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JANA PAW A II NAUCZANIE O RODZICIELSTWIE 

Kategoria rodzicielstwa, rozwa ana w aspekcie filozoficznym, religijnym, 
spo ecznym, moralnym czy kulturowym, zawsze w my li Jana Paw a II znajduje 
swój integralnym zwi zek z poj ciem ma e stwa i rodziny. czy si  równie
z poj ciami ojcostwa i macierzy stwa, które w sposób konieczny odnosz  si  do 
kategorii potomstwa. Znaczenia tych s ów wpisuj  si  w prawd  o cz owieku, 
maj c  swoj  podstaw  w naturze ludzkiej i g bokie wyja nienie w Objawieniu 
chrze cija skim.

Przytoczona uwaga wydaje si  niezb dna dla uchwycenia w a ciwej perspek-
tywy niniejszych rozwa a . Chocia  maj  one charakter fragmentaryczny, to jed-
nak staraj  si  rzuci wiat o na najwa niejsze elementy papieskiego nauczania 
o rodzicielstwie, ukazuj c je w kluczu dwóch podstawowych poj  o znaczeniu 
filozoficznym i teologicznym zarazem, mianowicie: „osoby” i „daru”. 

PODSTAWA RÓD OWA 

Jan Pawe  II niestrudzenie g osi  prawd  o ludzkim rodzicielstwie przez 
ca y okres swojego d ugiego, obejmuj cego prawie 27 lat pontyfikatu. O jego 
wielkim zaanga owaniu wiadczy powo ana przeze  Papieska Rada ds. Ro-
dziny. Uczyni  to na mocy motu proprio „Familia a Deo instituita” z 9 maja 
1981 roku. W tym miejscu nie sposób przeoczy  faktu, e Ojciec wi ty zosta
ugodzony kul  zamachowca 13 maja 1981 roku, akurat wtedy, gdy dos ownie 
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za chwil  mia  og osi  powo anie Papieskiej Rady ds. Rodziny oraz Instytutu 
Studiów nad Ma e stwem i Rodzin . Przygotowany tekst nie zosta  wprawdzie 
wyg oszony, ale zamach nie zdo a  udaremni  zamiarów Piotra naszych czasów. 
Rada i tak powsta a, zast puj c ustanowiony w 1973 roku przez Paw a VI 
Komitet ds. Rodziny. Zajmuje si  ona wspieraniem duszpasterstwa i aposto-
latu rodzin w wietle nauki moralnej Ko cio a, a jednym z jej wa nych celów 
dzia alno ci jest promocja wiadomego rodzicielstwa, opartego na naturalnych 
sposobach regulowania p odno ci. Powsta  tak e Instytut Studiów nad Ma -
e stwem i Rodzin , który ostatecznie zosta  ustanowiony konstytucj  apo-

stolsk Magnum matrimonii sacramentum z 7 pa dziernika 1982 roku i nosi 
imi  Jana Paw a II. Natomiast 11 lutego 1994 roku Ojciec wi ty powo a  Pa-
piesk  Akademi ycia (Pro Vita) – rodzaj towarzystwa naukowego, które 
podejmuje studia nad zagadnieniami dotycz cymi obrony ludzkiego ycia.

O rodzicielstwie, ujmowanym w wietle prawdy o ma e stwie i rodzinie, 
mo na znale  obszern  informacj  w ogromnej spu ci nie pastoralnej Papie-
a: przemówieniach, homiliach, kazaniach, listach, or dziach czy innych wy-

powiedziach, ale wydaje si , i  zasadniczy ich zr b doktrynalny kryj  w sobie 
nast puj ce dokumenty: adhortacja apostolska Familiaris consortio (o zada-
niach rodziny chrze cija skiej w wiecie wspó czesnym) z 22 listopada 1981 
roku, list apostolski Mulieris dignitatem (o godno ci i powo aniu kobiety) z 15 
sierpnia 1988 roku, List do Rodzin Gratissimam sane z 2 lutego 1994 roku, 
encyklika Evangelium vitae (o warto ci i nienaruszalno ci ycia ludzkiego) 
z 25 marca 1995 roku. 

Do tego rodzaju dokumentów nale y jeszcze do czy  przynajmniej dwa, 
mianowicie Kart  Praw Rodziny z 1983 roku i najnowszy Katechizm Ko cio a
Katolickiego. Chocia  nie s  one dzie em w asnym Jana Paw a II, to jednak 
jego wk ad w ich powstanie jest ogromny. Z pewno ci  kryj  w sobie wiele 
inspiracji zawartych w nauczaniu Jana Paw a II. 

Poniewa  nauczanie papieskie na temat rodzicielstwa zawarte jest w tak 
wielu materia ach ród owych, to niejako z konieczno ci trzeba by o dokona
ich selekcji. Wydaje si  jednak, e zaproponowane ród a s  na tyle repre-
zentatywne, i  daj  pewn  gwarancj , e obraz analizowanego nauczania jest 
w miar  spójny, cho  niew tpliwie tu i ówdzie obci ony fragmentaryczno-
ci . Jest to wszak e rozwa anie na miar  mo liwo ci, jakie kryj  w sobie 

ograniczenia typowe dla tego rodzaju wyst pie  czy publikacji.  
Analizuj c to nauczanie, nie sposób nie dostrzec w nim jakby dwóch rów-

noleg ych warstw: filozoficznej i teologicznej. Pierwsza z nich odwo uje si
do antropologii personalistycznej, druga za  bazuje na objawieniu chrze cija -
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skim (biblijnym). Chocia  w rozwa aniach naukowych nie nale y tych warstw 
miesza  ze sob , podobnie jak trzeba uszanowa  jako ciow  ró nic  pomi dzy 
rozumem i wiar , to jednak w rozwa aniach papieskich nie sposób nie uzna
uderzaj cej wprost harmonii pomi dzy tymi dwiema p aszczyznami. Jan Pa-
we  II potrafi  powi za  je w ca o , nadaj c im charakter pastoralnego prze-
s ania. W tek antropologiczny jest komplementarny w stosunku do przemy-
le  teologicznych, dzi ki czemu refleksje na temat rodzicielstwa stanowi

– rzec by mo na – blask integralnej prawdy o cz owieku; prawdy, która doma-
ga si  afirmacji tak ze strony rozumu, jak i wiary. 

TAJEMNICA LUDZKIEGO RODZICIELSTWA 

U podstaw rozumienia rodzicielstwa, na które sk ada si  macierzy stwo 
i ojcostwo, znajduje si  odpowiednia koncepcja cz owieka. Jak podkre la Jan 
Pawe  II we wst pie Listu do Rodzin, rodzina jest pierwsz  i z wielu wzgl dów
najwa niejsz  drog , po której pielgrzymuje cz owiek podczas swojej ziem-
skiej egzystencji1. U jej pocz tków znajduje si  ma e stwo, przez które si
ona konstytuuje. 

Papie , odwo uj c si  do nauczania ostatniego Soboru, napisa , e rodzina 
bierze pocz tek z przymierza osób, w którym m czyzna i kobieta wzajemnie 
si  sobie oddaj  i przyjmuj 2. Komunia (communio personarum) ma onków 
daje pocz tek wspólnocie, jak  jest w a nie rodzina3. Jednak e urzeczywistnia 
si  ona – „w pewnym i specjalnym sensie” – przez wydarzenie, jakim jest 
rodzicielstwo. Jan Pawe  II podkre la w tym miejscu, e „macierzy stwo urze-
czywistnia si  za spraw  ojcostwa, a równocze nie ojcostwo za spraw  macie-
rzy stwa jako owoc tej yciodajnej dwoisto ci, jak  Stwórca obdarzy  istot
ludzk  «od pocz tku»”4.

