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Benedykt XVI podejmuje ciągle nowe inicjatywy promujące życie rodzinne. 
Przypomina o niezmiennej tożsamości rodziny i niezastąpionej jej roli w życiu 
człowieka. Fundamentem rodziny jest trwały, uznany prawnie związek małżeń-
ski mężczyzny i kobiety, który w Kościele ma charakter związku sakramental-
nego. Benedykt XVI w swoich przemówieniach zwraca uwagę na powołanie do 
życia w rodzinie, na godność rodziny, na prawa i obowiązki, zwłaszcza te zwią-
zane z wychowaniem dzieci. Pytanie o prawidłowy związek między mężczyzną 
a kobietą ma swoje korzenie w najgłębszej istocie bytu ludzkiego, stąd potrzeba 
wyakcentowania z nauczania Papieża antropologicznego fundamentu. Małżeń-
stwo i rodzina zakorzenione są w człowieku i jego przeznaczeniu (1). Prawda 
o małżeństwie i rodzinie, której korzenie tkwią w prawdzie o człowieku, znala-
zła urzeczywistnienie w dziejach zbawienia, które podkreślają teologiczny jej 
aspekt (2). Rodzina jest tym miejscem, w którym przyjmuje się życie dziecka 
i temu życiu się służy, gdyż prokreacja jest jednym z podstawowych jej celów 
(3). Budowanie każdej pojedynczej rodziny chrześcijańskiej mieści się w kon-
tekście większej rodziny Kościoła, stąd Kościół staje się wsparciem dla każdej 
rodziny (4). Współczesna rodzina napotyka na przeróżne postmodernistyczne 
zagrożenia, które zrywają jedność rodziny i stwarzają niemało problemów 
dzieciom, niewinnym ofiarom tej sytuacji (5). Ważne są sposoby wspierania 
rodziny pod względem kulturowym, politycznym i ustawodawczym, pokazujące 
drogi wyjścia z trudnych okoliczności (6). 

Wprowadzenie

Papież Benedykt XVI pomimo tego, iż nie zredagował oficjalnego doku-
mentu poświęconego rodzinie, to jednak podejmuje ciągle nowe inicjatywy 
promujące życie rodzinne, a w nauczaniu z wrażliwością „współpracownika 

abp edward ozoroWSKi

JANA PAWŁA II ROZUMIENIE SAKRAMENTU
W ODNIESIENIU DO MAŁŻEŃSTWA

W katechezach środowych Jan Paweł ii nazwał małżeństwo „najpierwotniej-
szym sakramentem”. Stwierdzenie to wielokrotnie powtórzył w katechezach 
i innych wypowiedziach o małżeństwie. Wyjaśnił, że należy je rozumieć „jako 
znak przenoszący skutecznie w widzialność świata odwiecznie ukrytą w Bogu 
– niewidzialną – tajemnicę. Jest to tajemnica prawdy, miłości, tajemnica życia 
Bożego, w której człowiek otrzymuje realne uczestnictwo”1.

Widzenie małżeństwa w powiązaniu z dziełem stworzenia człowieka 
i świata nie jest czymś nowym. Sam chrystus, broniąc monogamiczności 
i nierozerwalności małżeństwa, odwoływał się do początku (Mk 10,1-12; 
Mt 19,1-9). Podobnie św. Paweł uzasadniał „wielkie misterium” małżeństwa 
(ef 5,22-33). W historii teologii katolickiej, wątek ten zawsze był obecny. 
Katechizm Kościoła Katolickiego dzieli naukę o małżeństwie według dzie-
jów zbawienia: w zamyśle Bożym, w porządku stworzenia, pod panowaniem 
grzechu, pod pedagogią Prawa, w misterium chrystusa i Kościoła (KKK 
1602-1617).

Wyjaśnienia natomiast wymagają użyte przez Papieża słowa: sakrament i ta-
jemnica. W przepowiadaniu z ambony i w salach szkolnych uczy się wiernych, 
że chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu. Jak zatem rozumieć, 
że jest ono najbardziej pierwotnym sakramentem? W języku polskim przez ta-
jemnicę rozumie się wiedzę znaną jednostkom i nieznaną ogółowi. co przeto 
znaczy ukryta w Bogu tajemnica przenoszona przez małżeństwo w widzialność 
świata? czy czasem nie skrywamy zazdrośnie tego, co powinno być ujawnione? 
Misterny wywód Papieża wymaga wyjaśnienia.

1 Jan Paweł ii, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, cz. 1, Słowa chrystusa, Kraków 
2008, s. 88. toż. cz. 2, s. 52.
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14 KS. ANDRZEJ PRONIEWSKI

prawdy” przypomina o niezmiennej jej tożsamości i niezastąpionej roli w ży-
ciu człowieka. Troska o rodzinę, którą przejawia Benedykt XVI w swoim 
nauczaniu, jest troską całego Kościoła Katolickiego. Papież jako Jego Głowa 
wskazuje na kierunki działania i apeluje o zachowanie tożsamości i godności 
rodziny jako podstawowej mikrokomórki życia społecznego. Zaangażowanie 
Benedykta XVI jest odzwierciedleniem jego staranności podtrzymującej natu-
ralną koncepcję rodziny jako związku mężczyzny i kobiety, w którym oboje, 
posiadając odmienną strukturę psychofizyczną, wzajemnie się uzupełniają 
i w miłości otwierają się na dar nowego życia – dziecko. Bóg tak podzielił się 
życiem z człowiekiem, że mężczyzna i kobieta, w akcie małżeńskim stają się 
zdolni do przekazania daru życia swojemu potomstwu, tak mężczyzna staje się 
ojcem, a kobieta matką (por. Rdz 2,18-24)1. Fundamentem tak pojętej rodziny 
jest trwały, uznany prawnie związek małżeński mężczyzny i kobiety, który 
w Kościele ma charakter związku sakramentalnego2.

Benedykt XVI w swoich przemówieniach zwraca uwagę na powołanie 
do życia w rodzinie, na godność rodziny, prawa i obowiązki, zwłaszcza te 
związane z wychowaniem dzieci. W roku 2007, 14 lutego ukazała się zbiorcza 
publikacja Benedykta XVI Prawda o rodzinie. Małżeństwo i wolne związki 
w wypowiedziach Benedykta XVI3.

I. Antropologiczne fundamenty
W dniu 6 czerwca 2005 roku podczas otwarcia rzymskiego sympozjum 

diecezjalnego: „Rodzina i wspólnota chrześcijańska: formacja osoby i przekaz 
wiary” w Bazylice na Lateranie papież Benedykt XVI, wygłaszając specjalne 
przemówienie, zwrócił uwagę na antropologiczne podstawy rodziny4. 

„Małżeństwo i rodzina – wyjaśniał Benedykt XVI – nie są przypadkową 
konstrukcją socjologiczną, owocem szczególnych sytuacji historycznych 
i ekonomicznych. Pytanie o prawidłowy związek między mężczyzną a kobietą 
ma swoje korzenie w najgłębszej istocie bytu ludzkiego i może znaleźć swoją 
odpowiedź tylko wychodząc od tego założenia. Nie można go więc oddzielać 

1 A. Proniewski, Planowanie rodziny w świetle nauczania Kościoła, w: Rodzina. 
Etyka. Ekonomia, red. R. Horodeński, E. Ozorowski, Białystok 2005, s. 80.

