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Na stronach katolickiej prasy publikowane są wypowiedzi polityków na temat 
małżeństwa i rodziny. W ten sposób realizowane są następujące zadania: a) Kościół 
musi oceniać politykę i polityków od strony moralnej: nie może zachowywać mil-
czenia wobec zła, a kiedy chwali dobre strony pracy polityków, promuje dobro; b) 
prasa katolicka w swej funkcji służebnej powinna pomagać w kształtowaniu życia 
społecznego według wartości chrześcijańskich; c) w pracy polityka najważniejsza 
jest nieustanna pamięć o tym, że jego zadaniem jest służba ludziom i państwu.

W artykule przedstawione zostały – opublikowane w prasie katolickiej – wy-
powiedzi polityków dotyczące następujących aspektów życia małżeńskiego i ro-
dzinnego: obrona prawdziwego wizerunku małżeństwa, jaki tworzą mężczyzna 
i kobieta, sprzeczność jednopłciowych związków z prawem naturalnym, ideologia 
gender zagrożeniem dla konstytucyjnych norm tworzenia wspólnoty małżeńskiej, 
konieczność angażowania się każdego z chrześcijan w obronę małżeństwa i ro-
dziny, sprzeciw względem praktyki aborcji i wydawaniu pozwoleń na eutanazję, 
o niektórych niebezpieczeństwach grożących współczesnej rodzinie wynikających 
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z niedostatku materialnego, o potrzebie wprowadzenia i realizowania polityki 
prorodzinnej, o religijnych wychowaniu dzieci i nauczaniu religii w szkołach.

Konkluzją tekstu jest prawda, że w polityce zawsze najpierw trzeba ocenić sy-
tuację i otwarcie przedstawić ją społeczeństwu, bo ukrywanie prawdy to pierwszy 
krok do rezygnacji z wykonania koniecznych zadań. Kiedy w polityce (i przekazie 
medialnym) zabraknie głosu chrześcijan, wtedy jedynymi treściami docierającymi 
do społeczeństwa będą takie, których autorzy nie liczą się z nauką Chrystusa 
i odrzucają Jego przykazania.

Słowa kluczowe: małżeństwo, rodzina, katolicka prasa, polityka.

Prezentację tematu warto rozpocząć od wskazania argumentów uzasadniają-
cych jego aktualność i wyjątkowe znaczenie, nie tylko dla coraz dokładniejszego 
poznawania społeczeństwa, lecz także procesu jego kształtowania. Wskazania 
te dotyczą następujących kwestii: a/ potrzeby oceniania przez Kościół poczynań 
polityków, b/ dostrzegania roli prasy katolickiej w przeżywaniu życia ludzkiego 
według społecznej nauki Kościoła, c/ konieczności przypominania o tym, co jest 
najważniejsze w pracy polityka:

a) Kościół musi oceniać politykę i polityków w aspekcie moralnym; nie może 
bowiem przyjmować postawy milczenia wobec zła, a chwaląc dobre strony 
pracy polityków, promuje dobro, zachęca do odwagi1. „Kościół nie może 
odejść od oceny moralnej zjawisk społecznych i politycznych. To nie jest 
mieszanie się do polityki; to jest uzdrawianie polityki, to jest nasz wspólny 
obowiązek. Ile razy widzimy chorobę, musimy ją leczyć”2.

b) „Prasa katolicka w swej funkcji służebnej powinna wychodzić naprze-
ciw tym zjawiskom i wyzwaniom, które nie są obojętne wiernym i ich 
duszpasterzom”3.

c) W pracy polityka nie są najważniejsze posiadane przez niego zdolności czy 
umiejętności, lecz najistotniejsza jest nieustanna pamięć o tym, że jego za-
daniem jest służba ludziom, państwu i narodowi, a nie realizacja osobistych 
ambicji czy szukanie własnych korzyści4.

1 Por. J. Michalik, Polityka to wielka sztuka dla mistrzów, „Niedziela” 24 (2013), s. 14.
2 Tenże, Nie możemy dezerterować. Homilia wygłoszona w 94. rocznicę odzyskania 

niepodległości. Przemyśl, 11 listopada 2012 r., „Nasz Dziennik” 272 (2012), s. 19.
3 Przepowiadanie przez media. Z abp. Marianem Gołębiewskim – metropolitą wroc-

ławskim – rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś, „Niedziela” 47 (2006), s. 14.
4 Por. J. Michalik, Polityka to wielka sztuka …, dz. cyt.
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Przedstawienie zagadnienia troski o małżeństwo i rodzinę zrealizowane zostanie 
metodą polegającą na zaprezentowaniu i zanalizowaniu najczęściej publikowanych 
w prasie katolickiej głosów na rzeczony temat. W ten sposób scharakteryzo-
wany zostanie skierowany do społeczeństwa przekaz ukazujący społeczną naukę 
Kościoła. Pierwsza część przygotowanej prezentacji zawierać będzie treści doty-
czące małżeństwa, a druga odnoszące się do rodziny.

Troska o małżeństwo

Troszczący się o małżeństwo politycy zabiegają o to, aby nie zagubiono jego 
prawdziwego obrazu; tworzy go zbudowana przez mężczyznę i kobietę, ukierun-
kowana na zrodzenie potomstwa, wspólnota życia i miłości. Wobec nieustannych 
starań części społeczeństwa, aby małżeństwem nazwać związki osób tej samej płci, 
politycy przypominają jego definicję zamieszczoną w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo 
i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej” (art. 18). Warto 
podkreślić, że pytania dotyczące możliwości zawierania małżeństw jednopłcio-
wych i przyznawania im praw zarezerwowanych jedynie dla małżeństw (wspólne 
rozliczanie się z podatku czy prawo do adopcji dzieci) są przez dziennikarzy 
zadawane często, a wypowiedzi polityków na ten temat publikowane regularnie.

Katolickie media nieustannie podkreślają postawę Parlamentu Europejskiego 
ujmowania się za lesbijkami, gejami, osobami biseksualnymi, transseksualnymi 
i interseksualnymi (LGBTI), które – w przekonaniu zarówno tej instytucji Unii 
Europejskiej, jak i tych środowisk – są dyskryminowane. Zgodnie z tą opinią 
politycy w tych państwach powinni nie tylko bardziej stanowczo przeciwdziałać 
tzw. homofobii, lecz także wprowadzać wiele przywilejów dla wymienionych 
mniejszości seksualnych (w tym prawo do zawierania małżeństw i adopcji dzieci). 
Stąd też istnieje uzasadniona konieczność informowania katolików o tym, że być 
może także w Polsce trzeba będzie zmienić konstytucję oraz przepisy prawa rodzin-
nego, aby uwzględnić żądania homoseksualistów. Wobec takiej sytuacji Czesław 
Ryszka – polityk, senator RP w latach 2005-2011 – zadaje pytanie: „Dlaczego 
Parlament Europejski nie zajmie się obroną profanowanej odwiecznie instytucji 
małżeństwa i rodziny? Dlaczego PE konfliktuje społeczeństwa, obdarzając przy-
wilejami niemoralne środowiska i osoby, które przez zmianę prawa chcą narzucić 
swoją wizję życia całej ludzkości? Dlaczego europosłowie za nic mieli wielkie 
manifestacje, jakie odbyły się przeciwko uchwaleniu tej rezolucji w wielu stoli-
cach europejskich, m.in. w Warszawie, Madrycie, Paryżu, Brukseli i Rzymie?”5.

