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Konferencja 5: Odpowiedzialne rodzicielstwo 

Wasze dzieci nie są waszą własnością;  
są synami i córkami samej mocy życia.  
Jesteście ich rodzicami, ale nie stworzycielami.  
Mieszkają z wami, a mimo wszystko do Was nie należą:  
Możecie dać im swą miłość, lecz nie wasze idee  
ponieważ one mają swoje idee.  
Możecie dać dom ich ciałom,  
ale nie ich duszom, ponieważ ich dusze mieszkają w domu przyszłości,  
którego wy nie możecie odwiedzać  
nawet w waszych snach.  
Możecie wysilać się, by dotrzymać im kroku,  
ale nie żądać, by byli podobni do Was,  
ponieważ Życie się nie cofa,  
ani nie może zatrzymać się na dniu wczorajszym.  
Wy jesteście jak łuk, z którego wasze dzieci,  
jak żywe strzały, zostały wyrzucone naprzód;  
Strzelec mierzy do celu na szlaku nieskończoności  
i trzyma cięciwę napiętą całą swą mocą,  
żeby strzały mogły poszybować szybko i daleko.  
Poddajcie się z radością rękom Strzelca,  
ponieważ on kocha równą miarą i strzały, które szybują,  
i łuk, który pozostaje niewzruszony . 1

 Witam Was bardzo serdecznie drodzy narzeczeni na kolejnej katechezie 
przygotowującej do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. 
Powiedzieliśmy sobie do tej pory, że człowiek ochrzczony – chrześcijanin, zostaje 
włączony w porządek odkupienia. Do tego porządku zostają wraz z nim włączone 
wszystkie jego sprawy, a nade wszystko relacje, które on tworzy z innymi ludźmi. 
Wiemy też, że szczególną więzią, jaką przeżywa mężczyzna, jest więź wyłącznej 
miłości do kobiety i odwrotnie. Znajduje ona swój najpełniejszy wyraz w przymierzu 
małżeńskim, jako podstawowej instytucji ludzkiej – naturalnej, która jednocześnie ma 
swoje źródło i pochodzi z zamysłu Bożego względem człowieka. Biblia nadaje tej 
więzi status uprzywilejowany, stawiając ją ponad wszelkimi więzami naturalnymi . Ta 2

szczególna relacja międzyludzka staje się podstawą zaistnienia rodziny, w której 

 G. Kahlil, Wasze dzieci (On Children). Tekst polskiego tłumaczenia zaczerpnięty z: http://1

members.chello.pl/j.uhma/kahlil.html (01.VII.2010).

 Rdz 2,24: „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak 2

ściśle, że stają się jednym ciałem”.
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przychodzą na świat i wychowują się dzieci. Z tego samego zamysłu Bożego wiemy , 3

ale i ze zwykłego doświadczenia ludzkiego, że podstawową funkcją małżeństwa jest 
właśnie tworzenie rodziny czyli zrodzenie i wychowanie potomstwa . Państwo jako 4

narzeczeni zapewne pragniecie mieć dzieci w małżeństwie; być może nawet już o tym 
rozmawialiście ze sobą: ile dzieci chcielibyście mieć, może nadawaliście im już 
imiona...  

Wiemy jednak, że przekazywanie życia jest bardzo doniosłym zadaniem 
dlatego, na tej katechezie zechcemy zająć się właśnie kwestią rodzicielstwa pamiętając 
o tym, że jesteśmy za nie odpowiedzialni przed sobą jako małżonkowie, przed 
naszymi dziećmi i przed Bogiem, który składa w nasze ręce dar płodności. Dlatego 
możemy mówić o odpowiedzialnym rodzicielstwie małżonków chrześcijańskich . 5

Konferencja ta będzie miała następujący schemat: 
1. na początku powiemy sobie czym jest odpowiedzialność oraz, co ona oznacza 

w kontekście ludzkiej płodności (rozrodczości), 
2. następnie zastanowimy się, jak wygląda kwestia odpowiedzialnego 

rodzicielstwa na poszczególnych etapach współpracy małżonków z Bogiem w 
dziele przekazywania nowego życia, 

 Rdz 1,28a: „Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, 3

abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną (...)”.

 Sobór Watykański II uczy, że „Małżeństwo i miłość małżeńska z natury swej skierowane są ku 4

płodzeniu i wychowywaniu potomstwa. Dzieci też są najcenniejszym darem małżeństwa i samym 
rodzicom przynoszą najwięcej dobra” (KDK 50). Myśl ta będzie następnie podejmowana i rozwijana 
w kolejnych dokumentach Magisterium. 

 Podstawowy tekst kościelny dotyczący odpowiedzialnego rodzicielstwa odnajdujemy w Encyklice 5

Humanae vitae Pawła VI: „Z tych to powodów miłość małżonków domaga się od nich, aby poznali 
należycie swoje zadanie w dzielnie odpowiedzialnego rodzicielstwa. Ponieważ dziś słusznie kładzie 
się na nie tak wielki nacisk, dlatego musi ono być należycie rozumiane. Rozpatrzyć je przeto należy 
pod różnymi, ściśle ze sobą powiązanymi i słusznymi aspektami. Biorąc najpierw pod uwagę procesy 
biologiczne, odpowiedzialne rodzicielstwo oznacza znajomość i poszanowanie właściwych im funkcji, 
rozum człowieka bowiem odkrywa w zdolności dawania życia prawa biologiczne, które są częścią 
osoby ludzkiej. Następnie, gdy chodzi o wrodzone popędy i namiętności, to odpowiedzialne 
rodzicielstwo oznacza konieczność opanowania ich przez rozum i wolę. Jeżeli zaś z kolei 
uwzględnimy warunki fizyczne, ekonomiczne, psychologiczne i społeczne, należy uznać, że ci 
małżonkowie realizują odpowiedzialne rodzicielstwo, którzy kierując się roztropnym namysłem i 
wielkodusznością, decydują się na przyjęcie liczniejszego potomstwa, albo też, dla ważnych przyczyn 
i przy poszanowaniu nakazów moralnych, postanawiają okresowo lub nawet na czas nieograniczony, 
unikać zrodzenia dalszego dziecka. Co więcej, odpowiedzialne rodzicielstwo, o którym teraz mówimy, 
w szczególniejszy sposób wiąże się z inną, i to bardzo głęboką ideą należącą do obiektywnego 
porządku moralnego, ustanowionego przez Boga, którego to porządku prawdziwym tłumaczem jest 
prawe sumienie. Dlatego do zadań odpowiedzialnego rodzicielstwa należy, aby małżonkowie uznali 
swe obowiązki wobec Boga, wobec siebie samych, rodziny i społeczeństwa, przy należytym 
zachowaniu porządku rzeczy i hierarchii wartości. Konsekwentnie, w pełnieniu obowiązku 
przekazywania życia nie mogą oni postępować dowolnie, tak jak gdyby wolno im było na własną rękę 
i w sposób niezależny określać poprawne moralnie metody postępowania; przeciwnie, są oni 
zobowiązani dostosować swoje postępowanie do planu Boga-Stwórcy, wyrażonego z jednej strony w 
samej naturze małżeństwa oraz w jego aktach, a z drugiej - określonego w stałym nauczaniu 
Kościoła”. Paweł VI, Encyklika Humanae vitae (25.VII.1968), nr 10, Warszawa 2003. Zob. także: Jan 
Paweł II, List do Rodzin (02.II.1994), nr 12, Częstochowa 2004.
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3. potem przybliżymy sobie zasady odpowiedzialnego rodzicielstwa, które 
winniśmy mieć na uwadze decydując się bądź rezygnując z poczęcia dziecka,  

4. oraz spróbujemy na koniec tej katechezy przyjrzeć się głównym zagrożeniom 
odpowiedzialnego rodzicielstwa. 

1. Co to znaczy być odpowiedzialnym? Odpowiedzialność za swoją płciowość 

Posłużmy się na początek pewnymi przykładami:  
1. „Od 27 lat pracuje jako lekarz w dużym wiejskim ośrodku zdrowia. 

