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matyczny wzrost liczby urodzeń dzieci przez samotne matki (30 lat temu -  7%, dziś -  
32%, co oznacza, że co 30 sekund rodzi się w  USA dziecko „bez ojca”), ale także -- 
widząc objawy dojrzałej reakcji na kryzys -  wartości związane ze świadomym przeży
ciem ojcostwa, zarówno na poziomie świeckim jak i religijnym.

Tego dnia, na zakończenie obrad odbyło się spotkanie przy okrągłym stole nt. „Oj
costwo i macierzyństwo. Ludzkie i chrześcijańskie wartości” . Kolejno głos zabrali: 
Giovanni i Annamaria Stirati (Droga Neokatechumenalna), Marca Brancatisano (pi
sarka), Alberto Vollmer (Ambasador Wenezueli przy Stolicy Świętej) i Christine de 
Vollmer (Prezydent ALAFÄ) oraz ks. Stefano Alberto (występujący w imieniu ks. Lu
igi Giussani -  założyciela Communione e Liberazione).

W tym dniu uczestnicy Sympozjum zostali przyjęci przez Ojca Świętego na audien
cji. Papież w swoim słowie skierowanym do nich wskazał na szereg fundamentalnych 
prawd związanych z poprawnym rozumieniem ojcostwa i macierzyństwa oraz wyraził 
swoje obawy związane z nowym „fenomenem” jakim  są niezamężne pary.

W ostatnim dniu sympozjum, 5 czerwca referaty wygłosili: Wiliam Mattox, były 
wiceprezydent Family Resarch Counsil -  USA nt. „Obecność ojca w formacji identy
fikacji córki” (wskazał nie tylko na szereg praktycznych sposobów takiej formacji, ale 
także na korzyści dla ojca i córki wynikające z tej obecności), ks. P. Eligio Gelmini, 
OFM, dyrektor M ondo X  nt. „Ojcostwo i wyzwolenie ze świata uzależnienia narko
tycznego” (była to prezentacja dorobku wieloletniej pracy z uzależnionymi), oraz Anne 
Marie Pellettier, Université de M arne-la-Vallée i E cole Cathédrale de P aris nt. „Fun
damentalna relacja” . Sympozjum zakończyła dyskusja i odczytanie wstępnego sfor
mułowania Wniosków.

Zorganizowane sympozjum było także okazjądo spotkań nieformalnych i wymiany 
doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Zaproszeni goście i prelegenci w czasie spo
tkań z członkami Papieskiej Rady ds. Rodziny omawiali sytuację w poszczególnych 
krajach oraz uzgadniali wspólne działania na rzecz odpowiedzialnego macierzyństwa 
i ojcostwa.

ks. Jarosław  Sz. Szymczak

Międzynarodowy Kongres „O godność ojcostwa” -  zorganizowany przez: Hu
man Life International Europa, Radę ds. Rodziny Episkopatu Polski, Senacką 
Komisję Rodziny i Polityki Społecznej oraz Forum Kobiet Polskich, Warszawa.

W dniach od 5 do 7 listopada 1999r. w  Teatrze Roma w Warszawie pod patronatem 
Ks. Kard. Józefa Glempa Prymasa Polski, odbył się Międzynarodowy Kongres „O 
godność ojcostwa”. Kongres ten został wpisany do kalendarza przygotowań Wielkie
go Jubileuszu Roku 2000. Organizatorami byli: Human Life International Europa wraz 
z Radą ds. Rodziny Episkopatu Polski, Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecz
nej oraz Forum Kobiet Polskich. Wśród prelegentów znaleźli się goście z następują
cych krajów: Urugwaju, USA, Rosji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Chorwacji, Francji.
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W swoich wystąpieniach podkreślali niezastąpioną rolę ojca oraz ukazywali współ
czesne zagrożenia jego godności.

Tematem pierwszego dnia Kongresu było „Powołanie do ojcostwa”. Po uroczystym 
otwarciu i powitaniu gości połączonym z modlitwą Ojca Świętego z okazji Roku Boga 
Ojca, referat nt. „Blask ojcostwa” przedstawiła Marszałek Senatu prof. Alicja Grześko
wiak. Prelegentka podkreśliła, że mąż powinien towarzyszyć swojej żonie we wszyst
kich sprawach, gdyż ich odpowiedzialność małżeńska i rodzicielskajest wspólna. Dlate
go wspólny powinien być ich trud. Następnie dr Marian Krzaklewski -  przewodniczący 
Klubu Parlamentarnego AWS podjął temat „NSZZ Solidarność w trosce o rodzinę”. 
W dalszej kolejności Minister Maria Smereczyńska -  Pełnomocnik Rządu ds. Rodziny 
przedstawiła założenia polityki prorodzinnej państwa. Szczególną uwagę zwróciła na 
konieczność odróżnienia polityki prorodzinnej państwa od polityki socjalnej.

