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Ewangelizacja rodziny drog¹ do odnalezienia to¿samoci
(30 lat po Familiaris consortio)
Evangelization of the Family as a Way to Find Ones Identity (30 Years after Familiaris consortio)

Jan Pawe³ II w Familiaris consortio, punkcie 17, mówi¹c o zadaniach rodziny chrzecijañskiej, wskazuje na koniecznoæ siêgniêcia do pocz¹tku stwórczego aktu Boga, aby mog³a poznaæ najpierw kim jest, jaka jest jej to¿samoæ
i wyp³ywaj¹ce z niej zadania, zgodnie z rolami, jakie Bóg jej wyznaczy³1. Tylko
w zamyle Boga Stworzyciela i Odkupiciela rodzina odkrywa to czym jest, ale
równie¿ swoje pos³annictwo, to, co mo¿e i powinna czyniæ. Pamiêtamy Jego
wezwanie: rodzino, stañ siê tym, czym jeste2, stañ siê wspólnot¹ ¿ycia
i mi³oci3.
Dzi, po 30 latach od wydania Familiaris consortio, musimy siê jeszcze bardziej przeciwstawiaæ kryzysowi moralnoci i relatywizmowi moralnemu wewn¹trz wiata chrzecijañskiego, który najwyraniej widaæ w sprawach rodziny.
Rodzina jako pierwsza potrzebuje re-ewangelizacji, odzyskania utraconej to¿samoci. Nale¿y zatem odkryæ na nowo pierwotny zamys³ Boga wobec ma³¿eñstwa
i rodziny, powróciæ do pocz¹tków, gdy wiara by³a stylem ¿ycia.

1. PLAN BOGA
Bóg Mi³oæ stworzy³ cz³owieka na swój obraz i podobieñstwo, powo³uj¹c
go z mi³oci i do mi³oci. Podzieli³ siê z cz³owiekiem swoim ¿yciem i mi³oci¹.
1
2
3

Jan Pawe³ II, Familiaris consortio, 17.
Tam¿e.
Sobór Watykañski II, Gaudium et spes, 48.
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W akcie stworzenia Bóg wpisuje w cz³owieczeñstwo mê¿czyzny i kobiety powo³anie, a wiêc zdolnoæ i odpowiedzialnoæ za mi³oæ i wspólnotê (FC, 11).
Ma³¿eñstwo i rodzina od momentu stworzenia s¹ adresatami i nosicielami Boskiej mi³oci4.
Pierwsze (Rdz 1,1-2a) i drugie (Rdz 2,4a-3,24) opowiadanie o stworzeniu
wskazuje na to¿samoæ i role mê¿czyzny i kobiety oraz na ród³a ich godnoci.
Bóg stworzy³ cz³owieka na swój obraz i podobieñstwo, stworzy³ go mê¿czyzn¹
i kobiet¹. Oboje stanowi¹ dwa oblicza cz³owieczeñstwa. Razem s¹ przedmiotem
b³ogos³awieñstwa i maj¹ do spe³nienia szczególne zadania w wiecie: równoæ,
komplementarnoæ, zjednoczenie ma³¿eñskie i p³odnoæ. Bóg uczyni³ ich swoimi partnerami. Cz³owiek zosta³ stworzony w harmonii z sob¹ samym, z innymi
ludmi, stworzeniem oraz z Bogiem, który ma dla niego plan szczêcia. Cz³owiek nie zosta³ stworzony samotnym. Podkrelmy, ¿e o mê¿czynie mówi³o siê
aräB' ' (bârâ)  stworzyã, rc)"y" (jâcar)  ulepiã, uksztaùtowaã (Rdz 2,7). Stworzenie kobiety zostaje opisane przy pomocy innego czasownika hnÜ"B'  (bânâh)
budowaã. Zastosowana zosta³a idea budowania, a wiêc szczególnej troski Boga
o piêkno kobiecego cia³a. Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e Bóg ze szczególn¹ umiejêtnoci¹ ukszta³towa³ cia³o kobiety, co pokazuje wyrany podziw wobec jej fizycznej konstrukcji.
Bóg nie stworzy³ kobiety dla siebie. Stworzy³ j¹ z myl¹ o mê¿czynie, aby
nie by³ sam, co w Adamie wzbudza zachwyt i radosny okrzyk: ona dopiero jest
cia³em z mego cia³a.
Mê¿czyzna odkrywa fizyczn¹ jednoæ z kobiet¹, odkrywa kobietê jako inne
ja tego samego cz³owieczeñstwa. Bóg daje mu ¿onê, to znaczy istotê równ¹ mu
i blisk¹, jako pomoc pochodz¹c¹ od Pana (Ps 121,2), pomoc, w odnalezieniu
w³asnej to¿samoci. Mê¿czyzna w oczach kochaj¹cej kobiety odnajduje odpowied
na pytanie o to kim jest, odnajduje w niej swoj¹ mêskoæ, si³ê, do pe³nienia roli
mê¿a i ojca. Podobnie kobieta  w oczach kochaj¹cego mê¿czyzny odnajduje swoj¹ to¿samoæ, swoj¹ kobiecoæ, swoje piêkno i si³ê do pe³nienia roli ¿ony i matki5.