Przesuwa się przed nim codziennie kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt osób. 
Każdego chorego wysłucha, solidnie zbada, a gdy nie jest pewien co do rodzaju 
choroby, pyta starszych i młodszych lekarzy, konsultuje się z nimi. Wszyscy znają tę 
jego solidność i odpowiedzialność. Z ogromnym zaufaniem przychodzą do niego. To 
lekarz odpowiedzialny”. 

2. „Już od 14 lat jest kierowcą autobusu. Codziennie punktualnie wyjeżdża na 
trasę. Jest spokojny i zrównoważony. Alkoholu w ogóle nie używa, bo wie, że z jego 
zawodem nie da się tego pogodzić. Wie, że odpowiada za ludzi, których przewozi. To 
odpowiedzialny kierowca” . 6

 Takie czy podobne przykłady postaw ludzi zapewne znamy wszyscy z naszego 
życia. Cieszymy się i lubimy przebywać i pracować z takimi osobami. Wiemy, że na 
nich zawsze można polegać, że są solidni, przewidywalni i poważnie traktują to, co 
mówią i robią. Takich ludzi można nazwać krótko odpowiedzialnymi. Ponosić za coś 
lub kogoś odpowiedzialność znaczy mieć przekonanie, że moje wybory, słowa i 
decyzje nie są tylko moją sprawą prywatną, ale pociągają za sobą pewne 
konsekwencje wobec spraw i osób, z którymi jestem w różnorodnych interakcjach. 
Ostatecznie być odpowiedzialnym za coś lub kogoś, to chcieć działać i faktycznie 
działać w taki sposób, aby nie przynosić tym sprawom i osobom szkody, ale dobro i 
właściwy im rozwój. Takie postępowanie zakłada jasną świadomość zła i dobra oraz 
umiejętność odrzucania zła, a opowiedzenia się za dobrem. A zatem będąc 
odpowiedzialnym, przewiduję skutki swego działania, mam ich świadomość, a 
podjęcie konkretnej decyzji poprzedzam gruntownym namysłem i – gdy to 
dotyczy osoby wierzącej – także modlitwą. 

 Szczególną dziedziną odpowiedzialności jest cała sfera ludzkich relacji, a w 
szczególności tych, które powstają na mocy małżeństwa i zrodzenia. Bycie 
odpowiedzialnym w tym obszarze jest istotną funkcją świadczącą o istnieniu lub nie 
dojrzałości ludzkiej, psychicznej i moralnej danego człowieka. Osoba niezdolna do 
podjęcia odpowiedzialności za te relacje nie nadaje się do małżeństwa . Małżonkowie 7

są odpowiedzialni za siebie nawzajem i za dzieci, które przychodzą na świat w ich 

 Oba przykłady pochodzą z: J. Dudek, Odpowiedzialne rodzicielstwo, w: „Przygotowanie do 6

małżeństwa”, red. W. Szewczyk, bmw. 2002, s.167.

 Por. Kanon 1095 KPK.7
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związku. Rodzicielstwo, a właściwie lepiej jest mówić powołanie do rodzicielstwa, jest 
kwestią wyboru – należy do swobodnej decyzji małżonków „ale, gdy życie dziecka się 
już rozpoczęło, związek z nim jest nieodwołalny. Powołanie rodzicielskie nie polega 
na posiadaniu dzieci, ale na pełnieniu funkcji rodzicielskich: bycia ojcem i matką. 
Człowiek nie musi podjąć tego powołania, ale od momentu dania życia dziecku 
związek między matką a dzieckiem już po prostu istnieje, nawet gdyby matka je 
zabiła; relacja miedzy ojcem a dzieckiem jest faktem, nawet gdyby ojciec o życiu 
dziecka nie wiedział. Dziecko, które już rozpoczęło życie, powinno być przez 
rodziców wydane na świat w sensie fizycznym i w sensie psychicznym – inaczej jest 
to porzucenie powołania już podjętego” , a wiec skrajny bark odpowiedzialności 8

rodzicielskiej. 
Powiedzieliśmy sobie, że powołanie rodzicielskie jest kwestią wolnego wyboru 

każdego człowieka. Jeśli jednak decydujemy się na małżeństwo, a co za tym idzie, 
ślubujemy sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci, to można 
powiedzieć wówczas, że wybór ten został tym samym już dokonany. Dlaczego tak 
można powiedzieć? Otóż dlatego, że miłość małżeńska łączy w sobie dwa 
podstawowe wymiary: wzajemne wzbogacenie się małżonków (wzajemna jedność – 
wspólnota – radość z bycia razem i dzielenie życia) oraz przekazanie życia swemu 
potomstwu (prokreacja) i powiązane z tym wychowanie dzieci. Te dwa wymiary 
małżeństwa są także dwoma wymiarami przeżywania swojej seksualności przez 
małżonków w ich związku. Przenikają się one wzajemnie i nie mogą być w sposób 
naturalny oddzielone – chyba, że zastosujemy nieetyczne, a więc grzeszne i 
nienaturalne – czyli w większym bądź mniejszym stopniu szkodliwe biologicznie i 
psychicznie – działania i metody. Myślimy tu o wszelkich działaniach 
przeciwpoczęciowych, których celem jest sztuczne oddzielenie przyjemności 
seksualnej od jej kontekstu życiodajnego (chodzi tu o antykoncepcję). Gdyby 
narzeczeni albo nawet małżonkowie zakładali taki model relacji małżeńskiej, to 
znaczy, tak czy inaczej usuwali z pola swego widzenia gotowość na przyjęcie daru 
nowego życia, to znaczyłoby, że nie zrozumieli wielkości i godności swego powołania 
i pod wielkim znakiem zapytania stawiają sens podejmowanej wspólnie drogi 
małżeńskiej (por. HV 12; KKK 2366).  

Skoro tak ważna i istotna jest kwestia bycia odpowiedzialnym w naszym 
rodzicielstwie, to tym bardziej sprawa ta powinna zostać uzmysłowiona przez 
człowieka nie jako konsekwencja poczęcia dziecka – czasem nieplanowanego i poza 
małżeństwem, ale znacznie wcześniej, przed jego narodzeniem. Odpowiedzialność ta 
dotyczy przede wszystkim naszej szeroko rozumianej sfery płciowości i zakłada jej 
poznanie, integrację z całą osobowością i akceptację. Pojawiają się tu takie 
szczegółowe kwestie jak np.: zrozumienie sensu i celowości własnej płciowości, 
dorastanie do czystości – wstrzemięźliwość seksualna, poznanie biologicznych 
mechanizmów płodności (dojrzewanie biologiczne i psychiczne w okresie 
adolescencji) – właściwe uświadomienie seksualne, przepracowanie młodzieńczych 

 M. Braun – Gałkowska, Psychologia domowa. Małżeństwo – dzieci – rodzina, Olsztyn 1987, s. 61.8
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niedojrzałości w przeżywaniu własnej seksualności (wychowanie do miłości), np. 
masturbacja, pornografia, stereotypy i mity związane z seksualnością, etc., integracja 
uczuć, myśli i przeżyć seksualnych z całą osobowością, umiejętność panowania nad 
popędem seksualnym, itp. 

Odpowiedzialne rodzicielstwo dotyczy zatem nie tylko przekazywania życia 
przez małżonków – prokreacji, ale dotyka całego wymiaru ich funkcjonowania i 
rozpoczyna się znacznie wcześniej niż moment małżeństwa, czy nawet zamiar jego 
zawarcia. Myślimy tutaj o przyjęciu i zaakceptowaniu swojej płciowości jako 
fundamencie przeżywania własnej męskości lub kobiecości, a więc wypracowanie w 
sobie właściwego, czyli pozytywnego, stosunku do własnej seksualności. Nie jawi się 
wówczas ona jako coś brudnego, grzesznego, otamowanego lękiem czy poczuciem 
winy, czegoś z czego korzysta się bez poszanowania, ale przyjęta jest jako Boży dar i 
naturalne wyposażenie osoby, za które jestem odpowiedzialny (a wiec wymiar daru i 
zadania). Właściwe rozpoznanie i akceptacja własnej płodności jest ważnym 
probierzem dojrzałości psychofizycznej człowieka i polega na przyjęciu jej oraz 
internalizacji przekonania, że jej celowość związana jest z przekazywaniem życia, a 
nie z poszukiwaniem egoistycznej przyjemności fizycznej pozbawionej kontekstu 
prokreacyjnego. 

