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 Przekazujemy do Waszych rąk „Radość czystej miłości”. Jest 
to wydanie specjalne „Miłujcie się!”, które w formie 48 stronicowej 
broszury będziemy drukować raz w roku. Pragniemy poinformować na-
szych nowych czytelników, że „Miłujcie się!” jest katolickim dwumiesięcz-
nikiem, wychodzącym pięć razy w ciągu roku, którego nakład wzrósł w 
ciągu ostatnich 10 lat z 2 tys. do 240 tys.egzemplarzy. Czasopismo to 
spotyka się z żywym oddźwiękiem, widocznym w obfitej korespondencji i 
bezinteresownej ofiarności czytelników i kolporterów. Dzięki niej można 
dużą część nakładu wysyłać darmowo do najbiedniejszych czytelników w 
Polsce i w krajach byłego ZSRR. Wyszły już 4 numery rosyjskojęzycznej 
wersji „Liubitie Drug Druga”, ostatni w nakładzie 220 tys. egzemplarzy. 
Czasopismo wysyłane jest bezpłatnie do środowisk katolickich na Wscho-
dzie. Czytają je nie tylko katolicy, ale i prawosławni, muzułmanie, a 
nawet niewierzący. Otrzymujemy liczne świadectwa nawróceń ludzi za-
inspirowanych lekturą naszego pisma. I tak na przykład studentka z 
Kazachstanu, muzułmanka, po lekturze „Liubitie Drug Druga” postano-
wiła przyjąć chrzest. Katechetka prawosławna z Ukrainy napisała: „Kiedy 
przeczytałam je, zdumiałam się mądrością, która była widoczna w każdym 
artykule. Właśnie wtedy nie wiedziałam, jak wyjaśnić dzieciom tematy: 
stosunki seksualne, aborcja. A w tym numerze było akurat to, co po-
trzebne. Wasze czasopismo odpowiada na zapotrzebowania współczesnej 
młodzieży. Jest dynamiczne, prawdziwe”. 

 Listów czytelników do redakcji przychodzi bardzo dużo. Można 
zaryzykować twierdzenie, że czytelnicy współtworzą pismo. Czynią to 
głównie poprzez świadectwa – szczere, autentyczne, mówiące i o życiu w 
grzechu, i o wyzwoleniu dzięki łasce. 

 Piszą głównie ludzie młodzi, nieraz bardzo młodzi, a czytają ich 
rówieśnicy, odnajdując w świadectwach własne problemy, przykłady wyj-
ścia z grzechów i uzależnień, powrotu do Boga lub wręcz odkrycia Jego 
miłości do człowieka, zachętę, by samemu spróbować odmienić swoje 
życie, pogłębić wiarę. Piszą młodzi czytelnicy: „Już sześć lat trwa moja 
znajomość z Wami, którzy tworzycie «Miłujcie się!» i chcę przyznać, że 
jest to najlepsza znajomość w moim życiu. Pozwólcie nazwać Was moimi 
przyjaciółmi, bo tylko przyjacielowi zależy, aby druga osoba stawała 
się lepsza. Dziękuję Bogu i Wam, że jesteście. Myślę, że bez Waszych 
słów, nauk, bez Waszego wsparcia, byłabym nikim” (Tomasz); „We współ-
czesnych, materialistyczno-konsumpcyjno-bezideowych czasach, Wasze 
pismo jest odtrutką i ostoją dla wahającej się, zagubionej młodzieży” 
(Jola); «Miłujcie się!» cenię za odwagę tematów, nie trucie, nie ględze-
nie, ale niespotykaną trzeźwość i siłę przekonania w ideały katolickie, 
zwłaszcza czystość” (Damian).

 Pragniemy poinformować, że pismo utrzymuje się z dobro-
wolnych ofiar czytelników. Koszty wydania i wysyłki jednego numeru 
wynoszą około 3 zł. Gdyby ktoś nie mógł złożyć żadnej ofiary, wtedy cza-
sopismo wysyłamy za darmo z prośbą o modlitwę w intencji Redakcji. 
Czekamy na Wasze listy i świadectwa. Zapraszamy do stałej prenumeraty 
„Miłujcie się!” i włączenia się w duchową wspólnotę czytelników naszego 
pisma. Stałym prenumeratorom przypominamy, że „Radość Czystej Mi-
łości” będziemy wysyłać do nich tylko na wyraźne życzenie i prośbę. 
Pamiętamy o Was wszystkich w codziennej modlitwie i polecamy się 
Waszej pamięci. 

Ks. M. Piotrowski TChr z Zespołem Redakcyjnym
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est 2:00 nad ranem, jesienna noc. Moja 
poduszka jest wilgotna, a tusz do rzęs, 
z taką uwagą nakładany, aby zrobić na 
Tobie wrażenie, rozmazał się na nosie i 

policzkach. Piszą, że jest wodoodporny, ale oka-
zuje się, że czasami niewystarczająco na życiowe 
załamania... Kiedy godzinę temu odjechałeś ura-
żony w swojej „męskiej” dumie, uświadomiłam 
sobie, że wszystko skończone. Wprawdzie nie po-
wiedziałeś tego, ale wiem, że więcej nie zadzwo-
nisz. „Okazałem dosyć cierpliwości – usłyszałam 
– trzy miesiące to wystarczająco długo”. Jasne! 
Chodzić aż trzy miesiące z dziewczyną, która do 
ślubu chce pozostać dziewicą! Dziewica i roc-
kowy piosenkarz! Taka kombinacja to nieporo-
zumienie. Przynajmniej byłeś na tyle miły, że 
zechciałeś być ze mną przez te trzy miesiące. Inni 
stawiają swoje żądania dużo wcześniej.
Nie myśl, że będę do końca życia bez chłopaka. 
Jest sporo takich, którzy zechcą chodzić z dziewczyną z 
zasadami, choć może nie są to takie supergwiazdy jak 
Ty. Nie szkodzi. Przynajmniej będę wiedziała, że są ze 
mną dla mnie samej, a nie dla seksu.
Ponieważ jesteś przystojny, inteligentny, dow-
cipny i jeszcze na dodatek nieźle śpiewasz, ocze-
kujesz, że każda zgodzi się na wszystko, co 
zechcesz. Rzeczywiście, mam wiele takich przy-
jaciółek. Może spotkasz jeszcze niejedną z nich... 
Dlaczego nie ja?... Kiedy siedzieliśmy obok 
siebie ostatniego wieczoru, a Ty z gniewem pa-
trzyłeś na mnie, wszystkie argumenty gdzieś mi 
uleciały. Mam jednak powody. Powiedziałbyś, 
że są idiotyczne, i w tej chwili ja też myślę 
chyba trochę podobnie. Ale być może jutro 
staną się one dla mnie na nowo ważne.

Zapytałeś, czy to dlatego, że jestem wierząca. Nie jestem 
święta, ale nie zrezygnuję ze swojej wiary. Wiele znaczy dla 
mnie. Wierzę w Boga i ta wiara daje mojemu życiu jakąś 
zdrową perspektywę. Chcę również być praktykująca, ale dla 
Ciebie, ponieważ nie wierzysz, Kościół to relikt przeszłości. 
Po prostu nic nie rozumiesz!

A jakie są skutki tzw. „wolnej miłości”? Szczerze mówiąc, 
nie podoba mi się to, co dostrzegam. Gdybym, patrząc na 
starszych znajomych czy krewnych, mogła z przekonaniem po-
wiedzieć: „Nic im to nie zaszkodziło, są i tak szczęśliwi”, kto 
wie, może i zmieniłabym zdanie. Ale to nie jest tak. Dostrzegam u 
tych ludzi wielki brak szczęścia, nawet cierpienie, często przeżyli 
jakiś osobisty dramat, ponieśli życiową klęskę.

Moja starsza o rok siostra żyła ze swoim chłopakiem przez 12 
miesięcy. Potem wszystko się rozpadło, głównie z jego powodu. 
Była tak zraniona! Wiele razy ostrzegała mnie, bym nie dała się 
wciągnąć w podobną sytuację. Nie musiała mnie ostrzegać. Wie-
działam dobrze, co przeżyła. I nawet nie była w ciąży. Nie wy-
obrażam sobie, co by się działo, gdyby zaszła w ciążę. W końcu 
zostałaby pewnie „matką samotnie wychowującą dziecko”. Mało 
kusząca perspektywa! Nie wyszła jeszcze za mąż. Wydaje mi się, 
że to doświadczenie tak głęboko ją zraniło, że w jakiś sposób 
nawet wypaczyło jej nastawienie do małżeństwa.

Jakie jeszcze powody przychodzą mi do głowy? Nasze pokolenie 
widzi konsekwencje przygodnych miłostek: choroby, wśród nich AIDS, 

różne komplikacje ginekologiczne, wszystkie konsekwencje przerywa-
nia ciąży, utrata ideałów, utrata wiary, utrata radości życia.

Jest jeszcze jeden powód, mój przystojny Przyjacielu, dla które-
go chciałabym do ślubu pozostać dziewicą. To, co miało się rozpo-
cząć dzisiaj, byłoby luźnym związkiem, „chodzeniem ze sobą” bez 
zobowiązań. Jak długo by to trwało? Pół roku, rok? Ale nie zawsze, 
to pewne. Ani ja, ani Ty nie jesteśmy gotowi do małżeństwa. Dwie 
z moich przyjaciółek żyją w ten sposób. Jest to znowu początek łań-
cuchowej reakcji. Kiedy te związki rozpadną się, przejdą do łóżka 
kogoś innego. Słyszy się czasami, że dziewczyna po pierwszych do-
świadczeniach żałuje tego i potem żyje w czystości, ale to rzadkie 
przypadki. Gdyby stało się to teraz, kiedy mam 18 lat, z ilu męż-
czyznami spałabym do spotkania tego, za którego wyjdę za mąż? 
Nie chcę być dla nikogo „tymczasową partnerką”. Oddam się je-
dynie temu mężczyźnie, z którym będę żyła już do końca życia. 
Nie będzie to półroczne spotykanie się głównie dla seksu, ale 
trwający całe życie odpowiedzialny związek. Będę kochać i będę 
kochana bez rozmieniania się na drobne!