2 Por. A. Sarmiento, Małżeństwo chrześcijańskie, Kraków 2002, s. 17-21.
3 Por. Benedetto XVI, La verità sulla famiglia, in Quaderni dell’Osservatore Roma-

no, Città del Vaticano 2007.
4 Benedykt XVI, Rodzina i wspólnota chrześcijańska, „Sprawy Rodziny” 2005,  

nr 3, s. 29.
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15PROMOCJA RODZINY W NAUCZANIU BENEDYKTA XVI

od prastarego i ciągle nowego pytania człowieka o samego siebie: kim jestem? 
Kim jest człowiek? To pytanie z kolei nie może być oddzielone od zapytania 
o Boga: czy Bóg istnieje? I kim jest Bóg? Jakie jest naprawdę Jego oblicze? 
Odpowiedź Biblii na te dwa zagadnienia jest jedna i konsekwentna: człowiek 
został stworzony na obraz Boga, sam Bóg zaś jest miłością. Stąd powołanie do 
miłości jest tym, co tworzy z człowieka prawdziwy obraz Boga: staje się on 
podobny do Boga w takim stopniu, w jakim staje się kimś, kto kocha”5.

Antropologiczne konsekwencje są takie, że z tego podstawowego związku 
między Bogiem a człowiekiem wypływa następny: nierozerwalny związek 
między duchem a ciałem. Człowiek jest bowiem duszą (hebr. nefesz, ruah, łac. 
psyche, pneuma), która wyraża się w ciele (hebr. basar, gr. soma, sarx ciało 
jako soma, wskazuje na godność, jako sarx wyraża marność, znikomość; czło-
wiek jest soma a posiada sarx)6, ciało zaś jest ożywiane przez nieśmiertelnego 
ducha. Ciało mężczyzny i kobiety ma zatem również, by tak rzec, charakter 
teologiczny, nie jest po prostu ciałem, a to, co jest biologiczne w człowieku, nie 
jest tylko biologiczne, stanowi wyraz i dopełnienie człowieczeństwa. Podobnie 
płciowość ludzka nie występuje obok ludzkiego bycia osobą, ale należy do 
niej. Dopiero wtedy, gdy płciowość jest zintegrowana w osobie, nadaje sens 
samej sobie.

Osobiste i wzajemne „tak” mężczyzny i kobiety otwiera miejsce na przy-
szłość, na prawdziwe człowieczeństwo każdego, a zarazem przeznaczone jest 
do otwarcia się na dar nowego życia. Stąd owo osobiste „tak” musi być jawnie 
wypowiedziane. Przez nie małżonkowie biorą na siebie publiczną odpowie-
dzialność za wierność, zapewniającą także przyszłość wspólnoty. Nikt z ludzi 
– poucza Papież – nie należy wyłącznie do samego siebie: tym bardziej więc 
każdy jest powołany do wzięcia na siebie, w swym najgłębszym wnętrzu, wła-
snej odpowiedzialności publicznej. Małżeństwo jako instytucja nie jest zatem 
niesprawiedliwą ingerencją społeczeństwa lub władzy, narzuceniem jakiejś 
formy z zewnątrz najbardziej prywatnej rzeczywistości życia; przeciwnie, jest 
istotnym wymogiem układu miłości małżeńskiej i głębi osoby ludzkiej7. 

Małżeństwo i rodzina zakorzenione są w najgłębszym jądrze prawdy 
o człowieku i jego przeznaczeniu. Odmienność seksualna, która wyróżnia ciało 
mężczyzny i kobiety, nie jest zatem zwykłym aspektem biologicznym, lecz 
posiada znacznie głębsze znaczenie: wyraża tę formę miłości, poprzez którą 

5 Tamże.
6 E. Ozorowski, Małżeństwo i rodzina w zamyśle Bożym, Warszawa 2009, s. 26.
7 Benedykt XVI, Rodzina i wspólnota chrześcijańska, dz. cyt., s. 30

[3]



16 KS. ANDRZEJ PRONIEWSKI

mężczyzna i kobieta, stając się jednym ciałem, mogą zrealizować autentyczną 
jedność osób, otwartą na przekazywanie życia i współpracują w ten sposób 
z Bogiem w rodzeniu nowych istot ludzkich – podkreślał Papież przy prze-
mówieniu do pracowników Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną 
(11.05.2006)8.

Podczas spotkania z Papieską Radą Rodziny (13.05.2006), Benedykt 
XVI przypomniał, że Rada założona 9 maja 1981 roku przez Jana Pawła II 
zajmuje się szerzeniem „Ewangelii rodziny i życia”9. Papież stwierdził, że 
„rodzina oparta na małżeństwie stanowi dziedzictwo ludzkości, podstawową 
instytucję społeczną; jest żywotną komórką i filarem społeczeństwa, co doty-
czy wierzących i niewierzących”. „Jest ona rzeczywistością, z którą muszą się 
liczyć wszystkie państwa” – powiedział z naciskiem Benedykt XVI i dodał: 
„W dzisiejszym świecie, gdzie szerzą się pewne dwuznaczne koncepcje czło-
wieka, wolności i miłości ludzkiej, nie możemy ustawać w przypominaniu 
prawdy o instytucji rodziny”10. Ponadto rodzina jest szkołą humanizacji czło-
wieka, w której wzrasta, by stać się prawdziwym człowiekiem. W tym sensie 
doświadczenie miłości rodziców pozwala dzieciom uświadomić sobie swoją 
godność dzieci.

Benedykt XVI w wywiadzie dla niemieckich mediów mówił: „mamy 
pozytywną wizję małżeństwa i rodziny, o antropologicznych założeniach, we-
dług której mężczyzna i kobieta zostali stworzeni dla siebie, istnieje, by tak 
powiedzieć, swoista hierarchia wymiarów miłości: seksualność, eros, agape; 
i tak najpierw powstaje małżeństwo, będące uszczęśliwiającym związkiem 
mężczyzny i kobiety, a następnie rodzina, gwarantująca ciągłość pokoleń. 
W niej dokonuje się ich pojednanie, a także może dojść do spotkania różnych 
kultur” (5.08.2006)11.

Rodzina naturalna, jako głęboka wspólnota życia i miłości oparta na mał-
żeństwie mężczyzny i kobiety, stanowi «pierwsze miejsce „humanizacji” oso-
by i społeczeństwa», «kolebkę życia i miłości». Słusznie zatem Kompendium 

8 Tenże, 25-lecie Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną, „Sprawy Rodziny” 
2006, nr 3, s. 15-17. Por. tenże, Ukazujcie prawdę o ludzkiej miłości, „L’Osservatore 
Romano” 2006, nr 8, s. 16-17.

9 Tenże, Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, „L’Osservatore Romano” 2006, 
nr 8, s. 17-18.

10 Tamże, s. 18.
11 Tenże, W sprawach małżeństwa, rodziny i życia pilnie potrzeba wiedzy i formacji, 

„L’Osservatore Romano” 2006, nr 9-10, s. 26.

[4]



17PROMOCJA RODZINY W NAUCZANIU BENEDYKTA XVI

nauki społecznej Kościoła uznaje rodzinę za pierwszą naturalną społeczność, 
instytucję Bożą, która leży u podstaw życia osób, jako pierwowzór każdego 
porządku społecznego (Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1.01.2008)12. 

II. Teologiczny aspekt
Prawda o małżeństwie i rodzinie, której korzenie tkwią w prawdzie o czło-

wieku, znalazła urzeczywistnienie w dziejach zbawienia. W Nowym Testamen-
cie Bóg radykalizuje swoją miłość tak, że sam staje się, w swoim Synu, ciałem 
z naszego ciała, prawdziwym człowiekiem. W ten sposób związek Boga z czło-
wiekiem przybiera swą formę najwyższą, nieodwracalną i ostateczną. I w ten 
sposób zostaje nakreślona także dla miłości ludzkiej jej forma ostateczna, owo 
wzajemne „tak”, którego nie można odwołać: nie wyobcowuje ono człowieka, 
ale wyzwala go z poczucia obcości historii, aby doprowadzić go do prawdy 
stworzenia. 