2. UTRATA TO¯SAMOCI MÊ¯CZYZNY I KOBIETY  GRZECH
W historii cz³owieka pojawi³ siê jednak problem. Pierwotn¹ harmoniê zburzy³ grzech, który spowodowa³ zmianê we wnêtrzu cz³owieka, w jego najg³êbszym ja. Przyj¹³ styl ¿ycia zdeterminowany d¹¿eniem do w³asnej autonomii,
4
Por. E. Ozorowski, Zamys³ Bo¿y o rodzinie, w: Rodzina na prze³omie wieków, red. K. Majdañski, £omianki 2000, s. 36-37.
5
Por. Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich, Watykan 1986, s. 42.
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usi³uj¹c byæ bogiem dla samego siebie6. Odt¹d stworzenie ucieka przed swym
Stwórc¹. Po grzechu cz³owiek wie, ¿e co siê w nim za³ama³o, pêk³o, co nie pozwala mu na zachowanie takiej za¿y³oci z Bogiem, jak przedtem. Scena biblijna, przedstawiaj¹ca skutki grzechu pokazuje problem, który dotyczy ka¿dego
cz³owieka, tak¿e dzi.
Po grzechu Stwórca jako pierwszy wychodzi Adamowi naprzeciw i pyta:
Gdzie jeste?. Zastanawiaj¹ce jest, ¿e Bóg nie zwraca siê do Ewy, która przecie¿ pierwsza zgrzeszy³a i nak³oni³a Adam do grzechu. Cz³owiek ma zobaczyæ
skutki grzechu, jego k³amstwo, na co nakierowuje go Bóg. Opowiadanie pos³uguje siê wieloma obrazami, które odwo³uj¹ siê do najg³êbszych tajników sumienia. Jan Pawe³ II w Reconciliatio et paenitentia napisa³, ¿e grzech jest niepos³uszeñstwem cz³owieka, który nie uznaje  aktem swej wolnoci  panowania Boga
w swym ¿yciu7. Dzi trzeba by postawiæ pytanie nieco inaczej: Mê¿czyzno,
gdzie jeste?8 Wydwiêk tak postawionego pytania wydaje siê niezwykle trafny
i w dzisiejszych czasach. Zw³aszcza w sytuacji, kiedy tak czêsto brakuje ojca
w rodzinie, kiedy brakuje jego mêskiej odpowiedzialnoci9.
Stwierdzenie jestem nagi wskazuje na g³êbsze dowiadczenie cz³owieka po
grzechu, dowiadczenie wewnêtrznego ogo³ocenia z daru, jaki cz³owiek otrzyma³ od Boga. Nagoæ jest poznaniem samego siebie jako stworzenia, ale nie
w relacji do Boga  Stwórcy, lecz pozostawionego samemu sobie, neguj¹cego
swoje najg³êbsze oparcie w Bogu. Nie mo¿na odci¹æ siê od ród³a ¿ycia bez konsekwencji mierci, odci¹æ siê od ród³a sensu i nie pogr¹¿yæ siê w bezsensie10.
Egzegeci, którzy ³¹cz¹ grzech pierworodny z dziedzin¹ p³ciow¹, mówi¹
o grzechu seksualnym. Jednak z Rdz 2,23-24 wynika, ¿e Adam zna³ dok³adnie
znaczenie p³ci. To, co by³o nieosobowym aktem w przypadku reszty stworzeñ,
w odniesieniu do cz³owieka by³o rzeczywistoci¹ wiadom¹. Ludzka godnoæ
i odpowiedzialnoæ s¹ nierozdzielne. Nie mo¿na zatem ³¹czyæ tego grzechu jedynie ze sfer¹ seksualn¹ cz³owieka. Wszystko, co uczyni³ Bóg, by³o dobre, a nawet
bardzo dobre (Rdz 1,31). Cz³owiek przebywa³ w pe³nej harmonii i przyjani
z Bogiem. Gdyby jaka sfera cz³owieczeñstwa by³a brudna, nieczysta, a przez to
jako by³aby z³a, k³óci³oby siê to ze stanem pierwotnej wiêtoci cz³owieka, zanurzonego w ³asce Boga. Cz³owiek zamiast panowaæ, staje siê niewolnikiem
Por. L. Boadt, Ksiêga Rodzaju, w: Miêdzynarodowy Komentarz do Pisma wiêtego, Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, red. W.R. Faarmer, wspó³red. S. Mcvenue. A.J. Levoratti, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, wspó³red. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 2000,