Już 3:00. Czuję się lepiej. Powinnam Ci była wszystko to powie-
dzieć ostatniego wieczoru. Ale teraz, kiedy jeszcze raz wszystko prze-
myślałam, lepiej poradzę sobie z tym rozstaniem. Czy zobaczymy się 
na imprezie u Marty? Kto będzie trzymał Cię pod rękę? Czy ściśnie 
mi się serce na Wasz widok?.. Chyba tak. Straciłam Cię... Jutro 
pewnie będę miała zapuchnięte od płaczu oczy, ale zachowałam 
szacunek dla samej siebie. Nie, jednak nie przegrałam...

Anna 
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Badania ankietowe wykazały, że tylko 
15% mężczyzn kochało swoje partnerki w 
chwili podejmowania współżycia. Ponad 
80% rozpoczęło je – jak sami przyznają – 
dążąc jedynie do osiągnięcia przyjemno-
ści seksualnej…

A więc to przeważnie nie miłość chce 
przedmałżeńskiego współżycia, ale ego-
istyczne pożądanie, przynajmniej jednej 
ze stron... Co to oznacza? W takim wy-
padku nie traktuje się kobiety jako osoby 
godnej szacunku, ale jak rzecz, której 
można używać dla własnej przyjemno-
ści. Staje się ona w takim układzie swego 
rodzaju zabawką. Najlepiej, jeśli jest 
„seksowna” i zgadza się na wszystko, na 
co on ma ochotę. Mężczyzna chce się nią 
tylko przez jakiś czas bawić. Zupełnie 
zaś nie myśli o małżeństwie czy zało-
żeniu rodziny. Niestety, sporo dziewcząt 
zgadza się na taką rolę, a wzory prezen-
towane przez środki masowego przeka-
zu utwierdzają je jeszcze w przekonaniu, 
że jest to rzecz normalna, że „takie jest 
życie”. 

Dziewczyna na jedną noc? Na dwa ty-
godnie? Dwa miesiące? I w centrum tego 
wszystkiego stoi oczywiście łóżko. Nie, to 
nie dla mnie... To taki sam związek, jak 
między prostytutką i jej klientem. Tylko że 
tam się płaci, a tu nie. Mieć ochotę na 
seks, to trochę za mało. Trzeba mówić 
bardzo stanowczo „nie”. Niektórzy męż-
czyźni uważają, że „nie” kobiety oznacza 
„być może” albo „spróbuj mnie jeszcze 
raz przekonać”. Nie można pozostawiać 
żadnych wątpliwości co do granic związ-
ku. Mężczyzna musi wiedzieć, że nie będzie 
żadnych negocjacji. Jego reakcje są bar-
dzo dobrym wskaźnikiem charakteru. Je-
żeli mimo wszystko jest natarczywy, mam 
do czynienia z egoistą. Lepiej dać sobie od 
razu spokój. Ten problem to tylko wierz-
chołek góry lodowej. (Ola, l. 23)

W okresie dojrzewania dominującym 
mechanizmem zachowania dziewczyny 
jest poszukiwanie akceptacji. Nawiązując 
przyjaźń ze swoim kolegą, nie tyle szuka 
zmysłowej przyjemności, co akceptacji 
siebie. Chce się komuś podobać, pragnie 

Bywa, że młodzi ludzie decydują się na 
podjęcie współżycia seksualnego przed 

zawarciem małżeństwa. „Jaki ma sens za-
chowanie czystości? Czy trzeba czekać?” 

– pytają sami siebie. Różne argumenty za 
przedmałżeńskim seksem podsuwa środo-

wisko rówieśnicze, prasa młodzieżowa, 
telewizja, inne środki masowego przeka-

zu, nawet podręczniki szkolne. 
A oto najbardziej popularne „za”:

• „Miłość uprawnia do rozpoczęcia 
współżycia. Współżycie seksualne to na-

turalne dopełnienie każdej miłości.”

• „Człowiek ma «potrzeby» seksualne, 
które – jak wszystkie inne potrzeby – 
trzeba zaspokajać, byle się tylko «za-

bezpieczyć». Seks to rzecz naturalna.” 

• „Podjęcie współżycia seksualnego 
pomaga w dobrym wyborze współmał-

żonka, bo lepiej się go poznaje.” 

• „Potrzebne jest pewne praktyczne 
wychowanie seksualne. Jeżeli dziew-
czyna wychodzi za mąż, nie mając za 

sobą żadnych doświadczeń, nie powin-
na się spodziewać, że będzie potrafiła 

zadowolić prawdziwego mężczyznę. Po-
dobnie i mężczyzna powinien zatrosz-
czyć się o swoją edukację seksualną, 
aby umieć usatysfakcjonować swoją 
żonę. Narzeczeni powinni też spraw-
dzić, czy są dopasowani seksualnie.”

Przeanalizujmy po kolei powyższe argu-
menty, które na pierwszy rzut oka mogą 
wydawać się całkiem słuszne. W rzeczy-
wistości zaś jest dokładnie odwrotnie, 

niż się twierdzi.

 Przedmałżeńskie współżycie seksualne 
nie jest dopełnieniem miłości. 

Zachowanie czystości uczy miłości.
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uznania, zrozumienia, trochę czułości. Przy 
braku aprobaty ze strony środowiska czy 
rodziny, pragnienie znalezienia kogoś, kto 
da jej poczucie wartości, nasila się. Za-
czyna wtedy robić wszystko, żeby zainte-
resować sobą chłopaka. W końcu, chcąc 
skuteczniej zatrzymać go przy sobie, daje 
mu „dowody miłości”, zwłaszcza jeśli on się 
ich domaga. Godzi się na rolę zabawki sek-
sualnej. Nie znajduje jednak miłości, któ-
rej szukała. Jest używana, a nie kochana.

Przedwczesne doświadczenia seksual-
ne dziewcząt mogą być również motywo-
wane chęcią zwrócenia na siebie uwagi, 
poszukiwaniem wrażeń, ciekawością, wy-
pełnieniem wymagań mody na „nowocze-
sność”, itp. Ale nie do tych celów ma 
służyć współżycie. Nie takie jest jego na-
turalne przeznaczenie. Dlatego doświad-
czenia te, zamiast dawać szczęście, ranią i 
pozostawiają niesmak.

Załóżmy jednak, że chłopak i dziew-
czyna są w sobie rzeczywiście zakochani. 
Czy mogą podjąć współżycie, aby dopełnić 
w ten sposób swoją „miłość”? Doświad-
czenie życiowe uczy, że przedmałżeńskie 
stosunki seksualne zamiast pogłębiać i 
umacniać miłość, powodują jej obumiera-
nie. Dzieje się tak między innymi dlatego, 
że „partnerzy” nie oddają się sobie cał-
kowicie, bo nie czynią tego na zawsze. 
W takim tymczasowym układzie brakuje 
poczucia emocjonalnego bezpieczeństwa i 
zaufania, które są podstawą konstruktyw-
nego związku. Uczucie wstydu czy poczu-
cie winy, strach przed ciążą, wątpliwości 
co do motywów postępowania partnera 
itp., sprawiają, że akt seksualny nie jest 
prawdziwym oddaniem się sobie nawza-
jem, jakiego pragnie natura ludzka. 

Jesteśmy stworzeni do miłości, spełnia-
my się przez nią. Ale miłość to nie sprawa 
kilku minut spędzonych w seksualnej go-
rączce. To sprawa całego życia. Jeżeli jest 
dojrzała, seks przestaje być najważniej-
szy. Najważniejszy jest dla tych, którzy nie 
wiedzą, co to prawdziwa miłość. Współży-
cie bez miłości to zwykła kopulacja. Może 
nawet dawać chwilę przyjemności, choć 
i tak wątpliwej jakości, ale nie szczęście. 
(Barbara, l. 22)

Co to jest miłość...? Czy zakochanie i 
miłość oznaczają to samo...? Oczywiście, 
że nie! Gorące uczucia mogą towarzyszyć 
prawdziwej miłości, ale nie są jej istotą. 
Czyli, można być zakochanym, a jeszcze 
nie kochać. I można kochać, a zupełnie 
nie być zakochanym. 

Wiele jest rodzajów miłości (w języku 
greckim np. istnieją aż cztery słowa na 
wyrażenie tego, co po polsku nazywa się 
jednym – „miłość”). Dzieci kochają swo-
ich rodziców, rodzice – dzieci. Miłuje się 
rodzeństwo. Nauczyciel na swój sposób 
powinien kochać swoich uczniów, lekarz 
– pacjentów, i odwrotnie. Matka Teresa 
z Kalkuty – mówimy – kochała ubogich. 
Mamy nawet miłować naszych nieprzyja-
ciół (oczywiście nie tą samą miłością co 
bliskich, ale jednak miłować).

Wiele jest rodzajów miłości! Wszystkie 
one mają wspólną zasadniczą cechę. Mi-
łość do innych jest przede wszystkim tro-
ską o ich dobro, bezinteresowną, a nawet 
ofiarną służbą dla ich dobra (czyli prze-
ciwieństwem egoizmu). Jest więc czymś 
więcej niż pozytywnym uczuciem, a nawet 
czymś niezależnym od niego. Innymi 
słowy, możemy kochać (tzn. czynić do-
brze innym) nie powodowani pozytywny-
mi uczuciami. Właściwie, dopóki miłość 
nie zostanie sprawdzona przez brak owych 
wzniosłych i gorących uczuć, nie może-
my być pewni, czy rzeczywiście kocha-
my. Uczucia przychodzą, odchodzą, znowu 
przychodzą, miłość po-
zostaje i trwa. 
Kiedy dwoje ludzi 
zawiera małżeństwo, 
przyrzeka sobie miłość 
do końca życia. Skoro 
można miłość obiecać, 
musi być ona wolnym 
wyborem, nie zaś jakąś 
automatyczną, emo-
cjonalną reakcją. 
Gdyby miłość nie była 
wolnym wyborem, w 
czasie ślubu mogliby-
śmy jedynie wyrazić to, 
co czujemy w danej 
chwili, i mieć nadzieję, 
że będzie to trwało. Ślub 
jednak to obietnica, a 
nie przewidywanie.