5 Cz. Ryszka, Rezolucja spod tęczowej flagi, „Niedziela” 7 (2014), s. 42.
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Dla uzasadnienia konieczności obrony obowiązującej w społeczeństwie – 
przez konstytucyjny zapis – dotychczasowej definicji małżeństwa, czytelnikom 
Katolickiego Tygodnika „Niedziela” przedstawiono raport, z którego wynika, że 
31 proc. dzieci wychowywanych przez matki lesbijki oraz 25 proc. wychowywa-
nych przez ojców gejów było zmuszanych przez rodziców do seksu wbrew swojej 
woli. Z badań tych wynika także, że 61 proc. respondentów wychowywanych 
przez matki lesbijki, a 71 proc. przez ojców gejów określa siebie jako «całkowicie 
heteroseksualne». Dane te wskazują, że w przypadku matek lesbijek blisko 40 
proc., a w przypadku ojców gejów blisko 30 proc. wychowywanych przez nich 
dzieci to homo- lub biseksualiści. Tymczasem procent osób określających siebie 
jako homo- czy biseksualiści, wzrastających w pełnych, złożonych z ojca i matki, 
rodzinach, był w tych badaniach aż dwudziestokrotnie niższy niż w rodzinach ma-
tek lesbijek i piętnastokrotnie niższy niż w rodzinach ojców gejów!6. Prezentowany 
zatem na katolickich stronach przekaz jednoznacznie wyraża opinię, że „promocja 
homoseksualizmu, podobnie jak bardzo nasilone ostatnio lansowanie ideologii 
gender, oznacza nie tylko dewastację rodziny, ale również dewastację wszystkich 
wzorców i tradycji polskich przekazywanych przez rodzinę”7.

„Zwolennicy i zwolenniczki pozbawienia kobiet i mężczyzn tożsamości zwią-
zanej z płcią uważają, że człowiek wyzwolony od ograniczeń wynikających 
z pełnienia męskich lub kobiecych ról społecznych stanie się zdolny do pełnej 
samorealizacji. I proponują utopijne – wbrew naturze i nauce – zniesienie zróż-
nicowania między mężczyzną i kobietą, tak aby płeć nie stanowiła już kategorii 
organizujących kulturę i psychikę. (…) W Sejmie RP trwają prace nad ustawą 
o ustalaniu płci. Ten projekt, naruszający porządek konstytucyjny w Polsce, nie 
został odrzucony, lecz skierowany do dalszych prac. Istota ustawy sprowadza się 
do tego, że każdy Polak po ukończeniu 16. roku życia sam będzie mógł zdecydo-
wać, jakiej jest płci. Każda z wielkich cywilizacji w historii ludzkości jest oparta 
na rodzinie i szczególnych, komplementarnych relacjach między czynnikiem 
żeńskim a męskim. Z natury człowieka wynika bowiem, że do przekazania daru 
życia i organizowania przestrzeni społecznej potrzebni są mężczyzna i kobieta”8.

W debacie publicznej na temat związku małżeńskiego rzadko podawane są 
argumenty wypływające z wartości chrześcijańskich czy odwołujące się do prawa 

6 Por. M. Ryś, Koniec walki z gender?, „Idziemy” 6 (2014), s. 15; A. Cichobłazińska, 
Gender i spustoszenia, „Niedziela” 6 (2014), s. 49.

7 Jaka Polska po Tusku? O potrzebie zrównoważonego rozwoju, konieczności kontr-
rewolucji w polityce oświatowej, historycznej oraz kulturalnej z Janem Dziedziczakiem 
rozmawia Wiesława Lewandowska, „Niedziela” 5 (2014), s. 39.

8 J. M. Jackowski, Infiltracja ideologii gender, „Niedziela” 13 (2014), s. 35.
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naturalnego. Bodajże jedynym posłem – jak napisano w „Gościu Niedzielnym” – 
który otwarcie mówi, że związek homoseksualny jest niezgodny z Pismem 
Świętym, jest, pochodzący z Nigerii, John Godson (PO) – były ewangelicki pastor. 
Ponadto, sprzeczność jednopłciowego związku z prawem naturalnym wyraźnie 
zaznacza posłanka Krystyna Pawłowicz (PiS), która w podawaniu tego rodzaju 
argumentów pozostaje raczej osamotniona. A przecież „stanowisko wypływające 
z religii i prawa naturalnego w debacie publicznej jest jak najbardziej uprawnione”9.

Istotnym dopowiedzeniem w przedstawionej kwestii edukacji seksualnej 
dzieci – zwłaszcza w kontekście propagowania ideologii gender – jest przypo-
mnienie o Pielgrzymce Parlamentarzystów na Jasną Górę (tradycyjnie, co roku 
przybywają tam 2 lutego), podczas której słyszeli od abpa Stanisława Nowaka 
o tym, że: „parlamentarzyści jako ojcowie Ojczyzny mają bronić człowieka” 
i „seksualizacja dzieci i młodzieży niszczy człowieka”. „Trzeba przypomnieć – 
mówił abp Nowak – że wprawdzie człowiek jest koroną dzieła Bożego, ale nigdy 
sam nie jest Bogiem, oznacza to, iż sam nie może decydować o wszystkim, co 
jest związane z życiem. Podkreślił również, że Bóg uczynił człowieka mężczyzną 
i kobietą. Od Boga pochodzi płeć, miłość małżeńska, małżeństwo”10.

Ze skierowanym do parlamentarzystów nauczaniem abpa Stanisława Nowaka 
koreluje list (napisany w grudniu 2013 r.) Beaty Kempy – wiceprzewodniczącej 
Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska – w którym wyliczała zagrożenia doty-
czące między innymi konstytucyjnych norm tworzenia wspólnoty małżeńskiej. 
Fundament tych zagrożeń stanowi promowanie ideologii gender. Posłanka na Sejm 
trzech kolejnych kadencji (V, VI, VII), mówiąc o metodach i skutkach działania 
promotorów tej ideologii (politycznym przyzwoleniu i społecznym sprzeciwie), 
dzieliła się następującymi spostrzeżeniami:

- większa część społeczeństwa (która między innymi rozpoznaje w gender 
swoistą inżynierię prowadzącą do oderwania płci kulturowo-społecznej od biolo-
gicznej) nie godzi się na niszczenie podstaw tradycyjnego małżeństwa i rodziny,

- genderowskiej indoktrynacji doświadczają studenci (grupa społeczna, w której 
wyjątkowo często podejmowane są decyzje o rozpoczęciu życia małżeńskiego),

- do skutków rozpowszechniania rzeczonej ideologii należy szeroko pojmowana 
degradacja człowieka, na przykład zaburzenia jego psychiki czy niszczenie więzi 
międzyludzkich,

- w działaniach zwolenników genderyzmu widoczne są starania o daleko idące 
równouprawnienie homoseksualistów i związków homoseksualnych kosztem 

9 B. Łoziński, Grzeszne związki, „Gość Niedzielny” 21 (2013), s. 36.
10 M. F., Szanować i bronić człowieka, „Niedziela” 6 (2014), s. 8.
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tradycyjnego małżeństwa i rodziny, które – jak się już dzieciom tłumaczy – nie 
są wcale lepsze od innych związków11.