Cz owiek jako m czyzna i kobieta «od pocz tku» nosi znami  owej pier-
wotnej dwoisto ci, która rozci ga si  na ca e ycie ludzkiej zbiorowo ci, 

1 List do Rodzin Gratissimam sane (2 II 1994 r.), 2. 
2 Por. S o b ó r  W a t y k a s k i  I I, Konstytucja Gaudium et spes (7 XII 1965 r.), 48. 
3 Jan Pawe  II (List do Rodzin Gratissimam sane, 7) wyra nie rozró nia sens bliskoznacznych 

sk din d poj : komunii i wspólnoty. „«Komunia» – jak wyja nia – dotyczy relacji mi dzy-
osobowej pomi dzy «ja» i «ty». «Wspólnota» natomiast zdaje si  ten uk ad przekracza  w kie-
runku «spo eczno ci», w kierunku jakiego  «my». Rodzina jako wspólnota osób jest równo-
cze nie pierwsz  ludzk  «spo eczno ci »”. 

4 Tam e. 
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wspólnoty, spo eczno ci. O tej dwoisto ci stanowi m sko  i kobieco  po-
szczególnych osób, za  ka da wspólnota czy spo eczno  czerpie z niej „sw
szczególn  charakterystyk  i szczególne bogactwo we wzajemnym dope nia-
niu si  osób”5, co Biblia wyra a w stwierdzeniu: „m czyzn  i niewiast  stwo-
rzy  ich” (Rdz 1, 27). Wedle Jana Paw a II, wspomniane s owa Ksi gi Rodzaju 
s  pierwszym stwierdzeniem  

jednakowej godno ci obojga: oboje na równi s  osobami. Osobowa konstytucja obojga 
oraz osobowa godno  jest „od pocz tku” wyznacznikiem dobra wspólnego ludzko ci
w ró nych wymiarach i zakresach. Do tego dobra wspólnego wnosz  oboje: m czyzna 
i kobieta, w a ciwy sobie wk ad. Dzi ki temu dobro wspólne ludzi posiada u samych 
podstaw charakter komunijny i komplementarny zarazem6.

Jan Pawe  II, ujmuj c rodzicielstwo w kategoriach religii objawionej, wy-
odr bnia je niejako z analogii do ojcostwa samego Boga. Kluczem do tego 
wyodr bnienia jest bardzo mocno uwydatniona w Biblii zasada „obrazu” i „po-
dobie stwa” cz owieka wzgl dem Boga. Papieskie przemy lenia na ten temat 
stanowi  niezwykle przejrzysty rodzaj antropologii biblijnej. W Li cie do Ro-
dzin pisze:

Bóg stwarza moc  swego s owa: „Niechaj si  stanie” (np. Rdz 1, 3). Rzecz  znamienn
jest, i  to stwórcze s owo Boga – w przypadku stworzenia cz owieka – dope nione jest 
zwrotem: Uczy my cz owieka na Nasz obraz, podobnego Nam (Rdz 1, 26). Stwórca jak 
gdyby wchodzi  w siebie przed stworzeniem cz owieka, szukaj c wzoru i natchnienia 
w tajemnicy swojego Bytu, która poniek d ju  tutaj objawia si  jako Boskie „My”. 
Z tej tajemnicy Bóg wyprowadza stwórczo ludzk  istot . Czytamy: Stworzy  wi c Bóg 
cz owieka na swój obraz, na obraz Bo y go stworzy : stworzy m czyzn  i niewiast
(Rdz 1, 27). Do tych nowych istot Stwórca mówi, b ogos awi c: B d cie p odni i roz-
mna ajcie si , aby cie zaludnili ziemi  i uczynili j  sobie poddan  (Rdz 1, 28)7.

Nast pnie Jan Pawe  II wskazuje na analogi  rodzicielstwa, jaka zachodzi 
pomi dzy dzie em stwórczym Boga i ludzkim rodzicielstwem. Zauwa a bo-
wiem, e Ksi ga Rodzaju w opisie stworzenia cz owieka „u ywa tych samych 
s ów, co przy stworzeniu innych istot yj cych: «rozmna ajcie si » – równo-
cze nie jednak ich sens analogiczny jest bardzo wyra ny. Czy  nie jest to w a-
nie analogia rodzenia i rodzicielstwa, któr  trzeba odczytywa  poprzez ca y

kontekst? adna z istot yj cych poza cz owiekiem nie zosta a stworzona «na 

5 Tam e, 6. 
6 Tam e. 
7 Tam e. 
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obraz i podobie stwo Boga». Ludzkie rodzicielstwo jest biologicznie podobne
do prokreacji innych istot yj cych w przyrodzie, ale istotowo jest «podobne» 
– ono jedno – do Boga samego” 8.

Wedle my li Papie a, takie w a nie rodzicielstwo stoi u podstaw wspólnoty 
m czyzny i kobiety – osób zjednoczonych w mi o ci (communio persona-
rum). Jego zdaniem, pierwowzoru tej ludzkiej wspólnoty ycia „nale y szuka
w Bogu samym. Zawiera si  on w trynitarnej tajemnicy Jego ycia. Boskie 
«My» jest przedwiecznym prawzorem dla ludzkiego «my» – tego przede 
wszystkim, jakie maj  stanowi  m czyzna i kobieta, stworzeni na obraz 
i podobie stwo Boga samego”9.

RODZICIELSTWO A GENEALOGIA OSOBY 

Jan Pawe  II, odwo uj c si  do my li personalistycznej, któr  sam jako kra-
kowski filozof rozwija  w ramach swojej aktywno ci naukowo-dydaktycznej, 
wyra a jednak przekonanie, e ów „kosmiczny” wymiar podobie stwa cz o-
wieka do Boga nie definiuje w pe ni ludzkiego rodzicielstwa. Gdy z ma e -
skiej komunii osób, jedno ci dwojga, m czyzny i kobiety, rodzi si  nowy 
cz owiek, to – jak zaznacza Autor Listu do Rodzin – „przynosi on z sob  na 
wiat szczególny obraz i podobie stwo Boga samego: w biologi  rodzenia 

wpisana jest genealogia osoby”10.
To, e ma onkowie jako rodzice s  wspó pracownikami Boga-Stwórcy 

w pocz ciu i zrodzeniu nowego cz owieka, oznacza zarówno fakt poddania si
prawom biologii, jak i obecno  samego Boga w ludzkim rodzicielstwie. 
Obecno  ta jest jedyna w swoim rodzaju, inna ni  ma to miejsce w ka dym
innym rodzeniu w wiecie widzialnym, gdy  tylko od Boga, jak przy stworze-
niu, mo e pochodzi  „obraz i podobie stwo”, które jest w a ciwe istocie ludz-
kiej. St d rodzenie Jan Pawe  II, podobnie zreszt  jak Pius XII w encyklice 
Humani generis, uwa a za kontynuacj  stworzenia11.

Maj c to wszystko na uwadze, Papie  pisze, i

wraz z pocz ciem nowego cz owieka, wraz z jego urodzeniem, rodzice staj  prawdzi-
wie wobec wielkiej tajemnicy (por. Ef 5, 32). Nowa ludzka istota jest – tak jak oni sami 

8 Tam e. 
9 Tam e. 

10 Tam e, 9. 
11 Por. tam e.
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– powo ana do istnienia osobowego, jest powo ana do ycia w prawdzie i mi o ci. Po-
wo anie za  otwiera si  nie tylko na ca  doczesno . Otwiera si  ono na wieczno
w Bogu. Jest to ten wymiar genealogii osoby, który ostatecznie ods oni  nam Chrystus12.