20012, s. 280.
7
Jan Pawe³ II, Reconciliatio et paenitentia, Wroc³aw 1999, p. 14.
8
Por. B. Mierzwiñski, Mê¿czyzna  m¹¿  ojciec, Otwock 1996, s. 9.
9
A. Pryba, Mê¿czyzna jako m¹¿ i ojciec. Wspó³czesne wyzwania, w: Rodzina przysz³oci¹
wiata? W krêgu zamyleñ nad rodzin¹, red. A. Pryba, Poznañ 2009, s. 29-40.
10
J. Salij, Cena grzechu, Dobry Pasterz 6 (1985), s. 2.
6
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potrójnej po¿¹dliwoci, która poddaje go przyjemnociom zmys³owym, po¿¹daniu dóbr ziemskich i afirmacji siebie wbrew nakazom rozumu11. Istota decyzji
zgody cz³owieka na grzech le¿y w zamianie mi³oci na po¿¹dliwoæ12.
Mê¿czyzna odpowiada Bogu, kryj¹c siê za kobiet¹. S³owa te brzmi¹ jak zarzut skierowany nie tylko przeciwko Ewie, ale te¿ przeciw samemu Bogu. Adam
obwinia Boga o swój grzech. Mówi: Kobieta, któr¹ Ty postawi³e przy mnie,
co sugeruje Bogu Jego winê13. Gdyby nie da³ mu Ewy, by³by niewinny, nie sta³aby siê ta tragedia Jaki wielki paradoks i straszny wyrzut wobec Boga! Ta postawa Adama wobec Boga tu¿ po grzechu jest jeszcze gorsza ni¿ przekroczenie
Bo¿ego zakazu. Najpierw postawi³ siebie na miejscu Boga, a teraz staje siê nawet oskar¿ycielem Boga, na którego przerzuca swój problem.
Zerwanie bliskiej relacji z Bogiem rodzi koniecznoæ nieustannej obrony siebie. Stanowi to ród³o rozbicia miêdzyosobowej jednoci, co owocuje wzajemnymi oskar¿eniami oraz dowiadczeniem bezradnoci, lêkiem przed utrat¹ samego
siebie oraz nieustann¹ trosk¹ o siebie. Cz³owiek postawi³ siebie w centrum, przedk³adaj¹c w³asne ¿ycie ponad ¿ycie drugiego. Stale potrzebowa³ drugiej osoby do
potwierdzania swej dominacji. Odgrodzi³ siê od innych ludzi, otoczy³ murem wrogoci, by w ten sposób ochroniæ swoje ¿ycie. Zak³óci³o to relacje miêdzy ludmi,
prowadz¹c do podporz¹dkowania ich po¿¹daniu i wykorzystywania drugiej osoby
(por. Ef 2,14)14, która sta³a siê nawet jego wrogiem (Kain zabija Abla) 15.
Bóg nie reaguje na zarzut cz³owieka, ale zwraca siê z pytaniem do kobiety,
daj¹c tak¿e jej szansê obrony. Pyta retorycznie: co zrobi³a?. Kobieta w swojej
odpowiedzi jest uczciwsza od mê¿czyzny, daje poznaæ, ¿e dokona³o siê w niej
co z³ego: pozwoli³am siê zwieæ. Podaje jako winowajcê tego, który istotnie by³
sprawc¹, nie ukrywa te¿ zmiany w sobie, jest wiadoma, ¿e dokona³o siê w niej
co, czego do koñca nie rozumie. Odpowiada: w¹¿ mnie zwiód³.
Pierwsza kobieta-Ewa, matka ¿yj¹cych, uleg³a szatañskiej sugestii i wesz³a z nim
w dialog. Rozegra³ siê w jej sercu dramat, gdy¿ przesta³a ufaæ Bogu i wierzyæ w Jego
Mi³oæ. Sugestia, ¿e Bóg jej nie kocha, gdy¿ czego jej zakazuje, zaczê³a owocowaæ
w sercu pierwszej kobiety, bardziej wra¿liwej stra¿niczki mi³oci, bêd¹cej jakby wype³nieniem i dope³nieniem relacji pierwszego cz³owieka, mê¿czyzny z Bogiem.
W ten pierwotny stan szczêcia i harmonii wkracza nieprzyjaciel Boga  szatan, który ³atwo poradzi³ sobie z Ew¹, mówi¹c do niej: Na pewno nie umrze11

