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Wraz z pontyfikatem Jana Pawła II zaczyna się nowy rozdział 
w nauczaniu na temat małżeństwa i rodziny.

Jan Paweł II pisał wiele o małżeństwie jeszcze jako teolog 
krakowski i lubelski. Niejednokrotnie wspominał o tym, że te 
szczególne zainteresowania zrodziły się ze swoistego doświadczenia 
-  towarzyszenia młodym ludziom w narodzinach i rozwoju ich 
miłości. Jest to więc doświadczenie duszpasterza, kierownika ducho
wego, bliskiego przyjaciela. Tak czerpał inspirację do wnikliwej 
analizy filozoficznej i teologicznej.

Jako Papież nie zaprzestał zgłębiania problematyki małżeństwa 
i rodziny. Jego niezwykle bogate nauczanie w tej dziedzinie stale 
jest ubogacane nowymi refleksjami. Zwracając się do rodziny 
z wezwaniem: „Rodzino, stań się tym, czym jesteś!” , pomaga jej 
w odkrywaniu piękna i bogactwa jej powołania. Skutkiem tego, 
każda kolejna jego wypowiedź w tej dziedzinie wnosi coś nowego. 
W wielości papieskich wypowiedzi o małżeństwie i rodzinie rolę 
porządkującą pełnią zwłaszcza: Adhortacja Familiaris consortio, 
Encyklika Evangelium vitae, Katechezy środowe Mężczyzną i niewia
stą stworzył ich, List apostolski Mulieris dignitatem oraz List do 
Rodzin.

Z bogatej problematyki małżeństwa i rodziny w nauczaniu papies
kim mamy pochylić się nad w y c h o w a n i e m  l u d z k i e j  
p ł c i o w o ś c i .  Wprawdzie Papież nie pisze traktatu teologicznego 
na interesujący nas temat, ale w swoim nauczaniu wypowiada treści, 
z których cały Kościół obficie korzysta.

Podejmowany temat wiąże się wprost z prezentowanym dokumen
tem Papieskiej Rady ds. Rodziny pt. Ludzka płciowość: prawda 
i znaczenie. Czerpie on z papieskiego nauczania niewątpliwie obficiej 
niż wskazywałyby na to same cytaty. Przez analogię wspomnijmy, że 
w Katechizmie Kościoła Katolickiego zrezygnowano z odnoszenia się



do poszczególnych dokumentów Jana Pawła II, argumentując, że 
właściwie cała treść Katechizmu jest swoistym streszczeniem papies
kiego nauczania.

Nie sposób w krótkiej wypowiedzi dokonać szczegółowej analizy. 
Pierwsze dziesięć lat pontyfikatu przyniosło ok. 300 wypowiedzi
0 płciowości i związanych z nią zagadnieniach1. A przecież następne 
lata pontyfikatu przyniosły jeszcze więcej tekstów. Niech to będzie 
więc raczej skromna próba syntezy, uchwycenia myśli i wskazań 
najbardziej charakterystycznych.

1. Szerszy kontekst wychowania ludzkiej płciowości
Właściwy kontekst wychowania ludzkiej płciowości w nauczaniu 

Jana Pawła II stanowi personalistyczna koncepcja wychowania: 
wychowywana jest osoba, wychowują osoby. Co więcej, jest to 
spojrzenie na wychowanie na wskroś teologiczne: to Bóg zwierza 
misję wychowawczą, wychowanie ma być więc uczestnictwem w Jego 
pedagogii, winno kierować się Bożym zamysłem o człowieku i jego 
powołaniu. Pisze Ojciec Święty w Liście do Rodzin:,,Przez Chrystusa 
każde wychowanie w rodzinie i poza rodziną zostaje wprowadzone 
w zbawczy wymiar Boskiej pedagogii skierowanej do wszystkich ludzi
1 wszystkich rodzin i osiągającej swą pełnię w paschalnej tajemnicy 
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W tym szczytowym punkcie 
naszego odkupienia rozpoczyna się cały i każdy proces chrześcijańs
kiego wychowania, które jest zarazem wychowaniem do pełni 
człowieczeństwa”2.

2. Wychowanie całego człowieka
Problematyka wychowania ludzkiej płciowości dla Jana Pawła II 

to problematyka wychowania c z ł o w i e k a :  „jedynego na ziemi 
stworzenia, którego Bóg chciał dla niego samego”3.