Przedstawiona powyżej sytuacja (indolencja polskich władz w sferze ochrony 
praw małżeństwa i rodziny) stała się przyczyną podjęcia realizacji projektu powoła-
nia Parlamentarnego Zespołu «Stop ideologii gender!». Zaangażowani w powyższy 
projekt politycy Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska zapewniają: „Wierzymy, 
że działania członków zespołu w zakresie przeciwdziałania tej fałszywej ideologii 
przyczynią się do stanowienia prawa zgodnego z art. 48 Konstytucji i mającego 
na celu wspieranie polityki prorodzinnej”12.

Potrzebę czuwania nad poprawnym rozumieniem małżeństwa uzasadnia ist-
niejący w Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej zapis o «stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn», 
które trzeba zwalczać. W dokumencie tym, na wniosek homolobby, umieszczono 
posiadającą genderowski charakter normę, która definiuje płeć w kategorii ról 
społecznych13. „Z perspektywy prawnej takie ujęcie jest całkowicie sprzeczne 
z założeniami, na których opiera się polska konstytucja, która rozumie płeć w wy-
miarze naturalnym, biologicznym. Kulturowe zdefiniowanie płci może posłużyć 
do podważenia definicji małżeństwa zawartej w konstytucji, która stwierdza, że 
małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny”14.

Dotychczasowe rozważania uzasadniają kierowane na stronach katolickiej prasy 
wezwanie, aby każdy z Polaków zdecydowanie zaangażował się w obronę praw-
dziwego obrazu małżeństwa. Jak twierdzą katoliccy politycy, do takiej postawy 
zobowiązani są wszyscy, bez wyjątku, chrześcijanie. W słowie skierowanym do 
czytelników ogólnopolskiego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, Marek Jurek – 
poseł Parlamentu Europejskiego i kilku kadencji Sejmu RP – jasno wyraził tę, 
spoczywającą na rodakach, powinność: „myślenie o przyszłości Polski nie jest 
tylko zadaniem tzw. polityków. Jest to zadanie każdego Polaka. Tym większe – im 
ważniejszą pozycję w życiu społecznym ktoś zajmuje. Postawa obserwatorska zaś 
budzi wątpliwości moralne”15. Jego zdaniem, wyrazem troski o właściwe rozu-
mienie małżeństwa jest wyrażanie sprzeciwu odnośnie do praktyki, aby funkcję 

11 Por. Czas na nasze świadectwo. O metodach oraz skutkach działania promotorów 
ideologii genre, politycznym przyzwoleniu i społecznym sprzeciwie z Beatą Kempą roz-
mawia Wiesława Lewandowska, „Niedziela” 7 (2014), s. 40-41.

12 B. Kempa, Stop ideologii gender!, „Niedziela” 2 (2014), s. 28.
13 Por. Rząd genderowy, „Gość Niedzielny” 19 (2014), s. 39.
14 B. Łoziński, Przemoc na naturze i tradycji, „Gość Niedzielny” 19 (2014), s. 33.
15 M. Jurek, Czy cel uświęca środki? Z Markiem Jurkiem, marszałkiem Sejmu RP, 

rozmawiają ks. inf. Ireneusz Skubiś i Milena Kindziuk, „Niedziela” 43 (2006), s. 11.
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sędziego Trybunału Konstytucyjnego pełniła osoba, która ogłasza, że „małżeństwa 
homoseksualne należą do praw człowieka”16.

Konieczność angażowania się każdego z chrześcijan w naszym kraju w obronę 
małżeństwa i rodziny uzasadniał europoseł Konrad Szymański. Na przykładzie ra-
portu portugalskiej socjalistki Edite Estreli dowiódł, że w Parlamencie Europejskim 
warto walczyć o istotną dla chrześcijan sprawę17. Drogę do zwycięstwa stanowi nie 
tylko systematyczna praca, lecz także cierpliwe znoszenie porażek. Trzeba pamię-
tać, że poprzestawanie na oburzaniu się niczego w Europie nie zmieni. Konieczna 
jest aktywna obecność w pracach Parlamentu; w ten sposób wykorzystywać można 
okazje do spełniania kierowanych pod adresem Europy oczekiwań. Na tym polega 
zabieranie chrześcijańskiego głosu w opinii publicznej18 Ponadto, co także ważne 
dla Polaków, „zanim zaczniemy marzyć o podbijaniu Brukseli, musimy uporząd-
kować nasz kraj. Przede wszystkim mentalnie. Różni myśliciele podkreślają, że 
tu właśnie leży największy problem. Ludwik Dorn mówi o «utraconym poczuciu 
sprawstwa» przez polskie elity. Środowisko Teologii Politycznej mówi o «zgubio-
nej podmiotowości», a dr Barbara Fedyszak-Radziejowska – o «niszczącym nas 
poczuciu niższości». Te diagnozy wyraźnie zmierzają w jednym kierunku i przy-
pominają, że jeżeli nie zaakceptujemy siebie, nie uznając jednocześnie, iż nasz los 
zależy od nas samych, to nie pomogą nam najwybitniejsi profesorowie w Brukseli. 
Z relacji europosłów wynika jasno, że unijny parlament to instytucja, która – je-
żeli pozwolimy – pochłonie każdego bez reszty”19. Warto w tym miejscu dodać, 
że w ostatnich latach nieustannie i coraz wyraźniej słyszalny jest głos środowisk 
prawicowych, katolickich w większości państw Unii Europejskiej; jest to wołanie 
w obronie małżeństwa i rodziny, przeciwko zabijaniu dzieci nienarodzonych20. 
Przykładem potwierdzającym powyższą praktykę, o którym poinformowano 
w katolickiej prasie, był fakt, że „miliony Francuzów wyszły na ulicę, by pokazać 
swój sprzeciw wobec legalizacji „małżeństw” homoseksualnych”21.

16 Tamże.
17 W treści raportu znajdowały się między innymi takie wskazania, jak: usunięcie 

klauzuli sumienia w przypadku lekarzy, popularyzowanie masturbacji wśród przedszko-
laków, traktowanie aborcji jako „prawa” człowieka. Przeciwnicy raportu Estreli byli ata-
kowani zarówno przez nią, jak i innych socjalistów, jako „ekstremiści” i przedstawiciele 
„marginalnych” grup religijnych. Ataki te były skierowane przeciwko dziesiątkom tysięcy 
Europejczyków aktywnie sprzeciwiających się deprawacji dzieci i atakowi na sumienie.

18 Por. Homozwiązki wygrały. Z Konradem Szymańskim, posłem Parlamentu 
Europejskiego, rozmawia Irena Świerdzewska, „Idziemy” 6 (2014), s. 4.