p. 377.

Por. Kongregacja Nauki Wiary, Katechizm Kocio³a Katolickiego, Poznañ 20022, s. 95,

Por. A. Szostek, Cena grzechu: cena zdrady mi³oci i powrotu do niej, Dobry Pasterz
6 (1985), s. 10-11.
13
Podobne stanowisko: A. Clamer, La Genése (La Saint Bible), Paris 1951, s. 138.
14
Por. Z. Kiernikowski, Eucharystia i jednoæ, Czêstochowa 2000, s. 28-34.
15
Por. K. Wojty³a, Uczestnictwo czy alienacja, Summarium 7 (1978), s. 7-16; ten¿e, Osoba:
podmiot i wspólnota, Roczniki Filozoficzne 24 (1976), s. 5-39.
12
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cie! Wypowiedzia³ k³amstwo, da³ ludziom fa³szyw¹ nadziejê prowadz¹c¹ do
katastrofy. Pokusa decydowania o tym zamiast Boga, pokusa fa³szywej wolnoci
i w³adzy, zalepienie przez pychê przes³aniaj¹ce rajsk¹ rzeczywistoæ, doprowadzi³o cz³owieka do upadku. Po¿¹dliwoæ zrodzi³a czyn.

3. PEDAGOGIA Z£A
W¹¿ ³atwo poradzi³ sobie z ca³¹ pedagogi¹ Boga. Podwa¿a perspektywê kary,
a je¿eli mu siê to uda, podwa¿y wiarygodnoæ Boga. To anty-S³owo, przeciwPrawda. Prawda o tym, kim jest cz³owiek, jakie s¹ nieprzekraczalne granice jego
bytu i jego wolnoci zostaje zak³amana. W¹¿ burzy ca³y wiat psychologiczny
kobiety. Trucizna sugestii szatañskiej zadzia³a³a. Tak te¿ by³o w przypadku mê¿czyzny, on tak¿e zjad³ owoc. Nie dawa³ ju¿ ¿onie poczucia bezpieczeñstwa. Oboje przestali byæ sob¹. Mê¿czyzna w scenie kuszenia to niemy wiadek dramatu,
wycofany i bierny. Nie protestuje wobec szatañskiego k³amstwa Bóg Was nie
kocha. Okazuje siê s³aby, bierny, a nawet podporz¹dkowany Ewie, która straci³a kontrolê nad rzeczywistoci¹ i nad swoim sercem. Pozwala, by zrodzi³a siê
w niej po¿¹dliwoæ oczu  zobaczy³a, ¿e owoce te s¹ dobre do jedzenia i s¹ przyjemne dla oczu. Myli, ¿e w ten sposób stanie siê równa Bogu  jak Bóg. Mo¿emy siê domylaæ, ¿e w sercu Adama rozgrywa³ siê ten sam dramat, co doprowadzi³o go w konsekwencji do tego, ¿e tak¿e zjad³ owoc z drzewa zakazanego,
który wrêczy³a mu Ewa.
Ta historia odbywa siê stale. W¹¿ kusiciel nie jest mistyczn¹ istot¹, lecz osob¹; si³¹, której dzia³ania dowiadcza ka¿dy cz³owiek. To nie kobieta jest ród³em
z³a, ale kobietê, jako bardziej wra¿liw¹ ³atwiej zraniæ. Oboje zagubili swoj¹ to¿samoæ, oboje zgrzeszyli. Byli równi, zgodnie z zamys³em Bo¿ym stanowili jedno. Grzech wszed³ miêdzy nich i zburzy³ wszystko, chocia¿ nie musieli go wybraæ. Z powodu przekroczenia zakazu Bo¿ego pierwsza kobieta znalaz³a siê
w stanie przyjani z szatanem. Bóg w jej miejsce k³adzie nieprzyjañ, wrogoæ
miêdzy inn¹ kobiet¹ a szatanem, miêdzy potomstwem (nasieniem) jej, a nasieniem szatana. Tekst ten otwiera perspektywy mesjañskie, od samego pocz¹tku
odczytany zosta³ jako Protoewangelia (Rdz 3,15). Zapowiadaj¹c zwyciêstwo ca³ej ludzkoci nad szatanem, odnosi siê równie¿ do kobiet, które razem z mê¿czyznami stanowi¹ potomstwo Ewy i uczestnicz¹ w walce z si³ami z³a.