Jan Paweł II uczy nas patrzeć na człowieka od strony Pana Boga: 
w całej jego godności i pięknie stworzenia oraz w tym, do czego został 
powołany; mamy widzieć człowieka -  osobę, w jedności ciała i ducha, 
w bytowaniu we wspólnocie z innymi, w stałym dorastaniu do pełni 
człowieczeństwa, do miary Bożego zamysłu.

Gdy pragniemy rozważyć zagadnienie wychowania ludzkiej płcio
wości w nauczaniu Papieża, musimy mieć świadomość, że mówi on
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1 Płdow ość -  64, czystość- 26, d a ło  ludzkie -  95, język ciała -  30, m ęskość -  69, 
kobiecość -  16. Praktycznie (poza czystośdą) są to zagadnienia występujące tylko 
i wyłącznie w nauczaniu obecnego Papieża.

i  LdR, 16.
3 GS, 24.
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zawsze o wychowywaniu całego człowieka, osoby ludzkiej. W Liście 
do Młodych Jan Paweł II napisał: „Chodzi tu (...) o pełną i dogłębną 
autentyczność człowieczeństwa, o takąż autentyczność rozwoju 
ludzkiej osobowości, kobiecej czy męskiej, z wszystkimi właściwoś
ciami, jakie stanowią niepowtarzalny rys tej właśnie osobowości, 
a równocześnie wywołują wieloraki rezonans w życiu środowisk 
i wspólnot, poczynając od samej rodziny”4.

Pełną Bożą odpowiedź na pytanie o to, kim jest człowiek, 
odnajdujemy w Jezusie Chrystusie. On objawia w pełni człowieka 
jemu samemu: „Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero 
w tajemnicy Słowa Wcielonego”5. Bez Niego „podstawowy wymiar 
prawdy o człowieku łatwo pogrążyłby się w mroku”6. Syn Człowie
czy, będący zarazem Synem Bożym -  rozumie nas i rozumie Boga. 
W Nim Bóg daje nam życie wieczne. Aby zachować to życie, musimy 
pozostawać zjednoczeni z Chrystusem7.

3. Środowisko wychowawcze
a. W y c h o w u j ą  o s o b y
Nie wychowują instytucje, programy wychowawcze, ideologie. 

Wychowują osoby.
Wychowanie -  pisze Papież w Liście do Rodzin - je s t „procesem, 

w którym wzajemna komunia osób dochodzi do głosu w sposób 
szczególny. Wychowawca jest osobą, która «rodzi» w znaczeniu 
duchowym’*. Ojciec Święty ukazuje wychowanie przed wszystkim 
w wymiarze komunii osób -  jako współuczestnictwo w prawdzie 
i miłości; jest ono „przede wszystkim obdarzaniem człowieczeńst
wem -  obdarzaniem dwustronnym”9.

Duszą i normą wychowania jest miłość. Ona nadaje kierunek 
konkretnym działaniom wychowawczym, wspierając je tak cennymi 
owocami miłości, jak czułość, stałość, dobroć, usłużność, bezin
teresowność i duch ofiary10.

b. R o d z i c e  -  p i e r w s z y m i  w y c h o w a w c a m i
Właściwym środowiskiem wychowawczym jest rodzina. Rodzice 

są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Wychowanie stanowi

4 LdM , 7.
5 GS, 22.
6 LdM, 4.
7 Por. Jan Paweł II, D ziś w Jezusie Chrystusie szukamy natchnienia, Bombaj 

10.02.1986, w: Stworzeni do miłości, T. 1, Łomianki 1991, s. 24.
8 LdR, 16.
9 Tamże.

10 FC, 36.



konsekwencję zrodzenia. „Chodzi o to, aby podjąć to potencjalne 
bogactwo, jakim jest każdy człowiek rozwijający się pośród rodziny; 
chodzi o to, aby nie pozwolić mu zginąć albo ulec degeneracji, 
natomiast zaktualizować je w coraz dojrzalsze człowieczeństwo .

