
Najwięcej zależy od ojca

Wczasach, gdy człowiek taki jak ja musi być
jednocześnie wspaniałym ojcem i
wzorowym profesjonalistą, kiedy nie ma

znikąd żadnej pomocy, może się wydawać, że
rodzina to przede wszystkim wielka praca i długie
pasmo wyrzeczeń. Ale to jest sprawa, dla której
warto się poświęcać. Warto harować i rezygnować 
z mnóstwa rzeczy. To dlatego, że rodzina jest prawie
wszystkim, jest w pewnej mierze sensem życia,
czymś, po co warto żyć.
Sukces w pracy – szczególnie w moim środowisku –
trwa jedynie kilka chwil. Znajomi mogą odejść równie
szybko, a pieniądze nie dają szczęścia, jeśli jest się
samemu. Jedyną kotwicą i opoką jest rodzina, która

daje bezpieczeństwo, wytchnienie, radość i uśmiech.
Nie ma nic piękniejszego niż to, kiedy wracam po 13
godzinach pracy do domu i widzę uśmiechnięte
twarze, dla których jestem najważniejszą osobą.
Dzisiejsza szkoła nie wychowuje i nie przekazuje
wartości, państwo nie pomaga w wychowaniu, 
więc z żoną staramy się wpajać naszym dzieciom
chrześcijańskie wartości. Wykorzystujemy każdą
okazję, aby rozmawiać z nimi na ten temat, 
bo jeśli my tego nie zrobimy, to kto inny zrobi 
to za nas? A to, jakie są skutki zaniedbania w tym
zakresie, widać bardzo po tym, jak dzieci się
zachowują, jakiego używają języka, czy ile jest
przemocy w szkole.                                                       —not osk

>Krzysztof Ziemiec
dziennikarz 
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Ludziom często się wydaje, że w życiu muszą
wybierać między rodziną a karierą. Jeśli
miałabym wybierać, to zdecydowanie na

pierwszym miejscu postawiłabym na rodzinę.
Chociaż długo u mnie na pierwszym miejscu był
sport, to jednak „wybrałam” mojego syna i to on jest
najważniejszy w moim życiu. Absolutnie tego nie
żałuję. Oczywiście, kosztuje to sporo wyrzeczeń i
trudu, ale życie na tym właśnie polega. Rodzina to
fundament, na którym dopiero możemy zacząć
budować cokolwiek innego.
Nie wpadajmy w machinę, która wciąż każe nam
gonić za bogactwem, zarabiać więcej i więcej kasy.
Nie to się liczy w życiu, pieniądze nie dadzą nam

szczęścia, a czynią nas tylko niewolnikami
pracującymi na cel, który nie daje prawdziwej
satysfakcji. Tylko na najbliższych można polegać, 
na pewno bardziej niż na znajomych z pracy 
czy na sukcesie. 
Z rodziną mogę dzielić wszystkie trudy i radości
życia. Kiedy prowadziłam w telewizji program 
„Raj”, występowały w nim dzieciaki, które miały
„zajawkę” – iskrę, fajne pomysły, talenty i miały 
przy tym dużo wiary. Jestem osobą wierzącą 
i staram się, aby mój syn też miał taką „zajawkę”. 
Mimo że mam 26 lat, a on trzy lata, staram 
się być dla niego przyjaciółką i być zawsze 
dla niego.                                                            —not osk

>Zofia Noceti-Klepacka
mistrzyni świata i brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Londynie 
w windsurfingu
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Dziś od kryw cze sta ją się oczy wi ste praw dy. Na
przy kład, że ży cie w ro dzi nie le piej przy go to wu je
do ży cia w ro dzi nie niż szkol ny przed miot przy go -

to wa nie do ży cia w ro dzi nie. By cia oj cem też le piej uczy
do bry oj ciec, by cia mat ką do bra mat ka itd. Ko lej nym
waż nym od kry ciem jest to, że że by się czymś do brze
zaj mo wać, trze ba po świę cić te mu od po wied nią ilość
cza su. Jest to dla nas oczy wi ste, gdy cho dzi o sport, ję -
zy ki ob ce, pra cę itd. Ale co raz mniej lu dzi my śli o tym, że
że by być do brym mę żem i oj cem czy żo ną i mat ką, też
trze ba mieć na to czas, i to cał kiem spo ro. Nie da się po -
wie dzieć: „ko cha nie, bę dę wspa nia łym mę żem, ty le że
w nie dzie le od 16 do 22, a no i oj cem... też w tym cza -
sie...”. To ab surd. Trze ba od po wie dzieć so bie na py ta nie,
co jest dla mnie waż niej sze: ro dzi na czy pra ca? I zgod nie
z od po wie dzią po dej mo wać de cy zje ży cio we.
Ro dzi nę two rzą i oj ciec, i ma ma, i dzie ci, ale ośmie lę się
po wie dzieć, że naj wię cej za le ży od oj ca. Do bry mąż i oj -
ciec naj czę ściej jest fun da men tem szczę śli wej ro dzi ny,
ale za więk szość pro ble mów w ro dzi nach rów nież od po -
wia da ją nie od po wie dzial ni oj co wie. Dla te go szu ka jąc
źró dła szczę ścia w ro dzi nie, trze ba uświa da miać głów -
nie męż czyzn. Bar dzo po trze ba dziś praw dzi wych
fa ce tów. Ko cha ją cych na za wsze, sta łych, od waż nych,
od po wie dzial nych. Jak Ma xi mus z fil mu „Gla dia -
tor” – od waż ny, mą dry, trzy ma ją cy się za sad, któ re go
mi łość do ro dzi ny by ła tak sil na, że nie ma jąc przy so bie
żo ny i dzie ci, czu le ca ło wał ich fi gur ki przed snem. Pa -
no wie, bądź cie męż czy zna mi!
Im dłużej żyje się na tym świecie, tym bardziej ceni się
relacje, więzi, a coraz mniej sukces czy status
materialny. W jesieni życia wiecznie zagonieni zaczynają
spoglądać wstecz za utraconą gdzieś rodziną, analizując
własne błędy, szukają jakichś okruchów miłości,
przyjaźni... Inni cieszą się, patrząc, jak ich dzieci zajmują
się troskliwie własnymi dziećmi, naśladując własny,
rodzinny dom.                                                        —not osk