Kontynuuj c t  my l, Autor Listu do Rodzin stwierdza, e cz owiek jest 
stworzony przez Boga dla niego samego, jest „jedynym na ziemi stworzeniem, 
którego Bóg chcia  dla niego samego”13. Oznacza to, e

Bóg „chcia ” cz owieka od pocz tku – i Bóg go „chce” w ka dym ludzkim pocz ciu 
i narodzeniu. Bóg „chce” cz owieka jako istoty do siebie podobnej, jako osoby. […] 
Bóg daje cz owieka rodzinie i spo ecze stwu. Rodzice, staj c wobec nowej ludzkiej 
istoty, maj  lub winni mie  pe n wiadomo  tego, e Bóg „chce” tego cz owieka „dla 
niego samego”. […] Nowy cz owiek od chwili pocz cia, a potem urodzenia, przezna-
czony jest do tego, a eby w pe ni wyrazi o si  jego cz owiecze stwo – a eby si  ono 
„urzeczywistni o”. […] „By  cz owiekiem” – to podstawowe powo anie cz owieka: 
„by  cz owiekiem” na miar  daru, jaki otrzyma . Na miar  tego „talentu”, którym jest 
samo cz owiecze stwo, a z kolei dopiero na miar  wszystkich talentów, jakimi zosta
obdarzony. W tym znaczeniu Bóg chce ka dego cz owieka „dla niego samego”. Jed-
nak e w zamy le Boga powo anie ludzkiej osoby si ga dalej, poza granice czasu. [...] 
Bóg chce cz owieka obdarzy  uczestnictwem w swym Boskim yciu14.

W prawd  o rodzicielstwie wpisuje si  wi c prawda o cz owieku, o którym 
tak zwi le i zarazem dog bnie wyrazi  si  Sobór Watyka ski II, mówi c, e
Bóg „chce cz owieka dla niego samego”. W tym miejscu Jan Pawe  II pisze:  

Trzeba, a eby w to chcenie Boga w cza o si  ludzkie chcenie rodziców: aby oni 
chcieli nowego cz owieka, tak jak go chce Stwórca. Ludzkie chcenie zawsze poddane 
jest prawu czasu, prawu przemijania. Bo e – jest odwieczne. […] Genealogia osoby 
jest naprzód zwi zana z wieczno ci  Boga, a potem dopiero z momentem ludzkiego ro-
dzicielstwa. Ju  w samym pocz ciu cz owiek jest powo any do wieczno ci w Bogu15.

Analizuj c problem rodzicielstwa w kontek cie genealogii osoby, rodzi si
pytanie o to, jak Jan Pawe  II postrzega ojcostwo i macierzy stwo w kontek-
cie dobra wspólnego ma e stwa i rodziny. W Li cie do Rodzin mo na zna-

le  takie oto stwierdzenia:  

12 Tam e. 
13 Por. S o b ó r  W a t y k a s k i  I I, Konstytucja Gaudium et spes, 24. 
14 Gratissimam sane, 9. 
15 Tam e. 
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S owa przysi gi ma e skiej orzekaj  o tym, co stanowi wspólne dobro – naprzód ma -
e stwa, z kolei za  rodziny. Dobrem wspólnym ma onków jest mi o , wierno

i uczciwo  ma e ska oraz trwa o  ich zwi zku „a  do mierci”. To dobro obojga jest 
równocze nie dobrem ka dego z nich. Ma z kolei sta  si  dobrem ich dzieci. Nale y do 
istoty dobra wspólnego, e cz c poszczególnych ludzi, stanowi zarazem prawdziwe 
dobro ka dego16.

Zatem s owa przysi gi ma e skiej nie tylko odnosz  si  do dobra wspól-
nego ma onków – m a i ony, ale tak e wyra aj  dobro wspólne przysz ej
rodziny, czyli ojca, matki i dzieci. W celu uwydatnienia tej prawdy nowo-
e cy pytani s  o to, czy s  gotowi przyj  i po chrze cija sku wychowa

dzieci, którymi Bóg ich obdarzy. Pytanie to, jak podkre la Jan Pawe  II  

ma na uwadze genealogi  osób, która wpisana jest w sam  konstytucj  ma e stwa oraz 
rodziny. Dodatkowe pytanie o potomstwo i wychowanie pozostaje w cis ej czno ci ze 
lubowaniem mi o ci, wierno ci i uczciwo ci ma e skiej oraz dozgonno ci ich zwi zku. 

Przyj cie i wychowanie potomstwa – dwa spo ród podstawowych celów rodziny – s
uwarunkowane wype nieniem tego lubu. Rodzicielstwo jest zadaniem natury duchowej  
– nie tylko fizycznej. Przebiega przez nie zawsze genealogia w Bogu i która do Boga 
tak e ma prowadzi 17.

Tak wi c genealogia osoby znajduje swój ostateczny wyraz w Bogu i do 
Boga prowadzi. W ni  w a nie wpisana jest genealogia rodziny. Cz owiek 
z samego faktu, e przychodzi na wiat, staje si  darem dla rodziców i rodze -
stwa, darem dla spo ecze stwa. Jest „cz stk ” wspólnego dobra, bez którego 
ludzkie wspólnoty rozpadaj  si  i umieraj .

Dar ycia – wedle nauczania Jana Paw a II – staje si  równocze nie darem dla samych 
dawców. Nie mog  nie odczu  jego obecno ci, jego uczestnictwa w ich yciu, tego, co 
wnosi do dobra wspólnego ma e stwa i wspólnoty rodzinnej. Poprzez wszystkie me-
andry ludzkiej psychologii prawda ta pozostaje oczywista w swej prostocie oraz w swej 
g bi. Cz owiek jest dobrem wspólnym ka dej ludzkiej spo eczno ci18.

Szczególnie dobro wspólne rodziny urzeczywistnia si  w nowo narodzonym. 
„Tak jak dobro wspólne ma e stwa – jak zauwa a Autor Listu do Rodzin
– urzeczywistnia si  poprzez mi o  oblubie cz , która gotowa jest dawa

16 Tam e, 10. 
17 Tam e. 
18 Tam e, 11. 
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i przyjmowa  nowe ycie – tak dobro wspólne rodziny urzeczywistnia si
przez t  sam  oblubie cz  mi o  spe nion  w nowo narodzonym19.

„BEZINTERESOWNY DAR Z SAMEGO SIEBIE” 

W tym miejscu Jan Pawe  II wskazuje na niezwykle g boki, ale jednocze-
nie kluczowy rys owego bytowania w dobru ma e stwa i rodziny, które winno 

by  „bezinteresownym darem z siebie samego”. Jak rozumie  ów dar? Otó  od-
wo uj c si  do nauczania soborowego20, Papie  wyja nia, e cz owiek – jak ju
by a o tym mowa powy ej – jest jedynym na wiecie stworzeniem, którego Bóg 
chcia  i chce dla niego samego. Jednak e cz owiek nie mo e odnale  si
w pe ni inaczej jak tylko poprzez „bezinteresowny dar z samego siebie”. Cho
wydaje si  to sprzeczno ci , gdy  jest g bokim paradoksem ludzkiego byto-
wania, to jednak sprzeczno ci  nie jest. Oznacza, wed ug s ów Jana Paw a II  

bytowanie w prawdzie, które s u y mi o ci. To mi o  w a nie sprawia, e cz owiek 
urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar z siebie. Mi o  bowiem jest dawaniem 
i przyjmowaniem daru. Nie mo na jej kupowa  ani sprzedawa . Mo na si  ni  tylko 
wzajemnie obdarowywa . Dar osoby z istoty swojej jest trwa y i nieodwo alny. Niero-
zerwalno  ma e stwa wynika nade wszystko z samej istoty tego daru: „dar osoby dla 
osoby”. W tym darze wzajemnym wyra a si  oblubie czy charakter mi o ci21.

W przekonaniu Autora Listu do Rodzin, logika bezinteresownego daru 
wkracza równie  w ycie ma e skie, kiedy m czyzna i kobieta wzajemnie 
si  sobie oddaj  i wzajemnie przyjmuj  jako „jedno cia o” i jedno  dwojga.  