19 J. Karnowski, Co może europoseł?, „Idziemy” 6 (2014), s. 12.
20 Por. Cz. Ryszka, Posłani między wilki, „Niedziela” 22 (2014), s. 40.
21 S. Sękowski, Uczyć miłości, nie pornografii!, „Gość Niedzielny” 21 (2014), s. 54-55.
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Charakteryzując troskę polityków o właściwe rozumienie wspólnoty małżeń-
skiej, warto wspomnieć o opisywanych w prasie katolickiej staraniach zmierza-
jących do tego, aby w Polsce powstał Instytut Naturalnego Planowania Rodziny. 
Byłby on ważnym dla małżonków dowodem na to, że do zagadnień regulacji 
poczęć podchodzi się poważnie. Zapewne wówczas możliwe byłoby przyzna-
wanie większych środków finansowych na rozwój – nieustannie spychanych na 
margines – metod naturalnych22. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że jedynie 
dokonywany przez małżonków wybór rytmu naturalnego pozwala na pogodzenie 
ze sobą Bożego zamysłu koncepcji osoby i ludzkiej płciowości. Poznanie tego 
zamysłu Stwórcy uwarunkowane jest znajomością cielesności oraz jej rytmów 
płodności; stąd też nie można zaniechać starań o to, aby potrzebną tego rodzaju 
wiedzę przekazywać małżonkom23.

Troska o rodzinę

Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego, instytucja małżeńska – wzajemna 
miłość męża i żony – nastawiona jest na rodzenie i wychowywanie potomstwa. 
Posiadana przez małżonków możliwość przekazywania życia jest, w porządku 
natury, największym i świętym darem Boga; zrodzone dzieci są dla nich darem 
najcenniejszym. One przynoszą im najwięcej dobra24. Stwórca – od którego pocho-
dzi prawo do życia i który niezmiennie pragnie szczęścia każdego człowieka – dał 
ludziom przykazanie: „Nie zabijaj!”. Przestrzeganie tego wskazania stanowi drogę 
realizacji przysługującego każdemu człowiekowi (od poczęcia aż do naturalnej 
śmierci) prawa do życia.

Zamieszczany na stronach katolickiej prasy głos polityków jest zdecydowanym 
stawaniem w obronie ludzkiego życia. W publikacjach tych wielokrotnie, niemalże 
systematycznie, przypominana jest opinia, że „konstytucja nowoczesnego pań-
stwa powinna chronić każde życie”25. Zdaniem Czesława Ryszki, jest to wymóg 
ponadpolityczny i ponadczasowy. Co ważne, realizacja tego postulatu (przez 
wpisanie go do konstytucji) stanowiłaby spełnienie pragnienia św. Jana Pawła II – 
wyrażonego w Nowym Targu 8 czerwca 1979 r. – „I życzę, i modlę się o to stale, 

22 Por. Becikowe to nie wszystko. Rozmowa z dr Hanną Wujkowską, „Gość Niedzielny” 
4 (2006), s. 4.

23 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej 
w świecie współczesnym „Familiaris consortio”, nr 32-33.

24 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współ-
czesnym „Gaudium et spes”, nr 50; KKK, nr 1652.

25 Cz. Ryszka, Ochrona życia w Konstytucji, „Niedziela” 42 (2006), s. 29.
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ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia”26. 
Papież Polak przypomniał wówczas o tym, że kiedy narusza się prawo człowieka 
do życia (w momencie, w którym się ono poczyna), wtedy niszczy się – w sposób 
pośredni – służący zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr ludzkich cały ład moralny.

Przykładem postawy broniącej Bożego daru ludzkiego życia jest odważne 
i wyraźne wypowiadanie słów sprzeciwu odnośnie do praktyki aborcji – zabijania 
dzieci poczętych, a jeszcze nienarodzonych. Marek Jurek zapewnia czytelników 
Katolickiego Tygodnika „Niedziela” o staraniach, aby „w artykule 38. konstytucji 
do słów: «Rzeczypospolita gwarantuje prawną ochronę życia» dopisać zwrot: «od 
momentu poczęcia»”27. Jak tłumaczył polityk, realizacja tego przedsięwzięcia 
w Polsce ma charakter wyjątkowy; choć prawo do życia wyrażone zostało w wielu 
dokumentach narodowych i międzynarodowych, to jednak nie oznacza ono ochrony 
ludzkiego życia od jego początku (czyli od poczęcia)28.

Istotne – dla ukazania różnorodności opinii na temat omawianego zagadnienia 
aborcji – jest ciekawe stanowisko Bronisława Komorowskiego. W wypowiedzi 
publikowanej na łamach „Gościa Niedzielnego” Prezydent RP podkreślił nastę-
pujące aspekty dyskusji na temat dopuszczalności zabijania dzieci poczętych, 
a jeszcze nienarodzonych, która toczy się w polskim społeczeństwie: a) osiągnięty 
w rzeczonym temacie kompromis polityczny jest kruchy i jego zachowanie wy-
maga ostrożności; b) przepisy prawne na rzecz obrony życia są korzystniejsze niż 
w innych krajach; c) urodzenie dziecka – w sytuacji gdy prawo dopuszcza jego 
zabicie – jest heroizmem, który wynika z przekonania i głosu sumienia, a nie 
z przymusu prawnego. Opowiedzenie się po stronie życia, nazywane bohater-
stwem, Komorowski uzupełnia wyjaśnieniem: polityk nie może być władcą czy 
właścicielem sumienia obywateli. Z pewnością potrzeba właściwego kształtowania 
sumień, ale to jest już zadanie Kościoła. Zadanie to wydaje się tym pilniejsze, im 
bardziej słabnie przekonanie o konieczności nie tylko posiadania jednoznacznych 
zasad moralnych, lecz także bezwzględnego trwania przy nich29.

26 Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979 – 1983 – 1987 – 1991 – 1995 – 1997 – 
1999 – 2002. Przemówienia, homilie, Kraków 2005, s. 161.

27 M. Jurek, Konstytucyjne prawo do życia, „Niedziela” 46 (2006), s. 28. 
28 G. Polak, Miarą cywilizacji jest stosunek do życia, „Niedziela” 22 (2014), s. 13: „Mimo 

olbrzymich wysiłków nie udało się Janowi Pawłowi II zjednoczyć wszystkich ludzi wokół 
idei obrony życia. Zwolennicy aborcji uważają, że problem ten został zideologizowany 
przez katolików, mimo iż Papież tłumaczył, że obrona życia to nie kwestia określonego 
światopoglądu, ale sprawa, która powinna być traktowana jako imperatyw i obowiązek 
spoczywający na wszystkich ludziach”.

29 Nie ma polityki bez kompromisów. O śledztwie smoleńskim, kompromisach w spra-
wach bioetycznych i sporach dzielących społeczeństwo z prezydentem RP Bornisławem 
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Warto w tym miejscu przywołać wyniki badań CBOS, z których wynika, że 
„w ciągu ostatnich czterech lat istotnie osłabło przekonanie, iż należy mieć wyraźne 
zasady moralne i nigdy od nich nie odstępować”30. Obecnie wyraża je nieco ponad 
20 proc. ankietowanych, co stanowi 9 punktów procentowych mniej niż w 2009 r. 
(wówczas było to 31 proc.). Co również ważne, ponad 40 proc. badanych uważa, 
że warto posiadać takie zasady, jednak – w pewnych sytuacjach – dopuszcza 
odstępowanie od nich.