>Ireneusz Krosny mim
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≥„Rodzina Bogiem silna – to jest zarazem rodzina jako siła człowieka: rodzina szlachetnych ludzi. Rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się miłością i zaufaniem. Rodzina »szczęśliwa« i uszczęśliwiająca.
Arka Przymierza” – te słowa powiedział Jan Paweł II podczas III pielgrzymki do Polski w Szczecinie 11 czerwca 1987 r.
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Czwartek 11 października 2012 Dodatek specjalny

Wiara, nadzieja, rodzina
XII Dzień Papieski – 14 października



GRZEGORZ GÓRNY

S ocjo lo go wie mó wią o pa nu ją cym
dziś kon sump cjo ni zmie i he do -
ni zmie. To zna czy, że pod sta wo -
wym ce lem ży cia sta je się gro ma -
dze nie dóbr i ba wie nie się, na to -

miast wy miar du cho wy i re li gij ny eg zy sten -
cji zni ka gdzieś za ho ry zon tem po zna nia.
Psy cho lo go wie wspo mi na ją z ko lei o atro fii
wię zi spo łecz nych wy ni ka ją cej z nie umie jęt -
no ści na wią zy wa nia głęb szych re la cji mię -
dzy ludz kich. Te pro ce sy, opi sy wa ne przez
na ukow ców, od dzia łu ją tak że na ro dzi ny,
któ rych człon ko wie ma ją co raz mniej cza su
dla sie bie, a pod sta wo wym punk tem od nie -
sie nia w ich ży ciu nie jest wia ra, lecz jak naj -
wy god niej sze za in sta lo wa nie się w do cze -
sno ści. 

Oj ciec ja ko wiel ki nie obec ny 

Po wszech nym zja wi skiem sta je się nie -
obec ność oj ca w pro ce sie wy cho wa nia dzie -
ci. W spo łe czeń stwach tra dy cyj nych to oj co -
wie wpro wa dza li swe po tom stwo w świat
war to ści, uczy li je po staw i wska zy wa li cel
w ży ciu. Ro bi li to nie tyl ko za po mo cą słów,
lecz tak że przy kła du wła sne go ży cia. 

Dziś do ro śli męż czyź ni są tak za pra co wa -
ni i za ab sor bo wa ni in ny mi spra wa mi, że ab -
dy ku ją z tej ro li. Nie ma ją cza su dla dzie ci
i wła snym przy kła dem po ka zu ją, jak nie -
istot na jest dla nich wia ra. Nic dziw ne go, że
ich sy no wie i cór ki cier pią póź niej na brak
po czu cia pew no ści sie bie, kło po ty z toż sa -
mo ścią, a przede wszyst kim nie pew ność co
do sen su wła sne go ży cia.

Psy cho lo go wie są zgod ni, że więk szość
pro ble mów psy chicz nych mło dych lu dzi
ma swo je źró dło w nie pra wi dło wo funk cjo -
nu ją cych ro dzi nach. To sa mo mó wią dusz -
pa ste rze py ta ni o przy czy ny du cho wych
kło po tów wśród mło dzie ży. 

Te go ty pu at mos fe ra spo łecz na, kul tu ro -
wa i oby cza jo wa sprzy ja roz po wszech nia -
niu się ko lej nych zja wisk, któ re co raz bar -
dziej osła bia ją po zy cję ro dzin w spo łe czeń -
stwie. 

Dziec ko jako zagrożenie  

W per spek ty wie kon sump cyj no -he do ni -
stycz nej wszyst ko, co jest prze szko dą w pro -
wa dze niu wy god ne go i bez stre so we go ży -
cia, mu si zo stać na tych miast wy eli mi no wa -
ne. Dla te go gdy w mał żeń stwie po ja wia ją się
pro ble my, co raz czę ściej koń czy się ono roz -
pa dem. Mąż i żo na nie wal czą o trwa łość
związ ku, lecz de cy du ją się na roz wód. Nie są
bo wiem przy zwy cza je ni, by po no sić wy rze -
cze nia dla in nych, po nie waż czę sto nie wy -
nie śli z do mu po sta wy po świę ce nia. Nic
więc dziw ne go, że w wie lu kra jach co raz
czę ściej spo ty ka się tzw. jed no oso bo we go -
spo dar stwa do mo we, czy li oso by miesz ka -
ją ce sa mot nie z wy bo ru, po zo sta ją ce
w prze lot nych związ kach z in ny mi, zwa ne
po tocz nie „sin gla mi”. 

Ja ko za gro że nie po strze ga na jest też
dziet ność, gdyż po sia da nie po tom stwa jest
rów nież prze szko dą w pro wa dze niu wy -
god ne go ży cia. Ro dzi ny wie lo dziet ne trak -
to wa ne są więc ja ko pa to lo gicz ne. Roz po -
wszech nia się men tal ność an ty kon cep cyj -
na, w któ rej na ro dzi ny dziec ka sta no wią za -
gro że nie dla sa mo re ali za cji, kom for tu ży cia
czy sta bi li za cji fi nan so wej. Stąd bie rze się
pla ga abor cji, któ ra ge ne ru je ko lej ne pro -
ble my, choć by w po sta ci cier pień wie lu ko -
biet z po wo du syn dro mu po sta bor cyj ne go. 

Tym cza sem we współ cze snej kul tu rze
abor cja prze sta ła być trak to wa na jak
uśmier ce nie nie win nej isto ty, a za czę to ją
przed sta wiać ja ko pod sta wo we pra wo czło -

wie ka, a na wet wy raz sa mo ek spre sji. Ta ki
prze kaz na ma so wą ska lę za cie ra gra ni ce
mię dzy do brem a złem, czy niąc wszel kie
war to ści względ ny mi. W tym kon tek ście
wła śnie na le ży ro zu mieć sło wa Be ne dyk -
ta XVI o pa nu ją cej dziś „dyk ta tu rze re la ty wi -
zmu”. Pod wa ża ne są bo wiem wszel kie nor -
my etycz ne, tak że te wy ni ka ją ce z De ka lo gu. 