Ks. Bp Stanisław Stefanek, przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny 
i dyrektor Instytutu Studiów nad Rodziną w swoim referacie pt. „Zrodzony do ojco
stwa” zwrócił uwagę na to, że życie wspólnotowe, kulturalne, a także ekonomiczne 
i polityczne powinno być oparte o „sprawność”, którą nazywamy ojcostwem. A u
tentyczne ojcostwo z racji swojej powszechności, stałości nie tylko obejmuje wszyst
kich, ale jest fundamentem budowania każdego prawdziwego życia wspólnotowego. 
Richard Welch (USA) omówił temat: „Ogólnoświatowa zmowa przeciwko życiu”, 
natomiast ks. prof. Bronisław Mierzwiński przedstawił referat pt. „«Mężczyzna jest 
powołany, aby żył w świadomości swego daru oraz roli męża i ojca» (FC 25). Ta
jem nica ojcostwa” . Prelegent ukazał wielkość ojcostwa ludzkiego w świetle Oj
costwa Bożego. Podkreślił, że współczesny mężczyzna musi na nowo „odnaleźć sie
bie” i stać się w pełni odpowiedzialnym we wszystkich dziedzinach życia: małżeń
skiej, rodzinnej, społecznej, religijnej, zawodowej, politycznej. Odnalezienie własnej 
tożsamości przez mężczyznę, przywrócenie godności ojcostwa oraz przywrócenie 
autorytetu ojca w rodzinie jest niezbędne dla uzdrowienia współczesnej rodziny, 
a przez nią społeczeństwa. Prelegent wskazał na osobę św. Józefa -  jako na wzór 
mężczyzny, męża i ojca.

Sesję popołudniową poprowadził Dariusz Kłeczek -  Senator RP, lekarz-instruktor 
Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności. W swoim wystąpieniu podkreślił, że 
jeśli małżonkowie planująpoczęcie i wspólnie decydująo jego czasie, towarzyszą dziec
ku od początku jego życia.

W  tej części Kongresu kolejno głos zabrali: Majid Katme (Wielka Brytania) -  prze
wodniczący Stowarzyszenia Islamskich Lekarzy Brytyjskich na temat roli ojca i męża 
w islamie; O. Aleksander Iliaszenko z Rosji na temat ojcostwa jako służby Kościołowi 
i Ojczyźnie oraz Ewa Kowalewska -  dyrektor HLI-Europa, która omówiła relacje twór
cze między kobietą i mężczyzną w kreowaniu postaw ojca.

Drugi dzień Kongresu był poświęcony tematowi: „Zagrożenia ojcostwa” . Joseph 
Meany, wicedyrektor biura HLI w Rzymie przedstawił referat pt. „Atak feminizmu na 
ojcostwo”, w któiym podkreślił, iż nowe, pozytywne spojrzenie na ojcostwo jest dziś 
tak samo ważne, jak szacunek, z jakim odnosimy się do macierzyństwa.
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W sesji popołudniowej ks. dr Andrzej Steckiewicz (Moskwa), członek Komisji 
Rodziny Episkopatu Kościoła Katolickiego Rosji omówił kryzys ojcostwa w dobie 
przemian społecznych na przekładzie Rosji, a dr Paweł Wosicki -  prezydent Polskiej 
Federacji Ruchów Obrony Życia ukazał odpowiedzialność ojca za życie dzieci poczę
tych. Na zakończenie swojego wystąpienia stwierdził, iż najwyższy czas, aby męż
czyźni odczytali na nowo swoje powołanie do ojcostwa, którego fundamentem jest 
podjęcie odpowiedzialności przede wszystkim za swoje dzieci, od poczęcia do pełno- 
letności. Jeżeli ojcowie tego nie uczynią, kultura śmierci dotykać będzie coraz szersze 
kręgi społeczne, doprowadzając w konsekwencji do wymierania całych narodów.

Na rozpoczęcie trzeciego dnia Kongresu odbywającego się pod hasłem: „Zadania oj
cowskie” została odprawiona uroczysta Msza święta w kościele pod wezwaniem św. Bar
bary w Warszawie, podczas której homilię wygłosił Ks. Kard. Józef Glemp Prymas Polski.

Po Mszy świętej referat nt. „Ojcostwo losem czy wyborem” przedstawiła dr Wanda 
Półtawska -  dyrektor Instytutu Rodziny PAT, członek Papieskiej Rady ds. Rodziny 
i Papieskiej Akademii Pro Vita. Prelegentka podkreśliła, że zadania rodzicielskie jak
kolwiek niosą ze sobą niewątpliwie trud, to dają nie tylko wielką radość, ale wręcz 
nadają sens ludzkiemu życiu.