Bez tej logiki – jak zaznacza Papie  – ma e stwo by oby puste. Komunia osób na tej 
logice zbudowana staje si  komuni  rodzicielsk . Ma onkowie daj ycie w asnemu
dziecku. Jest to nowe ludzkie «ty», które pojawia si  w orbicie ich rodzicielskiego 
„my”. […] Ca y ten proces – pocz cia, rozwoju w onie matki, wreszcie zrodzenia, wy-
dania na wiat – s u y do stworzenia stosownej jakby przestrzeni, aby ten nowy cz o-
wiek móg  si  objawi  jako „dar”. Albowiem równie  on – ten nowy cz owiek – jest od 
pocz tku takim w a nie darem22.

19 Tam e. 
20 Por. S o b ó r  W a t y k a s k i  I I, Konstytucja Gaudium et spes, 24. 
21 Gratissimam sane, 11. 
22 Tam e. 



 JANA PAW A II NAUCZANIE O RODZICIELSTWIE 127

Pod tym wzgl dem rodzina, któr  stanowi  m  i ona, ojciec i matka wraz 
ze swoim potomstwem, jest spo eczno ci  niezast pion  i niezast powaln 23,
w której cz owiek, bardziej ni  w jakimkolwiek innym rodowisku, mo e by-
towa  „dla niego samego” poprzez bezinteresowny dar z samego siebie. Jedno-
cze nie Jan Pawe  II podkre la ewangeliczny charakter prawdy o darze z sie-
bie, bez którego cz owiek nie mo e urzeczywistni  siebie samego. Ów „bez-
interesowny dar” g boko jest osadzony w Darze Trójcy wi tej, a szczególnie 
w Duchu wi tym, który w sakramencie ma e stwa zapraszany jest do „na-
wiedzenia serc”. Wedle nauczania Papie a, bez tego „nawiedzenia” trudno by-
oby ów dar spe ni  jako powo anie cz owieka, zw aszcza powo anie do ro-

dzicielstwa24.
Kontynuuj c powy sz  my l, Jan Pawe  II zauwa a, e wiadomo  bez-

interesownego daru z siebie, przez który cz owiek „urzeczywistnia siebie sa-
mego”, musi by  stale odnawiana i stale zabezpieczana. Nale y to czyni  na-
wet za cen  wszystkich sprzeciwów, które w wiecie wspó czesnym szczegól-
nie si  nasilaj  ze strony rzeczników cywilizacji mierci25. Rodzina bowiem 
zawsze wyra a nowy wymiar dobra, a przez to te  rodzi now  odpowiedzial-
no . Jest to odpowiedzialno  za szczególne dobro wspólne, w którym zawarte 
jest dobro ka dego uczestnika rodzinnej wspólnoty26. Na kanwie tej odpowie-
dzialno ci jawi si  szczególny jej rodzaj: odpowiedzialne rodzicielstwo. 

RODZICIELSTWO ODPOWIEDZIALNE 

Ma e stwo niesie ze sob  szczególn  odpowiedzialno  za dobro wspólne. 
Chodzi przede wszystkim o dobro ma onków, a co za tym idzie, o dobro 
wspólne ca ej rodziny, obejmuj cej potomstwo, które przychodzi na wiat.  

Tym wspólnym dobrem – jak naucza Jan Pawe  II – jest cz owiek, jest „warto
osoby”, która jest miar  godno ci cz owieka. Cz owiek nosi z sob  t  w a nie miar
wsz dzie, w ka dym uk adzie spo ecznym czy polityczno-ekonomicznym. Jednak e w 
uk adzie ma e stwa i rodziny odpowiedzialno  [za „warto  osoby”] staje si  z wielu 
wzgl dów jeszcze bardziej zobowi zuj ca27.

23 T e n e, Centesimu annus (1 V 1991 r.), 39. 
24 Gratissimam sane, 11. 
25 Encyklika Sollicitudo rei socialis (30 XII 1987 r.), 25. 
26 Gratissimam sane, 11. 
27 Tam e, 12. 
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Jest ona zadaniem polegaj cym na popieraniu godno ci ma e stwa i rodziny, 
za  popieranie to w ka dej kulturze pozostaje nade wszystko zadaniem osób, 
które same tworz  ma e stwo i rodzin . Odpowiedzialne rodzicielstwo – wy-
ja nia Papie  – jest konkretyzacj  tego zadania, anga uj cego zawsze osoby 
i spo ecze stwa, które w wiecie wspó czesnym sta o si  zadaniem „w nowej 
mierze i poniek d w nowy sposób”28.

W nauczaniu Jana Paw a II, odpowiedzialne rodzicielstwo rozumiane jest 
bardzo konkretnie. Szczególny aspekt tej odpowiedzialno ci dotyczy regulacji 
pocz 29. Dotyczy on bezpo rednio i wprost tego momentu, w którym m czy-
zna i kobieta poprzez akt cielesny mog  sta  si  rodzicami. 

Moment ten – jak wyja nia Autor Listu do Rodzin – ma szczególn  warto  dla ich 
wi zi mi dzyosobowej. Równocze nie niesie on z sob  mo liwo  rodzicielsk . Jest to 
ten moment, w którym oboje mog  sta  si  rodzicami – ojcem i matk  – przekazuj c
ycie nowej ludzkiej istocie. Dwa aspekty zjednoczenia ma e skiego: jednocz cy oraz 

prokreacyjny nie mog  by  rozdzielane w sposób sztuczny bez naruszenia wewn trznej 
prawdy samego aktu30.

Papie  nie poprzestaje tylko na stwierdzeniu owej prawdy moralnej, doty-
cz cej odpowiedzialnego rodzicielstwa, ale podaje jej interpretacj  w wietle 
antropologii biblijnej, która jest na wskro  personalistyczna. Jednocze nie bro-
ni tej prawdy wobec przeciwnych trendów wspó czesno ci. Pod tym wzgl dem
pos uguje si  argumentem zaczerpni tym z nauczania ostatniego Soboru, e
cz owiek jest „jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chcia  dla niego 
samego” i e ten sam cz owiek „nie mo e odnale  si  w pe ni inaczej jak 
tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego”31. Jest to prawda, która 
wynika z faktu stworzenia cz owieka na obraz i podobie stwo Boga samego 
oraz odkupienia go przez Syna Bo ego, który dla zbawienia rodzaju ludzkiego 
sam sta  si  cz owiekiem. 

Maj c to wszystko na uwadze, Jan Pawe  II wraz z Ojcami Soboru Waty-
ka skiego II naucza, e zjednoczenie ma e skie nie mo e by  w pe ni zro-
zumiane i wyja nione inaczej, jak tylko w kategoriach „osoby” i „daru”. Warto 
w tym miejscu wzi  pod uwag  nieco d u szy passus z Listu do Rodzin:

28 Tam e. 
29 Por. Katechizm Ko cio a Katolickiego, [Pozna ]: Pallottinum 2002, n. 2368. 
30 Gratissimam sane, 12; por. P a w e  V I, Encyklika Humanae vitae (25 VII 1968 r.), 12. 
31 S o b ó r  W a t y k a s k i  I I, Konstytucja Gaudium et spes, 24. 
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Ka dy m czyzna i ka da kobieta nie urzeczywistnia si  w pe ni inaczej, jak tylko 
przez bezinteresowny dar z siebie. Moment zjednoczenia ma e skiego jest najbardziej 
szczególnym do wiadczeniem tego w a nie daru. M czyzna i kobieta, w ca ej „praw-
dzie” swej m sko ci i kobieco ci, staj  si  w tym momencie wzajemnym darem dla 
siebie. Ca e ycie w ma e stwie jest darem, ale odnosi si  w sposób szczególny do 
tego w a nie momentu, kiedy ma onkowie oddaj  si  sobie wzajemnie w mi o ci […] 
Jest to równocze nie moment – rzec mo na – szczególnej odpowiedzialno ci ze wzgl du
na potencjalne rodzicielstwo zwi zane z aktem ma e skim. Oto w tym w a nie momen-
cie mog  sta  si  ojcem i matk , daj c pocz tek procesowi nowego ludzkiego istnienia, 
który z kolei dokonuje si  w samej kobiecie. To ona jako pierwsza wie, e sta a si
matk , a dzi ki jej wiadectwu m czyzna, z którym czy a j  „jedno  w ciele”, 
u wiadamia sobie z kolei, e sta  si  ojcem. Za to potencjalne, a nast pnie zak-
tualizowane rodzicielstwo, on jest odpowiedzialny wspólnie z ni . Nie mo e nie uzna
czy te  nie przyj  tego, do czego on sam równie  si  przyczyni . […] Zjednoczenie 
ma e skie w ka dym przypadku anga uje odpowiedzialno  obojga. Jest to odpowie-
dzialno  potencjalna, trzeba jednak, a eby potwierdzi a si  ona jako aktualna w kon-
kretnych okoliczno ciach. […] Za nowe, wzbudzone przez nich ycie m czyzna i ko-
bieta s  wspólnie odpowiedzialni32.