Zgo da na po gwał ce nie za sa dy nie na ru -
szal no ści ludz kie go ży cia prze ja wia się nie
tyl ko w przy zwo le niu na abor cję, lecz tak że
eu ta na zję. Róż ni ca po le ga na od mien nym
sta tu sie ofiar – w pierw szym przy pad ku są
to nie na ro dze ni, w dru gim sta rzy, cho rzy
i cier pią cy. Po dob ne są jed nak mo ty wy ich
eli mi na cji, gdyż prze szka dza ją oni w pro wa -
dze niu wy god ne go, bez stre so we go, po zba -
wio ne go wy rze czeń ży cia. 

Płeć ja ko zmien na ro la 

Re la ty wi za cja na stę pu je tak że w sfe rze
okre śla nia płci. Od po cząt ku ist nie nia ludz -
ko ści obo wią zy wa ła bio lo gicz na de fi ni cja te -
go fe no me nu, zgod nie z któ rą ist nie ją płeć
mę ska i płeć żeń ska. Dwu dzie sto wiecz ni in -
ży nie ro wie spo łecz ni wpro wa dzi li jed nak
spo łecz no -kul tu ro wą de fi ni cję płci, w ra -
mach któ rej wy róż ni li pięć ka te go rii: oprócz
mę skiej i żeń skiej tak że ho mo sek su al ną, bi -
sek su al ną i trans sek su al ną. Z cza sem jed nak
i ta kla sy fi ka cja oka za ła się prze sta rza ła
i współ cze śni przed sta wi cie le „gen der ide -
olo gy” twier dzą, że ist nie je wła ści wie nie -
skoń czo na licz ba toż sa mo ści płcio wych.
W związ ku z tym tra dy cyj ny mo del ro dzi ny
zło żo nej z mę ża, żo ny i dzie ci mu si ustą pić
miej sca no wym for mom kon fi gu ra cji. 

Szcze gól nie ak tyw ną ro lę w tym pro ce sie
de fi nio wa nia na no wo re la cji mię dzy ludz -
kich od gry wa ją śro do wi ska fe mi ni stycz ne
i ge jow skie. Na rzę dziem pro wa dzo nej przez
nie in ży nie rii spo łecz nej sta ją się kam pa nie
me dial ne i prze ka zy po pkul tu ro we, któ re
ma ją na ce lu zmia nę świa do mo ści spo łecz -
nej. Ko lej nym eta pem jest dzia łal ność le gi sla -
cyj na, któ ra spra wia, że pań stwo za czy na
sank cjo no wać praw nie no we ty py związ ków,
ana wet ob da rza je przy wi le ja mi. Za ini cjo wa -
ne w ten spo sób zmia ny za czy na ją to czyć się
ni czym ku la śnie go wa. 

Co raz więk sza licz ba kra jów za czy -
nawpro wa dzać usta wy ozwiąz kach part ner -
skich, „mał żeń stwach ho mo sek su al nych”,
ad op cji dzie ci przez pa ry jed no pł cio we itp.
Pro ces ten cie szy się po par ciem wie lu śro do -
wisk opi nio twór czych, któ re za chę ca ją
do wy bie ra nia ta kiej dro gi ży cio wej. W dal -
szej per spek ty wie jest to nie tyl ko za mach
na tra dy cyj ny mo del ro dzi ny, lecz tak że uru -
cho mie nie pro ce sów przy spie sza ją cych za -
paść de mo gra ficz ną współ cze snych spo łe -
czeństw. 

Jan Pa wełIIzda wał so bie spra wę ztych za -
gro żeń cy wi li za cyj nych. Wie dział, że ma ją one
nisz czą ce skut ki nie tyl ko dla ro dzin, lecz tak -
że dla po szcze gól nych osób ica łych spo łecz -
no ści. Pod kre ślał, że obro na mał żeń stwa ja ko
związ ku męż czy zny i ko bie ty nie wy ni ka je -
dy nie zprzy ka zań Bo żych, lecz tak że zpra wa
na tu ral ne go. Do świad cze nie uczy zaś, że po -
gwał ce nie po rząd ku na tu ry za wsze ob ra ca
się prze ciw ko tym, któ rzy ten ład na ru sza ją. 

U pod staw wiel kich pro ce sów spo łecz -
nych le żą jed nak kon kret ne oso bi ste wy bo ry
iuwa run ko wa nia po szcze gól nych lu dzi. Psy -
chia trzy pro wa dzą cy te ra pie z oso ba mi
o skłon no ściach ho mo sek su al nych pod kre -
śla ją, że naj częst szą przy czy ną po ja wie nia się
tej orien ta cji płcio wej jest brak iden ty fi ka cji
z oj cem lub nie peł na bądź ułom na oso bi sta
re la cja z nim. Na tym przy kła dzie wi dać wy -
raź nie, że głów ną przy czy ną współ cze sne go
kry zy su ro dzi ny są nie ty le glo bal ne tren dy
kul tu ro we, ile sto sun ki pa nu ją ce we wnątrz
ro dzin. Roz wo dy czy abor cja to ra czej skut ki
niż źró dła te go sta nu rze czy. ∑

Obrona rodziny, obrona małżeństwa jako związku 
mężczyzny i kobiety nie wynika jedynie z przykazań Bożych,

lecz także z prawa naturalnego. Doświadczenie uczy zaś, 
że pogwałcenie porządku natury zawsze obraca się 

przeciwko tym, którzy ten ład naruszają 

Tradycyjny model
na celowniku

PA WEŁ ZUCH NIE WICZ

By ło to jesz cze
za kra kow skich
cza sów przy szłe -
go pa pie ża.
Doksię dza Ka ro la
Woj ty ły przy szła

mat ka, wktó rej ży ciu wy da rzy ła
się po dwój na tra ge dia. Mie li
zmę żem dwóch syn ków. Star szy
znich za cho ro wał izmarł. Po tem
przy szedł dru gi cios. Mąż zwią -
zał się z in ną ko bie tą. Pew ne go
dnia wy pro wa dził się z do mu.
Od cza su do cza su jed nak wra -
cał. Bra ko wa ło mu kon tak tu
z młod szym sy nem, a przede
wszyst kim chciał wy mu sić nażo -
nie zgo dę na roz wód. Bu dził
w niej wy rzu ty su mie nia, mó -
wiąc, że ich mał żeń stwo roz pa -
dło się przez nią. Dla te go po szła
po ra dę do Woj ty ły, któ re go do -
brze znał ktoś zjej ro dzi ny. Opo -
wie dzia ła mu ca łą hi sto rię. 

