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RECENZJE 169

JOHANNES PAUL II., D em  Leben i n , Liebe dienen. Apostolisches R u n d 
schreiben über die A ufgaben  der christlichen Fam ilie in  der W elt von heute  
(kom entarz F ranz В ö с к  1 e), F reiburg-B asel-W ien  1982, V erlag H erder, 
s. 208.

Apostolskie pism o Fam iliaris consortio  będzie na pew no i w  naszym  k ra 
ju  szeroko rozpowszechnione i studiow ane; stan ie się też przedm iotem  wielu 
w ykładów  i in stru k c ji przedm ałżeńskich. D latego też w  te j recenzji zw róci
my jedynie uw agę na parę  myśli, jak ie w  zw iązku z tym  pism em  w ypow ia
da znany, zwłaszcza w k ra jach  języka niem ieckiego, m oralista, który, zgod
nie ze zw yczajem  zasłużonego w ydaw nictw a H erdera, pism o kom entuje.

Böckle zw raca uwagę, że adho rtacja  nie jest ty lko nauczaniem  papies
kim, ale pewnego rodzaju  zachętą, napom nieniem , a przede w szystkim  oso
bistym  św iadectw em  w iary  Jan a  P aw ła II. P rzem aw ia on do każdego w  je 
go w łasnej sy tuacji: do kochających — jako ten, k tóry  doświadcza szczęścia 
na sku tek  miłości, do rodziców — jako ojciec lub m atka, k tórzy m ają  tru d 
ności w  przekazyw aniu  w iary, do w szystkich ludzi — jako duszpasterz, k tó 
ry  zna ich trudności i doświadczenia.

Papież będąc nauczycielem  w iary  i w ykonaw cą swego apostolskiego 
u rzędu  przem aw ia w  duchu zm ysłu w iary, jąk i Duch Św ięty przekazuje ca
łem u Kościołowi. Ja n  P aw eł II zaznacza, że ten  zmysł w iary  nie m usi się 
pokryw ać ze zdaniern większości, k tó ra  się zna jdu je  często pod wpływem  
opinii publicznej. Zw raca rów nież uwagę, że zadaniem  urzędu nauczyciel
skiego jest rów nież form ow anie te j opinii i kształcenie zm ysłu w iary.

Böckle podkreśla mocno insp irację  personalistyczną pism a, ta k  ch a rak te
rystyczną dla w szystkich wypowiedzi Ja n a  P aw ła II. Pozw ala ona zrozu
mieć szereg innych wypow iedzi lis tu  papieskiego. Człowiek jest powołany 
do miłości, a pow ołanie to dotyczy całej jego osoby. Seksualność nie 
jest tylko czymś biologicznym, ale dotyczy samego rdzenia osobowości. Od
danie fizyczne byłoby kłam stw em , gdyby nie było znakiem  całkow itego od
dania się osób. W powyższym św ietle należy zrozumieć pełne podtrzym anie 
tradycy jnej nauk i Kościoła dotyczącej przekazyw ania życia. W tym  punkcie 
kom entator o tw arcie zaznacza, że nie zgadza się z papieżem . W przeciw ień
stw ie do nauk i tradycyjnej, że ak t m ałżeński pow inien być o tw arty  na 
przekazyw anie życia, au to r utrzym uje, że sztuczna in te rw encja w  tego ro 
dzaju  akt, może być pod pew nym i w arunkam i dozwolona.

Nie będziem y wchodzić w  szczegółową dyskusję argum entów  w ysuw a
nych przez kom entatora, zaznaczając tylko, że już na pierw szy rzu t oka 
w idoczna jest różnica między w yborem  odpowiedniego czasu na stosunek 
m ałżeński a sztuczną in te rw encją  w  n a tu ra ln y  przebieg procesu przekazy
w ania życia. Trzeba też pod adresem  kom entatora postaw ić pytanie, czy 
jest to należyta odpowiedź na apel papieża skierow any do teologów, by po
p iera li naukę m agisterium  i s ta ra li się ją  pogłębić. E w entualne bow iem  
trudności przeciwko tak iem u czy innem u sform ułow aniu pow inny być pod
noszone w  pism ach naukow ych do dyskusji ludzi przygotow anych, nie zaś 
w  pism ach przeznaczonych na szeroki użytek, w  których  chodzi przede 
w szystkim  o zrozum ienie nauk i papieskiej i przysw ojenie jej sobie przez 
cały Kościół. Czy teologowie nie pow inni zrozumieć, że podtrzym yw anie 
nauk i o przekazyw aniu  życia przez ty lu  papieży z tak im  naciskiem  i wbrew 
tak im  trudnościom , też bardzo w zm acnia au to ry te t, z jak im  jest ona 
głoszona?

Poza tą  jedną kw estią  należy w yrazić duże uznanie dla kom entarza, 
k tóry  jest p isany  z kom petencją naukow ą, um iarem  i chęcią udzielenia 
pomocy rodzinom  pragnącym  prow adzić życie chrześcijańskie.
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