Sakramentalność, jaką małżeństwo przybiera w Chrystusie, oznacza więc, 
że dar stworzenia został podniesiony do łaski odkupienia. Łaska Chrystusa nie 
przychodzi spoza natury człowieka, nie łamie jej, ale wyzwala ją, i odnawia, 
właśnie przez wyniesienie jej poza jej własne granice. I tak jak wcielenie Syna 
Bożego ukazuje swe prawdziwe znaczenie w krzyżu, tak też prawdziwa miłość 
ludzka jest darem z siebie, nie może istnieć, gdy chce unikać krzyża.

Benedykt XVI w przemówieniu do pracowników Roty Rzymskiej 
(21.01.2007) tłumaczył, że „nierozerwalność małżeństwa nie wynika z defini-
tywnego zobowiązania kontrahentów, lecz wpisana jest w naturę przemożnej 
więzi ustanowionej przez Stwórcę (Jan Paweł II, katecheza z 21 listopada 
1979, n. 2). Kontrahenci dlatego muszą się zobowiązać defi nitywnie, ponie- n. 2). Kontrahenci dlatego muszą się zobowiązać defi nitywnie, ponie- 2). Kontrahenci dlatego muszą się zobowiązać defi nitywnie, ponie- Kontrahenci dlatego muszą się zobowiązać definitywnie, ponie-
waż takie jest małżeństwo w planach stworzenia i odkupienia. A zasadnicza 
zgodność małżeństwa z prawem zasadza się właśnie na tej więzi, która dla 
mężczyzny i kobiety stanowi wymaganie sprawiedliwości i miłości, którego, 
dla dobra własnego i wszystkich, nie mogą uniknąć, nie przecząc temu, czego 
sam Bóg w nich dokonał”13. 

Trzeba umieć odpowiedzieć „tak” na powołanie do życia w rodzinie – po-
uczał Benedykt XVI w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju (1.01.2008), które 
Bóg wpisał w naszą naturę. Nie żyjemy obok siebie przez przypadek; wszyscy 

12 Tenże, Rodzina wspólnotą pokoju, „Sprawy Rodziny” 2008, nr 1, s. 44. Por. tenże, 
Rodzina wspólnotą pokoju, „L’Osservatore Romano” 2008, nr 1, s. 26.

13 Tenże, Nierozerwalność wynika z „prawdy małżeństwa”, „Sprawy Rodziny” 
2007, nr 2, s. 13-14.

[5]
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idziemy tą samą drogą jako ludzie, a zatem jako bracia i siostry. Istotne jest 
zatem, aby każdy starał się żyć w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem, 
uznając Go za pierwotne źródło własnej egzystencji, jak też egzystencji innych. 
W odniesieniu do tej najwyższej zasady można pojąć bezwzględną wartość 
każdej istoty ludzkiej i stworzyć przesłanki do budowania żyjącej w pokoju 
ludzkości. Bez tego transcendentnego fundamentu, bez teologicznego aspektu, 
społeczeństwo jest tylko skupiskiem sąsiadów, a nie wspólnotą braci i sióstr 
powołanych, by tworzyć jedną wielką rodzinę14.

Głęboki związek między Bogiem a człowiekiem, między miłością Bożą 
a miłością ludzką, znajduje potwierdzenie także w niektórych negatywnych ten-
dencjach i przejawach rozwoju, których brzemię wszyscy odczuwamy. W na-
szych czasach ujawnia się bowiem poniżenie miłości ludzkiej oraz zanik praw-
dziwej zdolności kochania, czyniąc z nich najstosowniejszy i najskuteczniejszy 
oręż, aby odepchnąć Boga od człowieka, aby usunąć Boga z pola widzenia 
i serca człowieka. Podobnie wola „wyzwolenia” natury od Boga prowadzi do 
utraty widzenia samej rzeczywistości natury, łącznie z naturą człowieka, spro-
wadzając ją do zestawu funkcji, którymi się dysponuje wedle upodobania, aby 
zbudować domniemany lepszy świat i rzekomo szczęśliwsze człowieczeństwo; 
tymczasem niszczy się plan Stwórcy i tym samym prawdę o naszej naturze15.

„Rodzina chrześcijańska nazywana jest Kościołem domowym, ponieważ 
w rodzinie objawia się i urzeczywistnia wymiar wspólnotowy i rodzinny Ko-
ścioła jako rodziny Bożej. Każdy członek, według własnej roli, praktykuje tu 
kapłaństwo chrzcielne, przyczyniając się do tego, że rodzina staje się wspólnotą 
łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i chrześcijańskich, miejscem pierwszego 
głoszenia wiary dzieciom» (por. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolic-
kiego, 350). A także: «Rodzice, uczestniczący w Boskim ojcostwie, są pierwsi 
odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci i pierwsi za głoszenie im wiary. 
Mają oni obowiązek kochać i szanować swoje dzieci jako osoby ludzkie i jako 
dzieci Boże (...). W szczególności spoczywa na nich posłannictwo wycho- (...). W szczególności spoczywa na nich posłannictwo wycho- W szczególności spoczywa na nich posłannictwo wycho-
wania swych dzieci w wierze chrześcijańskiej» (tamże, 460)” – przypominał 
Benedykt XVI w Walencji (8.07.2006)16. Języka wiary uczymy się w domu 
rodzinnym, gdzie wiara wzrasta i umacnia się dzięki modlitwie i życiu zgodne-
mu z zasadami chrześcijańskimi.

14 Por. tenże, Rodzina wspólnotą pokoju, „Sprawy Rodziny” 2008, nr 1, s. 45.
15 Por. tamże, s. 45-46.
16 Benedykt XVI, Rodzina niezastąpionym darem dla narodów, „Sprawy Rodziny” 

2006, nr 4, s. 18.

[6]
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III. Prokreacyjny cel
W rodzeniu dzieci małżeństwo odzwierciedla swój boski wzorzec, miłość 

Boga do człowieka. W mężczyźnie i kobiecie ojcostwo i macierzyństwo, tak 
jak ciało i jak miłość, nie dają się opisać tylko w kategoriach biologicznych: 
życie jest dane całkowicie tylko wtedy, gdy wraz z narodzeniem zostają dane 
także miłość i sens, umożliwiające powiedzenie „tak” życiu. Właśnie tu staje 
się całkiem jasne, jak bardzo sprzeciwia się miłości ludzkiej, głębokiemu po-
wołaniu mężczyzny i kobiety, systematyczne zamykanie własnego związku na 
dar życia, a jeszcze bardziej niszczenie lub łamanie życia, które się rodzi.

Przemawiając do przedstawicieli Krajowego Stowarzyszenia Rodzin Wie-
lodzietnych podczas audiencji generalnej (2.11.2005), Ojciec Święty Benedykt 
XVI przypomniał, że rodzina jest tym miejscem, w którym przyjmuje się życie 
i temu życiu się służy, a rodziny wielodzietne w dzisiejszym świecie są wy-
mownym świadectwem wiary, odwagi i optymizmu, bez dzieci bowiem nie 
ma przyszłości. Dlatego rodziny te wymagają od społeczeństwa, dla którego są 
źródłem prawdziwego bogactwa i nadziei, odpowiedniego wsparcia w dziedzi-
nie prawa i opieki socjalnej17 – mówił Papież.