„On szu ka uspra wie dli wie -
nia” – po wie dział jej ks. Woj ty ła.
Nie znał te go czło wie ka, wy star -
czy ło, że do brze znał ludz ką na -
tu rę. Roz po znał wy rzu ty su -
mie nia, któ re nę ka ły nie wier ne -
go mał żon ka. Po pro sił ją, aby
nie ule ga ła. „Do pó ki są wy rzu ty
su mie nia, do pó ty jest szan sa, że
po wró ci” – mó wił. I po wie dział
jesz cze coś. Ich mał żeń stwo za -
wsze po zo sta nie sa kra men tem.
Chry stus nie wy co fu je się z da -
ne go sło wa, na wet je śli któ reś
z mał żon ków (lub obo je) zre zy -
gnu je. Dla te go za le cił trwa nie
w wier no ści sa kra men to wi
i wy cho wy wa nie sy na w prze -
świad cze niu, że je go oj ciec
wciąż jest jej mę żem.

Ko bie ta po słu cha ła ra dy. Mąż
do niej nie wró cił, ale ona po zo -

sta ła wier na przy się dze. Wie le
lat póź niej ich syn z wła sną ro -
dzi ną po je chał do Rzy mu i zo -
stał przy ję ty przez Ja naPaw łaII.

Ko mu nia osób

Za in te re so wa nie pa pie ża
pro ble ma ty ką ro dzin ną się ga
wcze snych lat 50. ubie głe go
wie ku. – Mu szę wam po wie -
dzieć, że te dwie, szcze gól nie
prze ze mnie umi ło wa ne dzie -
dzi ny dusz pa ster stwa, dusz pa -
ster stwo mło dzie ży i dusz pa -
ster stwo mał żeństw, czy li ro -
dzin, za wsze sta no wi ły ja kąś ca -
łość, jed no wy ni ka ło z dru gie -
go – po wie dział Jan Pa weł II
8 czerw ca 1979 ro ku, w cza sie
spo tka nia z mło dzie żą na Skał -
ce pod czas pierw szej piel -
grzym ki do Pol ski. 

Ob ser wo wał za mie nia ją ce się
w mi łość przy jaź nie stu den tów,
któ rzy two rzy li tzw. Ro dzin kę
Wuj ka Ka ro la. Bło go sła wił ich
związ ki mał żeń skie (m.in. Da nu -
ty Ple bań czyk z Je rzym Cie siel -
skim – dziś kan dy da tem naoł ta -
rze). Rów no cze śnie zgłę biał na -
uko wo pro ble ma ty kę mi ło ści
mię dzy ko bie tą a męż czy zną
w ra mach za jęć pro wa dzo nych
w ka te drze ety ki Ka to lic kie go
Uni wer sy te tu Lu bel skie go.

Dzię ki Wan dzie Pół taw skiej,
któ ra pra co wa ła w po rad nic -
twie ro dzin nym, po zna wał sy -
tu ację lu dzi prze ży wa ją cych
naj róż niej sze kry zy sy. Jesz cze
ja ko ksiądz pro wa dził re ko lek -
cje dla osób sta ją cych na pro gu
roz wo du, uczest ni czył w spo -
tka niu gi ne ko lo gów do ty czą -
cym abor cji, wspie rał po wsta -
wa nie do mów sa mot nej mat ki.
Był świa dom na pięć, ja kie ro -

dzą się mię dzy mał żon ka mi
na tle po ży cia sek su al ne go.

W 1960 ro ku zo sta ła wy da -
na je go książ ka „Mi łość i od po -
wie dzial ność”. Nie ma ło jej czy -
tel ni ków prze ży ło szok. Oto bi -
skup pi sał o cie le snym wy mia -
rze mi ło ści mię dzy mał żon ka mi
i na zy wał rze czy po imie niu:
„ozię błość (...) jest wy ni kiem
ego izmu męż czy zny, któ ry nie
umie czy nie chce zro zu mieć su -
biek tyw nych pra gnień ko bie ty
we współ ży ciu oraz obiek tyw -
nych praw pro ce su sek su al ne -
go, ja ki wniej za cho dzi, szu ka jąc
wspo sób cza sa mi wręcz bru tal -
ny wła sne go tyl ko za spo ko je -
nia”. Ale w książ ce tej zna la zło
się przede wszyst kim nie zwy kle
no wa tor skie spoj rze nie na isto -
tę mi ło ści mał żeń skiej.

„Mi łość ob lu bień cza – pi sał
Woj ty ła – po le ga na od da niu
swo jej wła snej oso by. Isto tą mi -
ło ści ob lu bień czej jest od da nie
sie bie, swo je go ja. Sta no wi to
coś in ne go i za ra zem coś wię cej
niż upodo ba nie, po żą da nie,
ana wet życz li wość. Te wszyst kie
for my wy cho dze nia wkie run ku
dru giej oso by pod ką tem do bra
nie się ga ją tak da le ko jak mi łość
ob lu bień cza. Czymś wię cej jest
dać sie bie ani że li tyl ko chcieć
do bra – choć by na wet przez to
dru gie ja sta wa ło się jak by mo -
im wła snym, jak w przy jaź ni. (...)
Kie dy mi łość ob lu bień cza wej -
dzie w tę re la cję mię dzy oso bo -
wą, wów czas po wsta je coś in ne -
go niż przy jaźń – mia no wi cie
wza jem ne od da nie się osób”.

Po So bo rze Wa ty kań skim II
kra kow ski ar cy bi skup roz wi jał
tę myśl, opie ra jąc się na sło wie
„com mu nio”. Wpro wa dził no wą
na zwę do pol skie go słow ni ka
teo lo gicz ne go, okre śla jąc mał -

Jan Pa
Duszpasterstwa młodzieży oraz małż

ROZMOWA
Konstanty Radziwiłł,
lekarz, ojciec
ośmiorga dzieci,
wiceprezes Związku
Dużych Rodzin 
Trzy Plus 

Ma my za paść de mo gra ficz ną
i jesz cze gor sze pro gno zy 
na przy szłość, emi gra cję 
mło dych, ale wciąż nie ma my po li -
ty ki wspie ra ją cej ro dzi ny. 
Konstanty Radziwiłł:
Jest du żą nie od po wie dzial -
no ścią pań stwa, że
prak tycz nie nie in te re su je się
tym, czy oby wa te le de cy du ją
się na uro dze nie i wy cho wa -
nie dzie ci, czy nie. 
Dzie ci w po li ty ce pań stwa
trak to wa ne są ja ko 
zu peł nie pry wat na spra wa
oby wa te li. 
Tym cza sem z po wo du za pa -
ści de mo gra ficz nej sta je my
wo bec bar dzo trud nej sy tu -
acji, gdy cho dzi o przy szłość
Pol ski ja ko na ro du, 
ale tak że funk cjo no wa nia
pań stwa. 