Ci, którzy współżyją 
przed ślubem, ponieważ 
„czują”, że mają do 
tego prawo, uczą się, 
że przyjemność stoi na 
pierwszym miejscu. To 
prosta droga do zdra-
dy. Małżonkowie muszą 
robić to, co dobre dla 
obu stron, a nie to, na 
co mają aktualnie ocho-

tę. Dobro małżonków i rodziny, z którego 
wynika prawdziwe szczęście, jest ważniej-
sze niż chwila przyjemności. Należy je sta-
wiać na pierwszym miejscu i podporządkować 
mu swoje pragnienia i pożądania. (Robert, l. 
29).

Trzeba dużo pracy nad sobą, aby w 
ogóle stać się dobrym i kochającym czło-
wiekiem, a nie tylko mieć od czasu do 
czasu dobre uczucia. Miłości trzeba się 
uczyć w przeciwieństwie do zakochania, 
które samo się zdarza. Stanie się kochają-
cą osobą zaliczyć można do największych 
życiowych osiągnięć. Wiele młodych mał-
żeństw stwierdza z przerażeniem, że 
szybko „przeminęła ich miłość”. Nie do-
strzegają, że nie nauczyli się jeszcze 
prawdziwie kochać ani innych, ani siebie 
wzajemnie, a to co przeminęło, było tylko 
zakochaniem. 

Zachowanie czystości przedmałżeń-
skiej jest najlepszą szkołą miłości. Młody 
człowiek uczy się w ten sposób przezwy-
ciężać własny egoizm. Dopiero kiedy 
tego się nauczymy, zaczniemy myśleć z 
troską o innych. 



6 7 

Wśród tych, którzy zrezygnowali z 
walki o czystość, nie znajdzie się praw-
dziwie kochających... Wielkie ideały, naj-
szlachetniejsze zasady życia wymagają 
codziennej, żmudnej pracy nad sobą, 
zmagania się ze sobą, samodyscypliny. 
Nie osiąga się ich żyjąc „na luzie”, ale w 
codziennym trudzie, który równocześnie 
przynosi wielką satysfakcję.

Czy słyszeliśmy o tym, by ktoś umarł 
od abstynencji seksualnej, tak jak można 
umrzeć np. z głodu lub pragnienia? Nie-
którzy wprawdzie robią takie wrażenie, 
ale nie trzeba się o nich specjalnie lękać. 
Wielu ludzi z konieczności czy z wyboru 
żyje w pełnej wstrzemięźliwości przez dłu-
gie okresy, a nawet całe życie.

Czy celibat kapłana jest trudniejszy niż 
małżeństwo? Chyba nie. Uważa się, że 
trzeba zrezygnować z wielu rzeczy, aby stać 
się celibatariuszem. Ale trzeba umieć także 

zrezygnować z wielu rzeczy, aby stworzyć 
kochające małżeństwo. Dobre, szczęśliwe, 
kochające się małżeństwo jest trudne. Do-
broć i miłość są trudne i tu, i tu. Mądrość 
i dyscyplina potrzebne są zarówno celi-
batariuszowi jak i małżonkom. Małżonko-
wie, którzy nie potrafią żyć bez seksu, krócej 
czy dłużej, nie stworzą udanego małżeństwa. 
(ks. Jan, l. 26)

Istnieje zasadnicza różnica między sek-
sualnością człowieka a popędem płcio-
wym zwierząt. Niektórzy mają skłonność 
myśleć, że skoro tak samo jak zwierzęta 
jemy, śpimy i oddychamy, to również na 
podobnych zasadach działamy seksualnie. 
Zwierzęta w okresie godowym ślepo idą za 
seksualnym impulsem. Nie mają żadnego 
innego wyboru. Człowiek jest istotą niepo-
równywalnie wyższą, posiadającą wolną 
wolę, zdolną decydować o swoich za-
chowaniach. Nasze zachowania nie są 

dyktowane przez 
naturę, tak jak u 
zwierząt; jeste-
śmy w stanie kon-
trolować je sami 
i jesteśmy za nie 
odpowiedzialni. 
Nie musimy i nie 
powinniśmy iść 
bezwolnie za 
każdym pragnie-
niem seksualnym, 
zwłaszcza wtedy, 
kiedy – jak 
przewidujemy – 
przyniosłoby to 
jakąś szkodę nam 
samym czy komuś 
innemu. Człowiek 
to nie zwierzę! 

S e k s u a l n o ś ć 
odgrywa dużą 
rolę w kształ-
towaniu naszych 
życiowych losów. 
Innymi słowy, 
wiele zależy od 
tego, w jaki 
sposób człowiek 
radzi albo nie 
radzi sobie z wła-
snym popędem 
seksualnym. Ka-

riera angielskiego pisarza Oscara Wilde’a 
jest dobrą tego ilustracją... Był wybitnym 
umysłem. Zdobył najwyższe nagrody w 
dziedzinie literatury i najwyższe akade-
mickie tytuły. Z wyżyn spadł na dno. W 
więzieniu napisał książkę pt. De Profun-
dis. Mówi tam tak o sobie: Bogowie dali 
mi prawie wszystko. Ale pozwoliłem zwieść 
się urokowi bezsensownej, zmysłowej przy-
jemności (…). Zmęczony przebywaniem 
na szczytach, świadomie zszedłem w dół, 
poszukując nowych wrażeń. Przestałem 
zważać na życie innych. Czerpałem przy-
jemność tam, gdzie miałem na to ochotę, 
i szedłem dalej. Zapomniałem, że każde, 
nawet drobne działanie powszedniego dnia, 
umacnia albo osłabia charakter. Dlatego o 
tym, co się robi w zamkniętej izdebce, trze-
ba będzie głośno krzyczeć z dachu domu. 
Przestałem być panem samego siebie. Nie 
byłem już kapitanem swojej duszy i nie 
wiedziałem o tym. Pozwoliłem, aby przy-
jemność zdominowała mnie. Skończyło się 
to dla mnie hańbą. 

Oscar Wilde pisze, że „przestał być 
panem samego siebie”. Innymi słowy, stał 
się uzależniony od bodźców seksualnych 
i przyjemności, które one dają. Uzależnie-
nia seksualne są równie trudne do opano-
wania, jak uzależnienia od alkoholu czy 
narkotyków. Ich skutki są równie tragicz-
ne. Człowiek przestaje być wolny i od-
powiedzialny. Zdany jest teraz na łaskę 
i niełaskę swego uzależnienia. Dokąd go 
poprowadzi? 

To przecież nie osoby wolne i odpowie-
dzialne wykorzystują seksualnie dzieci, 
gwałcą kobiety, korzystają z usług prosty-
tutek, zdradzają nagminnie żony, roznoszą 
choroby weneryczne itd. Takie właśnie są 
niektóre owoce uzależnień seksualnych.

W samych Stanach Zjednoczonych, we-
dług danych organizacji o nazwie „Sex 
and Love Anonymous”, jest kilka milio-
nów osób wymagających leczenia, głównie 
mężczyzn, ponieważ to oni są głównymi 
klientami przemysłu pornograficznego, 
jednego z głównych źródeł uzależnień 
seksualnych. Podstawą leczenia jest za-
chowanie całkowitej wstrzemięźliwości 
seksualnej trwającej nawet kilka lat… 
Wtedy – co ciekawe – okazuje się, że czło-
wiek nie musi działać seksualnie, a taka 
wstrzemięźliwość okazuje się dla niego 
zbawienna...

A oto kilka krótkich świadectw zdro-
wiejących erotomanów na temat ich 
doświadczenia pełnej wstrzemięźliwości 
seksualnej, zaczerpniętych z książki ame-

 Potrzeba czy tylko popęd?
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rykańskiego terapeuty, Patricka Carnesa 
pt. Od nałogu do miłości (Media Rodzina, 
2001): 

Na początku mojej drogi miałem żal, 
że zabrano mi wszystkie seksualne łako-
cie. Dziś jestem bezgranicznie wdzięczny 
za ten długi czas, w którym mogłem rozwi-
jać się i wzrastać... 

Celibat wreszcie sprowadził mnie na 
ziemię; stanęłam na własnych nogach i 
mogłam dojrzeć rzeczywistość. 

Celibat pomógł mi i mojej żonie zoba-
czyć, że jest jeszcze życie poza łóżkiem, że 
prawdziwa bliskość to nie bliskość geni-
talna.

Dopiero w celibacie poczułem się męż-
czyzną.

Pełna wstrzemięźliwość to coś wspa-
niałego. Zacząłem czuć, że moje ciało jest 
naprawdę moje, zacząłem je posiadać.

Celibat dał mi zdolność koncentracji, wy-
zwolił we mnie nowy rodzaj energii.

Dał mi dostęp do uczuć, głęboki wgląd 
w siebie, rozkosz życia i bycia obecną dla 
siebie, dla mojej Siły Wyższej i przyrody.

Zdałem sobie sprawę, że bez seksu 
można żyć dalej i to o wiele lepiej. Dla 
mnie było to wielkie odkrycie.

Celibat otworzył przede mną sferę cu-
downej bliskości z mężem, jakiej nigdy nie 
miałam.

Był (celibat) niezmiernie pomocny. 
Uwolnił mnie. Zobaczyłem jak dobrze 
mogę czuć się bez seksu. Ogromnie zbliży-
łem się do żony.

To była dla mnie jedyna możliwość na-
brania właściwej perspektywy i zobacze-
nia, jak bardzo byłam zniewolona i zatruta 
seksem.