Benedykt XVI podczas spotkania w Przychodni św. Marty na terenie 
Watykanu (30.12.2005) podkreślił podstawowe powołanie rodziny, która jest 
pierwszym i najważniejszym miejscem przyjęcia życia18. Ponadto Papież 
zaakcentował konieczność ochrony rodzącego się życia i konkretnej pomocy 
kobietom w ciąży. Ostrzegł przed niebezpieczeństwem, jakim jest wprowa-
dzanie środków farmakologicznych, które w rzeczywistości powodują aborcję 
(12.01.2006)19. 

O pełne poszanowanie życia od chwili poczęcia apelował Benedykt XVI do 
kongresu Papieskiej Akademii «Pro Vita» (16.09.2006)20. Zjawisko „pustych 
kołysek” na Zachodzie jest rezultatem „deficytu wiary, nadziei i oczywiście 
miłości” w tej części świata – zauważył Benedykt XVI w przemówieniu do 
Papieskiej Akademii Nauk (28.04.2006)21. 

17 Tenże, Bez dzieci nie ma przyszłości, „Sprawy Rodziny” 2006, nr 1, s. 30-31.
18 Tenże, Potrzeba wspierania rodziny, „Sprawy Rodziny” 2006, nr 1, s. 40.
19 Tenże, O obowiązkach władz wobec rodziny, „Sprawy Rodziny” 2006, nr 2, s. 7.
20 Tenże, O pełne poszanowanie życia od chwili poczęcia, „Sprawy Rodziny” 2007, 

nr 1, s. 14-18.
21 Tenże, Puste kołyski to wynik „deficytu wiary, nadziei i miłości”, „Sprawy Rodzi-

ny” 2006, nr 3, s. 12.
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„Wydanie na świat dzieci wymaga ożywienia erosa twórczą i wielkoduszną 
agape”22 – wyjaśniał dalej Papież. Z samej swej natury miłość narzuca wizję 
wieczności. Natomiast brak tej wizji miłości może wyjaśnić, dlaczego tak wie-
le par nie decyduje się na zawarcie związku małżeńskiego, dlaczego tak wiele 
jest nieudanych małżeństw i dlaczego tak znacznie spadł przyrost naturalny. 

Z okazji 40. rocznicy Humanae vitae (2.10.2008) Papież pisał: „Możliwość 
prokreacji życia ludzkiego zawiera się w całkowitym oddaniu się małżonków”23. 
„O ile każda forma miłości dąży do szerzenia pełni, jaką żyje, o tyle miłość 
małżeńska ma swój własny sposób wyrażania się: rodzenie potomstwa. W ten 
sposób nie tylko upodabnia się do miłości Boga, która objawia się przez po-
woływanie do życia istot ludzkich, ale w niej uczestniczy. Wykluczenie tego 
wymiaru «przekazywania» poprzez działania mające na celu uniemożliwienie 
prokreacji jest równoznaczne z zaprzeczeniem najgłębszej prawdy o miło-
ści małżeńskiej, poprzez którą jest przekazywany boski dar: «Jeżeli więc 
obowiązku przekazywania życia nie chce się pozostawić samowoli ludzkiej, 
trzeba koniecznie uznać pewne nieprzekraczalne granice władzy człowieka 
nad własnym ciałem i jego naturalnymi funkcjami, granice, których nikt nie 
ma prawa przekraczać: ani osoba prywatna, ani władza publiczna» (Humanae 
vitae, 17)”24.

W Walencji podczas Światowego Spotkania Rodzin (8.07.2006) mówił 
papież, że „rodzina jest dobrem koniecznym dla narodów, nieodzownym fun-
damentem społeczeństwa oraz wielkim skarbem małżonków na całe życie. Jest 
niezastąpionym dobrem dla dzieci, które powinny być owocem miłości, całko-
witego i ofiarnego oddania się rodziców. Na wszystkich spoczywa wielka od-
powiedzialność za głoszenie pełnej prawdy o rodzinie, opartej na małżeństwie 
jako domowym Kościele i sanktuarium życia. Ojciec i matka wypowiedzieli 
przed Bogiem całkowite «tak», stanowiące podstawę łączącego ich sakramen-
tu. Dlatego też, aby wewnętrzna więź rodziny była pełna, jest konieczne, by 
wypowiedzieli również «tak» wyrażające akceptację dzieci poczętych albo 
adoptowanych, obdarzonych własną osobowością i charakterem. Będą one 
dzięki temu dalej wzrastać w atmosferze akceptacji i miłości, a można mieć 

22 Tamże.
23 Benedykt XVI, Miłość małżeńska jest udziałem w miłości Boga, „Sprawy Rodzi-

ny” 2009, nr 1, s. 46.
24 Tamże, s. 46-47.
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nadzieję, że po osiągnięciu odpowiedniej dojrzałości swoim «tak» odpłacą się 
tym, którzy dali im życie”25. 

„Jednym z największych zadań rodziny – obok przekazywania wiary i mi- – obok przekazywania wiary i mi- obok przekazywania wiary i mi-
łości Pana – jest formowanie osób wolnych i odpowiedzialnych – mówił w Wa- – jest formowanie osób wolnych i odpowiedzialnych – mówił w Wa- jest formowanie osób wolnych i odpowiedzialnych – mówił w Wa-
lencji Papież. Dlatego rodzice powinni systematycznie przywracać dzieciom 
wolność, której przez pewien czas strzegą. Jeśli widzą one, że rodzice – i inni 
otaczający je dorośli – żyją z radością i entuzjazmem, nawet pomimo trudno- – żyją z radością i entuzjazmem, nawet pomimo trudno- żyją z radością i entuzjazmem, nawet pomimo trudno-
ści, z większą łatwością będzie wzrastała w nich głęboka radość życia, która 
pomoże im lepiej pokonywać przeszkody i zwalczać przeciwności pojawiające 
się w ludzkim życiu. Ponadto, gdy rodzina nie jest zamknięta w sobie, dzieci 
uczą się, że każda osoba jest godna miłości oraz że wszystkich ludzi łączy 
podstawowe i powszechne braterstwo”26. 

V Światowe Spotkanie Rodzin przedstawia do refleksji szczególnie ważny 
temat, wskazujący na naszą wielką odpowiedzialność: „Przekazywanie wiary 
w rodzinie”. Kiedy rodzi się dziecko, poprzez więź z rodzicami jest włączone 
w nurt rodzinnej tradycji, której korzenie sięgają daleko w przeszłość. Wraz 
z darem życia otrzymuje całe dziedzictwo doświadczeń. Rodzice mają niezby-
walne prawo i obowiązek przekazywać to dziedzictwo dzieciom: pomagać im 
w odkrywaniu własnej tożsamości, wprowadzać je w życie społeczne, uczyć – 
poprzez doświadczenie, jakie zdobywają, gdy są otaczane miłością – zarówno 
odpowiedzialnego korzystania z wolności moralnej, jak i zdolności kochania, 
a nade wszystko prowadzić na spotkanie z Bogiem. Dzieci rosną i osiągają 
ludzką dojrzałość w takiej mierze, w jakiej przyjmują z ufnością to dziedzictwo 
i to wychowanie, stopniowo im przekazywane. Dzięki temu potrafią wypra-
cować własną syntezę elementów przejętych i nowych, do czego powołany 
jest każdy człowiek i każde pokolenie. U początków życia każdego człowieka, 
a więc także w każdym ludzkim ojcostwie i macierzyństwie, jest obecny Bóg 
Stwórca. Dlatego rodzice winni przyjmować przychodzące na świat dziecko 
nie tylko jako własne, ale także jako dziecko Boga, który kocha je dla niego 
samego i powołuje do synostwa Bożego. Więcej: wszelkie przekazywanie ży-
cia, wszelkie ojcostwo i macierzyństwo, każda rodzina bierze początek z Boga 
– Ojca, Syna i Ducha Świętego27.