W Adhortacji Familiaris consortio przypomina Jan Paweł II 
stwierdzenie Soboru Watykańskiego II: „Rodzice, ponieważ dali 
życie dzieciom, w najwyższym stopniu są obowiązani do wychowania 
potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego 
wychowawców”12. To prawo-obowiązek rodziców do wychowywa
nia-uczy  Papież -  ma charakter „pierwotny i mający pierwszeństwo 
w stosunku do zadań wychowawczych innych osób, z racji wyjąt
kowości stosunku miłości łączącej rodziców i dzieci; wyklucza on 
zastępstwo i jest niezbywalny, dlatego nie może być całkowicie 
przekazany innym, ani przez innych zawłaszczony”13.

Rodzice są wychowawcami, ponieważ są rodzicami. Inni uczest
nicy procesu wychowawczego działać mogą jedynie w imieniu 
rodziców, w oparciu o ich zgodę, na ich zlecenie . To samo odnosi się 
oczywiście również do wychowania seksualnego: „Wychowanie 
seksualne, stanowiące prawo i podstawowy obowiązek rodziców, 
winno dokonywać się zawsze pod ich troskliwym kierunkiem zarów
no w domu, jak i w wybranych i kontrolowanych przez nich 
ośrodkach wychowawczych”15. W Liście do Rodzin pisze Jan Paweł II 
szerzej -  o przygotowaniu do życia małżeńskiego i rodzinnego: 
„Przygotowanie do przyszłego życia małżeńskiego jest przede wszys
tkim zadaniem rodziny”16.

4. Wychowanie i samowychowanie
Charakterystyczne dla papieskiego nauczania o wychowaniu jest 

konsekwentne podejmowanie tematu samowychowania. Mówi 
o tym Papież zarówno do rodziców, jak i bezpośrednio zwracając się 
do ludzi młodych. Wychowanie ma prowadzić do s a m o w y 
c h o w a n i a .  Młody człowiek powinien od pewnego momentu 
zacząć „wychowywać się sam” . Jest to konieczny warunek owocno
ści procesu wychowawczego: „Tak działanie rodziny jak i szkoły 
pozostanie niekompletne (a może nawet zostać wręcz zniweczone) 
- jeżeli każdy i każda z (...) młodych, sam nie podejmie dzieła swojego
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11 Tamże, 36,
12 DW CH, 3.
13 FC, 36.
14 LdR, 16.
15 FC, 37.
16 LdR, 16.
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wychowania. Wychowanie rodzinne i szkolne może tylko dostarczyć 
(...) elementów do dzieła samowychowania”11. Wprawdzie „z biegiem 
czasu owo samowychowanie przerośnie poniekąd dotychczasowy 
proces wychowawczy. Przerastając, nie przestaje jednak (...) z niego 
wyrastać” 18. Pisząc o odchodzeniu młodego człowieka z domu,
0 różnorodnych wpływach -  dodatnich i ujemnych -  nowego 
środowiska, o tworzeniu się pewnego dystansu, a nawet powstawa
niu sprzeciwu wobec rodziców, Jan Paweł II podkreśla szczególne
1 podstawowe znaczenie wychowania w początkowym okresie życia: 
„Mimo wszystko jednak proces samowychowania w zasadniczej 
mierze potwierdza to, co dokonało się w dziecku, chłopcu czy 
dziewczynie, poprzez wychowanie w rodzinie i w szkole. Nawet 
przeobrażając się, odchodząc we własnym kierunku, młody człowiek 
pozostaje nadal w orbicie swych egzystencjalnych korzeni”19.

5. Wychowanie do miłości
Wychowanie ludzkiej płciowości trzeba umieścić w kontekście 

wychowania do miłości i wychowania do rozpoznania i podjęcia 
swojego życiowego powołania. Jak już zostało to powiedziane, Ojciec 
Święty ukazuje wychowanie przede wszystkim w wymiarze komunii 
osób-jako współuczestnictwo w prawdzie i miłości, W komunii osób 
najpierw chodzi o widzenie prawdy o osobie, ojej ukierunkowanie na 
bycie „dla”, na „bycie darem”. Przypomina nam o tym norma 
personalistyczna: osoba jest takim dobrem, że właściwe i pełnowar
tościowe odniesienie do niej stanowi tylko miłość. „Tylko osoba 
może miłować i tylko osoba może być miłowana -  zarazem zaś 
-  osoba powinna być miłowana, bowiem tylko miłość odpowiada 
temu, kim jest osoba”20. Chodzi o odniesienie do drugiej osoby 
miłością na najwyższym poziomie: poszukiwania jej prawdziwego 
dobra i obdarowywania nim. W Liście do Rodzin, Jan Paweł II 
rozpoczyna rozważanie o wychowaniu od przypomnienia dwóch 
podstawowych prawd: „po pierwsze, że człowiek jest powołany do 
życia w prawdzie i miłości; po drugie, że każdy urzeczywistnia siebie 
poprzez bezinteresowny dar z siebie samego”21.