Świadome praktykowanie wstrzemięź-
liwości płciowej ze wzglę-
du na jej dobro spotyka się 
w wielu duchowych i fi-
lozoficznych tradycjach 
zarówno Wschodu 
jak i Zachodu. 

Jeżeli ktoś za-
czyna prowadzić czyste 
życie, zauważa, że me-
dytacja staje się 
nieporównywalnie 
łatwiejsza niż po-
przednio. Z wielką jasnością 
zaczyna rozumieć pisma duchowych mi-
strzów, które dotychczas wydawały mu 
się enigmatyczne. Znajduje w nich nowych 
przyjaciół, nowych braci. Człowiek ożywa, 
czuje w sobie ogień życia. Zaczyna żyć. 

Dopiero teraz widzi, że 
dotąd z ledwością żył, ra-
czej wegetował, niż żył. 
(Marcin, l. 23)
Wiemy z bliższej czy 
dalszej historii, że w 
czasie intensywnej pracy 
twórczej geniusze na róż-
nych polach: pisarze, 
filozofowie, naukowcy, 
politycy powstrzymywa-
li się od małżeńskiego 
współżycia często przez 
długie okresy. Wielu wy-
bitnych ludzi znanych 
było z wybujałego 
temperamentu, np. Geo-
rge Washington, William 
Shakespeare, Enrico Ca-
ruso. Nie stali się jednak 
ofiarami własnej seksual-
ności. Przeciwnie, przez 
tzw. „sublimację”, służy-
ła ich sukcesom, wynio-
sła na szczyty osobistych 
osiągnięć…

Większość młodych 
nie wie nawet, że popęd seksualny może 
być realizowany w sposób daleko ważniej-
szy niż fizyczne zaspokojenie. Marnuje się 
energię, która mogłaby pomnożyć wartość 
wszystkiego, co się robi, znaleźć wyraz w 
każdym działaniu. Nawet dodać ciepła do 
uśmiechu i uścisku dłoni. Zamiast uboga-
cać człowieka, często poniża go, zamiast 
służyć mu, niszczy go. 

Młody człowiek przez zachowanie czy-
stości kierunkuje seksualną energię na inne 

sfery. To tak, jak gdyby centralna siłow-
nia zaczęła przekazywać energię do 
innej linii. Poznaje wtedy radość 

twórczego życia, w porów-
naniu z którą niczym wydaje 

się chwila zmysłowej przy-
jemności, pozostawiająca go 

wyjałowionym i pustym. 
Przestaje myśleć, 

jak najlepiej za-
spokoić swoją 

namiętność. Zaczyna in-
teresować się głębszym zna-
czeniem rzeczy. Pragnie teraz, 

aby partner życia dzielił z nim du-
chowe pokrewieństwo. Nie wystarcza 
mu już proste zaspokojenie instynktów 
przy jego pomocy. (Maciej, l. 20)

Słyszy się czasami opinię, jakoby Sig-
mund Freud uważał wszelkie tłumienie 

popędu seksualnego za szkodliwe. W swo-
ich wykładach twierdził jednak coś wręcz 
przeciwnego: „Uważamy, że cywilizacja 
została zbudowana dzięki ofierze z za-
spokojenia prymitywnych impulsów (…). 
Popęd seksualny należy do najważniej-
szych w tym celu używanych sił. Jest on 
sublimowany, tzn. jego energia kierowana 
jest z seksualnych celów na inne, już nie 
seksualne, a społecznie bardziej cenne”. 

Po siedmiu latach wytrwałych 
badań nad wieloma dawnymi i 
współczesnymi cywilizacjami angielski 
antropolog J. Unwin wymownie udo-
wodnił freudowską tezę mówiącą, że 
osiągnięcia każdej cywilizacji są wyni-
kiem sublimacji popędu seksualnego, 
która opiera się na wstrzemięźliwości.

Unwin rozpoczął swoje badania nad 
tezą Freuda z nadzieją obalenia jej, ale 
wkrótce był zmuszony wyciągnąć wnio-
sek, że zawiera ona kłopotliwą prawdę. 
Najpierw przebadał kilka dawnych kul-
tur – Sumerów, Babilończyków, Asy-
ryjczyków, Persów, Rzymian. Zdumiony 
wyrazistością dowodów przystąpił do 
badania prymitywnych ludów. I wśród 
nich także odkrył ścisły związek po-
między zakresem swobody seksualnej a 
jakością kultury. W książce pt. Sexual Re-
gulations and Cultural Behaviour stwier-
dza, że jakość kultury jakiejkolwiek 
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społeczności zależy od jej psychicznej 
i społecznej energii, a jej ilość z kolei 
od zakresu wstrzemięźliwości seksu-
alnej. „Tak bliski jest ten zwią-
zek, że jeśli tylko znamy 
zasady życia seksualnego 
przyjęte przez daną spo-
łeczność, możemy dokładnie 
przewidzieć formę jej kultury. 
(…) Można udowodnić na dowol-
nym przykładzie i na przestrzeni ca-
łych dziejów świata, że większemu lub 
mniejszemu rozwojowi psychicznemu 
towarzyszy ograniczenie lub poszerze-
nie swobody seksualnej.” 
Uczony stwierdził, że owo po-
większanie czy pomniejszanie „wol-
ności seksualnej” musi trwać trzy 
pokolenia, czyli około 60 lat, aby mieć 
swój kulturowy oddźwięk (to opóźnie-
nie wynika z tego, że społeczeństwo po-
trzebuje czasu, aby nauczyć się nowych 
reguł postępowania). 

Pierwszym skutkiem ograniczenia swo-
body seksualnej do współżycia małżeńskie-

go było wyzwolenie ekspansywnej 
energii. Wewnętrzna żarliwość po-
pychała do badania nowych lądów. 
Ludzie zaczynali patrzeć poza ho-
ryzont, który ich ojcowie uważali 
za granicę świata. Rozszerzał się 
handel, powstawało osadnictwo 
i kolonie na nowych terenach... 
Dobrze znana jest również hi-

storia upadku Cesarstwa 
Rzymskiego. Jak po-

wszechnie wiadomo, 
jego powodem była roz-

wiązłość.
„Najwyższy poziom 

rozwoju kulturalne-
go – zauważa J. 
Unwin – osiągnęły 

te społeczności, które 
pozostały wierne 

swoim seksualnym ogra-
niczeniom, tzn. czystości 

przedmałżeńskiej i wier-
ności małżeńskiej przez naj-
dłuższy czas. W ten sposób 

gromadziły ogromne 
zapasy energii spo-
łecznej, która znaj-
dowała ujście w 
twórczym rozwoju – 
intelektualnym, re-
ligijnym, artystycz-
nym.”

Czystość przed-
małżeńska nie ozna-
cza braku seksualnych 
pragnień. Jest to 
wybór: „Odkładam 
wszelką aktywność 
seksualną aż do 
dnia ślubu”. Nie 
trzeba zbytnio oba-
wiać się słowa 
„tłumienie”. Jest 
ono czasami wręcz 
nieodzowne. Tylko 
wtedy możemy żyć 
razem z innymi, gdy 

nasze instynkty są 
k o n t r o l o w a n e . 
Każdy np. odczuwa 
przynajmniej od 
czasu do czasu 
agresywne impulsy. 
Jak wyglądałoby 
nasze życie społecz-
ne, gdybyśmy uzna-
li, że tłumienie ich 
jest niewskazane?

Młody człowiek dojrzewa do miłości 
tylko wtedy, gdy potrafi utrzymać popęd 
seksualny w ryzach. Ten popęd, niezwy-
kle silny w młodym wieku, może zdomi-
nować go, uzależnić i w ten sposób nie 
pozwolić na pełny, wszechstronny roz-
wój. Ogień jest ciepły i przyjemny, kiedy 
pali się na kominku, ale niszczy, kiedy 
wymknie się spod kontroli. Przykłady 
życia wielu osób pokazują, że dobrze 
kontrolowana seksualność jest dobro-
czyńcą. Kiedy zaś wymknie się spod 
kontroli, staje się okrutnym panem: 
zniewalającym, upokarzającym, nisz-
czącym.

W okresie przedmałżeńskim należy za-
akceptować swoją płciowość, ale także 
uznać konieczność samodyscypliny w tej 
sferze. Całą natomiast swoją uwagę i siły 
skierować na rozwój fizyczny, intelektual-
ny i duchowy. Młodość to czas świadome-
go budowania fundamentu pod całe życie! 
Zwłaszcza zaś warto pielęgnować swoje 
wrodzone talenty, starać się być twórczym, 
stworzyć coś własnego, nowego, ważnego, 
prawdziwie wielkiego w wybranym przez 
siebie polu, czy to będzie nauka, sport, 
sztuka, służba społeczna czy działalność 
religijna. Takie zaangażowanie w twórczą 
pracę czyni życie piękniejszym, szczęśliw-
szym i zapobiega marnowaniu go w bez-
sensownych działaniach. W ten sposób 
dojrzewa się także do szczęśliwego życia 
małżeńskiego.
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Faktem jest, że mężczyzna woli poślu-
bić dziewicę... Załóżmy, że przeprowadzo-
no eksperyment, w którym przedstawiono 
komuś dwie dziewczyny, bliźniaczki. Po-
wiedziano, że ma wybrać sobie którąś z 
nich za żonę i matkę swoich dzieci. Dalej 
poinformowano go, że jedna jest dziewicą, 
a druga w ciągu kilku ostatnich lat miała 
sporo seksualnych przygód. Czy na dzie-
sięciu zapytanych, dziewięciu nie wy-
brałoby za żonę dziewicy?.. Jest takie 
stare, niezmiennie słuszne powiedzenie: 
„Mężczyźni szanują te kobiety, które po-
trafią szanować same siebie”.