Reasumuj c, trzeba stwierdzi , e zarówno akt ma e ski, jak i samo rodzi-
cielstwo wpisane w natur  tego aktu, Jan Pawe  II analizuje w wietle dwóch 
wspomnianych kategorii – „osoby” i „daru”. Logika ca kowitego daru z siebie 
dla drugiego cz owieka potencjalnie otwiera m czyzn  i kobiet  na rodzi-
cielstwo. Chocia  celem ich wzajemnego daru nie jest tylko zrodzenie dzieci, 
lecz równie  wzajemna kontynuacja mi o ci i ycia, to jednak trzeba, a eby
w  sposób integralny zosta a zabezpieczona wewn trzna prawda tego daru. Co 
to oznacza? Wedle Jana Paw a II, chodzi w tym miejscu o zabezpieczenie nie 
tylko subiektywnej prawdy, ale równie  prawdy obiektywnej m czyzny i ko-
biety, którzy przekazuj  dar. W tej perspektywie osoba nie mo e by  nigdy 
traktowana jako rodek do celu, rodek „u ycia”, gdy  sama jest celem dzia a 33.

Przypomnienie to jest ogromnie wa ne z uwagi na wspó czesn  sytuacj
cywilizacyjn  ludzko ci, w której zagro ona jest owa „wewn trzna”, „obiek-
tywna” prawda na temat osobowego daru. Jan Pawe  II dostrzega powa ne 
niebezpiecze stwo w nieprawid owym rozwoju wspó czesnej cywilizacji, 
który zbyt jednostronnie zwi zany jest z post pem naukowo-technicznym, ma-
j c charakter czysto pozytywistyczny. W dziedzinie teorii pozytywizm (po-
znawczy) prowadzi do agnostycyzmu, za  w dziedzinie dzia ania i moralno ci
– do utylitaryzmu. Z kolei utylitaryzm – w przekonaniu Jana Paw a II – to 

32 Gratissimam sane, 12. 
33 Por. tam e.
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„cywilizacja skutku, u ycia – cywilizacja «rzeczy», a nie «osób»; cywilizacja, 
w której osoby staj  si  przedmiotem u ycia, podobnie jak u ywa si  rzeczy. 
Tak wi c – na gruncie cywilizacji u ycia kobieta bywa przedmiotem dla 
m czyzny. Dzieci staj  si  przeszkod  dla rodziców. Rodzina staje si  insty-
tucj  ograniczaj c  wolno  swoich cz onków”34.

Wspomniane zagro enia bynajmniej nie stanowi  teoretycznych wizji ode-
rwanych od konkretnego ycia. Papie  wskazuje na realne przejawy owej cy-
wilizacji u ycia, opartej na utylitaryzmie. W Li cie do Rodzin podaje tylko 
niektóre, cho  ma wiadomo , e ich przyk ady mo na by mno y . Pisze 
o obecno ci ducha tej cywilizacji w „pewnych programach wychowania seksu-
alnego, które wprowadzane bywaj  w szko ach, cz sto mimo sprzeciwu, a na-
wet protestów ze strony wielu rodziców”. Wspomina tak e o „ca ym trendzie 
proaborcyjnym, który usi uje si  ukry  poza poj ciami «prawa wyboru» (pro 
choice) ze strony obojga ma onków, a w szczególno ci kobiety”35.

Analizuj c papieskie nauczanie na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa, 
nie sposób pomin  cywilizacyjnego kontekstu, na który sk ada si  nie tylko 
duch utylitaryzmu, ale problem znacznie g bszy, a mianowicie kryzys praw-
dy. Jan Pawe  II pisze, i yjemy w epoce, która jest czasem wielkiego kry-
zysu prawdy. Wedle jego s ów, kryzys prawdy to przede wszystkim kryzys 
poj . W tym miejscu stawia on pytanie o to, czy takie poj cia, jak: „mi o ”,
„wolno ”, „dar bezinteresowny”, a nawet samo poj cie „osoby” i zwi zane 
z nim „prawa osoby” – istotnie znacz  to, co wyra aj ? W odpowiedzi Papie
odsy a do swojej encykliki „O niektórych podstawowych problemach naucza-
nia moralnego Ko cio a”36, ywi c nadziej , e je li prawda o wolno ci, 
o komunii osób w ma e stwie i rodzinie odzyska swój blask, wówczas po-
jawi si  szansa na skuteczn  realizacj  cywilizacji mi o ci37.

WYCHOWANIE JAKO KONTYNUACJA RODZICIELSTWA 

Rodzicielstwo, które wyra a si  w macierzy stwie i ojcostwie, nie polega 
wy cznie na wydaniu potomstwa na wiat, lecz swoje rozwini cie odnajduje 
w procesie wychowania. Jan Pawe  II, nauczaj c na ten temat, odwo uje si  do 

34 Tam e, 13. 
35 Tam e. 
36 Encyklika Veritatis splendor (6 VIII 1993 r.). 
37 Gratissimam sane, 13. 
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wspomnianych ju  dwóch fundamentalnych prawd: po pierwsze, e cz owiek 
jest powo any do ycia w prawdzie i mi o ci; po drugie, e ka dy urzeczywist-
nia siebie przez bezinteresowny dar z siebie samego. Odnosi si  to zarówno do 
tych, którzy wychowuj , jak i do tych, którzy s  wychowywani. Wychowawca 
– wedle nauczania papieskiego – jest osob , która „rodzi” w znaczeniu du-
chowym. Wychowanie w tym uj ciu, to wspólne uczestnictwo w prawdzie 
i mi o ci, w realizacji ostatecznego celu, jakim jest powo anie cz owieka przez 
Boga38. Innymi s owy, wychowanie to proces obdarzania cz owiecze stwem, 
u podstaw którego kryje si  w a ciwe wspó istnienie i wspó dzia anie samo-
dzielnych osób, wspólnie uczestnicz cych w tym procesie. Do ich grona nale-

 przede wszystkim matka, ojciec oraz ich dzieci. 
Proces wychowania rozpoczyna si  z chwil , kiedy poczyna si  nowy 

cz owiek.  

Pierwsze miesi ce jego bytowania zwi zane z onem matki stwarzaj  szczególn  wi ,
która w znacznej mierze ma ju  charakter wychowawczy. Matka – jak pisze Jan Pawe
II – ju  w prenatalnym okresie kszta tuje nie tylko organizm dziecka, ale po rednio ca e
jego cz owiecze stwo. […] Jest [jednak] spraw  zasadnicz , a eby m czyzna czu  si
obdarzony macierzy stwem kobiety, swojej ony. I to ma z kolei ogromny wp yw na 
ca y proces wychowawczy. Ogromnie wiele zale y od tego, czy i w jaki sposób uczest-
niczy on w tej pierwszej fazie obdarzania cz owiecze stwem, czy i jak anga uje sw
m sko  i swoje ojcostwo w macierzy stwo w asnej ony39.

W my li Jana Paw a II do istoty wychowania nale y wi c „obdarzanie 
cz owiecze stwem”, i to obdarzanie dwustronne.  