17 LdM , 13.
18 LdR, 16.
19 Tamże, 16.
20 M uD i, 29. Trzeba podkreślić, iż to z prawdy o tym, kim jest osoba, wynika treść 

normy personalistycznej: ’’osoba jest takim dobrem, z którym nie godzi się używanie 
-  które nie m oże być traktowane jako przedmiot użyda i w  tej formie jako środek do  
celu”, zaś ’’w łaśdw e i pelnowartośdowe odniesienie do niej stanowi tylko m iłość” . K. 
Wojtyła, M iłość i odpowiedzialność, K raków 1962, s. 31.

21 LdR, 16.
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To także podstawy, umożliwiające odczytanie oblubieńczego sensu 
ciała, który jest zakorzeniony w miłości -  bezinteresownym darze 
z siebie. W tajemnicy stworzenia mężczyzna i kobieta zostali sobie 
nawzajem „dani” przez Stwórcę. Oblubieńczy sens ciała był dla nich 
całkowicie czytelny przed upadkiem. „Mężczyzna i kobieta po 
grzechu pierworodnym utracą łaskę pierwotnej niewinności. Od
krycie oblubieńczego sensu ciała przestanie być dla nich prostą 
oczywistością objawienia i łaski. A jednak pozostanie ono nadal 
zadane człowiekowi poprzez etos daru zapisany na dnie ludzkiego 
serca jakby dalekie echo pierwotnej niewinności. Z niego kształtować 
się będzie ludzka miłość w swojej wewnętrznej prawdzie, w swym 
podmiotowym autentyzmie. Z niego też człowiek -  również poprzez 
zasłonę wstydu -  będzie stale odkrywał siebie jako stróża tajemnicy 
podmiotu, owej wolności daru, broniąc jej przed jakimkolwiek 
zepchnięciem na pozycję «bycia tylko przedmiotem»”22.

Trzeba mu w tym pomóc poprzez wychowanie. „Wychowanie do 
miłości pojętej jako dar z siebie stanowi nieodzowną przesłankę dla 
rodziców, wezwanych do przekazania dzieciom jasnego i subtelnego 
wychowania seksualnego. W obliczu kultury, która na ogół banalizuje 
płciowość ludzką, interpretując ją  i przeżywając w sposób ograniczo
ny i zubożony, odnosząc ją  jedynie do ciała i egoistycznej przyjemno
ści, posługa wychowawcza rodziców musi skupić się zdecydowanie 
na kulturze życia płciowego, aby była ona prawdziwie i w pełni 
osobowa: płciowość jest w istocie bogactwem całej osoby -  ciała, 
uczuć i duszy -  ujawniającym swe głębokie znaczenie w doprowadze
niu osoby do złożenia daru z siebie w miłości”23.

6. Wychowanie do czystości
Nieodzowne dla Papieża w tym kontekście staje się wychowanie do 

czystości, „która doprowadza osobę do prawdziwej dojrzałości 
i uzdalniają do szanowania i rozwijania oblubieńczego sensu ciała” . 
Jan Paweł II oczekuje od rodziców, że jeśli rozpoznają u dzieci oznaki 
Bożego powołania, „dołożą wszelkiej troski i starania, aby wy
chować do dziewictwa, jako najwyższej formy owego daru z siebie, 
który jest istotnym sensem płciowości ludzkiej”24. Zadanie, które 
staje przed młodymi ludźmi to rozeznanie i podjęcie swojego 
życiowego powołania. Dokonać mają wyboru, w którym ujawni się 
cała prawda o tym, kim są.

22 Jan Paweł II, M ężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie da ła  a sakramen- 
talność małżeństwa, W atykan 1986, s. 77.

23 FC, 37.
24 Tamże, 37.
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Ojciec Święty podkreśla, że wezwanie: „Pójdź za M ną” może 
oznaczać, i najczęściej tak się dzieje, drogę powołania małżeńskiego. 
Skoro małżeństwo jest powołaniem25, jest to także wybór drogi 
prowadzącej do Boga. Prowadzi bowiem do Niego ta droga, która 
jest spełnieniem życzeń Bożych.