Pań stwo nie wy peł nia też
kon sty tu cyj ne go obo wiąz ku

spra wie dli wo ści w sto sun ku
do tych oby wa te li, któ rzy
ma ją dzie ci. Te ro dzi ny po no -
szą okre ślo ne cię ża ry
fi nan so we, z któ rych efek tów
ko rzy stać bę dą wszy scy oby -
wa te le. Ci, któ rzy dzie ci nie
ma ją, w przy szło ści bę dą
utrzy my wa ni przez dzie ci
tych, któ rzy je ma ją. 
Oni pra cu ją więc dziś
na przy szłość Pol ski i choć by

z te go po wo du coś im się
za to na le ży. 

Ja kie me cha ni zmy po win ny być
wpro wa dzo ne, aby by ło spra wie -
dli wie i jed no cze śnie, 
by za chę cić mał żeń stwa 
do po sia da nia dzie ci? 

Ele men tar nym kro kiem
po win no być na ło że nie
na pro jek to daw ców ak tów
praw nych obo wiąz ku przed -
sta wie nia oce ny ich skut ków
dla sy tu acji ro dzin. W tej
chwi li wno szą cy pro jek ty
ustaw ma ją obo wią zek
przed sta wić ich skut ki m.in.
dla bu dże tu, dla ryn ku pra cy.
Ten obo wią zek po wi nien być
uzu peł nio ny o skut ki 
dla ro dzin. 
Nie cho dzi za tem o je den czy
dru gi pro jekt, ale o oce nę
każ de go ak tu praw ne go, 
czy on wspie ra czy szko dzi
ro dzi nie. Je że li szko dzi, to ja -
kie trze ba wpro wa dzić
zmia ny al bo roz wią za nia
osło no we, aby zmie nić je go
nie do bre kon se kwen cje. 

A in ne roz wią za nia? 
Ro dza jem wzor ca mo gą

być roz wią za nia fran cu skie,
gdzie róż ne go ty pu roz wią za -
nia po dat ko we, skład ki
na ubez pie cze nia eme ry tal -
no -ren to we, zdro wot ne itd.

Dziecko to nie jest prywa
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aweł II – papież rodzin 
żeństw, czyli rodzin, były dwiema szczególnie umiłowanymi przez Ojca Świętego dziedzinami duszpasterstwa 

żeń stwo ko mu nią osób. Ko mu -
nia to coś wię cej niż wspól no -
ta – do wo dził. Mał żeń stwo bo -
wiem nie po le ga tyl ko na by ciu
ra zem, ale na cał ko wi tym (to
zna czy na za wsze) wza jem nym
ob da ro wa niu się osób, któ re od -
tąd sta ją się jed no ścią dusz i ciał.
Do na tu ry da ru na le ży je go bez -
zwrot ność – czy li dosa mej na tu -

ry mał żeń stwa (bez wzglę du
nawy zna nie mał żon ków) na le ży
je go nie ro ze rwal ność.

Rzym ro dzin ny

Po wy bo rze na Sto li cę Pio -
tro wą przed Ja nem Paw -
łem II wśród wie lu za dań sta -

nę ły co ty go dnio we ka te che zy,
któ re za wsze gło si bi skup
Rzy mu. W 1979 ro ku za czął on
cykl, któ ry za ty tu ło wał „Męż -
czy zną i nie wia stą stwo rzył
ich”. Jak sam mó wił – pra wie
go to wy ma te riał do tych na uk
przy wiózł ze so bą z Pol ski.

Oj ciec Świę ty wy cho dzi
w nich od ana li zy roz mo wy

Chry stu sa z fa ry ze usza mi.
Na ich ar gu ment, że Moj żesz
po zwo lił od da lić ko bie tę, da -
jąc jej list roz wo do wy, Je zus
od po wia da: „Przez wzgląd
na za twar dzia łość serc wa -
szych po zwo lił wam Moj żesz
od da lać wa sze żo ny, lecz
od po cząt ku tak nie by ło”.
Idąc tym tro pem, pa pież wra -

ca do po cząt ku, czy li do stwo -
rze nia czło wie ka na ob raz
i po do bień stwo Bo że. Bóg,
stwa rza jąc czło wie ka „na swój
ob raz”, czy ni go zdol nym
do mi ło ści, któ ra jest wier -
na i płod na. Mał żeń stwo – ko -
mu nia osób – to ob raz jed no -
ści Trój cy Świę tej, a pod nie -
sio ne przez Chry stu sa do god -
no ści sa kra men tu sta je się
dro gą do świę to ści, czy li zjed -
no cze nia z Bo giem.

W 1987 ro ku w Szcze ci nie
pod czas trze ciej piel grzym ki
do Pol ski zwią za nej z kon gre -
sem eu cha ry stycz nym pa pież
tak wy ja śnił sa kra men tal ną
więź mię dzy ofia rą Chry stu sa
a przy się gą mał żeń ską:
„Ludz ka mi łość »aż do śmier -
ci« mu si się głę bo ko za pa -
trzeć w tę mi łość, ja ką Chry -
stus do koń ca umi ło wał. Mu si
tę Chry stu so wą mi łość – po -
nie kąd – uczy nić swo ją, aże by
spro stać tre ściom mał żeń -
skiej przy się gi: »ślu bu ję ci mi -
łość, wier ność i uczci wość
mał żeń ską oraz że cię nie
opusz czę aż do śmier ci«”.