Rodzice – jak pisze on w Li cie do Rodzin – obdarzaj  swym dojrza ym cz owiecze -
stwem nowo narodzonego cz owieka, a ten z kolei obdarza ich ca  nowo ci  i wie o-
ci  cz owiecze stwa, które z sob  przynosi na wiat. Nie przestaje to by  aktualne 

równie  w przypadku dzieci u omnych i niedorozwini tych fizycznie lub psychicznie. 
Pod t  postaci  równie  objawia si  cz owiecze stwo, które mo e by  wychowawcze 
i to w sposób szczególny. […] Ucz c cz owiecze stwa swoje dziecko, [rodzice] sami 
te  poznaj  je na nowo i ucz  si  go na nowo. […] Rodzicielskie «my» m a i ony 
rozbudowuje si  przez zrodzenie potomstwa i wychowanie w „my” rodziny. […] O ile 
rodzice obdarzaj c yciem uczestnicz  w dzia aniu stwórczym Boga, o tyle przez wy-
chowanie staj  si  oboje uczestnikami Jego ojcowskiej, a zarazem macierzy skiej pe-
dagogii. […] Przez Chrystusa ka de wychowanie w rodzinie i poza rodzin  zostaje 
wprowadzone w zbawczy wymiar Boskiej pedagogii skierowanej do wszystkich ludzi 

38 Por. tam e, 16. 
39 Tam e. 
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i wszystkich rodzin i osi gaj cej sw  pe ni  w paschalnej tajemnicy mierci i zmar-
twychwstania Chrystusa. W tym szczytowym punkcie naszego Odkupienia rozpoczyna 
si  ca y i ka dy proces chrze cija skiego wychowania, które jest zarazem wychowa-
niem do pe ni cz owiecze stwa40.

Rodzicielstwo w gruncie rzeczy oznacza pierwszy i podstawowy fakt obda-
rzania cz owiecze stwem. Zrodzenie co do cia a oznacza pocz tek dalszego, 
stopniowego i wielostronnego „rodzenia” poprzez ca y proces wychowania. 
Dlatego Jan Pawe  II stanowczo stwierdza, e bezpo rednimi wychowawcami 
w stosunku do swoich dzieci pozostaj  zawsze na pierwszym miejscu rodzice. 
Maj  oni prawo i obowi zek wychowania swoich dzieci do istotnych warto ci
ycia ludzkiego. Najg bszym za  elementem okre laj cym to zadanie jest 

mi o  rodzicielska (ojcowska i macierzy ska), wyra ana w takich warto-
ciach, jak: czu o , sta o , dobro , us u no , bezinteresowno  i ofiarno 41.

Ca o ciowo rozumiane wychowanie nowego cz owieka winno zawiera
w sobie dwoisty wk ad rodzicielski: wk ad macierzy ski i ojcowski. Jednak e
– zdaniem autora listu apostolskiego Mulieris dignitatem – wk ad macierzy -
ski jest decyduj cy dla budowania podstaw nowej osobowo ci ludzkiej42.

W dziedzinie wychowania rodzice maj  pierwsze i podstawowe uprawnie-
nia43. Jan Pawe  II pisze:  

S  wychowawcami, poniewa  s  rodzicami. Je li zadanie to rodzice z kolei dziel  z in-
nymi lud mi, a tak e z instytucjami, na przyk ad z Ko cio em i pa stwem, to zawiera 
si  w tym prawid owe odzwierciedlenie zasady pomocniczo ci. Rodzice nie s  w stanie 
zaspokoi  wszystkich zapotrzebowa  ca o ciowego procesu wychowawczego, zw asz-
cza gdy chodzi o wykszta cenie, ale równie  gdy chodzi o ca  szerok  dziedzin  uspo-
ecznienia. W tych dziedzinach, gdzie rodzina nie mo e skutecznie dzia a  sama, zasa-

da pomocniczo ci wspiera mi o  rodzicielsk , odpowiada dobru rodziny. Pomocni-
czo  dope nia w ten sposób mi o  rodzicielsk , a równocze nie potwierdza jej funda-
mentalny charakter. Wszyscy inni uczestnicy procesu wychowawczego dzia aj  ponie-
k d w imieniu rodziców, w oparciu o ich zgod , a w pewnej mierze nawet na ich 
zlecenie44.

40 Tam e. 
41 Adhortacja apostolska Familiaris consortio (22 XI 1981 r.), 36. 
42 Mulieris dignitetem (15 VIII 1988 r.), 18. 
43 Por. Karta Praw Rodziny – przed o ona przez Stolic  Apostolsk  wszystkim ludziom, insty-

tucjom i w adzom zainteresowanym misj  rodziny w wiecie wspó czesnym, Pelplin: Komisja 
Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Pelpli skiej 1993, art. 5. 

44 Gratissimam sane, 16. 
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W KR GU „CYWILIZACJI MI O CI” 

Problem „odpowiedzialnego rodzicielstwa” wpisany jest w ca  tematyk
„cywilizacji mi o ci”. Jan Pawe  II wyra a przekonanie, e rodzicielstwo le y
u podstaw tego, co Pawe  VI nazwa  w a nie cywilizacj  mi o ci. Jej ide  pro-
klamowa  podczas s ynnej homilii wyg oszonej 25 grudnia 1975 roku z okazji 
zako czenia Roku wi tego. Jest to poj cie, które przyj o si  i w pewnym 
sensie utrwali o w nauczaniu Ko cio a do tego stopnia, e dzi  trudno by oby
znale  bardziej no ny odpowiednik. Idea tego rodzaju cywilizacji g boko 
jest zwi zana z mi o ci , jaka – wedle biblijnego Objawienia – rozlana jest 
w sercach naszych przez Ducha wi tego, który zosta  nam dany (Rz 5, 5),  
i – jak wyja nia Papie  – „wzrasta dzi ki systematycznej uprawie, o czym tak 
przejmuj co mówi przypowie  ewangeliczna o krzewie winnym i latoro lach:
Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] 
uprawia. Ka d  latoro l, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a ka d ,
która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosi a owoc obfitszy (J 15, 1-2)”45.

Rodzina bowiem w wielorakim wymiarze zale y od cywilizacji mi o ci
i odnajduje w niej w a ciwe racje swego bycia rodzin . Jednocze nie jest ona 
centrum i sercem cywilizacji mi o ci. W uzasadnieniu tej prawdy Jan Pawe  II 
pisze: „Cywilizacja mi o ci oznacza rado  – rado  mi dzy innymi z tego, e
si  cz owiek rodzi na wiat (por. J 16, 21). A wi c rado  tak e i z tego, e ma -
onkowie staj  si  rodzicami”46.

Uzasadnienie filozoficzne (antropologiczne) Ojciec wi ty czy z argu-
mentacj  religijn  (teologiczn ). Zauwa a, i  nie istnieje prawdziwa mi o

bez wiadomo ci, e Bóg przede wszystkim jest Mi o ci  – oraz e cz owiek jest tym 
jedynym stworzeniem, którego Bóg powo a  do istnienia dla niego samego. Ten za
stworzony na obraz i podobie stwo Boga cz owiek nie mo e si  w pe ni urzeczywistni
inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Bez takiego poj cia cz o-
wieka, osoby oraz komunii osób w rodzinie nie mo e by  cywilizacji mi o ci. Ale te
takie poj cie osoby i komunii osób niemo liwe jest bez cywilizacji mi o ci47.