Czytelnicy katolickich gazet informowani są o działaniach polityków niezgod-
nych z nauką Kościoła dotyczącą daru ludzkiego życia. Można tu podać wyjąt-
kowo wyraźnie prezentowane stanowisko posłanki na Sejm VII kadencji Wandy 
Nowickiej: „W krajach europejskich, w których kobiety wraz z lekarzami w latach 
70. wywalczyły prawo do legalnej aborcji, lekarze przerywający ciąże są dumni 
z tego, że to robią, bo wiedzą, że ratują kobiety z życiowej opresji”31. W nawiąza-
niu do przywołanej opinii Marek Jurek zadał wiernym Kościoła w Polsce ważne 
pytanie: „Czy tacy politycy powinni reprezentować państwo polskie?”32.

Dla uzasadnienia nieustającej konieczności ożywienia w wiernych gorliwości 
w wypełnianiu piątego przykazania Bożego «Nie zabijaj» – co realizowane jest 
przez medialny przekaz na katolickich stronach – można przywołać podawane tam 
dane statystyczne i sposoby umożliwiające zmianę stosowania praktyki pozbawia-
nia życia poczętych dzieci: „Rośnie liczba legalnie przeprowadzonych w Polsce 
aborcji. W 2012 r. było ich 752 wobec 669 w roku poprzednim. Zdecydowana 
większość decyzji o aborcji – 701 – zapadła po przeprowadzeniu badań prenatal-
nych. Zarówno działacz pro-life Mariusz Dzierżawski, jak i wiceminister zdrowia 
w rządzie PiS senator Bolesław Piecha uważają, że liczbę takich aborcji zmniej-
szyłyby lepsze prawo i opieka nad niepełnosprawnymi”33. W dyskusjach na temat 
życia warto zapewne pamiętać nauczanie św. Jana Pawła II, który dokonywanie 
aborcji nazwał zamachami na ludzkie życie; uderzają w nie wówczas, „gdy jest ono 
najsłabsze i całkiem pozbawione możliwości obrony. Jeszcze groźniejszy jest fakt, 
że w dużej mierze dochodzi do nich w gronie rodziny i za sprawą rodziny, która 

Komorowskimrozmawiają ks. Marek Gancarczyk i Andrzej Grajewski, „Gość Niedzielny” 
26 (2011), s. 27.

30 L. Dudkiewicz, P. Rozpiątkowski (opr.), Badanie CBOS. Wybiórcza moralność, 
„Niedziela” 7 (2014), s. 17.

31 S. Sękowski, Nowicka wicemarszałkiem?, „Gość Niedzielny” 43 (2011), s. 9.
32 Tamże.
33 L. Dudkiewicz, P. Rozpiątkowski (opr.), Ochrona życia. Wzrasta liczba legalnych 

aborcji, „Niedziela” 7 (2014), s. 17.
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przecież ze swej natury powinna być «sanktuarium życia»”34. Papieskie przypo-
mnienie niezaprzeczalnie dowodzi prawdy, że w autentycznej trosce o rodzinę nie 
sposób pominąć wierności Bożemu przykazaniu «Nie zabijaj».

Uzasadniona powyżej konieczność przestrzegania Bożego prawa tłumaczy 
także podawany w społecznym przekazie głos polityków na temat eutanazji – przy-
spieszenia śmierci w celu skrócenia cierpień chorego. Praktyka ta, dopuszczalna 
już w kilku krajach Europy (Holandii, Belgii, Luksemburgu, Szwajcarii), stanowi 
coraz większe zagrożenie dla współczesnej rodziny. Działanie to – jak tłumaczył 
Marek Jurek – przyczynia się do budowania kultury śmierci, której fundament 
stanowi przekonanie, że istnieją przypadki, kiedy życie człowieka jest pozbawione 
wartości35. Groźnym niebezpieczeństwem, mogącym zagrażać polskiej rodzinie, 
będzie udzielenie przyzwolenia na eutanazję – wzorując się na obowiązujących 
w krajach Zachodu przepisach prawnych – śmiertelnie chorych, zmęczonych ży-
ciem ludzi starych, dzieci36. Zrozumiałe zatem staje się podawanie wiernym takich 
informacji, jak: „Tylko człowiek o zdecydowanym światopoglądzie ateistycznym 
może zaakceptować eutanazję. Żadna religia nie toleruje tego rodzaju manipulacji 
ludzkim życiem. W świetle wiary każda eutanazja jest złem i religia nie może 
godzić się na tego rodzaju zabójstwa. (…) W Polsce, według najnowszych badań 
CBOS, ponad połowa społeczeństwa opowiada się za eutanazją”37.

Inne wypowiedzi polityków zamieszczane w katolickiej prasie zawierają tre-
ści – których dla pełności prezentowanego tematu nie sposób pominąć – odno-
szące się do zagrożeń rodziny wynikających z niedostatku materialnego. Stąd też 

34 Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium Vitae” o wartości i nienaruszalności życia 
ludzkiego (25 marca 1995), nr 11.

35 Por. M. Jurek, Konstytucyjne prawo …, dz. cyt., s. 28.
36 Belgia: eutanazja dzieci, http://www.idziemy.com.pl/polityka/belgia-eutanazja-

-dzieci, dostęp: 12.04.2014: „Belgijski Senat zgodził się 12 grudnia [2013 r.] na eutanazję 
chorych dzieci. (…) Eutanazja w Belgii jest legalna od 2002 r., o ile dotyczy nieuleczalnie 
chorych dorosłych, świadomie wyrażających „dobrowolną, przemyślaną i ponawianą” 
prośbę w tej sprawie. Obecna nowelizacja umożliwi eutanazję nieuleczalnie chorych nie-
pełnoletnich, których poczytalność będzie stwierdzona przez psychologa lub psychiatrę 
dziecięcego. Będzie możliwa w terminalnej fazie choroby, w przypadku nieznośnych 
cierpień fizycznych, a także za zgodą obojga rodziców”.