Powołanie małżeńskie stanowi więc dla dwojga drogę do zjed
noczenia z Bogiem, sposób, w jaki oni -  z całym swoim wewnętrznym 
wyposażeniem i wśród konkretnych okoliczności życia -  mogą 
najszybciej i najpewniej upodobnić się do Chrystusa. Powołanie do 
małżeństwa, do życia rodzinnego jest powołaniem powszechnym, 
większość ludzi jest nim obdarzonych. Wynika z prawdy o stworze
niu człowieka mężczyzną i kobietą: „Bóg stworzył człowieka mężczyz
ną i kobietą, wprowadzając przez to w całe dzieje ludzkości ową 
szczególną dwoistość przy całkowitej równości, gdy chodzi o god
ność osobową, oraz zdumiewającej komplementarności, gdy chodzi
0 podział przymiotów, właściwości i zadań, związanych z męskością
1 kobiecością istoty ludzkiej”26.

Fakt powszechności powołania małżeńskiego nie zwalnia jednak 
człowieka z obowiązku pytania o to, czy on jest tym powołaniem 
obdarzony. Powołanie przecież dotyczy każdego człowieka z osobna, 
zaś w przypadku małżeństwa -  jest skierowane do dwojga i odtąd 
ogarnia całe ich życie27. Dotyczy dwojga od początku, od narodzin 
ich młodzieńczej miłości: „Myślę -  pisze Papież do młodych -  że 
przyszłość człowieka waży się w znacznej mierze na szlakach tej zrazu 
młodzieńczej miłości, którą Ty i Ona... którą Ty i On odkrywacie na 
szlakach Waszej młodości. Jest to poniekąd wielka Przygoda, ale jest 
to równocześnie wielkie Zadanie”28.

25 M ałżeństwo trzeba widzieć , ja k o  powołanie, jako posłannictwo, jako wielkie 
zobowiązanie, które daje życiu najwyższy cel i napełnia je swoimi darami i swoimi 
cnotami (...). M ałżeństwo nie jest epizodem zrodzonym z kaprysu, nie jest chwilową 
przygodą; jest świadomym i ostatecznym wyborem stanu życia, uważanego za lepszy 
dla tego, kto do niego przystępuje; stanu, który mężczyzna i kobieta tworzą dla siebie 
wzajemnie, nie tylko p o  to, by uzupełniać się fizycznie, lecz by realizować opatrznoś
ciowy zamiar, który określa ich przeznaczenie ludzkie i nadprzyrodzone” . G.B. 
M ontini, Per la fam iglia cristiana, cyt. za: K . Majdański: W spólnota życia i miłości, 
Poznań 1983, s. 37.

26 LdM , 10.
27 Pytanie to trzeba stawiać „niezależnie od tego, że odpowiedź dla ogromnej 

większości ludzi jest tu pozytywna (...). Powszechność tego powołania nie niweluje 
potrzeby świadomego stosunku człowieka do ingerencji w  jego życiowe drogi Boga, 
który w  Swej ojcowskiej Opatrzności troszczy się o wszystkie szczegóły życia 
człowieka: «Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie» 
(por. M t 6,32). Powołanie o  zasięgu ogólnym  konkretyzuje się w  stosunku do każdego  
człowieka z osobna. Więcej, konkretyzuje się we wzajemnej relacji dwojga ludzi wobec 
siebie” . K. M ajdański, dz. cyt., s. 35.

28 LdM , 10.
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Doświadczenie miłości zawiera w sobie zaproszenie, by tej miłości 
nie zniszczyć, by ją chronić. Pisze Ojciec Święty, „że to wezwanie idzie 
od Boga samego” . Człowiek powołany jest do miłości w swej 
zjednoczonej całości: duchowo-cielesnej. „Miłość obejmuje również 
ciało ludzkie, a ciało uczestniczy w miłości duchowej”29. Chrystus
-  Odkupiciel uzdalnia człowieka także do przeżywania oblubień
czego sensu ciała, zamazanego uprzednio przez grzech. Płciowość 
ludzka nie jest zjawiskiem jedynie czysto biologicznym, ale dotyczy 
osoby ludzkiej i winna stanowić integralną część miłości „aż do 
śmierci” . Prawda całkowitego daru z ciała domaga się, by był on 
„znakiem i owocem pełnego oddania osobowego, w którym jest 
obecna cała osoba, również w swym wymiarze doczesnym”20.