25 Benedykt XVI, Kościół głosi prawdę o rodzinie, „Sprawy Rodziny” 2006, nr 4, 
s. 12.

26 Tamże, s. 12-13.
27 Por. Benedykt XVI, Rodzina niezastąpionym dobrem dla narodów, dz. cyt., s. 19-

20.
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Benedykt XVI podczas VI Światowego Spotkania Rodzin, które odbyło się 
w dniach 16-18 stycznia 2009 r. w archidiecezji miasta Meksyk, przypominał, 
że rodzina kształtuje wartości ludzkie i chrześcijańskie. Upraszał rodziców 
chrześcijańskich o odpowiedzialność w procesie wychowania dzieci do rozu-
mienia wartości w życiu.

IV. Eklezjalne wsparcie
Żaden mężczyzna i żadna kobieta nie mogą sami z siebie i wyłącznie wła-

snymi siłami dać dzieciom w należyty sposób miłości i sensu życia. Chrześci-
janin jest przekonany, że Bóg za pośrednictwem swego Syna Jezusa Chrystusa 
i daru Ducha Świętego wspiera jego wysiłki poprzez Kościół. Dlatego też bu-
dowanie każdej pojedynczej rodziny chrześcijańskiej mieści się w kontekście 
większej rodziny Kościoła. I wzajemnie Kościół jest budowany przez rodziny, 
„małe Kościoły domowe”, jak nazwał je Sobór Watykański II. 

Papież w spotkaniu z przedstawicielami Episkopatów Ameryki Łacińskiej 
(5.12.2005) stwierdził z zadowoleniem stały rozwój pracy Kościołów party-
kularnych na rzecz rodziny. Liczne inicjatywy duszpasterskie służą lepszemu 
przygotowaniu do małżeństwa i przeżywaniu odpowiedzialności za rodzinę28.

Benedykt XVI utrzymał tradycję Światowych Spotkań Rodzin i podczas  
spotkania w Hiszpanii, w Walencji, piątego z kolei, ale jego pierwszego, pod-
kreślał troskę Kościoła o rodzinę. Rodzina to instytucja pośrednicząca między 
jednostką a społeczeństwem i nic nie może jej całkowicie zastąpić. Jej pod-
stawą jest przede wszystkim głęboka więź międzyosobowa pomiędzy mężem 
i żoną, oparta na uczuciu i wzajemnym zrozumieniu. Z tego względu otrzymuje 
obfitą pomoc Bożą w sakramencie małżeństwa, z którym wiąże się prawdziwe 
powołanie do świętości. Oby w życiu dzieci więcej było chwil, w których mię-
dzy rodzicami panuje harmonia i uczucie, niż momentów niezrozumienia albo 
obojętności, ponieważ miłość między ojcem i matką daje dzieciom wielkie 
poczucie bezpieczeństwa i uczy je, jak piękna jest wierna i trwała miłość”29 – 
mówił Papież w Walencji (8.07.2006). 

„Bardzo ważną rolę odgrywają parafie, a także różne stowarzyszenia ko-
ścielne, powołane do współpracy jako struktury, poprzez które Kościół podaje 
rodzinom pomocną dłoń i wspiera ich wzrost w wierze”30 – przypominał w Wa-

28 Tenże, Aborcja jest agresją względem społeczeństwa, „Sprawy Rodziny” 2006, 
nr 1, s. 31-32.

29 Por. tenże, Rodzina niezastąpionym dobrem dla narodów, dz. cyt., s. 16-21.
30 Tamże, s. 19.
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lencji Papież. Przekazywanie wiary dzieciom z pomocą innych osób i instytu-
cji, jak parafia, szkoła albo stowarzyszenia katolickie, to obowiązek, o którym 
rodzice nie mogą zapomnieć, zaniedbać go albo zlecić w całości innym oso-
bom31 – mówił Papież. Kościół uczy nas, że aby czynić postępy na tej drodze 
ludzkiego dojrzewania, trzeba szanować i chronić tę cudowną rzeczywistość, 
jaką jest nierozerwalne małżeństwo mężczyzny i kobiety, które daje ponadto 
początek rodzinie. Dlatego uznanie i wspomaganie tej instytucji jest jedną 
z najcenniejszych przysług, jakie można dziś oddać sprawie wspólnego dobra 
i autentycznego rozwoju ludzi i społeczeństw, a zarazem najlepszą gwarancją 
godności, równości i prawdziwej wolności wszystkich ludzi.

W tym kontekście pragnę podkreślić znaczenie i pozytywną rolę różnych 
kościelnych stowarzyszeń rodzinnych działających dla dobra małżeństwa i ro-
dziny – tłumaczył w Walencji papież (9.07.2006)32.

Benedykt XVI na Dzień Migranta i Uchodźcy (18.10.2006) podjął problem 
rodziny migrującej33. Podkreślił zaangażowanie Kościoła na rzecz nie tylko 
pojedynczego migranta, ale także jego rodziny, będącej miejscem i źródłem 
kultury życia oraz czynnikiem integracji wartości. Bardzo liczne są trudności, 
na jakie napotyka rodzina migranta. Oddalenie między jej członkami i brak 
łączności są często przyczyną zerwania pierwotnych więzi. Tworzą się nowe 
stosunki i rodzą się nowe uczucia; zapomina się o przeszłości i własnych 
obowiązkach, wystawionych na ciężką próbę ze względu na odległości i sa-
motność. Kościół zachęca do ratyfikowania międzynarodowych narzędzi 
prawnych dążących do obrony praw migrantów i ich rodzin oraz proponuje, 
za pośrednictwem swych różnych instytucji i stowarzyszeń, ową obronę, która 
staje się coraz bardziej konieczna. W tym celu otwarto ośrodki pomocy dla mi-
grantów, domy przyjęć, urzędy w służbie tych osób i ich rodzin oraz powołano 
do życia inne inicjatywy, aby zaspokoić coraz bardziej wzrastające potrzeby 
w tej dziedzinie34. 

Potrzebna jest czujna obecność duszpasterska wśród rodzin uchodźców, 
która – poza pomocą zdolną łagodzić rany serca – zaproponuje wsparcie ze 
strony wspólnoty chrześcijańskiej, będące w stanie przywrócić kulturę szacun-
ku i ponowne odkrycie prawdziwej wartości miłości. Należy zachęcać tych, 

31 Tamże.
32 Por. Benedykt XVI, Rodzice, bądźcie przykładem wiary, nadziei i miłości, „Spra-

wy Rodziny” 2006, nr 4, s. 22-27.
33 Por. tenże, Rodzina migrująca, „Sprawy Rodziny” 2007, nr 1, s. 27-30.
34 Tamże, s. 28.
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którzy są wewnętrznie rozbici, do odzyskiwania wiary w samych siebie. Trzeba 
następnie zaangażować się na rzecz zagwarantowania praw i godności rodzin 
oraz zapewnienia im mieszkań stosownie do ich potrzeb. Uchodźców należy 
prosić, aby zachowywali otwartą i pozytywną postawę wobec społeczeństwa, 
które ich przyjmuje, podtrzymując czynną gotowość proponowania im udziału 
we wspólnym budowaniu zintegrowanej wspólnoty, która będzie „wspólnym 
domem” wszystkich – zachęcał Benedykt XVI orędziu na Dzień Migranta 
i Uchodźcy (18.10.2006)35.

Kościół katolicki prowadzi na całym świecie ćwierć miliona szkół, w któ-
rych kształci się 42 mln dzieci i młodzieży. Często bez posługi placówek 
katolickich nie miałaby ona dostępu do edukacji. Posługa Kościoła, jaką jest 
duszpasterstwo małżeństw i rodzin, winna ułatwiać parom pojmowanie sercem 
wspaniałego planu, jaki Bóg wpisał w ludzkie ciało, i wspierać je w akcepto-
waniu tego, czego wymaga autentyczna droga dojrzewania.