Przebywanie z czystą i skromną dziew-
czyną to szczególna radość. Emanuje 
wdziękiem. To się widzi i czuje. Dzie-
wiczość jest atrakcyjna, przyciąga. Smutne 
natomiast, kiedy z dziewczyny emanuje roz-
wiązłość. To też się widzi. (Mateusz, l. 22)

Aby nie zranić kiedyś w przyszłości 
swojego męża, dziewczyna nie może dzi-
siaj zabawiać się z tym czy z tamtym. Po-
dobnie chłopak. I jego przeszłość należy 
do ukochanej osoby, której w tej chwili 
nawet jeszcze nie zna. Miłostki, w które 
się teraz angażują, sprawią ból przyszłemu 
współmałżonkowi. Pragnęliby oni być dumni 
z przeszłości swojego męża (żony). Poza 
tym – co zrozumiałe – nie chcieliby być po-
równywani ze swoimi poprzednikami.

Chciałbym kiedyś móc spojrzeć moim 
dzieciom w oczy i opowiedzieć wszystko 
szczerze o ich matce, i o sobie, ich ojcu. 
Chciałbym im móc powiedzieć, że ich 
matka była w młodości uczciwa, skromna, 
pracowita, pobożna, że kochała swoją ro-
dzinę, że czyniła wiele dobra. Sam staram 
się żyć jak najlepiej, żeby mieć co opowie-
dzieć swoim dzieciom. Na pewno nie oże-
nię się z dziewczyną, która chodzi co dwa 
miesiące z kimś innym, bywa na jakiś po-
dejrzanych „imprezach” i nie wiadomo, 
co tam robi. Jakoś trudno mi wyobrazić 
sobie taką rozmowę: Kochane dzieci, kiedy 
wasza mama była młoda, dosyć często zako-
chiwała się, a potem w łóżku dawała swoim 
ukochanym dowody miłości. (Piotr, l. 20)

Utrata dziewictwa nie zwiększa szans 
na pomyślne małżeństwo! Czasami pro-
wadzi wręcz do rezygnacji z niego z po-
wodu emocjonalnych zranień. Czasami nie 

daje spokoju poczucie winy albo zdoby-
wa się reputację, która rani. Trudno obro-
nić się przed złą reputacją. Trudno żyć w 
środowisku, które myśli: „Ona jest łatwa”. 
Głęboko w sercu wiemy, co jest dobre, a 
co złe.

Zdarza się, że ktoś zostaje wciągnięty w 
małżeństwo, które w innej sytuacji odrzu-
ciłby. Myśli: „Zaszedłem już tak daleko, 
że teraz nie mogę się cofnąć”. Prawdo-
podobieństwo takiego nie chcianego mał-
żeństwa zwiększa się jeszcze w przypadku 
niespodziewanej ciąży.

Okres narzeczeństwa ma służyć wza-
jemnemu poznawaniu siebie – 
nie swoich ciał, ale charakte-
rów, zainteresowań, pragnień, 
dążeń, planów na przyszłość. 
Decyzja, z kim będę przez całe 
życie, jest bardzo ważna i trze-
ba ją budować na solidnych 
podstawach. Wiele małżeństw, 
które później się rozpadły, nie 
doszłoby do skutku, gdyby nie 
było żadnej więzi seksualnej 
między narzeczonymi. Seks 
nie jest podstawą, na której 
można budować związek 
dwojga ludzi, spłaszcza go 
do jednego wymiaru, zamiast 
ubogacać. To czystość otwie-
ra drogę do lepszego poznania 
siebie, głębszych związków 
między narzeczonymi i rozpo-
znania, czy partner jest wła-
ściwym kandydatem na męża 
(żonę).

Rozstanie było dla mnie 
strasznym doświadczeniem. 
Nie mogłam sobie znaleźć 
miejsca. Pracowałam po 16 
godzin na dobę. Wszystko to 
nauczyło mnie mówić „nie”. Potrafię sta-
nowczo powiedzieć: „Nie będzie nic z tych 
rzeczy”. Teraz dopiero poznaję mężczyzn. 
Mogą być dobrymi przyjaciółmi, dlaczego 
zaraz kochankami. Jednego z nich znam 
od trzech lat. Przez pierwsze trzy miesiące 
byłam zakochana i wszystkim opowiada-
łam, że pobierzemy się. Ale potem stwier-
dziliśmy, że będziemy lepsi jako przyjaciele 
niż małżonkowie. Myślę, że wyjdę jeszcze 
za mąż. Na pewno będzie to przemyślana de-
cyzja. Seks w tym przeszkadza. Przestaje się 
jasno widzieć, czy mężczyzna jest tym jedy-

nym, przeznaczonym dla ciebie. (Ewa, l. 28)
Bardzo lubię przebywać z dziewczyna-

mi. Mają coś, czego brakuje mi w męskim 
towarzystwie: ciepło, delikatność, wrażli-
wość, wdzięk. Ale dostrzegam to i potrafię 
się tym cieszyć, tylko kiedy jestem czysty w 
myślach i pragnieniach. Burzy tę harmo-
nię pożądanie, jeśli go szybko nie poskro-
mię. (Andrzej, l. 19)

Niektórym dziewczętom trudno jest po-
wiedzieć stanowczo „nie”. Zawsze jest to 
jednak łatwiejsze niż powiedzieć „tak” i 
ponosić później tego konsekwencje.

Chodzę z Jackiem od 6 miesięcy. 
Chyba rzeczywiście go kocham. Nasze 
pierwsze spotkania były fajne. Planowa-

liśmy je, szliśmy gdzieś, coś robiliśmy. 
Ale potem było coraz więcej nie zapla-
nowanego czasu. Przy każdym spotkaniu 
posuwaliśmy się trochę dalej. Mówi, że 
mnie kocha, ale jego miłość do mnie nie 
jest taka, jak moja do niego. Coraz bar-
dziej jestem zła, kiedy nalega. Zaczynam 
się już nawet bać naszych spotkań, po-
nieważ wiem, że znów będziemy mieli ten 
sam problem. Lubię, kiedy jemy razem 
obiad w szkole. Wtedy możemy po prostu 
porozmawiać i nie trzeba martwić się o 
seks. (Grażyna, l. 17)

 Czystość pomaga w dobrym 
wyborze współmałżonka
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Prawdą jest, że chłop-
cy często wywierają 
presję na dziewczęta, 
depcząc ich przekonania 
i ideały. Zasypują je ar-
gumentami, na które nie 
zawsze łatwo odpowie-
dzieć, oskarżają o ozię-
błość, brak miłości albo 
zahamowania. I za to na-
leży obwiniać chłopaka. 
Jest egoistyczny, nie sza-
nuje swojej dziewczyny. 
Ale czy nie należy obwi-
niać także dziewcząt za 
dopuszczanie do takiego 
traktowania? Ile z nich 
tłumi swoje przekonania, 
aby tylko zadowolić swo-
jego chłopaka? 
W ten sposób sprawiają 
wrażenie, że nie mają war-
tości i zasad godnych sza-
cunku. Czy chłopak będzie 
wiedział, że dziewczyna po-
siada jakieś głębokie prze-
konania, jeżeli ona nie 
domaga się, żeby je sza-
nował? Czy w ten sposób 
przygotowuje go do tego, 
by później w małżeństwie 

szanował jej uczucia i war-
tości? Czy należy się spo-
dziewać, że młody człowiek, 
który przyzwyczaił się do 
otrzymania tego, co chce, 
zmieni swoje nastawienie po 
ślubie? Dziewczyna, ulegając 
swojemu chłopakowi przed 
ślubem, wyrządza krzywdę 
i jemu (uczy go egoizmu), i 
sobie (ponieważ będzie cier-
piała przez ten egoizm).

Przedmałżeńskie do-
świadczenia seksualne są 
przeszkodą do udanego 
współżycia seksualnego w 
małżeństwie... Przede 
wszystkim należy się liczyć 
z tym, że warunki, w ja-
kich przebiega przedmał-
żeński związek, nie będą 
zadowalające. Co gorsza, 
lęki (przed ciążą, porzuce-
niem itp.), poczucie winy, 

inne negatywne emocje są trwale kojarzo-
ne ze współżyciem i przenoszone później 
na sytuację małżeńską. (Zwłaszcza prze-
życia towarzyszące pierwszym kontaktom 
seksualnym mocno „wdrukowują się” w 
psychikę).

Po drugie, partnerzy uczą się fałszywej 
koncepcji współżycia, ponieważ nie reali-
zują jego właściwego, naturalnego celu i 
to także zaważy na jakości późniejszego 
współżycia.... Jaki jest ów cel? Czemu ma 
służyć współżycie seksualne? Czy to jest 
tylko niewyczerpane źródło przyjemno-
ści, jak bezustannie wmawia nam popular-
na kultura?.. Obok prokreacji, celem aktu 
seksualnego jest obdarowanie sobą dru-
giej osoby. Ma to być akt jednoczenia 
pragnień, zamiarów, celów, myśli, stapia-
nie się nie tylko ciał, ale przede wszyst-
kim dusz. Ma to być głęboki akt złączenia 
swego życia z życiem małżonka, zawie-
rzenia siebie, oddania siebie współmałżon-
kowi. Może być takim tylko wtedy, jeżeli 
jest darem z siebie na całe życie, na za-
wsze. 

Przedmałżeńskie współżycie nie speł-
nia tego warunku. Narzeczeni nie są jesz-
cze małżonkami i mogą w każdej chwili, 
choćby na dzień przed ślubem, bez żad-
nych konsekwencji i zobowiązań rozstać 
się. Nikt nie broni ich związku. Powie-
dzielibyśmy w takim przypadku: „Szkoda, 
ale mieli przecież prawo to zrobić”. Na-
rzeczeni mniej lub bardziej uświadamiają 
sobie fakt, że ich właściwa wspólna droga 
jeszcze się nie rozpoczęła. Mają wciąż po-
czucie tymczasowości. Dlatego też odda-
nie się sobie nie może być pełne.