Kiedy mówimy o odpowiedzialnym rodzicielstwie, to musimy pamiętać, że 
„Bóg powołuje małżonków nie tylko do szczególnego uczestnictwa w swej miłości, 
ale zarazem do wolnej i odpowiedzialnej współpracy w przekazywaniu życia 
ludzkiego. Z tej racji nie mogą oni poprzestać na przekazaniu daru fizycznego życia, 
lecz winni ubogacić dzieci wszelkimi owocami postaw moralnych, duchowych i 
nadprzyrodzonych, podejmując zadanie umożliwienia im życia w pełni ludzkiego. 
Dlatego też w zakresie życia moralnego, duchowego i nadprzyrodzonego sami są 
powołani do ustawicznego postępu, szczerego i czynnego pragnienia coraz lepszego 
poznawania wartości, które prawo Boże chroni i rozwija, oraz kierowania się nimi w 
konkretnych decyzjach (FC 28)” . Pojawia się tu kwestia tworzenia dla dzieci 9

zdrowego środowiska wychowawczego w rodzinie oraz zagadnienie przeżywania 
rodziny jako kościoła domowego. O tych sprawach będziecie Państwo mogli 
posłuchać na następnych konferencjach. 

2. Odpowiedzialność za płodność małżeńską na poszczególnych etapach 

Przyjrzyjmy się teraz temu, jak wygląda kwestia odpowiedzialnego 
rodzicielstwa na poszczególnych etapach współpracy małżonków z Bogiem w dziele 
przekazywania nowego życia. Pierwszym etapem odpowiedzialnego rodzicielstwa 
jest poczęcie nowego życia. Trzeba podkreślić mocno, że nade wszystko 
odpowiedzialne rodzicielstwo będzie dotyczyć aspektu prokreacyjnego miłości 
małżeńskiej. Szczególnym i szczytowym doświadczeniem tej miłości jest akt 

 K. Wolski, Powołanie małżeńskie, w: „Słownik małżeństwa i rodziny”, red. E. Ozorowski, Warszawa 9

– Łomianki 1999, s. 358.
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seksualny i aby był on w pełni ludzki (wolny i świadomy) oraz odpowiedzialny 
(potencjalnie może nastąpić poczęcie dziecka) powinien mieć miejsce tylko w 
małżeństwie. Poza małżeństwem czynności seksualne mężczyzny i kobiety są 
działaniem nieodpowiedzialnym, a od strony moralnej – czynem grzesznym. Warto 
podkreślić to mocno, szczególnie w kontekście panującej mody na nieskrępowane 
współżycie seksualne, szczególnie wśród ludzi młodych oraz głoszony postulat 
wyzwolenia seksualności z szerszego kontekstu osobowego. 

Pomijając sztuczne modyfikacje procesu zapłodnienia (np. in vitro) należy 
zauważyć, że akt seksualny stoi zasadniczo u biologicznych początków każdego 
ludzkiego życia. Mówiąc inaczej, każdy z nas począł się i urodził z miłości naszych 
rodziców, która spełniła się w ich akcie seksualnym i spełnia się dalej poprzez 
rodzicielską opiekę i wychowanie. Podejmując współżycie seksualne w małżeństwie 
zawsze jesteśmy świadomi, że jest ono potencjalnie płodne, a więc zakładamy, że 
jego owocem może być poczęcie dziecka. Oczywiście, nie każde współżycie 
małżeńskie kończy się poczęciem dziecka (tzn. nie jest płodne fizycznie), ale w sensie 
szerokim każdy akt seksualny małżonków jest płodny, gdyż pogłębia miłość 
małżeńską służąc w pośredni sposób dobru ich dzieci. Od swobodnego wyboru 
małżonków zależy czas i okoliczności podejmowania przez nich współżycia 
seksualnego. Dokonują tego w sposób świadomy i wspólny .  10

Małżonkowie powinni wiedzieć, że płodnością człowieka – a w szczególności 
kobiety, rządzi pewien rytm – płodność kobieca jest cykliczna. Oznacza to, że zdrowy 
mężczyzna jest od okresu dojrzewania zawsze płodny fizycznie, tzn. zdolny do 
zapłodnienia, i trwa to zasadniczo przez całe życie, natomiast kobieta jest płodna 
fizycznie od okresu dojrzewania do okresu menopauzalnego (ma to miejsce ok. 45 – 
50 roku życia kobiety) i to tylko w niektóre dni cyklu miesięcznego 
(menstruacyjnego). A zatem u kobiety przeplatają się dni płodne z niepłodnymi w 
sposób cykliczny i jeśli kobieta jest zdrowa fizycznie i doświadcza komfortu 
psychicznego, odbywa się to według pewnych zasad ogólnych i uwarunkowań 
osobniczych w sposób zasadniczo regularny. Idąc torem owych prawidłowości w 
cyklu menstruacyjnym, dostrzegamy możliwość rozpoznawania z wielką dokładnością 
fazy płodnej i niepłodnej w cyklu kobiety. Oznacza to, że jeżeli małżonkowie decydują 
się świadomie i wspólnie na współżycie seksualne w dni płodne, to oczekują i są 
gotowi na przyjęcie dziecka, które może się z tego współżycia począć, a jeśli, z 
różnych względów, decydują razem odłożyć w czasie moment poczęcia dziecka, to 
podejmują, dla wyrażenia sobie miłości, współżycie seksualne w dni niepłodne. Ani w 
tym ostatnim przypadku, ani tym bardziej w pierwszym, świadomie i dobrowolnie nie 
zamykają się na nowe życie, jedynie w sposób dojrzały i odpowiedzialny planują 
optymalny moment jego poczęcia. Na przyjęcie nowego Życia trzeba bowiem się 
dobrze przygotować. Zachowanie to jest w pełni etyczne, dojrzałe i odpowiedzialne, a 
przede wszystkim szanuje współmałżonka i ich przyszłe dziecko. Jest to szczególny i 
podstawowy wykładnik odpowiedzialnego rodzicielstwa. 

 Zob. M. Kinle, Odpowiedzialne rodzicielstwo i naturalne planowanie rodziny, w: Duszpasterstwo 10

Rodzin Archidiecezji Warszawskiej, „Katechezy dla narzeczonych”, Warszawa 2002, s. 54.
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Nie trudno zauważyć, że takie dojrzałe i odpowiedzialne działanie w sferze 
seksualnej małżonków zakłada konieczną umiejętność rozpoznawania własnej 
płodności – szczególnie przez kobietę. Jest to możliwe dlatego, że okresom płodności i 
niepłodności kobiety towarzyszą określone symptomy obiektywne i subiektywne. 
Można się ich nauczyć z powodzeniem w bardzo prosty sposób według jeden z kilku 
metod rozpoznawania płodności. Najczęściej mówimy w tym względzie o tzw. 
metodach naturalnego planowania rodziny. Faktem jest, że rozpoznawanie płodności 
w sposób szczególny będzie potrzebne do odpowiedzialnego zaplanowania ilości 
potomstwa i czasu ich przyjścia w rodzinie, ale metody te służą także kobietom 
niezamężnym do poznania i pełniejszej akceptacji własnej cyklicznej płodności . 11