4. UDERZENIE W KOBIETÊ PRZYCZYN¥ UPADKU MORALNOCI
W perspektywie obecnych rozwa¿añ na temat miejsca i roli kobiety we wspó³czesnym wiecie i Kociele, ³¹cznie ze skrajnymi pogl¹dami, np. dotycz¹cymi kap³añstwa kobiet, zasadnicze i bardzo ciekawe jest pytanie, dlaczego Bóg powierzy³
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woli kobiety decyzje, które zawa¿y³y na losach wiata? Je¿eli przez pierwsz¹ kobietê mieræ wesz³a na wiat, to przez drug¹  wesz³o ¯ycie  Syn Bo¿y, który sam
sta³ siê Cz³owiekiem, aby przywróciæ córkom i synom Bo¿e synostwo. Pokusa stania siê jak Bóg wyra¿a postawê, która jest wyrazem dwóch owieceniowych
ludzkich pragnieñ: uzyskania poznania w³asnymi si³ami (otworz¹ siê wam oczy)
oraz zdobycia ¿yciowej autonomii (bêdziecie jak Bóg).
W konsekwencji sferê seksualn¹ w ci¹gu wieków uwa¿ano g³ównie za z³¹
i idea³ doskona³oci próbowano osi¹gaæ zabijaniem, negowaniem tej sfery. Taki
lêk przed seksualnoci¹ powoduje zaburzenia osobowoci, skutkuje jej wypaczeniem, a w sferze religijnej  pozorn¹ lub fa³szyw¹ doskona³oci¹. Nie ma sfer
lepszych i gorszych, maj¹ tylko ró¿ne funkcje, które razem nakierowane ku Bogu
czyni¹ cz³owieka podobnym do Stwórcy. Trzeba naprawiæ ten b³¹d, które pokutuje do dzi po wielu wiekach prób degradacji cielesnoci, która jest przecie¿
przybytkiem Ducha wiêtego.
Wydaje siê, ¿e po latach degradacji i upokorzenia kobiety jako pokusy i przyczyny z³a z powodu jej seksualnoci, nast¹pi³ odwet, przejawiaj¹cy siê w tzw. wyzwoleniu kobiety, swobodzie seksualnej, usankcjonowanym zabijaniu ¿ycia i wypaczeniu
pojêcia rodziny jako zwi¹zków partnerskich i to ju¿ nie tylko miêdzy kobiet¹
a mê¿czyzn¹. Na skutek uderzenia w kobietê, tak, jak to siê sta³o w raju, pojawi³a
siê cywilizacja mierci To, co kobietê wynosi³o tak wysoko, a wiêc jej kobiecoæ,
macierzyñstwo  czego szczyt widzimy w powo³aniu wiêtej Bo¿ej Rodzicielki
Maryi  sta³o siê jej przekleñstwem. Wystarczy³o zniszczyæ kobietê, aby zniszczyæ rodzinê. Cz³owiek zacz¹³ siê che³piæ tym, czego powinien siê wstydziæ.
W wiecie, w którym panuje taka mentalnoæ, nie da siê narzucaæ ludziom
prawd i zasad moralnych, które odrzuc¹. Sami musz¹ je wybraæ! Trzeba zacz¹æ od
doprowadzenia wszystkich do decyzji wyboru Jezusa Chrystusa jako osobistego
Pana i Zbawiciela. Wtedy, jako uczniowie Chrystusa sami odrzuc¹ grzech, bo bêdzie dla nich po prostu czym z³ym, niezgodnych z wybranych przez nich wartociami. Te pierwotne wartoci mo¿na odzyskaæ wracaj¹c w³anie do pocz¹tku.
Kompleks Adama i Ewy, którzy nie chcieli byæ sob¹, ale kim innym, kim
wiêkszym, jest bliski wielu wspó³czesnym ludziom. Je¿eli chcemy byæ obrazem
Boga, to znaczy byæ doskona³ym, albo inaczej mówi¹c  wiêtym, wystarczy
tylko i a¿, byæ sob¹  rozwin¹æ w pe³ni swoje cz³owieczeñstwo. Rozwin¹æ
w pe³ni wszystkie sfery cia³a, ducha i duszy  kobieta swoj¹ kobiecoæ, mê¿czyzna  mêskoæ. Wtedy stan¹ siê ikon¹ Boga.
Ka¿da autentyczna duchowoæ sprowadza siê do tego, by w pe³ni zrealizowaæ swoje cz³owieczeñstwo! Ten, kto o tym zapomina, neguje je i odrzuca, ulega z³udzeniu. Nigdy nie dojdzie do wiêtoci, bo nigdy nie rozwinie siê w pe³ni.
To prawda bardzo prosta, ale w ci¹gu wieków, równie¿ dzi, zapomina siê o niej,
wykrzywiaj¹c chrzecijañstwo i pojêcie wiêtoci.
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5. UTRACONA TO¯SAMOÆ
Rodzinê dotyka wiele chorób i wszyscy zastanawiamy siê jak j¹ uzdrowiæ
i podejmowane s¹ w tym wzglêdzie wielorakie dzia³ania, w ró¿nych obszarach,
rodowiskach. Najwiêkszym problemem jest to, ¿e rodzina utraci³a to¿samoæ.
Dlaczego? Poniewa¿ odciê³a siê od swojego korzenia, od pocz¹tku. Straci³a
relacjê z Bogiem, z której wyp³ywa³o jej powo³anie  powo³anie do wiêtoci.
Kobieta i mê¿czyzna nie wiedz¹ kim s¹, pogubili siê. Zostali stworzenia razem
jako obraz Boga, wiêc gubi¹c w sobie obraz Bo¿y, zgubili swoje oblicze, serce,
swoje ja. St¹d ich dzieci tak¿e s¹ zagubione i osamotnione jak ich rodzice. To
w³anie jest istota problemu, który dotkn¹³ rodzinê. Rodzice nie potrafi¹ przekazaæ wiary swoim dzieciom, bo sami jej nie maj¹. Katechizuj¹c takie dzieci, czy
doros³ych, przygotowuj¹c do sakramentów, budujemy dom bez fundamentów,
pog³êbiaj¹c wiarê, której de facto nie ma.