Dopiero wzajemne ślubowanie złożone 
wobec Boga oraz świadków: rodzin, przed-
stawicieli Kościoła i państwa, jest gwaran-
cją dobrych intencji i podstawą złączenia 
całego swego życia z życiem współmał-

żonka. Nie wymyślono w tym celu lep-
szej instytucji. Małżeństwa broni Kościół 
całą swą powagą i autorytetem, a także – 
przynajmniej częściowo – prawo cywilne 
i opinia społeczna. Daje to małżonkom 
poczucie bezpieczeństwa i stałości, które 
są konieczne do wzajemnego oddania się 
sobie.

A jaki jest cel współżycia przedmałżeń-
skiego? Weźmy kilka przykładów. Dziew-
czyna, jak już zostało powiedziane, może 
czuć się w przedmałżeńskim związku do-

 Czystość przygotowuje do 
udanego współżycia w małżeństwie
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wartościowana. Czasami ze swoim kolegą 
jest jej lepiej niż we własnym domu, gdzie 
nikt nie ma dla niej czasu. Chłopak oka-
zuje jej swoje zainteresowanie, daje wyraz 
temu, że jest dla niego atrakcyjna. Dziew-
czyna być może rozpocznie aktywność 
seksualną po to, aby uporać się z poczu-
ciem samotności czy nieatrakcyjności. W 
ten sposób rozwinie w sobie pewien sche-
mat reagowania – tym mocniejszy, im dłu-
żej trwa tego rodzaju związek. W takim 
kontekście wychodzi za mąż. Kiedy po-
jawi się jakiś zły nastrój, zmartwienie, 
niepowodzenie, będzie szukała we współ-
życiu upewnienia, że wszystko jest w po-
rządku. Akt małżeński podejmowany z 
taką motywacją jest daleki od tego, 
czym mógłby być i czym być po-
winien.
Mężczyźnie, który nie nauczył 
się kontrolować cielesnych po-
żądań, chodzi o zwykłe uśmierze-
nie napięcia seksualnego. Kobieta, 
ulegając, rozwija w nim egoistycz-
ny sposób myślenia: „Mam ocho-
tę na seks i chcę, żebyś mi służyła 
swoim ciałem”. Nie może być gor-
szego przygotowania do małżeń-
stwa. Jeżeli kiedyś w przyszłości 
taki mężczyzna nie otrzyma „na-
leżnej” mu porcji seksu, odczuje 
psychiczny dyskomfort, podobnie 
jak np. palacz, którego pozbawio-
no papierosów. Ten nieprzyjemny 
stan będzie się starał uśmierzyć 
przez domaganie się, nawet brutal-
ne, spełnienia przez żonę jej „po-
winności”. Żona w takiej relacji 
staje się przedmiotem użycia, co 
często wyraźnie odczuwa. Jest to 
cena, jaką płaci za dawną zgodę 
na przedmałżeńskie współżycie.

Mąż traktuje mnie jak rzecz, która nie 
ma dla niego specjalnej wartości. Nie oka-
zuje mi nigdy żadnego uczucia, nie darzy 
miłością, nie zwierza się. (Maria, l. 28) 

Czasami wręcz uważa się, że im więcej 
zmysłowej przyjemności może dać męż-
czyźnie kobieta i odwrotnie, tym lepsze 
współżycie. Taką koncepcję współżycia, 
niezwykle prymitywną, należy nazwać ma-
sturbacyjną, skoro pracuje się nad tym, by 
dać samą przyjemność i ją osiągnąć. Nie-
przezwyciężony nałóg samogwałtu leży u 
podstaw tej koncepcji. Kobieta albo męż-
czyzna daje więcej „satysfakcji” niż ma-
sturbacja uprawiana w samotności. Nadal 
jednak najważniejsza pozostaje przyjem-

ność, osoba schodzi na dalszy plan i ma 
być tylko narzędziem do osiągnięcia wła-
snego egoistycznego celu.

Żona wie, kiedy mąż uprawia masturba-
cję przy pomocy jej ciała. Najtragiczniejsze, 
że bywa on zadowolony z tego stanu rzeczy, 
ponieważ myśli, że na tym właśnie polega 
współżycie. Bagaż doświadczeń, jaki wnosi 
się do małżeństwa, czasami czyni nas kale-
kami. Tylko ci, którzy nauczyli się od siebie 
wymagać, przygotowani są do seksualnego 
współżycia.  (Iza, l. 26)

Człowiek, zwłaszcza młody, ma ten-
dencję do myślenia, że może robić wszyst-

ko, na co ma ochotę i nie będzie miało 
to większego wpływu na jego przyszłość. 
Tak nie jest! Teraz, dziś buduje się swoją 
przyszłość. To, jakie znaczenie ma współ-
życie dla młodych małżonków, zależy od 
tego, jakiego znaczenia nabrało w ich 
wcześniejszych doświadczeniach. Jeżeli 
służyło do pozbycia się napięcia seksual-
nego, zatrzymania kogoś przy sobie, unik-
nięcia samotności, przekonania siebie o 
własnej atrakcyjności, to partnerzy wy-
robili w sobie taki model jego traktowa-
nia i przeżywania. Tę fałszywą koncepcję 
(przedmałżeńska koncepcja seksu – po-
wtórzmy – jest zawsze fałszywa) wnoszą 
w małżeństwo. Złe nastawienia, złe wzory 
reagowania stają się barierą do zrozu-
mienia i doświadczenia, czym małżeńskie 
współżycie mogłoby i powinno być. Jeże-

li ktoś używał seksu przez wiele miesięcy 
albo nawet lat w jakimś określonym zna-
czeniu, czy w chwili otrzymania świadec-
twa zawarcia ślubu zacznie go używać 
zupełnie inaczej? Nie, człowiek warunku-
je się i uczy także w tej sferze. Tak więc, 
im mniej doświadczeń seksualnych ma 
osoba wstępująca w związek małżeński, 
tym mniej trzeba później leczyć i napra-
wiać. 

Jesteśmy małżeństwem od 2 lat. Współ-
żyjemy z żoną dosyć rzadko. Jest w naszym 
codziennym obcowaniu sporo napięcia sek-
sualnego, ale potrafimy je łatwo kontrolo-
wać. Zmienia się ono we wzajemną czułość. 

Na pewno tak jest. Myślę, że nawet innych 
przez to kochamy bardziej. Zbyt częste współ-
życie pozbawia mnie tego ciepła. Wstrze-
mięźliwość jest jak ładowanie akumulatorów. 
Jeżeli już mówimy o fizycznej stronie na-
szego związku, to jest w naszym fizycznym 
obcowaniu sporo, powiedziałbym, dziecię-
cej niewinności. Nie tyle pożądam żony, co 
raczej zachwycam się nią, również jej cia-
łem... Kiedyś inaczej patrzyłem na kobiety. 
Wyzbyłem się zmysłowości. Sporo mnie to 
kosztowało, to prawda. Żyłem jak mnich, 
ale otworzył się przede mną zupełnie nowy 
świat. (Andrzej, l. 27)

Czystość jest bramą do „zupełnie nowe-
go świata”, nowego patrzenia na kobiety, 
nowych relacji z nimi, nowego przeżywa-
nia własnej seksualności. Trzeba nauczyć 
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się pokonywać w sobie naturalną (zwłasz-
cza dla mężczyzn) pożądliwość, aby wejść 
do tego „nowego świata”. 

Akt małżeński wyraża miłość mał-
żonków (a taki jest obok prokreacji 
jego cel) tylko wtedy, jeżeli jest wolnym 
darem z siebie. Wolnym, a więc nie wy-
muszonym przez działanie popędu albo 
nałóg. Darem, a więc czymś podejmowa-
nym nie wyłącznie z myślą o sobie, ale 
gdy wiadomo, że sprawi współmałżonko-
wi radość, jaką ma się z czegoś upragnio-
nego i oczekiwanego. 

Poczucie, że jest się kochanym, daje ra-
dość, która jest ważniejsza niż zmysłowa 
przyjemność. Taką radość można sprawić 
współmałżonkowi także powstrzymując 
się od współżycia: „Z myślą o mnie, o 
moim zmęczeniu, złym samopoczuciu za-
niechałeś współżycia. Nie nalegałeś, bo 
mnie kochasz”. Umiejętność opanowa-
nia siebie staje się okazją do dawania, 
z którego wypływa prawdziwe, głębo-
kie szczęście dla obu małżonków. Szczyt 
rozkoszy seksualnej trwa tylko chwilę. Ta 
chwila przyjemności a trwałe szczęście – 
to dwie zupełnie różne rzeczy. 

I odwrotnie, akt seksualny (czyli „ko-
chanie się” – jak mówią niektórzy) może 
być wyrazem braku miłości. „Chodzi ci 
nie o mnie, a jedynie o moje ciało. Po-
trzebna ci jestem tylko jako środek do 
zaspokojenia namiętności.” I nawet jeśli 
partnerzy osiągną zadowolenie seksualne, 
całe współżycie będzie na dłuższą metę bu-
dziło niesmak. Bo czy „używanie” kogoś 

może dawać szczęście?
Działanie seksualne ma być językiem 

miłości. Kiedy nie wyraża jej, rani. Jest 
chwila przyjemności, ale nie ma radości 
zjednoczenia i oddania się drugiej osobie. 