Przygotowując się do małżeństwa będziecie Państwo poznawali te 
prawidłowości fizjologiczne wspólnie jako para, bowiem kwestia ta jest nie tylko 
sprawą kobiety – jak to się niestety często jeszcze zdarza, ale jest sprawą małżeństwa, 
a związek ten przecież tworzy zarówno mężczyzna jak i kobieta. Błędem – często 
czynionym przez same kobiety z różnych, mniej lub bardziej uzasadnionych zapewne 
względów, jest niedopuszczanie swojego współmałżonka, do aktywnego udziału w 
określaniu przez kobietę swojej płodności. Trzeba temu koniecznie przeciwdziałać, 
ponieważ płodność kobiety zamężnej nie jest jej prywatną sprawą, ale jest darem dla 
męża. Działa ta zasada także w drugą stronę – a praktykowanie naturalnych metod 
rozpoznawania płodności ma służyć również wzmocnieniu więzi i odpowiedzialności 
małżonków za siebie nawzajem. Rozpoznawanie fazy płodności w cyklu kobiety 
można chociażby przeprowadzić w taki sposób, że kobieta rano mierzy sobie 
temperaturę, jako jeden ze wskaźników służących do określania płodności, natomiast 
wynik pomiaru zapisuje mąż do specjalnego zeszytu małżeńskiego. Szczegółowe 
rozwiązania w tym względzie podyktuje małżonkom ich wzajemna miłość do siebie. 
Nie potrzeba zatem podawania bardzo drobiazgowych rozstrzygnięć w tym względzie. 
Szczegółowe kwestie związane z metodami rozpoznawania płodności będziecie 
Państwo omawiać na spotkaniach indywidualnych z Doradcami Życia Rodzinnego w 
Poradniach Rodzinnych. Na spotkania te, które są obowiązkowe przed ślubem 
kościelnym, przyjdźcie Państwo razem jako para narzeczonych. 

Drugim etapem wyrażania się odpowiedzialnego rodzicielstwa jest okres 
ciąży. Dziecko rozwija się w łonie matki przez dziewięć miesięcy. W tym czasie 
kształtuje się jego ciało, mózg oraz psychika. Młoda dziedzina wiedzy, jaką jest 
psychologia prenatalna, dostarcza nam wiele badań i spostrzeżeń obrazujących 
wzajemne emocjonalne powiązania pomiędzy nienarodzonym dzieckiem a jego matką 
i ojcem. Badania te tylko jeszcze bardziej uwypuklają konieczność stworzenia 
prenatalnemu dziecku odpowiednich warunków rozwoju prze rodziców. „Łono matki 
jest pierwszym «domem» zamieszkania dziecka, jego pierwszą ojczyzną, pierwszą 
kołyską, niszą ekologiczną, w której dokonuje się największy «cud życia». (...) Od 

 Zob. Z. Szymański, Naturalne planowanie rodziny, w: „Słownik małżeństwa i rodziny”, dz. cyt., s. 11

295-296.
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jakości tego pierwszego domu bytowania człowieka zależy przyszłość dziecka, a więc 
przyszłość świata” . 12

 Odpowiedzialność rodziców w tym zakresie będzie dotyczyć w szczególności 
troski o stworzenie odpowiedniej, radosnej atmosfery oczekiwania na dziecko i dbania 
o nie. Atmosfera ta zakłada pielęgnowanie troski, miłości i czułości pomiędzy 
małżonkami, a unikanie napięć, konfliktów, zdenerwowania. Szczególnie zadanie w 
tym względzie przypada małżonkowi, dla którego jest to zupełnie nowa sytuacja . Nie 13

bez znaczenia pozostaje troska o właściwą higienę i tryb życia, odpowiednie 
odżywianie się, właściwy ubiór, odpowiedni wysiłek fizyczny, przestrzeganie grafiku 
wizyt kontrolnych u lekarza, unikanie zbytecznych leków etc. przez małżonki będące 
w stanie błogosławionym oraz zupełne odstawienie wszelkich używek, a 
bezwzględnie nikotyny, alkoholu i substancji psychoaktywnych, które spożyte nawet 
w małej ilości przez matkę, szkodzą rozwijającemu się w jej łonie dziecku. Palić 
papierosów nie powinno się także w otoczeniu, w którym przebywa kobieta 
spodziewająca się dziecka. 

Warto też mieć to na uwadze, że kobieta stosująca antykoncepcję hormonalną 
pozbywa się jej ostatecznie z organizmu po upływie 3 – 6 miesięcy od czasu 
zakończenia jej brania (poważne ryzyko poronienia chcianej ciąży), a używająca 
wkładek wewnątrzmacicznych naraża się na utrwalenie w macicy i jajowodach stanów 
zapalnych i ich następstw z wszystkimi konsekwencjami tego postępowania. Trzeba 
pamiętać ponadto o konieczności, na trzy miesiące przed planowanym poczęciem 
dziecka oraz w początkowych okresach ciąży, zażywania przez kobietę kwasu 
foliowego, który jest niezbędny do prawidłowego rozwoju układu nerwowego 
dziecka .  14

Trzeci etap odpowiedzialności rodzicielskiej obejmuje okres porodu. 
Oczekiwanie na dziecko i moment jego narodzin powinien pogłębiać miłość 
małżonków do siebie. Pragną oni świadomie przeżyć ten moment, dlatego 
przygotowując się do niego, warto skorzystać chociażby z oferty dobrych szkół 
rodzenia, gdzie można się dowiedzieć, jak należy współdziałać z siłami natury, aby 
moment porodu był możliwe naturalny (rezygnacja ze zbędnej medykacji) a 
jednocześnie najlżejszy dla dziecka i matki. Rola ojca na tym etapie jest bardzo istotna 
i oznacza pomoc i wsparcie dla współmałżonki – która niejednokrotnie w realiach 
współczesnych pozostaje sama ze sobą w czasie wielogodzinnego przygotowywania 
się organizmu do porodu, a gdy oboje tego chcą, także fizyczną obecność przy żonie w 
czasie samego porodu. Warto wiedzieć, że w myśl wytycznych WHO dotyczących 
porodu z 1985 roku, zaleca się porody naturalne, tzn. takie, gdzie wszystko odbywa się 
siłami natury. Różne interwencje lekarskie, np. znieczulenia okołoporodowe, nacinanie 
krocza, przebijanie pęcherza płodowego, sztuczne wywoływanie akcji porodowej, 

 D. Kornas – Biela, Wokół początku życia ludzkiego, Warszawa 2004, s. 40.12

 Zob. tamże, s. 71-89.13

 Zob. M. Kinle, Odpowiedzialne rodzicielstwo i naturalne planowanie rodziny, dz. cyt., s. 60-61.14
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oddzielanie matki od dziecka po porodzie, etc., nie mają – wg WHO – naukowego 
uzasadnienia i jako takie nie powinny być, bez stosownego uzasadnienia, stosowane . 15

Czwartym wreszcie etapem, w którym długofalowo przejawia się 
odpowiedzialności za poczęte życie jest okres po porodzie. Odpowiedzialność 
rodziców za poczęte i narodzone życie w tym okresie wyrażać się będzie w przyjęciu 
dziecka, pielęgnacji oraz wychowaniu go aż do jego dojrzałości. Przykłady 
nieodpowiedzialności na tym etapie przyjmują różnorodne postaci: porzucenie 
dziecka, rezygnacja z praw rodzicielskich, niewłaściwa bądź bark troski o dziecko 
(zaniedbanie), w przypadku rodziców chrześcijańskich – bark troski o wiarę dziecka. 
Rodzice odpowiedzialni wiedzą, że „ponieważ dali życie dzieciom, mają pierwotne, 
niezbywalne prawo i pierwszeństwo do wychowania i dlatego muszą być uznani za 
pierwszych i głównych jego wychowawców” . Mało tego, mając świadomość, że ich 16

rodzina jest kościołem domowym, wiedzą również, że na nich spoczywa obowiązek 
religijnego wychowania swoich dzieci. 