Pa pie ski ero tyk

Na tle tej ogrom nej pra cy,
któ rą Jan Pa weł II wy ko nał
na rzecz ro dzi ny, nie zwy kle
brzmi je go ostat nie dzie ło po -
etyc kie – „Tryp tyk rzym ski”,
któ ry jest swo istym po że gna -
niem. Po cze sne miej sce zaj -
mu je w nim przed sta wie nie
praw dy o czło wie ku stwo rzo -
nym „na ob raz Bo ży”. W okre -
sie kra kow skim Ka rol Woj ty ła
ar ty stycz nie na kre ślił swo je
dusz pa ster skie do świad cze -
nie w dra ma cie „Przed skle -

pem ju bi le ra”. Te raz, u schył -
ku ży cia, czy ni po dob nie,
świa dom, że mi ło ści nic tak
do brze nie wy ra zi jak po ezja.
Tak opi su je isto tę mi ło sne go
zjed no cze nia:

„»Męż czy zną i nie wia stą
stwo rzył ich«/ Zo stał im przez
Bo ga za da ny dar./ Wzię li w sie -
bie – na ludz ką mia rę – to wza -
jem ne ob da ro wa nie, któ re jest
w Nim./ Obo je nadzy.../ Nie od -
czu wa li wsty du, jak dłu go trwał
dar –/ Wstyd przyj dzie wraz
z grze chem,/ a te raz trwa unie -
sie nie”.

Mał żeń skie zjed no cze nie
wzbo ga ca uczest ni czą ce
w nim oso by o no wy wy miar:
„za je go ho ry zon tem od sła nia
się/ oj co stwo i ma cie rzyń -
stwo”.

Sa ma ludz ka mi łość znaj du -
je swój kres: „To co by ło
kształt ne w bez kształt ne/ To
co by ło ży we – oto te raz mar -
twe./ To co by ło pięk ne – oto
te raz brzy do ta spu sto sze nia”.

Nie jest to jed nak kres osta -
tecz ny: „A prze cież nie ca ły
umie ram,/ to co we mnie nie -
znisz czal ne trwa!”.

Tak pi sał czło wiek bę dą cy
owo cem mi ło ści dwoj ga lu dzi:
Emi lii i Ka ro la Woj ty łów, któ -
rzy da li mu naj pierw ży cie
ludz kie, a po tem za nie śli go
do ko ścio ła, gdzie zo stał
ochrzczo ny. Ten po dwój ny
dar – mi ło ści ludz kiej i mi ło ści
Bo ga – roz wi jał w so bie przez
ca łe ży cie, do cho dząc do cał -
ko wi te go zjed no cze nia z Bo -
giem. Dziś Jan Pa weł II, od ro -
ku bło go sła wio ny, prze ka zu je
nam wiel ką praw dę o po wo ła -
niu czło wie ka, stwo rzo ne go
na ob raz Bo ży „męż czy zną
i nie wia stą”. ∑ 

atna sprawa 
uwzględ nia ją dziec ko ja ko
osob ne go oby wa te la, a wy si -
łek ro dzin wy cho wu ją cych
dzie ci jest po strze ga ny ja ko
ich wkład w przy szły do bro -
byt pań stwa i zwal nia ich
od wie lu ob cią żeń fi skal nych.
To ozna cza, że im więk sza jest
licz ba dzie ci, tym ulgi są bar -
dziej zna czą ce. 

Gdy by ten me cha nizm zo -
stał wpro wa dzo ny w Pol sce,
to z pew no ścią wie lu oby wa -
te li nie mu sia ło by oba wiać
się bie dy ja ko kon se kwen cji
de cy zji o uro dze niu i wy cho -
wy wa niu dzie ci. 

W tej chwi li ta ka de cy zja
mło de go mał żeń stwa jest ro -
dza jem he ro izmu, gdyż
ozna cza zna czą ce po gor sze -
nie sta tu su ma te rial ne go
ro dzi ny, a de cy zja o ko lej -
nym – po gar sza go w spo sób
geo me trycz ny. Efekt jest ta ki,
że więk szość ro dzin z troj -
giem i wię cej dzie ci znaj du je
się w trud nej sy tu acji ma te -
rial nej. Nie dla te go, że są one
dys funk cyj ne, tyl ko dla te go,
że ob cią że nia fi nan so we
zwią za ne z wy cho wa niem
dzie ci są tak ogrom ne, iż trze -
ba być w gru pie naj wy żej
za ra bia ją cych, by so bie ja koś
ra dzić. 

—roz ma wia ła 
Ewa K. Czacz kow ska

W d z i e  c i ń  -
stwie du żo
cza su spę -
d z a  ł a m
z bab cia mi.

Słu cha łam opo wie ści, jak
wie le ra zy pod czas woj ny
otar ły się o śmierć i nie bez -
pie czeń stwa, ale nie zbi cie
wie rzy ły w moc mo dli twy
i Bo żej opie ki. Wzra sta łam
w tej wie rze i w prze ko na niu,
że Bóg da mi wszyst ko, o co
po pro szę. Choć po cho dzi łam
z ma łe go mia stecz ka i w do -
mu nie za wsze wy star czy ło
pie nię dzy, ośmie li łam się ma -
rzyć o sze ro kim świe cie,
o stu dio wa niu dzien ni kar -
stwa, o do brej pra cy.

Ma rze nia za czę ły się speł -
niać, kie dy naj mniej się te go
spo dzie wa łam. Tuż przed
ma tu rą po lo ni sta przy niósł
na lek cję ulot kę z in for ma cja -
mi o Kon kur sie im. Bi sku pa
Ja na Chrap ka o in deks na
dzien ni kar stwo, spoj rzał na
mnie i po wie dział:

– Kto chce mieć na świa -
dec twie szóst kę, niech na pi -
sze pra cę na ten kon kurs!

Na pi sa łam i za po mnia łam
o spra wie. Wy nik mnie zdzi -
wił, to by ło wię cej, niż się spo -
dzie wa łam – wy gra łam in -
deks na Uni wer sy tet War -

szaw ski i sty pen dium Fun da -
cji Dzie ło No we go Ty siąc le cia.
Dzię ki kon kur so wi nie mu sia -
łam mar twić się wy ni ka mi
trud nych eg za mi nów. Dzię ki
sty pen dium i pra cy w wa ka -
cje w ogó le nie bra łam w trak -
cie stu diów kre dy tu ani nie
mu sia łam pro sić ro dzi ców
o pie nią dze. Mo gli się sku pić
na edu ka cji mo je go bra ta.