Pobraliśmy się 10 lat temu. Mamy troje 
dzieci. Współżycie daje nam coraz więcej 
zadowolenia. Wynika to z tego, że wspól-
nie wiele przeżyliśmy, wiele nas łączy, 
zwiększyła się nasza zażyłość, umocniła 
miłość. Małżonkowie wnoszą we współżycie 
to wszystko. Seks jest jak dobre wino, z wie-

kiem staje się coraz lepszy. 
(Teresa, l. 30)

Wiele kobiet prowa-
dzących przedmałżeńskie 
życie seksualne nie osiąga 
pełnej satysfakcji (chociaż 
czasami okłamują partne-
rów, aby ich nie zawieść 
lub nie być posądzonymi 
o oziębłość). Kobieta, aby 
normalnie reagować seksu-
alnie, potrzebuje nie tylko 
bodźca erotycznego, ale 
poczucia bezpieczeństwa, 
które daje stabilne, trwałe 
małżeństwo. Dlatego wła-
śnie przedmałżeńskie 
współżycie nie może być 
wiarygodnym testem tzw. 
„dopasowania”. Zresztą lu-
dzie to nie rzeczy, które się 
testuje lub używa.
Jeżeli dziewczyna nie 

osiągnie oczekiwanej satysfakcji (a prze-
cież w sytuacji pełnej ufności i oddania 
zareagowałaby inaczej), może zacząć my-
śleć, że „coś z nią nie jest tak”, i wy-
tworzy w sobie kompleks prowadzący do 
coraz bardziej desperackich prób znale-
zienia mężczyzny, który uwolniłby ją od 
niego. Niepokoi się, co pogarsza jeszcze 
jej sposób przeżywania współżycia. Każde 
następne niepowodzenie pogłębia trudno-
ści. Rezultatem tego jest przeważnie ner-
wica, uniemożliwiająca udane współżycie 
małżeńskie w późniejszym czasie.
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A czym jest akt małżeński dziewi-
czych małżonków? Zachowali niena-
ruszonym dar swych ciał, by teraz 
obdarzyć nim siebie. Kosztowało to 
wiele trudu, ale przez to dar nabrał 
wartości. Nawet kiedy małżonkowie 
nie znali się jeszcze, każda pokonana 
pokusa cielesna była wyrazem miłości 
do przyszłego współmałżonka... Pierw-
szy akt małżeński jest w takim 
przypadku podniosłym, uroczystym 
wydarzeniem. Biorący w nim udział 
obdarowują siebie czymś, na co praco-
wali w trudzie przez wiele lat, a przy 
tym jest to najbardziej intymna cząst-
ka siebie, rezerwowana i ochraniana 
tylko dla tej jedynej osoby.

Przez przedmałżeńskie współżycie 
trwoni się ten dar. Nie przynosi się już 
drugiej osobie czegoś zachowanego wy-
łącznie dla niej. Bywa, że on (ona) ma do 
dania niewiele ponad techniczne umiejęt-
ności wywoływania przyjemnych odczuć 
(wyćwiczone w poprzednich związkach), 
ale cóż to ma za znaczenie.

Narzeczeni, którzy w czystości do-
trwają do dnia ślubu, przeżyją w ten 
dzień radość pełną, sięgającą dna serca. 
Ale to mało. Z perspektywy 16 lat mał-
żeństwa mogę jeszcze powiedzieć, że ra-
dość ta nie pomniejsza się, ale z roku 
na rok stale rośnie, opromieniając do-
brze odczuwalnym ciepłem cały związek. 
Do tego dochodzi całkiem uzasadniona 
duma i satysfakcja, że jednak mimo wielu 
trudności, mimo tego, że „świat” żyje 
inaczej, byliśmy zawsze tylko dla siebie. 
Jest to bardzo pomocne w zachowaniu 
wierności i przetrwaniu nawet najgłęb-
szych kryzysów małżeńskich. Daje na-
dzieję na przyszłość, bo przecież jeśli 
moja przeszłość była darem dla ciebie i 
jest nim moje „teraz”, to wierzę, że bę-
dzie nim także przyszłość. (Ewa, l. 40)

Taki akt małżeński jest czymś znacznie, 
znacznie większym niż sama zmysłowa przy-
jemność i nawet, jeżeli tej przyjemności zu-
pełnie zabraknie (co zdarza się kobietom), 
nie pomniejszy to jego znaczenia.

Wyobrażam sobie współżycie z tzw. 
„doświadczoną dziewczyną”. „Misiu – 
mówi do mnie w noc poślubną – po-
łaskocz mnie tutaj, bo tu mnie łaskotał 
Krzysio i sprawiało mi to dużą przyjem-
ność... O dziękuję, było świetnie. A teraz 
ja ci zrobię pewną niespodziankę. Zo-

baczysz, że ci się spodoba. Wszystkim, 
którym to wcześniej robiłam, bardzo się 
podobało... A teraz Misiu będziemy 
się kochać. Ale musisz założyć sobie 
prezerwatywę. Proszę, kupiłam wczoraj 
pięćdziesiąt. Musimy się zabezpieczyć. 
Popatrz, miałam tylu partnerów, a wpa-
dłam tylko dwa razy. Ale jak wezmę 
jeszcze globulkę, to na pewno wszystko 
będzie dobrze”. Jeżeli będę się żenić, to 
tylko i wyłącznie z dziewicą! (Michał, l. 
20)

„Chciałbym mieć żonę dobrą w łóżku” 
– zwierzył mi się kiedyś kolega, przy-
puszczam, że pod 
wpływem chwilowe-
go zamroczenia umy-
słowego po 
obejrzeniu jakiegoś 
filmu w telewizji. 
„Najprędzej – odpo-
wiedziałem – znaj-
dziesz swój ideał w 
jakiejś agencji towa-
rzyskiej. Tam są dziew-
czyny, które w dzień i 
w nocy trenują swoje 
umiejętności w inte-
resującym cię zakre-
sie”. (Marcin, l.19)

Jak podsumować 
d o t y c h c z a s o w e 
rozważania? Może 
najważniejsza jest 
następująca myśl: 
to, jak widzimy 
świat, zależy nie 
tylko od informacji, 
jakie o nim posia-
damy, od własnych 
d o ś w i a d c z e ń , 
przemyśleń, tego 
wszystkiego, co 
wynosi się ze 
środowiska rodzin-
nego czy rówie-
śniczego itd. Są 
jeszcze inne we-
wnętrzne uwarunkowania, często nawet 
silniejsze od wyżej wymienionych... 

Drzemią w każdym z nas różnego ro-
dzaju złe skłonności: pycha, gniew, chci-
wość, zmysłowość, które zawładną nami, 
gdy zaczniemy im ulegać. Zniewolą nas, 
wykrzywią widzenie i przeżywanie świata. 
Chciwy musi przezwyciężyć chciwość, 
by stać się hojnym, agresywny przezwy-

ciężyć gniew, by stać się łagodnym, zmy-
słowy przezwyciężyć pożądanie, by stać 
się czystym i miłującym.

Młodemu człowiekowi szczególnie 
łatwo ulec zmysłowości. Kiedy raz za-
cznie ją karmić, coraz bardziej będzie 
widział i przeżywał świat przez jej pry-
zmat. Coraz częściej pożądanie będzie 
rozumiane jako miłość, kobieta postrze-
gana jako zabawka seksualna, akt mał-
żeński jako sposób na uśmierzenie napięcia 
seksualnego, samo zaś życie jako czas po-
szukiwania przyjemności i wrażeń.

Tymczasem miłość to zupełnie coś 
innego niż pożądanie, kobieta znaczy 
nieskończenie więcej niż jej ciało, mał-
żeństwo to coś nieskończenie więcej niż 
układ seksualny... Właściwe znaczenie 
tych rzeczy odkrywamy proporcjonal-
nie do umiejętności przezwyciężania w 
sobie pożądliwości, czyli zdobywania 
cnoty czystości. Tę umiejętność trzeba 
w sobie wyrabiać, uczyć się jej.           
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Od jakiegoś czasu obserwuje się w 
naszym kraju więcej aktywności seksual-
nej poza małżeństwem i coraz więcej ludzi 
mówi, że nie ma w tym nic złego. Ta „re-
wolucja” jest w dużym stopniu tworem 
środków masowego przekazu. Mogą one 
uczynić z kogoś bohatera w ciągu jedne-
go dnia, tworzą mody, a nawet społeczne 
trendy, propagując jakąś ideę. Łatwo po-
zwalamy się im prowadzić. Czerpiemy 
poczucie bezpieczeństwa z robienia tego, 
co inni. „Jeżeli tylu mówi, że można tak 
robić, to nie jest to z pewnością takie cał-
kiem złe” – brzmi dość powszechne zało-
żenie. Czy rzeczywiście?..

Pozwolimy się nieść prądowi?.. 
Musimy zdać sobie także jasno sprawę 
z tego, że nasze osobiste stanowisko w 
kwestiach etyki seksualnej, determinuje w 
jakimś stopniu stanowisko otaczającego 
nas środowiska. Swoją postawą możemy 
tworzyć tę „rewolucję obyczajową”, albo 
przeciwdziałać jej. 

W pewnym amerykańskim filmie grupa 
nastolatków wymyśliła zabawę, w której 
pędząc samochodami zatrzymywali się 
na skraju przepaści. Kierowca, który za-
trzymał się najbliżej krawędzi wygrywał. 
Dwaj ścigający się chłopcy podjechali zbyt 
daleko, by na czas wyhamować. Pierwszy 
zdążył w ostatniej chwili wyskoczyć, drugi 
wraz z samochodem spadł w dół... Jeżeli 
jakaś grupa zacznie podążać w pewnym 
kierunku, czy to np. użycia narkotyków, 
czy „wolności seksualnej”, niektórzy z 
członków tej grupy, być może, będą umieli 
zatrzymać się, zanim stanie się jakaś tra-
gedia, jednak i oni ponoszą odpowiedzial-
ność za tych, którzy spadną w przepaść.

Lista ofiar tzw. „wolnej miłości” jest 
bardzo długa. To są ludzie, cierpiący na 
wszelkiego rodzaju choroby przenoszone 
drogą płciową, w tym AIDS, dzieci wy-
korzystywane seksualnie, zdradzane żony 
i mężowie, kobiety gwałcone, oszukiwa-
ne, wciągane w prostytucję i pornografię, 
dzieci i dorośli cierpiący przez rozwody, 
matki i ojcowie samotnie wychowujący 
dzieci, itd.

We wszystkich rewolucjach płaci się 
zwykle ludzkim życiem. Kto umiera za 
„seksualne wyzwolenie” współczesnego 

człowieka?.. Około 60 mln dzieci na całym 
świecie zabija się każdego roku przez tzw. 
„przerywanie ciąży”. Ile w Polsce?.. Roz-
wiązłość spowodowała, że wielu przyjęło 
nowy stosunek do życia: dziecko w łonie 
matki nie jest już przez nich uważane za 
człowieka. Można je wyciąć jak zraczałą 
tkankę i nawet nie pogrzebać, ale po prostu 
wyrzucić na śmietnik z chirurgicznymi od-
padkami.