Dr Jacek Pulikowski, pracownik naukowy Politechniki Poznańskiej w swoim wy
stąpieniu wskazał na fakt, „że w dzisiejszych czasach nie tylko warto, ale trzeba rato
wać ojcostwo. Dotyczy to zarówno ojcostwa osobistego każdego mężczyzny, jak i wi- 
zj i ojcostwa w skali ogólnoświatowej. Jeżeli światu grozi zagłada to zasadniczym źró
dłem tego zagrożenia jest właśnie kryzys męskiej miłości i odpowiedzialności, który 
jest zarazem kryzysem ojcostwa. Kryzys ten ma oczywiste źródło w sferze duchowej”.

Znamienne było wystąpienie Johna Smeatona z Wielkiej Brytami. W referacie „Rola 
ojca w wychowaniu swoich dzieci w odniesieniu do ludzkiej płciowości w kontekście 
edukacji seksualnej w szkole na przykładzie Wielkiej Brytanii” zdecydowanie potępił 
powyższe działanie edukacyjne, które poprzez przedstawianie nieprawidłowych wzo
rów mężczyzny uniemożliwiają dojrzewanie chłopców do ojcostwa.

Bernard Margueritte -  dziennikarz, przewodniczący Międzynarodowego Forum 
Komunikacji wyraził żal, że telewizja i internet są źródłem wiedzy, a nie mądrość ojca, 
który kiedyś „otwierał” dziecko na świat i przekazywał wartości.

Mario Żivkowić (Chorwacja) -  członek Papieskiej Rady ds. Rodziny, przewodni
czący Chorwackiej Organizacji Obrony Życia i Rodziny w referacie pt. „Prawdziwy 
mężczyzna jako szczęśliwy ojciec” podkreślił, że udane ojcostwo powinno budować 
się już od okresu dzieciństwa. Nie spotykamy kobiet, które chcą zabić swoje dziecko 
poczęte, jeśli mają przy boku mężczyznę, który kocha je czułą, stałą i dojrzałą miło
ścią oraz taką samą miłością darzy poczęte dziecko. Wskazał również, że rodzina po
winna mieć tyle dzieci, ile jest w stanie kochać i wychować do miłości.

Prof. Włodzimierz Fijałkowski -  lekarz, członek Papieskiej Akademii Pro Vita, twór
ca Szkoły Rodzenia, podjął temat: „Dwurodzicielstwo od poczęcia”. Zwrócił uwagę, 
iż normalność obecności ojca podczas porodu ilustruje wypowiedź jednego z nich: 
„Wydaje mi się -  czuję to całym moim ciałem i duszą, że wówczas gdy rodzi żona i na
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świat przychodzi nasze dziecko-wspólny owoc miłości, to ja, jako mąż, człowiek naj
bliższy mojej żonie i dziecku, mam prawo i obowiązek być przy nich w tak decydują
cym momencie. Wydaje mi się również, że nikt mnie tego prawa i obowiązku pozba
wić nie może i nie powinien”.

Na zakończenie trzeciego dnia Kongresu swoim doświadczeniem podzielił się oj
ciec pięciorga dzieci -  doc. Zbigniew Trybuła -  fizyk molekularny, pracownik nauko
wy PAN w Poznaniu. Przyznał, że nauka go bardzo pochłania, gdyż należy on do tych 
osób, dla których praca jest przyjemnością, ale rodzina jest dla niego wartością pierw
szorzędną.

W powyższej relacji uwzględniono tylko część referatów wygłoszonych podczas 
Kongresu. Każdy z prelegentów podkreślał z mocą, że bez podjęcia społecznego wy
siłku na rzecz wychowania do odpowiedzialnego ojcostwa społeczeństwo będzie wy
mierać.

Elżbieta Chojnacka
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Acr Analecta Cracoviensia
AK Ateneum Kapłańskie
DeV Jan Paweł II, Encyklika Dominum et Vivificantem 
DiM Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia
EV Jan Paweł II, Encyklika Evangelium Vitae
FC Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio
KDK Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele

Gaudium et spes 
LdR Jan Paweł II, List do Rodzin Gratissimam sane
NRTh Nouvelle revue théologique
OA Paweł VI, List apostolski Octagesima adveniens
OCP Orientalia Christiana periodica
RC Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Redemptoris custos
RH Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis
RMis Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio
SCh Sources chrétiennes
STV Studia Theologica Varsaviensia
TMA Jan Paweł II, List apostolski Tertio millennio adveniente