Za czę ła się mo ja przy go da
z we so łą wspól no tą sty pen -
dy stów: wzru sza ją ce chwi le,
kie dy by łam wy cho waw czy -
nią na obo zach, wo lon ta riat
w biu rze pra so wym Dnia Pa -
pie skie go. Za czę ły się prak ty -
ki w me diach, tru dy i ra do ści
stu dio wa nia i szyb kie ży cie
w sze ro kim świe cie. Na sa -
mym po cząt ku po do ba ło mi
się wiel kie mia sto, któ re ni gdy
nie śpi, su per mar ke ty, stu -
denc kie im pre zy. Po do ba ły
mi się prak ty ki w te le wi -
zji – pra ca jak by w bie gu, aby
na dą żyć za tem pem wy da -
rzeń. Wszyst ko to jed nak
szyb ko mnie zmę czy ło, przy -
po mnia łam so bie uro ki wsi,
za czę łam ma rzyć o wła snej
ro dzi nie, dom ku pod la sem
i pra cy, w któ rej po pro stu bę -
dę się czu ła po trzeb na.

Te ma rze nia tak że speł ni ły
się szyb ciej, niż moż na by się
spo dzie wać. Mę ża po zna łam

na II ro ku stu diów, po bra li -
śmy się na IV ro ku. Dziś ma my
dwój kę ślicz nych dzie ci
i wpro wa dza my się do dom -
ku pod la sem.

Po sia da nie dzie ci to emo -
cje, ja kich wcze śniej nie by -
łam so bie w sta nie wy obra zić.
To chwi le stra chu, kie dy cho -
ru ją al bo pso cą, a jed no cze -
śnie to mi łość, któ ra do da je
skrzy deł. Po ja wia ją się cza -

sem mie sza ne uczu cia, kie dy
czte ro let nia có recz ka w ko -
ście le pod czas zbie ra nia ofia -
ry wo ła na ca ły głos: – Mam
pięć zło tych! (Su per, że za pa -
mię ta ła na ukę cy fe rek, ale
cze mu wszy scy mu sie li się
do wie dzieć, ile da ję na ofia -
rę…?). Po chwi li pod czas ko -
mu nii ma ła po wie dzia ła coś
śmiesz ne go, co za pa mię tam
na ca łe ży cie: – Ma mo idziesz?

Tam roz da ją wa fel ki! By wa ją
tak że chwi le, jak dziś ra no,
kie dy sy nek rzu cił mi się
na szy ję i wy krzyk nął: – Tak
cię ko cham, ze cię udu sę!

Nie po wiem, że ślub da je
lu dziom gwa ran cję nie zmą -
co ne go szczę ścia, a po sia da -
nie dzie ci wy łącz nie du mę
i sa tys fak cję. Każ dy czło wiek
nie za leż nie od za wo du, wie -
ku i sta nu cy wil ne go ma chwi -
le smut ku i ra do ści. W mał -
żeń stwie re zy gnu je się ze
swo jej wol no ści na rzecz
przy jem no ści by cia ra zem. 

Pręd ko się oka zu je, że by -
cie ra zem to nie tyl ko przy -
jem ność, ale też wie le kom -
pro mi sów i ko niecz ność in -
for mo wa nia, gdzie się wy cho -
dzi i na co wy da je pie nią dze.
Nie raz z no stal gią wspo mi na
się po rzu co ną wol ność. 

Kłót nie są bo le sne, ale pro -
wa dzą do twór czych roz wią -
zań. Sa tys fak cja z prze zwy -
cię że nia ko lej ne go kry zy su
i by cia ra zem, kie dy in ne pa ry
się roz sta ją, jest bez cen na i da
się zo bra zo wać tyl ko w je den
spo sób: to przej ście na wyż -
szy po ziom gry w do pa so wa -
nie. 

Tak jak pra ca na da je ży ciu
sens, tak ro dzi na na da je mu
ko lo rów peł ni i ra do ści.

                         —Ba sia Wi śniow ska

Tak cię kocham, ze cię udusę

≥Dla Basi Wiśniowskiej – na zdjęciu z rodziną – dzieci 
to miłość, która dodaje skrzydeł
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≥Ojciec Święty określił małżeństwo komunią osób. Małżeństwo bowiem nie polega tylko na byciu razem, ale na całkowitym, wzajemnym
obdarowaniu się osób, które odtąd stają się jednością dusz i ciał
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Pro gram sty pen dial ny dla
uzdol nio nej, nie za moż nej
mło dzie ży z ob sza rów wiej -
skich i ma łych miast to pod -
sta wo wa for ma dzia łal no ści

Fun da cji Dzie ło No we go Ty siąc le cia. Du -
ża część sty pen dy stów po cho dzi z ro -
dzin wie lo dziet nych, któ re bo ry ka ją się
z pro ble ma mi ma te rial ny mi. Po nad 70
proc. sty pen dy stów ma przy naj mniej
dwo je ro dzeń stwa. W ro dzi nie jed ne go
z nich wy cho wu je się 15 dzie ci. Kil ka lat
te mu pro gra mem sty pen dial nym fun -
da cji zo sta ły ob ję te pię cio racz ki.

Sty pen dium, któ re za pew nia środ ki
na po kry cie kosz tów zwią za nych z na -
uką, jest du żym wspar ciem dla uczniów
istu den tów. Nie jed no krot nie sty pen dy -
ści pod kre śla ją, że nie zde cy do wa li by się
nana ukę wlep szych szko łach, ale od da -
lo nych od ich miej sca za miesz ka nia,
gdy by nie po moc fi nan so wa.

Udzie le nie uta len to wa nej mło dzie ży
po mo cy ma te rial nej, któ ra po zwa la im
roz wi jać się izdo by wać wy kształ ce nie, to
pod sta wo we dzia ła nie fun da cji narzecz
ro dzi ny. Po za dzia łal no ścią sta tu to wą
fun da cja pro mu je też war to ści pro ro -
dzin ne w czasie kon fe ren cji iprze pro wa -
dza nych przez sie bie ak cji.