„Szczególnie wyraźnie to współkonstytuowanie ludzkiej osoby 
przez jej cielesność dokonuje się w determinacji płciowej człowieka: 
«kobiecość niejako odnajduje się w obliczu męskości, podczas gdy 
męskość potwierdza się przez kobiecość». Ta właśnie niejako «oso- 
botwórcza» (a nie tylko «osobowościowa») funkcja płci wskazuje jak 
głęboko człowiek przy całej swojej duchowej samotności, przy całej 
jedyności i niepowtarzalności właściwej osobie, ukonstytuowany jest 
przez ciało jako «ten» lub «ta»”31.

Młodość jest tym okresem, w którym człowiek wraz z „odkryciem 
własnego ja w całej jego wielorakiej potencjalności” , doświadcza 
owej szczególnej „dwoistości” -  męskości i kobiecości. Jest to temat 
„wpisany” w osobowe „ja” każdego człowieka, w sposób doświad
czalny i twórczy przechodzący ,,poprzez duszę i ciało każdej dziew
czyny i każdego chłopca” . W projekt całego życia wpisuje się 
doświadczenie miłości. Posiada ono „za każdym razem niepo
wtarzalny wyraz podmiotowy, swoje uczuciowe bogactwo, swoje 
wręcz metafizyczne piękno” .

Dla Papieża jednak powołanie mężczyzny i kobiety nie jest 
jednostronnie zdeterminowane w kierunku małżeństwa. W tej per
spektywie możliwy jest także ten rodzaj bezżenności, którego moty
wem jest Królestwo niebieskie. Wyrzeczenie nie stanowi tu celu 
samego w sobie. Służy afirmacji. Jak mówi Jan Paweł II, u podstaw 
Chrystusowego wezwania do bezżenności także znajduje się ob
lubieńczy sens ciała. „Pozornie jest to wybór Boga zamiast człowieka
-  ale nie jednego, lecz każdego, w Chrystusie, przez zjednoczenie się 
bezpośrednie z Jego zbawczą Miłością. Ta postać relacji oblubieńczej 
stanowi równorzędną formę miłości (wyboru miłości), nadającą

29 FC, 11.
30 Tamże, 11.
31 T. Styczeń, A . Szostek, Ostatnie dokum enty Stolicy Apostolskiej o  rodzinie jako 

wyraz nauki K ościoła, w: W ychowanie do miłości, W arszawa 1987, s. 25.
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życiu ludzkiemu definitywny kształt powołania. Ta forma wyboru 
odsłania w osobie ludzkiej wrodzony jej oblubieńczy charakter i jej 
podstawową dziewiczość, oznaczającą, że osoba jest w swoim 
najgłębszym centrum zwrócona ku Bogu, otwarta ku Niemu całą 
swojąistotą, której najgłębsza tożsamość polega na miłości... Tajem
nica Świętej Rodziny wskazuje na to, że dziewictwo nie przeciwstawia 
się małżeństwu, lecz że tworzy wraz z nim swoistą teologiczną 
i eschatologiczną pełnię (syntezę), ukazując czytelniej charakter łaski 
zbawiającej mężczyznę i kobietę w Chrystusie”32.

7. Źródła misji wychowawczej
Ojciec Święty ukazuje najgłębsze źródła i fundamenty misji 

wychowawczej: „zadanie wychowania wypływa z najbardziej pier
wotnego powołania małżonków do uczestnictwa w stwórczym dziele 
Boga” .

Misja wychowawcza jest powołaniem danym rodzicom przez 
Boga. „O ile (...) obdarzając życiem uczestniczą w działaniu stwór
czym Boga, o tyle przez wychowanie stają się oboje uczestnikami Jego 
ojcowskiej, a zarazem macierzyńskiej pedagogii”34. O tej Bożej 
pedagogii najpełniej pouczyło nas Słowo Wcielone. Syn Boży, stając 
się Człowiekiem, objawił człowiekowi jego własne człowieczeństwo 
i jego pełny wymiar -  to znaczy synostwo Boże. Objawił również 
właściwy sens wychowania człowieka: „Przez Chrystusa (...) wy
chowanie (...) zostaje wprowadzone w zbawczy wymiar Boskiej 
pedagogii skierowanej do wszystkich ludzi i wszystkich rodzin 
i osiągającej swą pełnię w paschalnej tajemnicy śmierci i zmartwych
wstania Chrystusa”35.