6. NOWA EWANGELIZACJA RODZINY
Tak postawiony problem rodzi pytania: Co wiêc zrobiæ, aby uzdrowiæ rodziny? Jakie jest lekarstwo? Czy wystarczaj¹ same programy duszpasterskie czy
katechetyczne ? Jan Pawe³ II, przedstawiaj¹c podstawê udzia³u rodziny chrzecijañskiej w pos³annictwie Kocio³a, w odniesieniu do Jezusa Chrystusa Proroka, Kap³ana i Króla, ukaza³ rodzinê chrzecijañsk¹ jako wspólnotê wierz¹c¹
i ewangelizuj¹c¹. Pisa³:
[ ] tak jak wielki Koció³, równie¿ i ma³y Koció³ domowy potrzebuje sta³ej i dog³êbnej ewangelizacji, sk¹d te¿ wyp³ywa spoczywaj¹cy na nim obowi¹zek ustawicznego
wychowania w wierze. Zale¿nie od tego, w jakim stopniu rodzina chrzecijañska przyjmie Ewangeliê i dojrzeje w wierze, staje siê ona wspólnot¹ ewangelizuj¹c¹ (FC, 51-52).

Pojêcie nowa ewangelizacja Jan Pawe³ II u¿y³ po raz pierwszy w Polsce,
w homilii wyg³oszonej w Nowej Hucie dnia 9 czerwca 1979 roku. Powiedzia³
wtedy:
[ ] kiedy postawiono opodal tego miejsca nowy drewniany krzy¿, by³o to w okresie
Millenium. Otrzymalimy znak, ¿e na progu nowego Tysi¹clecia  w te nowe czasy
i nowe warunki  wchodzi na nowo Ewangelia [ ] Rozpoczê³a siê nowa ewangelizacja, jak gdyby druga, a przecie¿ ta sama co pierwsza16.

W 1981 roku, w czwartym roku pontyfikatu, papie¿ Polak pisa³ o pos³udze
ewangelizacji w rodzinie chrzecijañskiej, za dwa lata póniej, na konferencji
Zob. Jan Pawe³ II, Homilia w czasie Mszy wiêtej odprawianej przed opactwem OO. Cystersów w Mogile, Kraków  Nowa Huta, 9 czerwca 1979, w: Jan Pawe³ II, Pielgrzymki do Ojczyzny, Przemówienia, homilie, Kraków 1997, s. 187.
16
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Episkopatu Ameryki £aciñskiej skierowa³ do Kocio³a s³ynne wezwanie do Nowej Ewangelizacji:
[ ] patrzcie w przysz³oæ podejmuj¹c now¹ ewangelizacjê, now¹ w swoim zapale,
now¹ w swych metodach i now¹ w rodkach wyrazu17.

Nowy zapa³ rodzi siê z osobistego spotkania z Jezusem Zmartwychwsta³ym,
które prowadzi do nawrócenia serca. Owocem tego spotkania jest pragnienie
przekazania innym radoci wiary. Nowa metoda polega na g³oszeniu kerygmatu,
osoby Jezusa umar³ego, zmartwychwsta³ego, uwielbionego jako jedynego Zbawiciela, Pana i Mesjasza  jest to propozycja dla ka¿dego cz³owieka na dzi.
Now¹ metod¹ jest równie¿ zaanga¿owanie ka¿dego cz³onka Kocio³a, a zw³aszcza wieckich do tego dzie³a. Synod Biskupów (1991), okreli³ te nowe metody,
jako liczne drogi nowej ewangelizacji. Zachêci³ do o¿ywienia wspó³pracy
wszystkich Kocio³ów chrzecijañskich we wspólnym dziele nowej ewangelizacji Europy. Poszukiwanie tych nowych metod dokonuje siê najpierw na poziomie parafii, a tak¿e w stowarzyszeniach, nowych ruchach i ma³ych wspólnotach
¿ycia chrzecijañskiego (por. Christifideles laici, 29) oraz w ramach duszpasterstwa rodzin.
Benedykt XVI obok istniej¹cej ju¿ od niemal czterech stuleci kongregacji,
która promuje dzia³alnoæ Kocio³a w krajach misyjnych (ds. Ewangelizacji Narodów), powo³a³ w ubieg³ym roku Papiesk¹ Radê ds. Nowej Ewangelizacji. Jej
zasiêgiem objête s¹ kraje niegdy chrzecijañskie, które z czasem uleg³y dechrystianizacji. Przewodnicz¹cy Rady abp Fisichella powiedzia³, ¿e papie¿ powo³a³ tê
dykasteriê, by zobowi¹zaæ Koció³ w sposób konkretny do pe³nienia swej misji
Nowa ewangelizacja to nie jaka abstrakcyjna idea, lecz g³oszenie Ewangelii. Musimy na nowo rozwa¿yæ zjawisko dechrystianizacji, aby w ramach misji Kocio³a przezwyciê¿yæ napotykane dzi trudnoci [ ]. Jeli do tej pory byæ mo¿e milczelimy
wobec tych sytuacji odchodzenia od wiary i biernego poddawania siê skutkom sekularyzacji, to teraz nadszed³ czas, by wyranie i odwa¿nie zabraæ g³os, bo jestemy
g³osicielami Ewangelii18.