3. Zasady odpowiedzialnego rodzicielstwa  17

Spróbujmy teraz zebrać to, co powiedzieliśmy już sobie na temat 
odpowiedzialnego rodzicielstwa i wprowadzić nowe rzeczy. Po pierwsze jak 
zauważyliście Państwo, odpowiedzialność rodzicielska ma wyjątkowe znaczenie i 
nabiera szczególnej wagi w „momencie początku” czyli poczęcia dziecka. Spróbujemy 
teraz zebrać najważniejsze zasady wypracowane przez etykę katolicką – szczególnie 
nauczanie Pawła VI i Jana Pawła II – kierujące odpowiedzialnością małżonków w tym 
momencie. 

Pierwszą z tych zasad jest uznanie przez małżonków swych obowiązków 
wobec Boga, samych siebie, rodziny i społeczeństwa (por. HV 10). Zasada ta 
oznacza, że chrześcijańscy małżonkowie przyjmują, iż w dziedzinie przekazywania 
życia nie oni są decydentami, ale prawo to oddają Bogu, sami wpisując się ze swoją 
miłością i płodnością w Boży zamysł stworzenia. Ta współpraca z Bogiem w 
dziedzinie przekazywania życia oznacza przedłużanie Bożego aktu stwórczego i jest 
największą wartością dla małżonków. Przekazywanie życia służy też samym 
małżonkom, którzy wypełniają swoje najszczytniejsze powołanie i pomimo trudu i 
ofiary, doświadczają prawdziwego szczęścia i radości. Tak samo spełnia się to w 
odniesieniu do rodziny i społeczeństwa, które może się rozwijać, trwać i wzrastać 
ciesząc się dodatnim przyrostem naturalnym. Koniecznie trzeba, aby małżonkowie 

 Por. D. Kornas – Biela, Wokół początku życia ludzkiego, dz. cyt., s. 119-121.15

 Stolica Apostolska, Karta Praw Rodziny (22.X.1983) – Artykuł 5, w: „Przygotowanie do 16

małżeństwa”, red. W. Szewczyk, bmw. 2002, s. 332.

 Prezentacja tych zasad zaczerpnięta jest z: J. Dudek, Odpowiedzialne rodzicielstwo, dz. cyt., s. 17

170-175.
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podejmując decyzję o poczęciu dziecka, bądź jego zaniechaniu, mieli te wszystkie 
aspekty na uwadze.  

Nieodpowiedzialne i niezrozumiałe wobec tego, co zostało powyżej 
przedstawione, jawią się takie postawy i zachowania niektórych małżonków jak: 
niechęć posiadania dzieci (z przyczyn egoistycznych i wygodnictwa); pogląd, że to 
nasza prywatna sprawa, jak korzystamy z płodności i nie powinna ona interesować 
Boga i Kościoła, czy inne temu podobne. 

Druga zasada odpowiedzialnego rodzicielstwa oznacza poznanie i 
akceptację rytmów biologicznej płodności (por. HV 10, FC 33). Została ona już 
bardzo szczegółowo omówiona powyżej, więc tylko przypomnijmy, że mamy tu na 
myśli poznanie specyfiki płodności męskiej i kobiecej oraz poznanie i stosowanie w 
życiu jednej z metod naturalnego planowania rodziny. Chodzi o to, aby dziecko, które 
planujemy w naszej rodzinie, nie było dziełem przypadku, ale od samego początku 
czuło się kochane, oczekiwane i upragnione. Według badań, metody naturalnego 
rozpoznawania płodności cieszą się największą skutecznością w rozumnym 
odraczaniu poczęcia dziecka , a jednocześnie są ekologiczne, tanie, w pełni szanujące 18

płodność kobiety i nie ingerujące w jej zdrowie. Nade wszystko nie zamykają 
małżonków na dar życia, a decyzję o poczęciu dziecka przenoszą z obszaru sztucznych 
manipulacji i przypadku w obszar rozumnej, odpowiedzialnej decyzji dwojga 
kochający się ludzi. 

Nieodpowiedzialność w tym zakresie wyraża się w takich zachowaniach jak: 
brak znajomości swojej płodności, niedokładne stosowanie metod naturalnego 
planowania rodziny bądź zaniechanie w tym względzie, stosunek przerywany lub 
niepełny, antykoncepcja, i wreszcie drastyczną formą wynaturzenia ludzkiej płodności 
jest zabicie dziecka nienarodzonego – aborcja. 

Trzecia zasada odpowiedzialnego rodzicielstwa zmierza do wykształcenia w 
sobie umiejętności kontroli popędu seksualnego i uczuć przez rozum i wolę (por. 
HV 10). Umiejętność ta jest potrzebna szczególnie w tych momentach, gdy z różnych 
ważnych powodów, małżonkowie muszą odstąpić od zbliżeń seksualnych. Chodzi o 
takie sytuacje jak choroba, poważna niedyspozycja, dłuższa nieobecność jednego ze 
współmałżonków, okres przedporodowy itp. Wykształcenie w sobie tej umiejętności 
nie tylko jest możliwe przez małżonków, ale i koniecznie wbrew temu, co głosi jeden 
ze współczesnych mitów, zakładających niemożność kontrolowania impulsów 
seksualnych przez człowieka. Owa powściągliwość zakłada pracę nad sobą i to u 
obydwojga małżonków. Już teraz będąc Państwo w narzeczeństwie świadomie i 
konsekwentnie pracujcie nad sobą, gdyż taka praca wyda na pewno obfite owoce w 
waszym życiu małżeńskim. Niektórzy próbują tę umiejętność zastąpić czymś innym, 
niejako obejść, ale nie są to żadne rozwiązania. O nich pomówimy za chwilę, a chodzi 

 Skuteczność metod kontroli urodzeń określa się wskaźnikiem zawodności Pearl – Index, który 18

oznacza liczbę nieplanowanych poczęć na 100 lat stosowania danej metody lub mówiąc inaczej: liczbę 
nieplanowanych poczęć na sto kobiet stosujących daną metodę w ciągu jednego roku. Warto 
zaznaczyć, że wskaźnik ten dla metod naturalnych np. metody Rötzera wynosi od 0,1 do 0,2 (w 
niektóre dni 0,9), a najskuteczniejsza metoda sztuczna, tzn. pigułka hormonalna ma wskaźnik Pearl – 
Index w przedziale 0,2 – 0,8. Por. J. Rötzer, Naturalne planowanie rodziny, Warszawa 1995, s. 98-100.
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tu głównie o antykoncepcję. Umiejętności panowania nad sobą nie da się niczym 
zastąpić. 

Czwarta wreszcie zasada odpowiedzialnego rodzicielstwa nakłada na 
małżonków obowiązek uwzględnienia warunków fizycznych, ekonomicznych, 
psychologicznych i społecznych w kierowaniu się roztropnym namysłem i z 
wielkodusznością, przy podejmowaniu decyzji przyjęcia liczniejszego potomstwa lub 
jej odłożenia na jakiś czas, z uwzględnieniem przy tym ważnych przyczyn i 
poszanowaniu zasad moralnych (por. HV 10). Małżonkowie zatem powinni sami 
rozważyć szereg warunków i okoliczności, zanim podejmą decyzję o poczęciu 
dziecka, bądź jego zaniechaniu. Przy tym powinni uwzględnić: a) warunki fizyczne: 
chodzi tu o zdrowie własne małżonków bez jednak skrajnego subiektywizowania 
swojej oceny; b) czynniki ekonomiczne: czy nie trzeba podjąć jeszcze jakiejś pracy, 
dokonać remontu mieszkania itp., aby przygotować się na przyjście dziecka na świat; 
c) czynniki psychologiczne: a więc odczuwana przez małżonków potrzeba dzieci 
niech łatwo nie zostaje ograniczona do jednego dziecka czy tłumaczenia, że mamy już 
chłopca i dziewczynkę; d) warunki społeczne: dziecko nie jest tylko członkiem 
rodziny ale i społeczności, i narodu, w którym żyje. Niech przy podejmowaniu tych 
decyzji małżonkom przyświeca wielkoduszność, a więc nie tylko liczenie na własne 
siły, ale także na Bożą łaskę oraz nieuleganie modom czy namowom takich bądź 
innych ludzi, gdyż bardzo często rodziny liczniejsze są współcześnie traktowane 
ironicznie, a w niektórych kręgach nawet widzi się w tym znamiona patologii. Niech 
pamiętają, że w dziele przekazywania życia współpracują z Bogiem i swoją 
odpowiedzialność zaciągają przede wszystkim wobec Niego.  