37 I. Galińska, Manipulacje śmiercią, „Niedziela” 8 (2014), s. 48. „Tylko człowiek o zde-
cydowanym światopoglądzie ateistycznym może zaakceptować eutanazję. Żadna religia 
nie toleruje tego rodzaju manipulacji ludzkim życiem. W świetle wiary każda eutanazja 
jest złem i religia nie może godzić się na tego rodzaju zabójstwa. (…) W Polsce, według 
najnowszych badań CBOS, ponad połowa społeczeństwa opowiada się za eutanazją” (s. 
49).
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przykładem troski o prawidłowe funkcjonowanie tej wspólnoty jest podpisanie 
przez prezydenta RP «Karty rodzin wielodzietnych» w Opolu – województwie, 
w którym przyrost naturalny jest jednym z najmniejszych w kraju. Niemniej 
jednak, jak ocenia abp Józef Michalik, wprowadzenie takiego rozwiązania „to 
tylko medialny gest, piarowskie działanie, bo – z drugiej strony – minister Nowak 
nie chce się zgodzić na 37-procentową zniżkę na przejazdy kolejowe dla dzieci 
z rodzin wielodzietnych. Potrzebna jest zmiana mentalności, ale i dalekowzroczna 
polityka prorodzinna, bo Polacy chyba nie są wrogami dzietności, czego przykład 
mamy wśród polskich rodzin na emigracji, w których przychodzi na świat wiele 
dzieci. Mają tam zapewnione godziwe warunki dla rozwoju rodziny; na przykład 
w Kanadzie nie można zwolnić z pracy matki, która ma troje dzieci. U nas już 
sama brzemienność staje się problemem. Nierzadkie są przypadki, że lęk przed 
wyrzuceniem z pracy sprawia, iż kobiety nie mogą zajść w ciążę. To fakty, które 
ujawniają niektóre media zatroskane o przyszłość naszego narodu”38. Przykładem 
potwierdzającym konieczność finansowej pomocy rodzinie jest protest w Sejmie 
rodziców dzieci niepełnosprawnych z żądaniami podniesienia wysokości świad-
czeń pielęgnacyjnych. Prasa katolicka dokładnie informowała o stanowisku po-
lityków w tej kwestii39.

Konsekwencje dotykającego rodziny braku środków materialnych pokazują sta-
tystyki, z których wyraźnie wynika, że w Polsce rodzi się bardzo mało dzieci. Brak 
mieszkań i brak miejsc pracy znacząco wpływają na podejmowane przez małżon-
ków decyzje dotyczące posiadania potomstwa. „Warto przeanalizować fakty. Otóż 
w statystykach, które ujmują 220 państw, Polki znajdują się na 209. miejscu pod 
względem liczby rodzonych dzieci. W jakimś stopniu jest to problem kulturowy. 
Konsekwencja zderzenia modelu cywilizacyjnego, który przyszedł z Zachodu, 
i odrzucenia modelu tradycyjnej rodziny, ale także konsekwencja kompletnego 
zaniechania prowadzenia polityki prorodzinnej przez państwo, na przykład doty-
czącej budownictwa mieszkaniowego. (…) Dlaczego Polki w Londynie rodzą więcej 
niż inne nacje? Bo mają tam inne warunki niż w kraju”40. Ukazana sytuacja zmusiła 

38 J. Michalik, Polityka to wielka sztuka dla mistrzów, „Niedziela” 24 (2013), s. 14.
39 O godną niepełnosprawność, „Idziemy” 13 (2014), s. 13.
40 Potrzebujemy jedności. O rozłamie w PiS oraz miejscu Polski w Europie z preze-

sem Jarosławem Kaczyńskim rozmawia Andrzej Grajewski, „Gość Niedzielny” 49 (2011), 
s. 28. O kryzysie demograficznym pisano w katolickiej prasie już w 2005 roku. O sposobie 
rozwiązania tego problemu mówił wówczas premier Kazimierz Marcinkiewicz: „Nasz 
program jest w całości odpowiedzią na kryzys demograficzny. Podstawowym elementem są 
działania skierowane do obecnych dwudziestolatków. Dla dziesięciu milionów Polaków to 
program otwarcia nowych zawodów, dotychczas zamkniętych, np. zawodów prawniczych 
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wielu polityków do skierowania pod adresem premiera konkretnego zarzutu: „Nie 
można natomiast udawać, że nie widzi się kryzysu demograficznego. Tego, że 
w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, już dłużej ukrywać się nie da. Ale środki, 
jakie premier zaproponował – Karta Wielkiej Rodziny, czyli ulgi do muzeów i na 
baseny – to polityka dobra na poziomie powiatowego miasta, a nie rządu. (…) Co 
więcej dla rodzin zrobi rząd? Wiemy, co już zrobił. „Niewielka” podwyżka VAT 
spowodowała, że rodzina wychowująca dwójkę dzieci tylko z tytułu ich wychowa-
nia zapłaciła przez ostatnie trzy lata kilkaset złotych dodatkowych podatków”41.

Tak wyglądająca codzienność polskiej rodziny, znaczona różnymi rozmiarami 
biedy materialnej, skłoniła Marka Jurka – i przynagliła polityka – do podania 
rozwiązania broniącego tej wspólnoty: „Oni – rządowe i pozarządowe środowiska 
liberalne i lewicowe – chcą likwidacji złotego, my chcemy własną walutę zacho-
wać, bo widzimy w niej instrument polskiej konkurencyjności potrzebny tym 
bardziej, że działamy na otwartym wspólnym rynku. I jest to dla nas instrument 
ochronny poziomu życia polskich rodzin, ponieważ wprowadzenie euro wszędzie 
powodowało wzrost cen i kosztów utrzymania”42.

Apele o wprowadzenie i realizowanie polityki prorodzinnej pojawiają się na 
stronach katolickiej prasy wyjątkowo często. Jednym z przejawów jej wdrożenia 
jest okazywanie pomocy finansowej oraz zastosowanie takich rozwiązań podat-
kowych i prawnych, dzięki którym rodzina odzyskiwać będzie należne jej miej-
sce w społeczeństwie43. Przykładem potwierdzającym nie tylko pilną potrzebę 
urzeczywistnienia tego pomysłu, lecz także kontrolowanie, czy przeznaczane 
dla potrzebujących pieniądze trafiają do właściwych osób jest zamieszczona na 
stronach „Gościa Niedzielnego” wypowiedź: „Okazuje się, że większość tych 
pieniędzy trafia do ludzi, którzy takiej pomocy nie potrzebują. Podam prosty 
przykład mam dwójkę dzieci i w związku z tym wykorzystuję dwie ulgi podat-
kowe. Wykorzystuję je, bo mam jako rektor uczelni wysokie dochody. Kasjerka 
z Biedronki z dwójką dzieci tych ulg nie wykorzysta, bo jej dochody są tak małe, 

czy kariery naukowej. Po wtóre napędzanie gospodarki i zachęta do tworzenia miejsc 
pracy. I po trzecie program mieszkaniowy, który da młodym szansę szybko budować 
dzięki tanim kredytom. Do tego: wydłużone urlopy macierzyńskie, dodatki przy urodzeniu 
dziecka, program edukacji. Nasz program zakłada starania wobec rodziny od przedszkola 
do emerytury” (Nie chcę czuć się bezkarny. Z premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem 
rozmawiają Andrzej Grajewski i Sebastian Musioł, http://gosc.pl/doc/808846.Nie-chce-
czuc-sie-bezkarny/3, dostęp: 5.05.2014).

41 M. Jurek, Migracja z rzeczywistości, „Idziemy” 3 (2014), s. 22.
42 Tenże, Europejskie rozdroże, „Idziemy” 5 (2014), s. 5.
43 Por. Becikowe to nie wszystko …, dz. cyt.
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że nie ma od czego tej ulgi odliczyć. Innymi słowy, państwo mnie daje pieniądze, 
a bardziej potrzebującej kobiecie nie. To jej przydałyby się te pieniądze, a nie 
mnie. Tak jest ze wszystkim”44.