Benedykt XVI wskaza³, ¿e wszêdzie istnieje pilna potrzeba odtworzenia
chrzecijañskiej tkanki spo³ecznoci ludzkiej, której podstaw¹ jest rodzina (por.
Christifideles laici, 34), poniewa¿ dla owocnego g³oszenia S³owa Ewangelii jest
przede wszystkim wymagane g³êbokie dowiadczenie Boga.
17
By³o to na Haiti 9 marca 1983 r., gdzie Jan Pawe³ II zaapelowa³ o zaanga¿owanie nie
w powtórn¹ ewangelizacjê, ale w³anie w ewangelizacjê now¹. Now¹ w swym zapale, w swych metodach, w swym wyrazie za: A. Lewek, Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykañskiego II,
Katowice 1995, s. 41.
18
Cytat za: Ustanowienie Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji. Motu proprio Ubicumque
et semper, Radio Vaticana z 12.10.2010.
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Warto przypomnieæ, ¿e Jan Pawe³ II zapocz¹tkowa³ na du¿¹ skalê wiatowe
spotkania rodzin i ma³¿eñstw, które przybiera³y postaæ wiêta rodzin. Fenomen
polega³ na tym, ¿e chrzecijañskie rodziny, ma³¿eñstwa mog³y siebie zobaczyæ
w du¿ych zbiorowociach i nie czuæ siê jak dziwacy, ale razem modl¹cy siê, adoruj¹cy Eucharystiê, dziel¹cy siê s³owem Bo¿ym i swoim ¿yciem. Z tego wziê³y
pocz¹tek kongresy rodzin, które odbywa³y siê ju¿ chyba na wszystkich kontynentach. Ci, którzy uczestniczyli w tych pierwszych spotkaniach rodzin stali siê
liderami, organizuj¹cymi miêdzynarodowe kongresy, licz¹ce wiele tysiêcy
uczestników i pog³êbiaj¹ce to¿samoæ rodziny.
W punkcie 2 Familiaris consortio Jan Pawe³ II napisa³: chrzecijañskie
ma³¿eñstwo jest pierwsz¹ wspólnot¹, która jest wezwana do g³oszenia ewangelii.
W punkcie 52 napisa³ jeszcze mocniej: przysz³a ewangelizacja w du¿ej mierze
zale¿y od Kocio³a domowego. Rodziny maj¹ wiêc do spe³nienia bardzo wa¿ne
zadanie w Kociele.