Jednak e cywilizacja mi o ci niejako skazana jest na zmaganie z ideologiami, 
które usi uj  tworzy  jakby jej zaprzeczenie. Z ich strony w szczególno ci zagro-
ona jest rodzina, tak e jej funkcja rodzicielska: ojcostwo i macierzy stwo. Owa 

45 Tam e, 13. 
46 Tam e. 
47 Tam e. 
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podstawowa komórka spo ecze stwa zagro ona jest od wewn trz i od zewn trz 
cywilizacyjnym wykorzenieniem. Oto co na ten temat pisze Jan Pawe  II:  

Je li z jednej strony istnieje „cywilizacja mi o ci”, to równocze nie te  zachodzi mo -
liwo „anty-cywilizacji” destrukcyjnej, co niestety w naszej epoce sta o si  faktem 
dokonanym o bardzo szerokim zasi gu. W tym wszystkim rodzina nie mo e si  nie 
czu  zagro ona. Wszystko to uderza w same jej podstawy. Wszystko to jest przeciwne 
cywilizacji mi o ci. Jest przeciwne ca ej prawdzie o cz owieku, nie pozwala mu odna-
le  siebie i czu  si  bezpiecznym jako m  czy ona, jako ojciec czy matka, jako syn 
czy córka. Propagowany przez „cywilizacj  techniczn ” tak zwany „bezpieczny seks” 
jest w a nie najgruntowniej niebezpieczny. W niebezpiecze stwie bowiem znajduje si
tutaj ka dy cz owiek, a z kolei w niebezpiecze stwie znajduje si  rodzina. Co jej grozi? 
Grozi jej utrata prawdy o sobie samej. A je eli prawdy – to i wolno ci, i konsekwentnie 
utrata mi o ci48.

Cywilizacja, która wydaje owoce w postaci mentalno ci konsumpcyjnej, 
antynatalistycznej, nie jest i nie mo e by  nigdy cywilizacj  mi o ci. W tym 
miejscu Ojciec wi ty przestrzega, i  rodzina zniewolona duchem tego rodzaju 
mentalno ci, nie tylko przestaje wiadczy  na rzecz cywilizacji mi o ci, ale 
mo e si  stawa  jej zaprzeczeniem, „przeciw- wiadectwem”. Zdaniem Papie-
a, taka rodzina mo e z kolei wzmacnia  swoist  „anty-cywilizacj ”, niszcz c

mi o  w ró nych kr gach wiadomo ci, powoduj c nieuniknione reperkusje 
w ca ym yciu spo ecznym49.

Warto na koniec obecnych rozwa a  jeszcze doda , e cywilizacja mi o ci
zwi zana jest z personalizmem, za  indywidualizm stanowi dla niej zagro e-
nie. Dlaczego? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza analiza natury „bezintere-
sownego daru z siebie”. Indywidualizm oznacza bowiem takie u ycie wolno-
ci, w którym podmiot czyni to, co sam chce. Nie przyjmuje, aby kto  „chcia ”,

wymaga  od niego czego  w imi  obiektywnej prawdy. Nie chce drugiemu 
„dawa ”, stawa  si  bezinteresownym darem w prawdzie. W opinii Jana 
Paw a II, indywidualizm jest egocentryczny i egoistyczny, personalizm za  al-
truistyczny. Antyteza pomi dzy indywidualizmem a personalizmem powstaje 
nie tyle na gruncie teorii, ile na gruncie „etosu”. W zasi gu personalizmu 
osoba nie tylko zdolna jest stawa  si  darem dla drugich, ale co wi cej – znaj-
duje w tym rado 50.

48 Tam e. 
49 Por. tam e.
50 Por. tam e, 14. 
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Na ide  cywilizacji mi o ci Jan Pawe  II spogl da z chrze cija sk  na-
dziej . W jego opinii nie jest ona projektem utopijnym, lecz realnym, mo li-
wym do urzeczywistnienia. Papie  jest przekonany, e mo e ona zaistnie
wtedy, i tylko wtedy, gdy ma miejsce „sta e i ywe odniesienie do Boga i Ojca 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, od którego pochodzi wszelkie na wiecie ro-
dzicielstwo (por. Ef 3, 14-15)”51.

PRÓBA SYNTEZY 

Reasumuj c refleksje na temat macierzy stwa i ojcostwa w uj ciu Jana 
Paw a II, nie sposób nie odwo a  si  raz jeszcze do nauczanej przez Ko ció
prawdy o cz owieku, który jest stanowi cym o sobie podmiotem, osob . Cz o-
wiek – zarówno kobieta, jak i m czyzna – jest jedynym w wiecie stworze-
niem, które Bóg chcia  dla niego samego, a który nie mo e odnale  siebie ina-
czej, jak poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. Uj cie to w pe ni odpo-
wiada podstawowej prawdzie biblijnej o stworzeniu cz owieka– m czyzny
i kobiety – na obraz i podobie stwo Bo e. W tym objawionym obrazie osoby 
ods ania si  w sposób zasadniczy sens bycia cz owiekiem i zarazem uwydatnia 
warto  daru z siebie, daru osobowego. Z kolei prawda o osobie otwiera drog
do pe nego zrozumienia macierzy stwa kobiety i ojcostwa m czyzny.

Rodzicielstwo jest owocem ma e skiego zjednoczenia m czyzny i ko-
biety, jakie odpowiada biblijnej „jedno ci dwojga w ciele” (por. Rdz 2, 24). 
W ten sposób rodzicielstwo urzeczywistnia – zarówno od strony kobiety, jak 
i m czyzny – szczególny „dar z siebie” jako wyraz mi o ci oblubie czej, 
dzi ki której ma onkowie cz  si  ze sob  tak ci le, e stanowi  „jedno 
cia o”. Biblijne „poznanie” tylko wówczas realizuje si  w ca ej prawdzie 
osoby, gdy wzajemny dar z siebie – jak zaznacza Jan Pawe  II – nie ulega 
zniekszta ceniu przez pragnienie m czyzny stania si  „panem” swej oblubie-
nicy ani te  przez zamkni cie si  kobiety we w asnych instynktach52.

Wzajemny dar osoby w ma e stwie otwiera si  na dar nowego ycia, no-
wego cz owieka, który równie  jest osob  na podobie stwo swoich rodziców, 
przekazuj cych mu obraz i podobie stwo samego Boga. W pocz ciu i urodzeniu 
dziecka wa ne jest, by rodzice – ojciec i matka – ka de na swój sposób, 
odnale li siebie przez bezinteresowny dar uczyniony z samego siebie. Najpierw 

51 Tam e, 15. 
52 List apostolski Mulieris dignitetem, 18. 
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jest to dar wewn trznej gotowo ci na przyj cie i wydanie na wiat dziecka, 
zwi zany ze zjednoczeniem ma e skim, które winno stanowi  szczególny mo-
ment wzajemnego obdarowywania si  sob  ze strony kobiety i m czyzny. Na-
st pnie jest to dar przyj cia narodzonego dziecka i jego wychowania; wycho-
wania pojmowanego jako proces obdarzania cz owiecze stwem. W gruncie rze-
czy chodzi tu o odpowied  na dar ze strony Stwórcy, przez którego rodzice zo-
staj  obdarowani dzieckiem. Chodzi tak e o odpowied  na powo anie do ma -
e stwa, do którego istotnych celów nale y zrodzenie i wychowanie potomstwa. 

W macierzy stwie kobiety, z czonym z ojcostwem m czyzny, odzwier-
ciedla si  odwieczna tajemnica rodzenia, która jest w Bogu samym. Ludzkie 
rodzicielstwo jest wspólne m czy nie i kobiecie, cho  Jan Pawe  II przyznaje, 
e macierzy stwo kobiety stanowi „pe niej anga uj cy wymiar”53 tego wspól-

nego rodzicielstwa.  

Rodzicielstwo o wiele dos owniej poch ania energie cia a i duszy [kobiety]. Trzeba wi c, 
aby m czyzna by  tego w pe ni wiadom, e w tym wspólnym ich rodzicielstwie zaci ga 
on szczególny d ug wobec kobiety. aden program „równouprawnienia” kobiet i m -
czyzn nie jest gruntowny, je li tego nie uwzgl dnia w sposób zupe nie zasadniczy54.