4. Zagrożenia odpowiedzialnego rodzicielstwa  19

Powiedzieliśmy już sobie, że współżycie małżeńskie zawsze jest otwarte na 
życie, bez względu na to, czy podejmuje się je w dni płodne czy niepłodne (zawsze 
jest potencjalnie życiodajne). Jest ono po prostu naturalnym miejscem przekazywania 
życia ludzkiego. W tym sensie współżycie małżeńskie stoi w jawnej sprzeczności z 
działaniami antykoncepcyjnymi, które mają za cel sztucznie rozdzielenie przyjemności 
seksualnej od jej kontekstu prokreacyjnego. Antykoncepcja zamazuje więc sens i 
znaczenie aktu małżeńskiego oraz podważa jego naturalność i celowość. Taka 
wyizolowana przyjemność, staje się w tym przypadku najczęściej łupem 
egoistycznego poszukiwania jej dla niej samej przez któregoś ze współmałżonków – a 

 Jest bardzo wiele publikacji opisujących te zagrożenia, szczególnie antykoncepcję, aborcję i 19

techniki sztucznego zapłodnienia in vitro. Spośród tych materiałów polecamy łatwo dostępne strony 
internetowe: Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia (na tej stronie znajduje się wiele naukowych 
artykułów przedstawiających rozmaite najnowsze badania z interesującej nas dziedziny w formacie 
PDF): http://www.pro-life.pl/?a=pages&id=115 (01.VII.2010); Human Life International: http://
www.hli.org.pl/; Polska Federacja Ruchów Obrony Życia: www.prolife.com.pl; Towarzystwo 
Odpowiedzialnego Rodzicielstwa: http://www.tor.org.pl/ i wiele innych [zob. linki do tych stron: http://
www.hli.org.pl/xoops/modules/weblinks/viewcat.php?cid=1 (01.VII.2010)].
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czasem obydwoje, i zamiast łączyć ich związek – w sposób najpierw niezauważalny, 
oddala ich coraz bardziej od siebie. Antykoncepcja nie jest żadnym rozwiązaniem, gdy 
chodzi o regulację poczęć – jest raczej usankcjonowaniem niedojrzałości i barku 
fundamentalnej odpowiedzialności za siebie i życie. Być zdolnym do działania 
seksualnego i je inicjować bez przewidywania skutków, czy zwalniania się z 
odpowiedzialności za możliwość poczęcia życia, mieści w sobie dokładnie to 
wszystko, co powiedzieliśmy na samym początku tej konferencji mówiąc o 
nieodpowiedzialności. 

Działania antykoncepcyjne można podzielić na 3 kategorie : a) sterylizacja 20

czyli chirurgiczny zabieg najczęściej nieodwracalnego upezpłodnienia; b) niepełne 
współżycie (tzw. stosunek przerywany) oraz c) środki antykoncepcyjne, które mogą 
być: mechaniczne – barierowe (prezerwatywa dla mężczyzn i kapturki dla kobiet), 
chemiczne (wszelkie plemnikobójcze kremy, aerozole, maści, pianki, żele, etc.) i 
hormonalne (tabletka antykoncepcyjna). Trzeba jednak podkreślić, że środki 
antykoncepcyjne mające skład hormonalny, obok działania antykoncepcyjnego (nie 
dopuszczają do powstania nowego życia – inhibitory owulacji) mają udowodnione 
naukowo dzianie wczesnoporonne (abortywne) . Do grupy środków abortywnych 21

zaliczamy też wysoce szkodliwą spiralkę wewnątrzmaciczną – wkładkę domaciczną 
(IUD) oraz bardzo niebezpieczną w stosowaniu pigułkę wczesnoporonną (RU-486). 
Środki abortywne (poronne) nie zapobiegają poczęciu (antykoncepcja), ale niszczą już 
poczęte życie w początkowej fazie jego istnienia na drodze sztucznego poronienia 
(aborcja). 

Dlaczego Kościół odrzuca antykoncepcję? Jakie są przyczyn szkodliwości 
antykoncepcji? Otóż, działania antykoncepcyjne szkodzą: 
a) zdrowiu fizycznemu, 
b) zdrowiu psychicznemu, 
c) zdrowiu moralnemu i duchowemu, niszcząc więzi małżeńskie i rodzinne oraz 
sprzeciwiając się zamysłowi Bożemu w kwestii płodności,  
d) oraz mentalność antykoncepcyjna poprzedza mentalność aborcyjną. 
 Szkodliwość medyczna środków antykoncepcyjnych jest dobrze 
udokumentowana krytycznymi badaniami naukowymi. Fakty te są jednak pomijane 
albo przemilczane przez producentów tych środków. Po pierwsze bardzo duża jest 

 Na podstawie: M. Dobosz, Dlaczego Kościół zdecydowanie odrzuca antykoncepcję i przerywanie 20

ciąży, w: „Przygotowanie do małżeństwa”, red. W. Szewczyk, bmw. 2002, s. 189-202; zob. T. 
Jakubowski, Antykoncepcja, w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/9810V_05.html (01.VII.
2010).

 Zob. R. Ehmann, Poronne działanie doustnych środków antykoncepcyjnych, Gdańsk 1994; Tenże, 21

Problemy planowania rodziny. Antykoncepcja i jej skutki, Gdańsk 2009.
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zawodność tych specyfików . Mitem jest również przekonanie, że prezerwatywy 22

przyczyniają się do prewencji zachorowań na choroby weneryczne, w tym HIV/
AIDS . „Szacuje się, że 40 % osób, które zachorowały na AIDS w Wielkiej Brytanii, 23

zakaziło się podczas stosunku płciowego z prezerwatywą, a badania niemieckie 
wykazały, że 100 nosicieli HIV używających kondom zaraziło 35 kobiet w ciągu roku. 
(...) Jedynym racjonalnym sposobem uniknięcia zakażenia HIV drogą płciową jest 
zachowanie czystości przedmałżeńskiej i wierności w małżeństwie” . Zawodność 24

współżycia przerywanego jest powszechnie znana, a poza tym jego skutki 

 Zacytujmy wyniki badań z USA: „50% nastolatków zamieszkujących razem doświadcza 22

zawodności w ciągu roku stosowania antykoncepcji (a 30% w ciągu roku zaraża się chorobą 
przenoszoną drogą płciową). 47% młodocianych niezamężnych kobiet mieszkających razem z 
partnerem doświadcza zawodności środka antykoncepcyjnego. Z danych opublikowanych przez 
Amerykańską Akademię Pediatrii wynika, że zawodność stosowania hormonalnej pigułki 
antykoncepcyjnej u nieletnich kobiet jest kilkanaście razy wyższa w stosunku do zawodności u kobiet 
dojrzałych i dochodzi do 15 proc. W ciągu całego życia statystyczna kobieta doświadczy 1,8 raza 
zawodności środków antykoncepcyjnych”. Cytowane z pliku PDF pt. Nieskuteczność antykoncepcji 
wśród młodzieży, ze strony internetowej PSOŻC: http://www.pro-life.pl/?a=pages&id=115 (01.VII.
2010).