W tym miejscu prezentacji zagadnienia troski o rodzinę w katolickim prze-
kazie prasowym trzeba zaznaczyć, że znalezienie rozwiązania ważnego dla niej 
problemu jak najskuteczniejszego niesienia pomocy materialnej z pewnością nie 
należy do najłatwiejszych. Finansowe wsparcie, o jakim mowa, często łączone 
jest z polityką społeczną. Niesienie takiego rodzaju pomocy negatywnie ocenia 
Paweł Kowal – europoseł i lider partii Polska Jest Najważniejsza. Swoje zdanie 
uzasadniał w następujący sposób: „Musimy oddzielić politykę społeczną od poli-
tyki na rzecz rodziny. Od czasów Jacka Kuronia przyjęto lewicowy paradygmat, 
w którym polityka na rzecz rodziny jest częścią polityki społecznej. Czyli np. 
matka trójki dzieci chodzi do opieki społecznej z kwitkami za buty i książki i prosi 
o zwrot kosztów, tak jakby samo posiadanie dzieci było patologią. Nowa polityka 
na rzecz rodziny musi opierać się na przekonaniu, że rodzina jest racjonalna eko-
nomicznie. I pieniądze, które są w budżecie, muszą być do jej dyspozycji, a nie 
wydawane z łaski urzędników czy posłów. (…) W czasie debat z politykami padał 
często argument – rodzice to przepiją. Wtedy zrozumiałem, na czym polega istota 
rzeczy: rodzina jest podejrzana. Uważa się, że rodzina jest na tyle niedojrzała i na 
tyle niepewna, że nie potrafi sensownie wydać 400 zł. To jest pogląd szaleńców. 
Gdyby rodzina miała naturalną skłonność do patologii, to nie istniałby świat”45.

Przedstawiane w katolickiej prasie wypowiedzi polityków często tworzą mo-
zaikę złożoną z przeciwstawnych sobie (bądź uzupełniających się) poglądów na 
dyskutowany temat, na przykład dotyczący życia rodziny i wychowania w niej 
młodego pokolenia. Katolickim redaktorom nie umknęło uwadze wystąpienie 
w Sejmie (29 stycznia 2014 r.) Wandy Nowickiej na temat świeckiego charakteru 
szkoły. Wicemarszałek Sejmu nie tylko wyraziła opinię, że wprowadzenie do 
klas szkolnych nauczania religii było wielką pomyłką, lecz także, że „odbyło 
się z bardzo poważnym naruszeniem konstytucji polskiej”46. Co więcej, mówiąc 
o przyszłości kształcenia dzieci i młodzieży, wskazała na potrzebę wycofania 
nauczania religii w szkole. Odpowiedzią na takie zarzuty była ocena ks. prof. 
Józefa Krukowskiego – eksperta prawa konkordatowego i wyznaniowego, znawcy 
stosunków państwo-Kościół, w której – odnosząc się do słów Nowickiej – wyraźnie 

44 Za kryzys płacą biedni, „Gość Niedzielny” 35 (2011), s. 31.
45 W Polsce są pieniądze. O właściwej polityce prorodzinnej, węgierskim przykładzie 

i pożytkach z Unii Europejskiej z Pawłem Kowalem, europosłem i liderem PJN, rozmawia 
Jacek Dziedzina, „Gość Niedzielny” 38 (2011), s. 28-29.

46 KAI, Ignorancja Wandy Nowickiej, „Idziemy” 6 (2014), s. 27.
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wskazał na postawę całkowitej ignorancji odnośnie do zapisów obowiązującej 
konstytucji.

W analizowanej kwestii nauczania religii można dopowiedzieć, że coraz wy-
raźniej widoczna jest potrzeba dokładniejszego zaznajamiania uczniów z katolicką 
nauką społeczną. Takie tematy lekcji z pewnością z czasem coraz skuteczniej 
podnosiłyby jakość publicznej debaty młodego pokolenia o codziennym życiu 
społeczeństwa, między innymi małżeństwa i rodziny47. W opinii polityków, ta 
właśnie część nauki Kościoła jest dziś coraz bardziej zapominana i zarzucana. 
Taka też jest przyczyna błędnej oceny, wyrażanej w słowie i w działaniu, poczynań 
sprawujących władzę państwową48.

Podjęty powyżej aspekt edukacji szkolnej uzupełnia projekt ustawy „Stop 
Pedofilii”, który złożony został do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz. Stanowi go 
propozycja dodania do kodeksu karnego zapisu mówiącego o tym, aby karze 
podlegał ten, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez ma-
łoletnich (poniżej 15 roku życia) praktyk seksualnych lub dostarcza im środków 
ułatwiających podejmowanie takich czynności49. Warto w tym miejscu dodać, że 
w szeroko rozumiane dzieło ochrony nieletnich nieustannie angażuje się Kościół, 
czego przykładem jest utworzenie Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich. 
W skład tej ośmioosobowej grupy wchodzi, powołana przez papieża Franciszka, 
Hanna Suchocka – polityk i była premier polskiego rządu. Członkowie tej komisji, 
podczas ich pierwszego spotkania (w dniach 1-3 maja 2014 r.), określili zakres 
swojej działalności w następujący sposób: „Będziemy proponować inicjatywy, by 
zachęcić do podejmowania na całym świecie odpowiedzialności lokalnej, a także 
do wzajemnego dzielenia się «najlepszymi praktykami» stosowanymi w zakresie 
ochrony małoletnich, takimi jak: szkolenia, edukacja, formacja i odpowiedzialność 
wobec nadużyć”50.

47 Jesteśmy złotym środkiem. O możliwym składzie przyszłego parlamentu i rządo-
wych koalicjach z wicepremierem, ministrem gospodarki i prezesem PSL-u, Waldemarem 
Pawlakiem rozmawia Tomasz Rożek, „Gość Niedzielny” 38 (2011), s. 33.

48 Jaka Polska po Tusku? O potrzebie zrównoważonego rozwoju, konieczności kontr-
rewolucji w polityce oświatowej, historycznej oraz kulturalnej z Janem Dziedziczakiem 
rozmawia Wiesława Lewandowska, „Niedziela” 5 (2014), s. 39: „Nasz program nie bazuje 
ani na liberalizmie, ani – co się często nam zarzuca – na socjalizmie, lecz na katolickiej 
nauce społecznej – dziś, niestety, zapomnianej, zarzuconej”.

49 Por. M. Odrobińska, Pedofile u bram, „Idziemy” 13 (2014), s. 14.
50 kg (KAI/RV) / Watykan, Watykan: pierwsze posiedzenie Papieskiej Komisji ds. 