V. Postmodernistyczne zagrożenia
Przeszkodą szczególnie groźną dla dzieła rodziny stała się zmasowana 

obecność, w społeczeństwie i kulturze, relatywizmu, który – nie uznając nicze- – nie uznając nicze-nie uznając nicze-
go za rzecz ostateczną – pozostawia jako ostateczną miarę jedynie własne „ja” 
ze swoimi zachciankami. Pod pozorem wolności staje się dla każdego wię-
zieniem, gdyż oddziela ludzi od siebie nawzajem, sprawiając, że każdy czuje 
się zamknięty wewnątrz swego „ja”. W ramach takiego zrelatywizowanego 
horyzontu nie jest więc możliwe prawdziwe przeżywanie rodziny i wychowa-
nie36 – podkreślał Papież w wystąpieniu na otwarcie diecezjalnego rzymskiego 
sympozjum poświęconego rodzinie. 

Przy spotkaniu z biskupami południowej Afryki (10.06.2005) Papież wy-
akcentował także inne zagrożenia rodziny. Zaliczył do nich rozwody, aborcje, 
prostytucję, spustoszenie spowodowane przez AIDS i pokrewne choroby, han-
del ludźmi i mentalność antykoncepcyjną”, które „przyczyniają się do upadku 
moralności seksualnej”37. 

Przemawiając do przedstawicieli Episkopatów Ameryki Łacińskiej 
(5.12.2005), wskazał na zagrożenie aborcji, która jako zamach na ludzkie życie 

35 Tamże.
36 Benedykt XVI, Rodzina i wspólnota chrześcijańska, dz. cyt., s. 32.
37 Tenże, Wierność i czystość źródłem nadziei Afryki, „Sprawy Rodziny” 2005, nr 3, 

s. 33.
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jest agresją przeciwko rodzinie38. Ostrzegał także przed laicyzacją życia i nie-
sprawiedliwym ustawodawstwem, nie uznającym zasadniczych praw rodziny. 
Powoływał się na zagrożenia podyktowane fałszywymi koncepcjami małżeń-
stwa i rodziny, proponowaniem nowych form małżeństwa, nieraz nieznanych 
w kulturach narodów i wypaczających jego specyficzną naturę39. Papież poru-
szył sprawy bioetyki oraz prób zrównania w prawach z małżeństwem wolnych 
związków. Podkreślił przy spotkaniu z ambasadorem Francji (19.12.2005), 
że „żadnej innej formy współżycia nie da się porównać z rodziną, której rola 
pozostaje niezastąpiona, zwłaszcza gdy chodzi o przekazywanie następnym 
pokoleniom określonych wartości”40. 

Krytykował „poprawność polityczną” fałszywych argumentów broniących 
tzw. wolnego wyboru politycznego, który miałby być nadrzędny w stosunku do 
zasad ewangelicznych, a także do zdrowego rozsądku. Pozytywizm prawny jest 
rzekomo wystarczającym wytłumaczeniem. Dość dobrze znane są dwuznacz-
ne stanowiska prawodawców w kwestii rozwodu, par żyjących bez związku 
małżeńskiego, które przynajmniej w domyśle miałyby być alternatywą mał-
żeństwa, choć tego rodzaju związki są po prostu „fikcją prawną”, „fałszywą 
monetą puszczoną w obieg”. Gorzej, gdy są to „pary” tej samej płci, zjawisko 
do tej pory nieznane w dziejach kultury narodów i w prawie, nawet jeśli nie 
są traktowane jako „małżeństwo”. Równocześnie należy unikać zaciemniania 
wartości i funkcji rodziny opartej na małżeństwie poprzez dawanie innym 
związkom uznania prawnego, nie będącego bynajmniej społeczną potrzebą 
(12.01.2006)41.

Niewątpliwie jeszcze bardziej destrukcyjne jest przedstawianie tej fikcji 
prawnej jako „małżeństwa” i domaganie się prawa do adopcji dzieci. Cała ta 
tendencja, która może objąć liczne kraje, jest wyraźnie sprzeczna z Bożym 
prawem, z Bożymi przykazaniami i zaprzecza prawu naturalnemu. Jest śmier-
telną raną zadaną tkance społecznej. Konsekwencją tego jest zgubny wpływ 
na prawa człowieka i na prawdę o człowieku, który przestaje dostrzegać, że 
jego ludzki byt ma charakter „transcendentalny”, i staje się jedynie narzędziem 
i przedmiotem różnych zamachów na życie, poczynając od odrażającej zbrodni 
aborcji.

38 Por. Tenże, Aborcja jest agresją względem społeczeństwa, dz. cyt., s. 31.
39 Tamże.
40 Benedykt XVI, Żadnej formy współżycia nie da się porównać z rodziną, „Sprawy 

Rodziny” 2006, nr 1, s. 39.
41 Por. tenże, O obowiązkach władz wobec rodziny, „Sprawy Rodziny” 2006, nr 2, 

s. 7.
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Różne dzisiejsze formy rozkładu małżeństwa, takie jak wolne związki 
i „małżeństwo na próbę” aż po pseudomałżeństwa między osobami tej samej 
płci, są natomiast wyrazami wolności anarchizującej, która szkodzi prawdzi-
wemu wyzwoleniu człowieka. Taka pseudowolność opiera się na banalizacji 
ciała, która nieuchronnie obejmuje też banalizację człowieka. Zakłada ona, że 
człowiek może robić ze sobą, co chce: jego ciało staje się więc czymś drugo-
rzędnym, podatnym na manipulację z ludzkiego punktu widzenia, na wykorzy-
stywanie według swej chęci.

Libertynizm, który rodzi się poprzez odsłanianie ciała i jego wartości, jest 
w rzeczywistości dualizmem, mającym w pogardzie ciało, umieszczając je, 
jeśli można tak powiedzieć, poza prawdziwym bytem i godnością osoby.

Papież wspomniał też zagrożenia dla ludzkiego życia spowodowane do-
świadczeniami na embrionach, dokonywanymi w imię nieznającego granic 
postępu naukowego bez respektowania godności osoby (Do przedstawicieli 
Episkopatów Ameryki Łacińskiej – (5.12.2005)42. „Sprawą bardzo delikatną 
jest dzisiaj z kolei poszanowanie należne embrionowi ludzkiemu, który powi-
nien zawsze rodzić się z aktu miłości i być traktowany jak osoba (por. Evan-
gelium vitae 60). Postęp w nauce i technice w dziedzinie bioetyki przekształca 
się w zagrożenie, kiedy człowiek zatraca poczucie swych granic i w praktyce 
chce zastąpić Boga Stworzyciela” – dodał Papież spotykając przedstawicieli 
Papieskiej Rady Rodziny (13.05.2006)43.

Kryzys wartości i rozpad rodzin wywołują zagrożenie chorób psy-
chicznych44 – uwrażliwiał Benedykt XVI w orędziu na XIV Dzień Chorego 
(14.12.2005). Konflikty zbrojne, następujące po sobie ogromne klęski żywioło-
we, szerzenie się terroryzmu – wymienił Papież pośród zagrożeń krępujących 
normalne funkcjonowanie rodzin45. 

Papież zwrócił uwagę przy spotkaniu z Papieską Radą Rodziny 
(13.05.2006), że rośnie niestety liczba separacji i rozwodów, które „zrywają 
jedność rodziny i stwarzają niemało problemów dzieciom, niewinnym ofiarom 
tej sytuacji”46.