 Zacytujmy: „Abstynencja seksualna i wierność to jedyne skuteczne metody zapobiegania HIV. 23

Prezerwatywa nie zapewnia 100 proc. ochrony przed HIV z tych samych powodów, dla których nie 
zapewnia 100 proc. ochrony przed zajściem w ciążę. Odsetek kobiet, które zachodzą w ciążę w ciągu 
roku podczas stosowania prezerwatywy wg różnych źródeł wynosi: 14 (FDA 1997), 16 (Guttmacher 
Institute 2000). Family Planning Perspective (1999) zawodność antykoncepcyjną prezerwatyw w 
grupie ubogich dziewcząt żyjących w konkubinacie określa nawet na 71,7 (jako liczbę 
niezaplanowanych ciąż u 100 kobiet stosujących prezerwatywę w ciągu roku). W BMJ opisano 
badania, wykazujące, że 52% osób badanych zdarzyło się pęknięcie lub ześlizgnięcie prezerwatywy w 
ciągu ostatnich 3 miesięcy (Kelly 1996). Skuteczność prezerwatyw w prewencji HIV/AIDS wynosi od 
60 do 90 proc. (Pinkerton, Abramson Soc Sci Med. 1997). Według innych badaczy, jest ona 
szacowana «na 86,6 proc., jednak prawdziwa efektywność może być tak niska jak 60 proc. lub tak 
wysoka jak 95,8 proc.» (Davis, Weller Familly Planning Perspectives 1999).  
Rząd USA wycofał dofinansowanie w wysokości 2,6 mln dolarów na badanie prezerwatyw w 
prewencji HIV/AIDS, ponieważ «prawdopodobnie zbyt wiele osób mogłoby ulec zakażeniu w trakcie 
takich badań» (D. Dew, Condom «safe sex» theory full of holes, The Convington News, 3/16, 1995). 
Dlatego autorzy tak prestiżowych medycznych pism jak m.in. «Lancet» podają: «Intensywna polityka 
promowania prezerwatyw może przyczynić się do wzrostu a nie spadku ryzyka związanego z 
podejmowaniem stosunków seksualnych bez zabezpieczenia, gdyż ma niezamierzony efekt zachęcania 
do większej aktywności seksualnej» (Richens, Imrie, Copas 2000)”. Cytowane z pliku PDF pt. 
Nieskuteczność prezerwatyw w prewencji HIV/AIDS, ze strony internetowej PSOŻC: http://www.pro-
life.pl/?a=pages&id=115 (01.VII.2010).

 Z. Szymański, AIDS, w: „Słownik małżeństwa i rodziny”, red. E. Ozorowski, Warszawa – Łomianki 24

1999, s. 8.
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psychologiczno – seksuologiczne dla małżonków nie są współcześnie 
kwestionowane .  25

Problematyczne jest samo w sobie stosowanie najróżniejszych chemicznych i 
hormonalnych preparatów antykoncepcyjno – abortywnych bez rzeczywistych 
przecież wskazań medycznych. W przypadku tej bowiem działalności nie chodzi o 
motywy lecznicze, bowiem płodność nie jest chorobą, którą się leczy, ale naturalną 
właściwością ludzkiego organizmu i oznaką zdrowia. Zatem stosowanie antykoncepcji 
z punktu widzenia medycyny oznacza zbędną medykację ludzi bez wskazań 
zdrowotnych, medykację, która wywiera szkodliwy wpływ na całą gospodarkę ustroju 
ludzkiego (szczególnie medykacja hormonalna). Dlatego środków tych nie zalicza się 
do leków . Medyczne konsekwencje takiej hormonalnej medykacji obejmują m.in.: 26

zwiększone ryzyko zmian zakrzepowych w żyłach kończyn, zawałów serca i udarów 
mózgowych, skłonność do obrzęków, zwiększenia masy ciała, nadciśnienia tętniczego, 
wcześniejszego ujawnienia się niewydolności krążenia, przyspieszenie przebiegu 
wielu chorób: cukrzycy, miażdżycy, migreny, wtórna niepłodność czynnościowa, a u 
dziewcząt poniżej 21 roku życia nawet trwałe zmiany, dlatego podawanie tych 
środków w tym wieku, traktowane jest jako błąd w sztuce lekarskiej . W USA każde 27

opakowanie hormonalnych tabletek antykoncepcyjnych oznakowane jest informacją: 
„Niebezpieczne dla zdrowia” . 28

Skutki psychologiczne antykoncepcji u mężczyzny przejawiają się w ucieczce 
od odpowiedzialności za własne działanie seksualne i przerzucenie tej 
odpowiedzialności oraz konsekwencji zdrowotnych antykoncepcji na kobietę. Nie 
sprzyja to dojrzałości, wstrzemięźliwości, utrwala egoizm i przedmiotowe traktowanie 
seksualności i ciała kobiety, po które sięga on wówczas, kiedy ma na to ochotę. W 
kobiecie taka postawa rodzi z czasem poczucie krzywdy i zawiedzione oczekiwania. 
Czując się zobowiązana do służenia swoją seksualnością mężowi, jednocześnie nade 
wszystko pragnie być kochana i traktowana z należytą godnością. Chce czuć się 
podmiotem relacji małżeńskiej, a nie przedmiotem instrumentalnego użycia ze strony 
mężczyzny. 

 Do negatywnych skutków stosunku przerywanego zalicza się m.in.: zmniejszone przeżywanie 25

satysfakcji seksualnej, nadmierna koncentracja na odpowiednim momencie przerwania aktu 
seksualnego, co powoduje w dalszej konsekwencji wzrost napięcia nerwowego, neurotyczny niepokój, 
impotencja, niechęć do współżycia u kobiety, zanik orgazmu u kobiety, paradoksalnie przedwczesna 
ejakulacja u mężczyzny etc. „Istnieje uświadomiony związek między praktykowaniem stosunku 
seksualnego a drażliwością, znerwicowaniem, wrogim nastawieniem małżonków do siebie”. Stosunek 
przerywany, w: http://www.biomedical.pl/antykoncepcja/stosunek-przerywany-111.html (01.VII.
2010).

 Por. Z. Szymański, Antykoncepcyjne środki hormonalne (aspekt medyczny), w: „Słownik 26

małżeństwa i rodziny”, red. E. Ozorowski, Warszawa – Łomianki 1999, s. 21.

 Por. tamże, s. 21-22.27

 Por. M. Dobosz, Dlaczego Kościół zdecydowanie odrzuca antykoncepcję i przerywanie ciąży, dz. 28

cyt., s. 192.
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Antykoncepcja niszczy samego człowieka oraz osłabia więź małżeńską i 
rodzinną. Kształtowanie się mentalności antyrodzicielskiej jest niebywałym 
przejawem degeneracji człowieczeństwa i poważnego kryzysu ludzkości. 
„Konsekwentne i powszechne zastosowanie skutecznej antykoncepcji w jakimś 
społeczeństwie doprowadziłoby do jego wymarcia w ciągu jednego pokolenia” . 29

Mentalność antynatalistyczna prowadzi do chorobliwego lęku przed dzieckiem, które 
staje się nie upragnionym owocem miłości małżonków, ale zagrożeniem ich wolności i 
wygodnego stylu życia. Takie myślenie przeciwpoczęciowe jest obecne w każdej 
formie antykoncepcji osiągając swój tragiczny wyraz w postaci aborcji. „Zniszczona 
świadomość powoduje, że przywilej, który człowieka nobilituje, odczytuje on jako 
zagrożenie. Człowiek pozwolił, aby mu wmówiono, że rodzicielstwo ogranicza jego 
wolność, a ono może niekiedy ograniczyć tylko jego program konsumpcyjny, który 
najczęściej jest właśnie «niewolą rzeczy». (...) Antykoncepcja uderza w całego 
człowieka, będąc zanegowaniem jego rodzicielstwa. Niszczenie biologii przez 
używanie środków antykoncepcyjnych nie jest więc jedynym złem dla człowieka. 
Środki te wytwarzają niechęć do życia jako daru. Wiedzą o tym doskonale lekarze, 
którzy najpierw zalecają środki antykoncepcyjne, by potem, w razie ich zawodności, 
dokonać aborcji” . 30

Antykoncepcja niszczy właściwe odniesienia męża i żony do siebie, nie tylko 
upośledza zdolność do przeżywania satysfakcji z aktów małżeńskich (szczególnie 
środki barierowe i stosunek przerywany), ale może sprzyjać niewierności małżeńskiej 
przygotowując podłoże do zdrady. Oznacza ona zawsze przesunięcie akcentu ze 
wstrzemięźliwości i umiarkowania w tej dziedzinie na nieskrępowaną, zachciankową 
aktywność seksualną w małżeństwie. Usuwa z życia małżeńskiego ducha ofiary, który 
wiąże się z okresową wstrzemięźliwością seksualną, a który to stanowi konieczny 
warunek zaistnienia jakiegokolwiek dobra, a już szczególnie takiego, jakim jest 
wspólnota życia i miłości małżonków.  