Rodzicielstwo zawiera w sobie szczególne obcowanie z tajemnic ycia 
ludzkiego, które dojrzewa w onie kobiety, a nast pnie wzrasta i dojrzewa 
w rodzinie. Tajemnica rodzicielstwa le y u podstaw cywilizacji mi o ci, ale 
w tym kontek cie szczególnym rysem tej cywilizacji winna by  kultura ycia 
– „nowa kultura ycia ludzkiego”. Jan Pawe  II zabiega  o t  kultur  podczas 
ca ego swojego pontyfikatu, a nawet wcze niej – jako duszpasterz w diecezji 
krakowskiej. Czyni  to w ramach proklamacji „Ewangelii ycia”, apeluj c
o to, by chrze cijanie w obliczu szerz cej si  kultury mierci, stali si  „ludem 
ycia i ludem dla ycia”55, czyli podj li s u b  w obronie i promocji ludzkiego 
ycia, u którego podstaw le y sprawa rodzicielstwa. 

Ojciec wi ty wskazuj c niestrudzenie na warto  i godno  ma e stwa 
i rodziny, podkre la  ich wyj tkowo  w odniesieniu do spo eczno ci chrze ci-
ja skiej. Rodzice wraz ze swoimi dzie mi tworz  rzeczywisto  „Ko cio a
domowego”56 czy „domowe sanktuarium Ko cio a”57, które winno stanowi

53 Tam e. 
54 Tam e. 
55 Evangelium vitae (25 III 1995 r.), rozdz. IV.
56 Lumen gentium (21 XI 1964 r.), 11. 
57 Por. J a n  P a w e  I I, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 55. 
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„sanktuarium ycia”58. Albowiem to, e rodzi si  cz owiek, jest dla chrze cija-
nina „znakiem paschalnym”. Narodzenie cz owieka znajduje swój odpowied-
nik w zwyci stwie ycia nad mierci , w Chrystusowym zmartwychwstaniu, 
które jest objawieniem ycia poza progiem mierci59.

Funkcja rodzicielska pozostaje w s u bie yciu, prowadzi do objawienia y-
cia, co ma miejsce na forum rodziny, która jest sanktuarium ycia. Dzi , kiedy 
ta prawda spotyka si  ze sprzeciwem ze strony rzeczników „cywilizacji u ycia”
czy zwolenników „cywilizacji mierci”, cz sto sanktuaria ycia pogr one s
w wielorakim kryzysie. Ojcostwo i macierzy stwo zdaj  si  by  w samym cen-
trum tego kryzysu, g ównie z uwagi na profanacj  owego sanktuarium na skutek 
antykoncepcji, aborcji, zap odnienia in vitro, rozwodów, bezideowej sekseduka-
cji itp. Niekiedy sanktuaria ycia s  w stanie zupe nej ruiny, z której nie mog
wyd wign  si  o w asnych silach. Ich niszczenie jest procesem zamierzonym 
przez wiele o rodków mi dzynarodowych, które nawet nie kryj  si  ze swoimi 
planami. Wystarczy wspomnie  o organizacjach feministycznych, proaborcyj-
nych czy homoseksualnych. Wiele do yczenia pozostawia sprawa respektowa-
nia przez poszczególne pa stwa Karty Praw Rodziny, odwo uj cej si  przecie
do wspólnie uznawanych ogólnoludzkich warto ci.

Chrze cijanie, maj cy do dyspozycji katolick  nauk  spo eczn , z racji wy-
znawanej wiary religijnej nie mog  nie podejmowa  szczególnego zaanga owania 
na rzecz promocji „zdrowej” nauki o rodzicielstwie. Pod tym wzgl dem wiat 
jakby oczekuje od Ko cio a ewangelicznego wiadectwa. Toczy si  bowiem 
walka o sanktuaria ycia, które tworz  konkretni ludzie – powo ani do ycia przez 
Boga w prawdzie i mi o ci. Ka dy cz owiek, uczestnik tego sanktuarium, jest 
stworzeniem, które Bóg chce dla niego samego. Uszanowa  to sanktuarium, to 
znaczy uzna  Bo y zamys  wzgl dem ma e stwa i rodziny, szczególnie za
wzgl dem ojcostwa i macierzy stwa. Oto tre  podstawowego or dzia chrze ci-
ja skiego, stanowi cego inspiracj  dla w a ciwego rozumienia rodzicielstwa. 

w. Pawe  Aposto  w Pierwszym Li cie do Koryntian przypomina: „Czy
nie wiecie, e cie wi tyni  Boga i e Duch Bo y mieszka w was?” (3, 16), 
a nast pnie ostrzega: „Je eli kto  zniszczy wi tyni  Boga, tego zniszczy 
Bóg!” (3, 17). Trzeba wi c ogromnego wysi ku Ko cio a, aby wiat uwierzy
w wi ty charakter rodziny, by uzna  w niej sanktuarium ycia, by w rodzinie 
chrze cija skiej dostrzeg  misterium Ko cio a domowego – przedziwn wi -
tyni  Boga. W a ciwie prze ywane rodzicielstwo jest znakiem rozpoznaw-

58 Por. t e n e, Gratissimam sane, 11; t e n e,  Encyklika Evangelium vitae, 94. 
59 Por. t e n e,  List do Rodzin Gratissimam sane, 11. 
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czym stanu, w jakim znajduje si  sanktuarium ycia. Zwa ywszy na obecne 
trendy cywilizacyjne, wywieraj ce przemo ny wp yw na rozumienie rodzi-
cielstwa, Ko ció  z racji swego pos annictwa nie mo e nie l ka  si  o nad-
przyrodzony los tych wszystkich, którzy wiadomie, w sposób zaplanowany 
podejmuj  dzie o niszczenia owego sanktuarium, profanuj  ojcostwo i macie-
rzy stwo, konfliktuj  rodziców z ich dzie mi, albowiem s owa Pisma wi -
tego brzmi  jasno: kto zniszczy t wi tynie, tego zniszczy Bóg! 

JOHN PAUL II’s  TEACHING  ON  PARENTHOOD 

S u m m a r y 

In the teachings of John Paul II the category of parenthood, considered from a philosophi-
cal, religious, social, moral or cultural perspective, is always integrally connected with such 
concepts as marriage and family, fatherhood, motherhood and posterity. The meaning of these 
notions blends with the truth about man which has its roots in the human nature and its deeper 
meaning in the Christian Revelation. The Pope’s teaching in this respect may and should be 
interpreted in the light of Christian personalism, with special focus on two key notions – that 
of a person and a gift (the sincere gift of self). 

John Paul II devotes much attention to the issue of responsible parenthood, connected with 
the idea of the civilization of love, and education which can be viewed as continuation of par-
enthood. Education then is before all else a reciprocal “offering” on the part of both parents. 
The Pope sees the parental function as a service to life, which leads to revelation of life. This 
takes place in the family circle, envisioned as the “sanctuary of life”. He shares the observation 
that nowadays these sanctuaries of life not infrequently undergo deep and manifold crisis. 
Fatherhood and motherhood seem to be in the very centre of this crisis, especially due to 
profanation of family’s sacredness resulting from contraception, abortion, in vitro fertilization, 
divorces, sexual education devoid of ideals and the like. These sanctuaries of life are at times 
entirely devastated. Their dilapidation is a process intended by various international centres – 
numerous feminist, pro-abortion and gay organizations, just to mention some. 

Source materials which serve as a basis for presented reflections are first and fore most the 
following: The apostolic exhortation Familiaris consortio of November 22, 1981; the apostolic 
Letter Mulieris dignitatem of August 15, 1988; the letter to Families from Pope John Paul II 
Gratissimam sane of February 2, 1994 and the encyclical Evangelium vitae of March 25, 1995. 
Attached to the abovementioned documents is also 1983 Charter of the Rights of the Family,
aimed especially at the countries, organisations and institutions responsible for the situation of 
the family in today’s world. 

S owa kluczowe: ma e stwo, rodzina, rodzicielstwo, macierzy stwo, ojcostwo, ycie ludzkie, 
osoba, dar, wychowanie, cywilizacja mi o ci. 
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