Ochrony Nieletnich, http://www.idziemy.pl/spoleczenstwo/watykan-pierwsze-posiedzenie-
-papieskiej-komisji-ds-ochrony-nieletnich, dostęp: 5.05.2014; por. Ochrona nieletnich 
priorytetem Kościoła, „Idziemy” 13 (2014), s. 5.
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Zakończenie

Podsumowanie podanych powyżej przykładów – pochodzących z segmentu 
katolickiej prasy – wypowiedzi polityków na temat małżeństwa i rodziny warto 
rozpocząć od przywołania słów papieża Franciszka o spoczywającym na wiernych 
obowiązku angażowania się w życie polityczne. Jedynie aktywny udział w życiu 
społecznym stanowi skuteczny sposób walki o, zgodny z zamysłem Boga, poziom 
codziennego życia człowieka51. Ukazywane w przekazie medialnym aspekty życia 
małżeńskiego i rodzinnego mogą z pewnością zachęcać wiernych do tego, aby 
przypomniane przez Ojca Świętego, obowiązujące ich zadanie wypełniali gorliwie.

Ułatwienie wykonania papieskiego polecenia stanowić może lektura głosu 
polityków. Stanowi on drogę, na której czytelnicy nie tylko mogą poznać warto-
ści, według których politycy urządzają świat, lecz także uczą się odpowiadać na 
wartości niezgodne z ich – ukształtowanym według katolickiej nauki społecznej – 
sumieniem. Polityka bowiem nigdy nie może być postrzegana jako gra medialna, 
lecz ma służyć społeczeństwu przez poszanowanie, zawartych w nauce Kościoła, 
chrześcijańskich wartości. Będąc realizowanym przez władzę publiczną i organiza-
cje pozarządowe zespołem działań na rzecz zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania 
problemów społecznych albo przyczynia się do umocnienia i rozwoju małżeństwa 
i rodziny, albo wspólnoty te rozbija i duchowo zubaża.

„W polityce – jak tłumaczy Marek Jurek – zawsze najpierw trzeba ocenić sytua-
cję i otwarcie przedstawić ją społeczeństwu, bo „urzędowy optymizm”, ukrywanie 
prawdy to pierwszy krok do rezygnacji z koniecznych działań. Następnie trzeba 
jasno zdefiniować cele i wskazywać rozwiązania, dzięki którym można te cele 
osiągnąć. Samo przekonanie ludzi, że jest źle, oburzenie, nawet poruszenie wybor-
cze – to wszystko za mało; kto zatrzymuje się w tym miejscu, zastępuje iluzją rze-
czywistą politykę. Polskę i Europę trzeba zmieniać naprawdę. Negacja cywilizacji 
życia i praw rodziny to podważanie samych podstaw naszej przyszłości. I dlatego 
tak ważna jest prawdziwa, a nie pozorna, polityka”52. Co więcej, kiedy w polityce 
(i przekazie medialnym) zabraknie głosu chrześcijan, wtedy jedynymi treściami 
docierającymi do społeczeństwa będą takie, których autorzy nie liczą się z nauką 
Chrystusa i odrzucają Jego przykazania. W takiej sytuacji nasz świat urządzać 
będą liberałowie. Nie można też zapominać, że na przeżywane przez człowieka 
codzienne chwile nierzadko mają wpływ toczące się w gronie polityków dyskusje 

51 Por. Nam jest trudniej. O wartościach, moralności, młodych politykach i wizerunku 
polskiej konserwatywnej prawicy z posłem Janem Dziedziczakiem rozmawia Wiesława 
Lewandowska, „Niedziela” 39 (2013), s. 33.

52 M. Jurek, Prawda i polityka, „Idziemy” 14 (2014), s. 22.
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i podejmowane przez nich decyzje odnośnie do życia społeczeństwa. Przekonuje 
o tym świadectwo abp. Marka Jędraszewskiego: „Przeglądałem prasę katolicką 
ostatnich miesięcy. Ukazało się w niej wiele artykułów na ten temat. Dzięki temu 
do społeczeństwa zaczęła powoli docierać świadomość zagrożeń związanych z tą 
ideologią [gender]. Rodzice zaczęli bardziej interesować się tym, czego uczy się 
ich dzieci (…). Ich jedenastoletnia córka przyszła do domu ze szkoły wzburzona 
i zagubiona po tym, jak na lekcji prowadzonej przez bibliotekarkę dowiedziała się 
o problemach życia małżeńskiego przedstawianych na przykładach prawdziwie 
patologicznych homoseksualistów”53.

Każdy człowiek zatem powołany został do tego, aby nieustannie angażować się 
w dzieło urządzania tego świata, w którym żyjemy i za kształt którego jesteśmy 
odpowiedzialni. To zadanie powierzył ludziom Stwórca, nakazując im czynić 
sobie ziemię poddaną. Stąd też zaangażowanie w życie polityczne jest obowiąz-
kiem. W przyjęciu tego zadania i jego realizacji pomóc może choćby przykład 
św. Tomasza More – patrona polityków. W osobie tego angielskiego męczennika, 
żyjącego na przełomie XV i XVI wieku, Kościół przypomina o tym, że człowiek 
nigdy nie powinien zgodzić się na oddzielenie od Boga. Wykonując codzienne 
obowiązki – także te związane z szeroko rozumianym życiem politycznym – nie 
może przestać liczyć się z chrześcijańskimi zasadami moralnymi. Prawość życia 
św. Tomasza i wierność własnemu sumieniu, ukształtowanemu według Ewangelii, 
może dodawać odwagi nie tylko do odrzucania – współcześnie często przyjmo-
wanej – postawy „nieliczącej się z Bogiem poprawności politycznej”, lecz także 
do bezwzględnego dochowywania Jemu wierności.

Fr Paweł Maciaszek: Care for Marriage and Family in the Words of 
Politicians in the Catholic Press (2005-2014)

In the Catholic press we can find politicians’ words about family and marriage. 
This is the way to fulfill the following tasks: a) the Church has to assess the politics 
and politicians in their moral aspect, and cannot accept the evil, while approving of 
the good sides of the politicians’ work promotes the good; b) the Catholic press sho-
uld help to shape the society according to the Catholic values; c) in the politicians’ 
work it is crucial to remember that his job is to serve the country and the people.

53 Między kryzysem wartości a nihilizmem. O najbardziej palących zagrożeniach kul-
turowych z abp. Markiem Jędraszewskim, metropolitą łódzkim, członkiem watykańskiej 
Kongregacji Edukacji Katolickiej, rozmawia Anna Cichobłazińska, „Niedziela” 8 (2014), 
s. 21.
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The article presents the politicians’ words related to the following aspects of 
the marriage and family life: the need to defend the real concept of the marriage 
between a man and a woman; same-sex marriages seen as a contradiction to the 
natural law; the gender ideology treated as a threat to the constitutional norms 
of forming a marriage; the need for every Christian to engage in the defense of 
marriage and family; objection against abortion and euthanasia; the poverty-related 
threats to the family; the need to introduce the pro-family policy; the religious 
upbringing and the religious education at schools.

The conclusion leads to the truth that in politics it is necessary to assess the 
situation first and then to present it openly to society. Hiding the truth is the first 
step to neglecting the real tasks of the Church. If the politics and the media lack the 
Christian voice, then the only thing that is left for the viewers and listeners is the vo-
ice of those who do not care about the Catholic values and Christ’s commandments.

Keywords: Marriage, Family, Catholic Press, Politics.