7. UZDROWIENIE RODZINY
Problem uzdrowienia osoby wymaga od niej dzisiaj nie tylko korzystania
z sakramentów wiêtych, modlitwy osobistej, ¿ycia duchowego. Praktyka pracy
z ludmi wskazuje  oprócz wypracowanych przez wieki metod  na piln¹ potrzebê pos³ugi egzorcystów, uwalniania ze zniewoleñ duchowych, które dotyka
coraz wiêcej osób wskutek du¿ego otwarcia drzwi nieprzyjacielowi w ¿yciu
osobistym i spo³ecznym. Idzie za tym potrzeba informacji i formacji do tej pos³ugi. Mog³abym podaæ w tym miejscu dziesi¹tki przyk³adów zniewoleñ, dotykaj¹cych osoby, którym od wielu lat pos³ugujê poprzez, rozeznawanie, wspó³pracê z egzorcystami, modlitwê i towarzyszenie duchowe. Problem ten dotyka
prawie ka¿dej rodziny.
Wska¿ê na jeszcze jedn¹ potrzebê w ramach duszpasterstwa rodzin i poradnictwa rodzinnego, o czym ma³o siê mówi. Wiêkszoæ chorób, które trawi¹ dzi
spo³eczeñstwo ma ród³o w chorobach dotykaj¹cych rodzinê. Wiele problemów,
z którymi borykaj¹ siê rodziny, od chorób fizycznych, poprzez na³ogi, zdrady,
brak komunikacji, agresjê, konflikty, samobójstwa, i odejcie od Kocio³a lub
niechêæ do Pana Boga  ma ród³o  mówi¹c najogólniej  w niewierze, ba³wochwalstwie, ró¿nych formach okultyzmu, spirytyzmu, zabobonach, gus³ach, oraz
s¹ konsekwencj¹ grzechów. Powoduj¹ one ró¿nego rodzaju zniewolenia, drêczenia, opresje, a nawet opêtania. Pojawia siê luka pomiêdzy psychologiem i psychiatr¹ a kap³anem egzorcyst¹. Istnieje zatem potrzeba rozeznawania duchowego
w Kociele na wiêksz¹ skalê. Sama terapia, psycholog, lekarz nie wystarczaj¹,
poniewa¿ wiele problemów, chorób ma przyczynê duchow¹. Dowiadczenie
20-letniej pos³ugi uzdrawiania i uwalniania uczy, ¿e niewiele rodzin jest wolnych
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od tego rodzaju problemów. Potrzebna jest zatem informacja i formacja: kap³anów i wieckich, uwiadamianie na temat wspó³czesnych zagro¿eñ i sposobów
bronienia siê przed nimi. Byæ mo¿e nale¿a³oby w ramach wyk³adów wiêcej mówiæ na te tematy w seminariach duchownych i przygotowywaæ kap³anów do pos³ugi uzdrawiania duchowego i uwalniania. Wiêkszoæ problemów, z którymi
zg³aszaj¹ siê ludzie do egzorcystów nie dotycz¹ opêtania. Te móg³by rozwi¹zywaæ ka¿dy kap³an przy okazji sprawowania sakramentów, zw³aszcza w sakramencie pojednania.
Kolejny wa¿ny punkt, to uzdrowienie rodziny przez rodzinê. Wieloletnie
dowiadczenie duszpasterstwa rodzin i pracy wielu wspólnot rodzinnych pokazuje, jak wielk¹ moc ma wiadectwo ma³¿onków, którzy nauczaj¹ i dziel¹ siê
swoimi dowiadczeniami ¿ycia w rodzinie. Potrzeba zatem wiêkszego zaanga¿owania ma³¿onków  kobiet i mê¿czyzn  w pracê z rodzinami, przez sesje i wyk³ady, ale tak¿e prowadzenie rekolekcji, ma³ych wspólnot i grup modlitewnych,
bêd¹cych miejscem wiary i miejscem wzrostu. Trzeba zastanowiæ siê w naszych
diecezjach nad przygotowaniem i g³êbsz¹ formacj¹ ludzi wieckich do tego rodzaju pos³ugi w Kociele.

*
Lekarstwem, na odnalezienie utraconej to¿samoci rodziny, jako wspólnoty
¿ycia i mi³oci stworzonej na obraz Boga, jako Trójcy wiêtej, jest powrót do
róde³. S³owo Bo¿e, sakramenty, ¿ycie chrzecijañskie stan¹ siê ród³em ¿ycia
poprzez ewangelizacjê, now¹ ewangelizacjê, a wiêc doprowadzenie cz³owieka do
osobistej relacji z Bogiem, co jest zadaniem ka¿dego z nas, powo³anych do g³oszenia Chrystusa na mocy sakramentu chrztu wiêtego. On sam przez Ducha
wiêtego uzdalnia nas do wype³nienia nakazu Chrystusa: Idcie i czyñcie
uczniów! (Mk 16,15) do odnajdywania nowych dróg, sposobów, metod z nowym zapa³em p³yn¹cym ze spotkania z Chrystusem.
Tylko zewangelizowani rodzice zewangelizuj¹ dzieci, z których wyrosn¹
zewangelizowani kap³ani, osoby konsekrowane, liderzy wspólnot, naukowcy,
politycy, pos³owie, dziennikarze, wychowawcy, dyrektorzy i prezesi, wprowadzaj¹cy Bo¿e ¿ycie we wszystkie dziedziny ¿ycia ludzkiego, za które s¹ odpowiedzialni.

SUMMARY
John Paul II in Familiaris consortio p. 17, when speaking about the tasks of the Christian
family, indicates the need to reach out to the beginning of the creative act of God. Today it
appears that what the family needs above all is re-evangelization. This is to be understood as
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rediscovering Gods original plan for marriage and the family and returning to the beginning with
faith as a way of life. It is about bringing humans to a personal relationship with God Personality.
Today the family is affected by many illnesses. So what can be done to heal it? What is the
cure? Programs alone are insufficient, similarly as mere pastoral and catechetical instruction, which
become like building a house without foundations. Today we have the problem of people practicing
religion, but in fact being unbelievers. In addition to the methods developed over the centuries, there
is an urgent need for the ministry of exorcists, spiritual liberation from slavery, which affects more
and more people, and spiritual discernment on a larger scale. Many of the problems are the causes
of spiritual diseases. What is needed is information and formation of priests and lay people, raising
awareness about current threats and ways of protecting oneself against them.

Key words:
new evangelization, family, Familiaris consortio, beginning, Genesis, the creation of man,
identity, re-evangelization, healing, liberation, exorcism