42 Tenże, Aborcja jest agresją względem społeczeństwa, dz. cyt., s. 31.
43 Por. Tenże, 25-lecie Papieskiej Rady Rodziny, „Sprawy Rodziny” 2006, nr 2, 

s. 13-14.
44 Por. Tenże, Kryzys wartości i rozpad rodzin prowadzą do chorób psychicznych, 

„Sprawy Rodziny” 2006, nr 1, s. 32-35.
45 Tamże, s. 33.
46 Benedykt XVI, 25-lecie Papieskiej Rady Rodziny, dz. cyt., s. 13.
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Na zagrożenie życia i rodziny wskazał Benedykt XVI podczas spotkania 
z nowym ambasadorem Urugwaju przy Stolicy Apostolskiej (30.06.2006)47. 
Ojciec Święty wyraził zaniepokojenie tendencjami do pomniejszania wartości 
ludzkiego życia i oddzielania go od jego naturalnego środowiska, jakim jest 
miłość w małżeństwie i rodzinie48.

VI. Drogi wyjścia
Aby przezwyciężyć relatywizm, ważne jest, obok słowa Kościoła, świa-

dectwo i publiczne zaangażowanie rodzin chrześcijańskich, zwłaszcza na rzecz 
potwierdzenia nienaruszalności życia ludzkiego od poczęcia aż po jego natu-
ralny kres, na rzecz jedynej i nie dającej się niczym zastąpić wartości rodziny, 
zbudowanej na małżeństwie. Ważna pozostaje ponadto konieczność przepro-
wadzenia zmian prawodawczych i administracyjnych wspierających rodziny 
w ich zadaniu rodzenia i wychowywania dzieci, będącym zasadniczym celem 
naszej wspólnej przyszłości. 

Benedykt XVI podczas wizyty Ad limina Apostolorum z biskupami Połu-
dniowej Afryki podkreślił, potrzebę zapobiegania i leczenia AIDS, wskazał też 
na ogromne poświęcenie tej sprawie Kościoła, stwierdzając, że doświadczenie 
udowodniło, iż nauczanie jest skutecznym sposobem zabezpieczenia się przed 
tą chorobą. Przypomniał zawarte w adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Ec-
clesia in Africa zalecenie, skierowane do małżonków katolickich Afryki, by 
dochowywali sobie wierności i potrafili żyć w czystości. 

Politycy i prawodawcy, służąc dobru społeczeństwa, mają obowiązek 
obrony fundamentalnego prawa do życia – pouczał Papież przy spotkaniu 
z przedstawicielami Episkopatów Ameryki Łacińskiej (5.12.2005)49. Na obo-
wiązki administracji publicznej względem rodziny i życia wskazał Benedykt 
XVI, spotykając się z przedstawicielami mających siedzibę w Rzymie władz 
regionalnych, prowincjalnych i miejskich (12.01.2006)50. 

Ojciec Święty podczas odwiedzin Przychodni św. Marty na Watykanie 
(30.12.2005) zwrócił uwagę, że „współczesne społeczeństwo, chociaż ma wiele 
środków, nie zawsze potrafi ułatwić rodzicom ich misję, zarówno w wymiarze 
motywacji duchowej i moralnej, jak i na płaszczyźnie praktycznych warunków 

47 Tenże, Stworzyć międzynarodową sieć zrozumienia dla rodziny, „Sprawy Rodzi-
ny” 2006, nr 3, s. 18.

48 Tamże, s. 18.
49 Benedykt XVI, Aborcja jest agresją względem społeczeństwa, dz. cyt., s. 31.
50 Tenże, O obowiązkach władz wobec rodziny, dz. cyt., s. 7.
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bytowych”51. Stąd też Papież podkreślił ogromną potrzebę wspierania rodziny 
pod względem kulturowym, politycznym i ustawodawczym52. 

Administracja publiczna winna wspierać rodziny, zapewniając im warunki 
konieczne do wychowywania dzieci. 

W Orędziu na Światowy Dzień Środków Przekazu (25.01.2006) Benedykt 
XVI wystosował apel do dzisiejszych mediów, aby były odpowiedzialne, aby 
działały na rzecz prawdy i wspierały wypływający z niej pokój, aby wspierały 
i umacniały życie małżeńskie i rodzinne, ponieważ odnosi się to do podstaw 
każdej kultury i społeczeństwa (por. Apostolicam actuositatem, 11)53. We 
współpracy z rodzicami środki społecznego przekazu i przemysł rozrywkowy 
mogą być wsparciem w trudnym, ale dającym najwyższe zadowolenie powo-
łaniu do wychowania dzieci, ukazując budujące wzorce ludzkiego życia i mi-
łości (por. Inter mirifica, 11)54. Formacja do odpowiedzialnego i krytycznego 
korzystania ze środków przekazu pomaga rodzinom korzystać z nich w sposób 
inteligentny i właściwy. Nie można nie doceniać wpływu, jaki szczególnie me-
dia elektroniczne mają na powstawanie nowego słownictwa i obrazów, które 
z taką łatwością wprowadzają do życia dzieci, rodzin i społeczeństwa. Właśnie 
dlatego, że dzisiejsze media kształtują kulturę popularną, muszą przezwycię-
żyć wszelką pokusę manipulowania, zwłaszcza młodzieżą, i starać się wy-
chowywać i służyć. „Nie brakuje dziś takich, którzy w mediach obrażają czy 
ośmieszają wartość małżeństwa i rodziny. Sprzyjają w ten sposób egoizmowi 
i dezorientacji. A dla tej komórki zasadniczej dla ludzkiej wspólnoty konieczna 
jest wielkoduszność i poświęcenie”55 – stwierdził Ojciec Święty przy przemó-stwierdził Ojciec Święty przy przemó-
wieniu do ambasadora Urugwaju (30.06.2006). 

Papież Benedykt XVI w obchodzonym we Włoszech 15 stycznia 2006 roku 
„Dniu Szkoły Katolickiej” zaapelował o bliższą współpracę szkół i rodzin, opo-
wiedział się za taką formą wychowania, w którym obok przekazywania wiedzy 
znajdzie się miejsce na chrześcijańskie ujęcie człowieka i społeczeństwa56. 

51 Tenże, Potrzeba wspierania rodziny, dz. cyt., s. 40.
52 Tamże.
53 Tenże, Życie małżeńskie i rodzinne u podstaw kultury i społeczeństwa, dz. cyt., 

s. 11.
54 Tamże.
55 Benedykt XVI, Stworzyć międzynarodową sieć zrozumienia dla rodziny, dz. cyt., 

s. 18.
56 Tenże, Apel o współpracę szkoły i rodziny, „Sprawy Rodziny” 2006, nr 2, s. 13.
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O znaczeniu katechezy w utrzymaniu właściwej formy współżycia w rodzinie 
mówił także podczas spotkania z ambasadorem Hiszpanii (20.05.2006)57. 

„Trwałość rodziny jest dzisiaj szczególnie zagrożona; aby ją ocalić, nale-
ży często iść pod prąd dominującej kultury, a to wymaga cierpliwości, ofiary 
i stałego starania o wzajemne zrozumienie. Ale i dzisiaj małżonkowie mogą 
przezwyciężyć trudności i dochować wierności swemu powołaniu, uciekając 
się do pomocy Boga poprzez modlitwę i stałe przystępowanie do sakramen-
tów, w szczególności do Eucharystii. Jedność i trwałość rodziny pomaga 
społeczeństwu oddychać autentycznymi wartościami ludzkimi i otworzyć się 
na Ewangelię”58 – powiedział Benedykt XVI przy spotkaniu z Papieską Radą 
Rodziny (13.05.2006). Papieską Radę Rodziny powołał do życia Jan Paweł II 
na mocy motu proprio Familia a Deo instituita z 9 maja 1981 r. Zastąpiła ona 
ustanowiony w 1973 r. przez Pawła VI Komitet ds. Rodziny. Zajmuje się ona 
wspieraniem duszpasterstwa i apostolatu rodzin w świetle nauki katolickiej na 
ten temat. Jednym z ważnych celów działalności Rady jest popieranie i rozwi-
janie świadomego rodzicielstwa, opartego na naturalnych sposobach regulowa-
nia płodności. Członkami tej dykasterii są także świeccy, mężczyźni i kobiety, 
w większości małżeństwa, z całego świata. Rada korzysta też ze wsparcia kon-
sultantów reprezentujących różne specjalności naukowe, związane z rodziną 
i obroną życia. 

