzu. Natomiast w mentalno�ci 
współczesnej wierno�� pojmuje si� cz�sto jako wykluczenie relacji seksulanych z innym 
partnerem i pewn� stało��, ale zasadnicza ró�nica pojawia si� w rozumieniu trwania tej relacji 
(dla Ko�cioła – a� do �mierci, w mentalno�ci współczesnej – na czas trwania relacji). Pojawia 
si� zatem zgrzyt pomi�dzy ortodoksj� i ortopraksj�.  

Na etapie przygotowania do mał�e�stwa nale�ałoby powoli dojrzewa� do tego, �e 
skoro wszystkie sakramenty s� sakramentami wiary, nie mo�na ich przyjmowa� bez wiary. 
Nale�y mie� �wiadomo��, �e sakramentalna propozycja Ko�cioła jest jedna, natomiast trafia 
ona na ró�ne kr�gi przynale�no�ci w wierze do tego Ko�cioła. Mo�e bardziej trzeba dzisiaj 
ewangelizowa� ni� „uko�cielnia�”. Inaczej mówi�c, nie da si� zwi�za� człowieka w Ko�ciele 
i z Ko�ciołem, bez uprzedniej pogł�bionej ewangelizacji. Czy nie nale�ałoby w ramach 
przygotowania do mał�e�stwa nie tylko stawia� sobie za cel doprowadzenie (cz�sto troch� na 
sił�) do sakramentu, ale czasem wr�cz u�wiadomi� prosz�cych, �e na obecnym etapie ich 
wiary sakrament nie jest mo�liwy? Wymaga to niew�tpliwie wielkiej troski duszpasterskiej i 
ewangelicznej odwagi. 

Innym problemem jest kryzys mał�e�ski. Kryzys prze�ywa si� zawsze w okre�lonym 
kontek�cie. Mo�na postawi� pytanie, czy nasze duszpasterstwa s� wystarczaj�co otwarte na 
mał�e�stwa w kryzysie. Bez tkanki eklezjalnej daj�cej schronienie mał�e�stwu w kryzysie nie 
b�dzie mo�liwe pozytywne przej�cie przez ten czas szczególnej próby. 

Znamy doskonale nauczanie Ko�cioła w odniesieniu do osób pozostaj�cych w 
zwi�zkach niesakramentalnych. Chciałbym jednak zauwa�y�, �e w adhortacji Familiaris 

                                                
47 Penitenzieria Apostolika, Prot. […] z 2011 roku (kserokopia w archiwum autora). 
48 Prezentuj� wyniki bada�, jakie przeprowadziłem w latach 1994-1996, uwie�czone prac� Les divorcés 
remariés entre “jugement” et “guerison”. Analyse de la doctrine et de la pastorale de l’Église catholique. 
Propositions et recherches dans la perspective de l”oikonomia”, Pary� 1996 oraz powtórne badania w tym 
aspekcie, finansowane przez Komitet Bada� Naukowych (w ramach bada� własnych) – Rodzina w 
społecze�stwie zsekularyzowanym na przykładzie Polski i Francji, Warszawa 2008 (w zapisie elektronicznym, 
archiwum WT UKSW). 



12 
 

consortio przywołano tych z ojców Ko�cioła i pisarzy chrze�cija�skich, którzy opowiadali si� 
jednoznacznie przeciw powtórnym zwi�zkom. Nale�y jednak odnotowa�, �e zdania w tym 
wzgl�dzie były podzielone. Tertulian, który zdecydowanie broni mał�e�stwa, zdaje si� w 
pewnych sytuacjach usprawiedliwia� stron� porzucon�.49  Podobnie Laktancjusz w Divinae 
Institutiones broni nierozerwalno�ci, o ile wi�� mał�e�ska nie została zniszczona w sposób 
„perfidny”. W podobnym duchu wypowiadał si� Epifaniusz z Salaminy, kład�c akcent na 
cało�� �ycia osoby i unikanie os�du cało�ci jej post�powania przez pryzmat jednej 
płaszczyzny �ycia. 

Wynika z tego, �e owa ekonomia zbawcza (słabo�� ludzka i miłosierdzie Bo�e) oraz 
prawo stopniowo�ci musz� by� uwzgl�dniane w naszym posługiwaniu w konfesjonale. 
Oczywi�cie nie oznacza to samowolnych prób i rozwi�za� sprzecznych z nauczaniem 
Ko�cioła. Jednak sakrament pokuty cz��ciej odwołuje si� do miłosierdzia ni� do prawa (por. 
List Misericordia Dei, Kapłan – szafarz Bo�ego miłosierdzia). Staj�c wobec penitenta trzeba 
mo�e cz��ciej stawia� pytanie, czy zrobili�my wszystko dla wzrostu jego wiary? 

Wymowne jest przemówienie papie�a Benedykta XVI z 21 stycznia do Trybunału 
Roty Rzymskiej.50 Z jednej strony papie� broni prawa ko�cielnego przed nazbyt twórcz� 
hermeneutyk�, z drugiej za� wskazuje, �e prawo kanoniczne ma swój sens w prawdach wiary, 
�e musi czu� z Ko�ciołem. Trzeba je ł�czy� ze sprawiedliwo�ci� i z porz�dkiem Ko�cioła, w 
którym obowi�zuje prawo wy�sze.  

 
Z powy�szych refleksji mo�na wyprowadzi� nast�puj�ce wnioski: 
1. Wychowywa� do gł�bokiej wiary a nie do norm moralnych. 
ycie moralne 

przebiega w schemacie: norma – warto�� – autorytet. Norma ma sens tylko wtedy, gdy chroni 
jak�� warto��. Ta za� zabezpieczona jest autorytetem. Tylko gł�boka wiara zapewnia, �e 
b�dzie to autorytet Boga i Ko�cioła (co oczywi�cie nie pomniejsza znaczenia refleksji opartej 
na rozumie). 

2. Prawo stopniowo�ci – sakrament pokuty zakłada drog� wiary. Bez niej 
znajdujemy si� w sytuacji ignorancji subiektywnie niepokonalnej. Wiara nie jest wył�cznie 
informacj�, lecz formacj�. Ta za� jest procesem. 

3. W sakramencie pokuty ł�cz� si� ludzka słabo�� i Bo�e miłosierdzie. Bez 
odniesienia do perspektywy daru, suche wymogi moralne staj� si� niemo�liwe do realizacji. 
Nie istnieje chrze�cija�stwo bez Chrystusa. Moralno�� chrze�cija�ska jest moralno�ci� 
objawion�. Objawienie chrze�cija�skie nie jest za� pobo�nym dodatkiem do 
chrze�cija�skiego etosu, lecz jego integraln� cz��ci�. 

 
Na zako�czenie przywołajmy słowa �w. Proboszcza z Ars: „Powiem tobie, jak� mam 

recept�: daj� grzesznikom niewielk� pokut�, a reszt� czyni� za nich sam”. Mo�e wła�nie na 
tym polega pierwszy z etapów wprowadzania grzesznika w ekonomi� Bo�ej sprawiedliwo�ci? 
Modlitwa i pokuta, ale nie na poziomie zach�ty kierowanej do penitenta, lecz jako osobista 
praktyka spowiednika – szafarza Bo�ego miłosierdzia. 

 
 

                                                
49 Adversus Marcionem, t. IV, c. XXXIV (PL t. II, col. 473-474. 
50 http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2012/january/documents/hf_ben-
xvi_spe_20120121_rota-romana_en.html (pełny tekst w archiwum autora z 21.01.2012). 