W tym ro ku pod czas do rocz ne go
wa ka cyj ne go obo zu sty pen dy ści Fun -
da cji Dzie ło No we go Ty siąc le cia zor -
ga ni zo wa li dwa fe sty ny dla ro dzin:

w Lu bli nie i Za mo ściu. Mło dzież sa ma
uło ży ła pro gram za ba wy, do udzia łu
w któ rej za chę ca ła ca łe ro dzi ny. Na za -
moj skim ryn ku 11 lip ca od był się kon -
cert chó ru go spel zło żo ne go ze sty -
pen dy stów, któ rych do wy stę pu przy -
go to wał stu dent gdań skiej Aka de mii
Mu zycz nej Krzysz tof Maj da. Za rów no
w Lu bli nie, jak i w Za mo ściu mło dzież
zor ga ni zo wa ła wie le atrak cji dla naj -
młod szych i prze pro wa dzi ła kon ku -
ren cje, w któ rych ro dzi ce star to wa li

ra zem z dzieć mi. Naj więk szym po wo -
dze niem cie szy ło się sto isko, na któ -
rym ma lo wa no twa rze, oraz punkt,
gdzie dzie ci mo gły zro bić z po mo cą
sty pen dy stów ogrom ne bań ki my dla -
ne.

Oprócz te go pod czas fe sty nu w Lu -
bli nie na py ta nia ro dzi ców z za kre su
pra wa cy wil ne go i ro dzin ne go od po -
wia dał praw nik z Ka to lic kie go Sto -
wa rzy sze nia Po mo cy Po trze bu ją cym
Aga pe. Ro dzi ny mo gły zwró cić się też

o po ra dę do psy cho lo ga i te ra peu ty
lub po roz ma wiać ze spe cja li sta mi
z za kre su zdro we go try bu ży cia, pro -
fi lak ty ki zdro wot nej i uza leż nień.

Fun da cja sta ra się wspie rać ini cja -
ty wy pro ro dzin ne rów nież po przez
ich pro mo cję. 17 stycz nia te go ro ku
po raz dzie sią ty od by ło się Spo tka nie
Opłat ko we Fun da cji z Pre zy den ta mi
Miast Pa pie skich. Przed sta wi cie le
władz sa mo rzą do wych z miast, któ re
Jan Pa weł II od wie dził pod czas swo -
ich piel grzy mek do Pol ski, od dzie się -
ciu lat in te gru ją się i wy mie nia ją swo -
imi do świad cze nia mi. Jak sa mi przy -
zna ją, wie le po my słów, któ re po ja wia -
ją się pod czas Fo rum Miast Pa pie -
skich, re ali zu ją póź niej u sie bie.

W cza sie te go rocz ne go spo tka nia
zwra ca no głów nie uwa gę na po li ty kę
pro ro dzin ną i za gro że nia ro dzi ny.
Na kon fe ren cji Jo an na Krup ska ze
Związ ku Du żych Ro dzin Trzy Plus
przed sta wi ła pro gram kar ty du żej ro -
dzi ny upraw nia ją cej ro dzi ny wie lo -
dziet ne do róż ne go ro dza ju zni żek,
m.in. w ko mu ni ka cji miej skiej, in sty -
tu cjach kul tu ral nych, a na wet szko -
łach ję zy ko wych, skle pach czy przed -
szko lach. Pierw szym mia stem, któ re
zde cy do wa ło się na wpro wa dze nie
te go ty pu kar ty, był Gro dzisk Ma zo -
wiec ki. Dziś ta kie kar ty dla ro dzin
wie lo dziet nych ma już pra wie 50 sa -
mo rzą dów.

Pod czas te go stycz nio we go Fo rum
Miast Pa pie skich pre zes Fun da cji Or -
szak Trzech Kró li Ma ciej Mar che wicz
za chę cał sa mo rzą dow ców do or ga ni -
za cji po dob nych or sza ków w ich mia -
stach. Pierw szy or szak Trzech Kró li
prze szedł uli ca mi War sza wy trzy la ta
te mu. W tym ro ku or sza ki zor ga ni zo -
wa no już w 24 mia stach w Pol sce. Sza -
cu je się, że wzię ło w nich udział bli -
sko 100 ty się cy osób. Od kąd Świę to
Trzech Kró li jest dniem wol nym
od pra cy, wy da rze nie to sta no wi dla
ro dzin oka zję do wspól ne go spę dze -
nia cza su. Pod czas or sza ku zbie ra ne
są rów nież dat ki na sty pen dia Fun da -
cji Dzie ło No we go Ty siąc le cia.

Praw dzi wym suk ce sem fun da cji są
jed nak sa mi sty pen dy ści, któ rzy koń -
czą stu dia, za kła da ją ro dzi ny i re ali zu -
ją w ży ciu co dzien nym war to ści
chrze ści jań skie.

—Ju sty na Kiel niacz, sty pen dyst ka FDNT

Inwestycja w przyszłość
Już 2500 uczniów i studentów otrzymuje stypendia Fundacji Konferencji Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia.

W ciągu 12 lat program stypendialny rozrósł się pięciokrotnie

5 razy rozrósł się program
stypendialny od jego uruchomienia
w 2000 roku

47 291 101,44 zł
przeznaczono na stypendia w latach
2000–2010 

3100 zł rocznie otrzymuje
stypendysta w gimnazjum lub szkole
średniej 

2500 osób otrzyma stypendia
w roku 2012 

937 studentów było
stypendystami w roku akademickim
2011/2012. Studiowali ok. 150
różnych kierunków

61 osób i in sty tu cji uho no ro wa -
nych zo sta ło na gro dą TOTUS

177 maturzystów zdobyło
indeksy w konkursach akademickich
organizowanych przez fundację 

1734 stypendystów ma
minimum czteroosobowe rodziny 

17 członków ma najliczniejsza
rodzina stypendysty 

38 razy fundacja organizowała
obozy dla stypendystów 

20 wspólnot stypendystów działa
w największych ośrodkach
akademickich w kraju 

>FUNDACJA W LICZBACH: 
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Redakcja – Ewa K. Czaczkowska. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia – Justyna Kielniacz

Od 8 do 14 października
Tydzień Rodziny w  

Słuchaj codziennie audycji 
z okazji Dnia Papieskiego 

w Radiu PLUS. Łagodne Przeboje 
Jan Paweł II – Papież Rodziny 