Wreszcie ostatni element szkodliwości antykoncepcji sprowadza się do tego, że 
mentalność antykoncepcyjna przygotowuje grunt pod mentalność aborcyjną. Dr 
Rudolf Ehmann, ginekolog – położnik ze Szwajcarii, w jednej ze swoich broszur 
podsumowując ostatnie 30 lat antykoncepcji napisał, że „[antykoncepcja] umożliwiła  
ogromną swobodę seksualną dzięki oddzieleniu współżycia seksualnego od prokreacji. 
Wzrasta liczba pozamałżeńskich związków seksualnych. Drastycznie spada średni 
wiek młodzieży rozpoczynającej kontakty seksualne. (...) Aborcja jest i będzie 
funkcjonowała jako «zabezpieczenie» przed nieskutecznością antykoncepcji. Slogan 
«zapobieganie jest lepsze od aborcji» staje się coraz bardziej jawnym fałszem. 
Rewolucja seksualna i zalegalizowanie aborcji jako najszerszej rozpowszechnionej 
metody planowania rodziny spowodowały zniszczenie podstaw moralnych Zachodu, 

 Z. Szymański, Antykoncepcja. Ocena moralna, w: „Słownik małżeństwa i rodziny”, red. E. 29

Ozorowski, Warszawa – Łomianki 1999, s. 19.

 M. Wójcik, Odpowiedzialne rodzicielstwo a antykoncepcja, w: Instytut Studiów nad Rodziną ATK 30

„Posługa spowiedników w realizacji powołania małżeńskiego”, Łomianki 1999, s. 58.
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szczególnie krajów chrześcijańskich. (...) Mimo znajomości tych przytłaczających 
faktów, które nie są zapewne tajemnicą również dla przywódców naszego 
społeczeństwa, nasze zdążanie ku przepaści trwa, a nawet nabiera pędu” .  31

Powiązanie antykoncepcji z aborcją jest doskonale udokumentowane 
krytycznymi badaniami naukowymi . „Często można usłyszeć, że «antykoncepcja 32

zakończyłaby koszmar przerywania ciąży, a zatem – państwo powinno upowszechniać 
planowanie urodzeń. Już od najmłodszych lat powinno się uczyć dorastającą młodzież, 
w jaki sposób skutecznie posługiwać się różnymi metodami antykoncepcji. 
Rozwiązałoby to problem niechcianych ciąż». Antykoncepcja niszczy w sposób 
zasadniczy, bo u samych źródeł, chęć posiadania dziecka. Jeśli antykoncepcja 
zwiedzie, bez skrupułów stosuje się aborcję, gdy tymczasem ci, którzy nie stosują 
antykoncepcji, są mniej skłonni uciekać się do przerywania ciąży” . Aborcja stanowi 33

najtragiczniejsze odwrócenie tego, co rozumiemy pod pojęciem odpowiedzialnego 
rodzicielstwa, którego żadne racje i motywy nie mogą sankcjonować ani 
usprawiedliwiać. Żadna ludzka władza nie może wydać w tym zakresie rozporządzeń 
liberalizujących stosowanie tego procederu, które miały moralną i ludzką ważność.  
 Poznaliśmy obszary szkodliwości antykoncepcji. A teraz zastanówmy się nad 
oceną moralną. Nawet, gdyby antykoncepcja nie była szkodliwa, to i tak nie może być 
uznana za moralnie dopuszczalną (por. KKK 2370). Jest ona grzechem dlatego, że 
przeciwstawia się zamysłowi Bożemu odnoście ludzkiej rozrodczości zapisanej w 
naturze ludzkiej. Małżonkowie podejmując działania antykoncepcyjne stawiają się w 
pozycji właścicieli, a nie sług życia. Stając się w miejsce Boga decydentami życia, 
sami zrywają z Nim więź osobową. Antykoncepcja degraduje małżeńskie współżycie z 
miejsca stwórczej współpracy człowieka z Bogiem w przekazywaniu życia do miejsca 
egoistycznego przeżywania własnej seksualności oraz deprecjonuje płodność z 

 R. Ehmann, Problemy planowania rodziny. Antykoncepcja i jej skutki, dz. cyt.,  31

s. 38-39. 

 Zob. M. Wójcik, Odpowiedzialne rodzicielstwo a antykoncepcja, dz. cyt., s. 59-60. Oto kilka 32

cytatów ilustrujących niekwestionowany związek antykoncepcji z aborcją:  
1. „W ośrodku aborcyjnym M. Stopes w Leeds, w ciągu 5 lat zapytano 4666 kobiet, które 

poddały się aborcji, o przyczynę ich zajścia w ciążę. 46,6 proc. odpowiedziało, że zaszły w 
ciążę wskutek zawodności prezerwatyw. (por. British Journal of Family Planning, 22, 1996, 
6−8)”. 

2. „Prof. dr Christopher Tietze, jeden z najbardziej doświadczonych statystyków zajmujących się 
tematem aborcji na świecie: «Należy oczekiwać wysokiej korelacji pomiędzy 
doświadczeniem aborcyjnym a doświadczeniem antykoncepcyjnym w przypadku populacji, w 
których zarówno antykoncepcja, jak i aborcja są dostępne. (...) Większe prawdopodobieństwo 
posiadania doświadczenia aborcji występuje u kobiet, które stosują antykoncepcję». (cyt. za: 
Clowes Brian, Facts of Life, Human Life International, Front Royal, Virginia 1997, p. 58)”. 

3. “Szwajcaria: «Według danych Centrum Informacji o Rodzinie i Antykoncepcji (CIFERN), 
odsetek kobiet stosujących pigułki antykoncepcyjne i prezerwatywy oraz zgłaszających się do 
aborcji w 1990 r. wyniósł 49 proc., a w 1992 aż 73 proc.» (cyt. za: „Medizin und Ideologie” nr 
1/2002, s. 45)”. 

Podane powyżej informacje zostały zaczerpnięte z pliku PDF pt. Antykoncepcja prowadzi do aborcji, 
ze strony internetowej PSOŻC: http://www.pro-life.pl/?a=pages&id=115 (01.VII.2010).

 50 pytań i odpowiedzi o aborcji, Kraków 2004, s. 31-32.33
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wielkiego daru Boga danego człowiekowi do zagrożenia, które trzeba 
wyeliminować . Działania aborcyjne poza tym, że są zawsze ciężką winą moralną, 34

obłożone są kanoniczną karą ekskomuniki, która ma podkreślić wyjątkową tragedię 
zabijanego dziecka, jak i winę moralną tych, którzy do tego czynu przykładają rękę . 35

  
Zakończenie 

 Przekazywanie życia jest szczególną formą przedłużania stwórczego działania 
Boga w świecie. Dowiedzieliście się o godności i wielkości tej misji, tego powołania. 
Wiecie już, że to za waszym pośrednictwem jako małżonków, Bóg stwarza nowego 
człowieka. Mając świadomość tego powołania, dokładajcie wszelkich starań i 
wysiłków, aby je przyjąć i godnie wypełnić. W modlitwie polecajmy Bogu dar 
naszego rodzicielstwa, prosząc Go o mądre i odpowiedzialne korzystanie z niego dla 
dobra nas samych jako rodziców, rodziny, którą zakładamy oraz pomnożenia się 
chwały Bożej w świecie.

 Por. M. Dobosz, Dlaczego Kościół zdecydowanie odrzuca antykoncepcję i przerywanie ciąży, dz. 34

cyt., s. 194-196.

 Por. Kanon 1398 KPK.35
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