Benedykt XVI na 25-lecie Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną 
przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie (11.05.2006) przypomniał, że ce-
lem Instytutu jest „oświecanie prawdy miłości jako drogi pełni w każdej formie 
ludzkiej egzystencji”. „Wielkie wyzwanie nowej ewangelizacji, do której Jan 
Paweł II wezwał z odnowionym zapałem, potrzebuje wsparcia ze strony rze- II wezwał z odnowionym zapałem, potrzebuje wsparcia ze strony rze- wezwał z odnowionym zapałem, potrzebuje wsparcia ze strony rze-
czywiście pogłębionej refleksji naukowej nad ludzką miłością, jako że właśnie 
ta miłość stanowi główną drogę, jaką Bóg wybrał, aby objawić się człowiekowi 
i w tej miłości wzywa go do jedności w życiu Trójcy Przenajświętszej. Takie 
podejście pozwala nam także przezwyciężyć tak dzisiaj rozpowszechnione 
pojęcie prywatyzacji miłości. Wspólnota życia i miłości, jaką jest małżeństwo, 
okazuje się wtedy autentycznym dobrem społecznym. Sprawą szczególnie 
pilną jest dzisiaj unikanie kontuzji z innymi rodzajami związków, opartych 
na słabej miłości”59 – powiedział Benedykt XVI. Ma on służyć człowiekowi, 

57 Tenże, O znaczeniu małżeństwa i katechezy szkolnej w Hiszpanii, „Sprawy Rodzi-
ny” 2006, nr 3, s. 17.

58 Tenże, 25-lecie Papieskiej Rady Rodziny, dz. cyt., s. 15. 
59 Tamże, s. 16.
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rozwijając refleksję filozoficzną, teologiczną i duszpasterską na temat prawdy 
o osobie ludzkiej, małżeństwie i rodzinie, z uwzględnieniem dorobku nauk 
humanistycznych. 

Właściwym rozwiązaniem i kluczem do wszystkiego jest – mówił Bene-
dykt XVI w wywiadzie dla niemieckich mediów (5.08.2006) – edukacja czło-
wieka60. Edukacja posiada dwa wymiary. Przede wszystkim trzeba oczywiście 
się uczyć, zdobywać wiedzę, umiejętności, know-how, jak to się ładnie nazywa. 
Europa i Ameryka uczyniły wiele w tej dziedzinie w ostatnich dziesięcioleciach, 
i trzeba to docenić. Jeśli jednak przekazujemy tylko know-how, jeśli uczymy 
budować i obsługiwać maszyny, stosować środki antykoncepcyjne, to nie mo-
żemy się potem dziwić, że skutkiem są wojny i epidemie AIDS. Potrzebujemy 
bowiem obu wymiarów – do pierwszego trzeba dodać coś, co określiłbym jako 
kształcenie serca, dzięki czemu człowiek uzyskuje punkt odniesienia i uczy 
się właściwie korzystać z poznanych technik. Właśnie to staramy się czynić, 
formować ludzi, aby pragnęli pojednania i wiedzieli, że trzeba budować, a nie 
niszczyć, aby zdobyli wzorce współżycia z innymi61.

Dzisiaj szczególnie potrzeba świadectwa rodzin, które nie dadzą się po-
nieść współczesnym nurtom kulturowym, inspirowanym hedonizmem i relaty-
wizmem i będą gotowe przede wszystkim do pełnienia z wielkodusznym odda-
niem swego posłannictwa w Kościele i w społeczeństwie62 – mówił Benedykt 
XVI podczas modlitwy Anioł Pański (8.10.2006). Rodzina potrzebuje domu, 
pracy albo słusznego wynagrodzenia za pracę rodziców w domu, szkoły dla 
dzieci, podstawowej opieki zdrowotnej dla wszystkich. Kiedy społeczeństwo 
i politycy nie starają się pomóc rodzinie w tych dziedzinach, pozbawiają się 
istotnych zasobów służących pokojowi. Specjalna odpowiedzialność za pro-
mowanie poszanowania rodziny, informowanie o jej oczekiwaniach i prawach, 
ukazywanie jej piękna spoczywa szczególnie na środkach społecznego prze-
kazu, ze względu na ich możliwości edukacyjne63 – apelował Benedykt XVI 
w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju (1.01.2008). 

60 Benedykt XVI, W sprawach małżeństwa, rodziny i życia pilnie potrzeba wiedzy 
i formacji, „Sprawy Rodziny” 2007, nr 1, s. 8.

61 Tenże, W sprawach małżeństwa, rodziny i życia pilnie potrzeba wiedzy i formacji, 
dz. cyt., s. 9.

62 Por. tenże, Nierozerwalność małżeństwa, „Sprawy Rodziny” 2007, nr 1, s. 19-20.
63 Tenże, Rodzina wspólnotą pokoju, dz. cyt., s. 45.
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Zakończenie

Promocja rodziny przez Benedykta XVI sprowadza się do tego, aby głosić 
dobrą nowinę o rodzinie, aby kochać rodzinę, pomóc jej, by stała się tym, czym 
w istocie swojej i tożsamości być powinna. Stanowi ona istotny element misji 
Kościoła wobec świata, wobec ludzkości, wobec każdego człowieka włączo-
nego w dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa. Benedykt XVI nie przestaje angażo-
wać się, aby promować prawdziwe wartości małżeństwa i rodziny i zaprasza 
do refleksji wszystkich, którym leży na sercu dobro rodziny opartej o związek 
pomiędzy mężczyzną i kobietą na podstawie prawa naturalnego wpisanego 
w biologię rodzenia i naturę człowieka.

Fr Andrzej Proniewski: Promoting the family in the teaching  
of Pope Benedict XVI

Pope Benedict XVI takes many initiatives to popularize the idea of the 
family and family life. He makes efforts to remind people of the unchangeable 
identity of the family and its irreplaceable role in a human life. The idea of 
the Christian family is based on a permanent, legally acknowledged union 
between a man and a woman, and within the Church it has got the status of 
the sacrament. In his speeches Benedict XVI pays attention to man’s vocation 
to live in a family, to its privileges and duties, especially these related to the 
children upbringing. The question of a proper relation between a man and 
a woman is rooted in the deepest essence of human existence, so it is necessary 
to emphasize the anthropological dimension of the Pope’s teaching. The 
marriage and family are rooted in man and his destiny (1). The truth of the 
marriage and family, whose roots are in the truth of man himself, has been 
realized in the history of salvation, which  emphasizes its theological aspect 
(2). The family is an environment where a child’s life begins and where it is 
assisted, because procreation is one of the chief purposes of the family (3). 
Every single Christian family functions in the context of the Church which is 
also perceived as a one great family structure, so the Church is the source of 
the support for every Christian family (4). The family today meets different 
postmodernist dangers that break the family union and create many problems 
to children who become their innocent victims (5). It is crucial to work out the 
ways that support the family politically, culturally and legally and show how to 
overcome the problems that may arise.
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