Uczestnictwo w Bożej pedagogii opiera się na widzeniu człowieka, 
jego powołania, tak jak je widzi Bóg. W tym aspekcie wychowania, 
który obejmuje ludzką płciowość, chodzi o pełne zrozumienie 
prawdy i znaczenia Bożego planu stworzenia człowieka jako „męż
czyzny i niewiasty” (Rdz 1,27), to znaczy zarazem powołania go do 
bytowania w komunii, do realizacji siebie poprzez dar z siebie.

Do realizacji, misji wychowawczej zgodnej z wolą Bożą, potrzeba 
duchowej mocy, by cały proces wychowawczy znajdował zawsze 
oparcie w miłości, przezwyciężając wszelkie zagrożenia, pokonując 
cierpienia i zawody. To źródło duchowej mocy -  tłumaczy Ojciec

32 J. Bajda, Powołanie do miłości, w: W ychowanie do miłości, Warszawa 1987, 
s. 44.

33 FC, 36.
34 LdR, 16.
35 Tamże, 16.
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Święty w Liście do Rodzin -  „znajduje się nieodmiennie w Tym, który 
«do końca umiłował» (J 13,1) .

Podsumowanie
Ocalić ludzką miłość można tylko w prawdzie. Trzeba więc poznać 

prawdę małżeństwa. Staje się zaś ona czytelna w odniesieniu do 
prawdy o człowieku i do prawdy o Bogu. To właśnie Boga, który jest 
Miłością, mają młodzi oglądać poprzez tę miłość, która rodzi się 
w nich. Warunek stanowi tu „czystość serca” -  prostota i przejrzys
tość sumienia. Wówczas zobaczą, że „wielka sprawa ich miłości ma 
swój ostateczny wymiar w Bogu, który jest Miłością”37.

W wychowaniu w szczególny sposób dochodzi do głosu komunia 
osób. Dokonuje się ono w komunii osób. Obejmuje całą osobę, 
rozwój do pełni człowieczeństwa. Cały proces wychowawczy znaj
duje natchnienie i oparcie w miłości. Tylko prawdziwie miłując, 
można wychowywać człowieka. Szczególną i niezastąpioną rolę 
pierwszych wychowawców posiadają rodzice. Zakończmy zdaniem 
Ojca Świętego z 04. lutego 1996 roku: „Skierujmy spojrzenie ku 
Maryi Pannie, która jako M atka Syna Bożego w przedziwny sposób 
wypełniła swoje niezwykłe zadanie wychowawcze wraz ze swym 
małżonkiem Józefem. Klimat nazaretańskiego domu, bogaty we 
wszelkie cnoty, niech będzie wzorem dla wszystkich (...) środowisk 
wycho wawczych ’ ’.

Jarosław Szymczak: Problems of the Education of Human Sexuality 
in the Teaching of John Paul II

A  proper context for the education o f  human sexuality according to  the teachings of 
John Paul II lies in a personalistic concept o f  education. Education takes place in the 
communion o f  persons. It embraces the whole o f  the person, with the development of  
its humanity to the full. The w hole education process finds inspiration and foundation  
in love. A  man can be educated only when truly loved. A  special and irreplaceable role 
o f educators rests with the parents. Besides, the Pope’s view of education is to the core 
theological. It is G od who unfolds this educational m ission, so education ought to be 
a participation in H is pedagogy and should follow  G od’s design concerning man and 
his vocation. The problems o f  the education o f human sexuality are for John Paul II 
the problems o f  educating the whole man, the human person; o f  educating for love. 
Human love can only be salvaged in truth. Thus, one has to learn the truth o f  a m an’s 
vocation to love. This truth, on the other hand becomes legible when referred to truth 
about man and truth about G od. It is G od who is love and who is to be viewed by the 
young through the love that is bom  in them. The condition recquired here is the ’’purity 
o f heart” -  simplicity and clarity o f  conscience.

36 LdR, 16.
37 LdM, 10.