Na antyaborcyjnych manifestacjach w 
USA często przemawia pewna młoda ko-
bieta. Ma w sobie niesłychanie dużo entu-
zjazmu i miłości. Mówi swobodnie, nawet 
na wielkich zgromadzeniach. Jej baweł-
niana koszulka zawiera przesłanie, które 
pragnie głosić: z przodu – trzy pary od-
cisków stópek nie narodzonego 10-, 20-, 
i 36-tygodniowego dziecka, z tyłu napis: 
„Kiedyś byłam embrionem i dlatego jestem 
przeciw aborcji”.

Nazywa się Gianna Jessen. Mieszka 
obecnie w San Clemente... Dziwnie po-
toczyły się losy Gianny. W 1977 r. jej 
matka w zaawanso-
wanej ciąży udała się 
do kliniki w Los An-
geles, aby dokonać 
aborcji. Gianna miała 
zostać zabita. Dziecko 
jednak przeżyło za-
strzyk roztworu sol-
nego i sprowokowany poród. Jeden z 
pracowników zauważył, że dziecko żyje. 
Wezwał pogotowie, które zabrało dziew-
czynkę do szpitala. Pielęgnowano ją do 
czasu, kiedy mogła być zabrana do sie-
rocińca dla małych dzieci. Kiedy miała 3 
lata została adoptowana. „To, co nazywa-
ją prawem kobiety do wyboru – mówi – 
jest prawem do zabijania. Gdyby lekarz 
nie «spartaczył» swojej roboty, nie byłoby 
mnie tutaj. Wiem, że dzieje się coś strasz-
nego”.

W kwietniu 1991 r. przed sądem w 
Morris County (USA) stanął Aleksander 
Loce i 16 innych współoskarżonych. Loce 
próbował odwieść swoją narzeczoną, w 8 
tygodniu ciąży, od zamiaru aborcji. Za-
pewniał, że zajmie się dzieckiem. Kiedy 
starania jego zawiodły, zwrócił się do 

Niektóre koszty
tzw. „wolnej miłości”

Usunęłam ciążę w wieku 20 lat. 
Wtedy wydawało mi się, że postępuję 
rozsądnie. Byłam studentką elitarnej 
uczelni, córką zamożnych rodziców, 

narzeczoną najfajniejszego chłopaka na 
roku. Wszystko w życiu przychodziło 

mi łatwo, może zbyt łatwo… Dziecko 
oznaczało, przynajmniej wówczas tak 
sądziłam, skazanie siebie na rolę kury 

domowej do końca moich dni. Podobnie 
myślała rodzina, narzeczony, przyjaciele. 

Może to wymówka, ale dziś ich 
obarczam częścią winy za swój błąd. 
Gdyby wtedy znalazła się choć jedna 

osoba powstrzymująca mnie przed tym 
niszczycielskim krokiem… Wyrzuty 

sumienia? Nie tak nazwałabym swój 
stan. Raczej ciągłe, przerażające, 

wszechobecne poczucie winy. Zaraz po 
powrocie ze szpitala w jakimś nagłym 

skurczu bólu i świadomości krzyczałam: 
„Co ja zrobiłam!!!” Przeszłam przez 

wszystkie objawy zespołu poaborcyjnego. 
I nigdy już nie zaznałam spokoju. 

Niektórzy mówią, że tylko osoby wierzące 
są w stanie tak naprawdę pojąć, czym 
jest aborcja. Innym jakoś ucieka sens 
sprawy, rozmazują się kontury, tracą 

ostrość widzenia. Jestem innego zdania. 
Każdy myślący człowiek, nawet ten 

niewierzący, a ceniący cud istnienia, 
musi zdawać sobie sprawę, że aborcja 
jest mordem. Każde inne myślenie jest 

chowaniem głowy w piasek. Mam prawo 
tak mówić, bo stanęłam kiedyś po stronie 

katów i noszę na sobie tamto piętno…  

Alicja

14 
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sądu, ale sprawa została odrzucona. Po 
wyczerpaniu wszystkich legalnych sposo-
bów ocalenia dziecka, rano w dniu pla-
nowanej aborcji, Loce wraz z innymi 16 
osobami wszedł do kliniki aborcyjnej i 
przykuł się łańcuchami do kaloryfera w 
sali, gdzie dokonywano aborcji... Wszyst-
kich aresztowano pod zarzutem naruszenia 
praw innych osób. Aborcja została jednak 
dokonana. 

Obrońca Loce’a wezwał do złożenia 
zeznań, m.in. prof. Jérôme Lejeune’a, 
światowej sławy francuskiego genetyka, 
odkrywcę syndromu Downa. Profesor roz-
począł składanie zeznań od opisu procesu 
reprodukcji człowieka. „Nauka wie bez 
wątpienia – stwierdził – że życie czło-
wieka rozpoczyna się w momencie za-
płodnienia. Życie każdego z nas ma swój 
jedyny początek. Jest to moment, w którym 
cała genetyczna informacja konieczna i 
wystarczająca, aby być tym szczególnym 
osobnikiem ludzkim, którego nazwiemy 
później Piotrem czy Małgorzatą, w zależ-
ności od układu genetycznego, kiedy ta 
pełna, konieczna i wystarczająca informa-
cja zostaje zebrana. (…) Dzieje się to do-
kładnie w tym momencie, kiedy główka 
plemnika przenika do ośrodka żeńskiej ko-
mórki jajowej. Wtedy 
informacja przekazy-
wana przez ojca spo-
tyka się w komórce 
z informacją przeka-
zywaną przez matkę. 
(…) Wiemy obecnie – 
i sądzę, że panuje w 
tej kwestii powszechna 
zgoda wśród biologów 
– że po zapłodnieniu 
żadna nowa informacja 
nie zostaje dodana”. 
Embrion na każdym 
etapie swojego rozwo-
ju zachowuje swoją in-
dywidualność i swoje 
c z ł o w i e c z e ń s t w o , 
należy do gatunku 
homo sapiens. W mo-
mencie zapłodnienia 
mamy do czynienia z 
człowiekiem, ponieważ informacja zawar-
ta w chromosomach jest informacją stano-
wiącą o człowieku.

Na prośbę sądu prof. Lejeune opisał 
8-tygodniowy embrion. Nazwał go 
„Tomcio Paluchem” – „ponieważ człowiek 
w 8 tygodniu życia jest wielkości mojego 
kciuka”. Można by go zamknąć w dłoni. 
„Ale kiedy otwarłbym dłoń, zobaczyliby-

ście małego człowieka z palcami u rąk, 
nóg, twarzą, nawet liniami papilarnymi 
dostrzegalnymi pod mikroskopem. Wia-
domo by było, czy jest to chłopak, czy 
dziewczynka. (…) Każdy z nas był 
kiedyś takim «Tomcio Paluchem» w 
łonie swojej matki, w tym przedziwnym 
schronieniu, do którego dochodzi jedynie 
ciemne, czerwone światło i w którym sły-
chać dwa dźwięki, jeden głośny i silny, po-

wolne uderzenia serca 
matki, a drugi bardzo 
szybki i słabszy, ude-
rzenia serca dziecka.”
Obrońca pyta: 
„Panie profesorze, jaki 
jest skutek aborcji do-
konanej na 8-tygo-
dniowym embrionie?” 
„Zabija ona przedsta-
wiciela naszego ga-
tunku” – odpowiada 
profesor.
Na zakończenie 
procesu sędzia prze-
wodniczący powie-
dział: „Sąd uznaje 
świadectwo prof. Le-
jeune’a za prawdziwe 
i stwierdza, że życie 
ludzkie rozpoczyna się 
w chwili poczęcia. 

(…) Stwierdzam, w oparciu o niepodwa-
żalne dane naukowe przedstawione tutaj, 
że 8-tygodniowy (w tym wypadku) em-
brion był żyjącą osobą, człowiekiem”.

Loce i współoskarżeni w procesie zo-
stają jednak uznani winnymi popełnionego 
przestępstwa. Decyzja Sądu Najwyższego 
z 1973 r. zezwalająca na zabijanie nie na-
rodzonych dzieci jest prawem i sąd jest nią 

związany. „Dlatego – powiedział sędzia – 
stwierdzam, że 8-tygodniowy płód był ży-
jącym człowiekiem, na którym dokonano 
legalnej egzekucji…”

Przy innej okazji prof. Lejeune mówił o 
katastrofalnych skutkach aborcji. „Dla ko-
biety katastrofa jest podwójna. Po pierwsze 
dlatego, że okłamano ją i niektóre uwie-
rzyły, że nie noszą w swoim łonie czło-
wieka. A po drugie, rozum można zwieść, 
ale nie można oszukać ludzkiego serca. 
Kobieta, oszukana przez prawo, zabijając 
swoje dziecko zadaje samej sobie ranę, 
którą nie sposób zmierzyć i której nie 
można zapomnieć. Wiele lat po aborcji ko-
biety mówią o dziecku nie urodzonym, ale 
nadal żyjącym, wzrastającym w ich ser-
cach. Chodzi o dziecko, którego nie ma, a 
które w ich pamięci ma 2, 4 czy 10 lat”.

Matka 8-tygodniowego dziecka bro-
nionego przez Aleksandra Loce’a nigdy 
nie słyszała tych słów. Ale po dokonanej 
aborcji napisała: „Nigdy nie płakałam tak 
gorzko. Ból serca był większy niż ciała. 
Wołałam do Boga i prosiłam o przeba-
czenie”... Matka Gianny Jessen też może 
płacze, kiedy widzi w telewizji córkę na 
antyaborcyjnych manifestacjach. Chciała 
ją przecież kiedyś zabić… A ile polskich 
rodzin mogłoby mieć dziś takie córki 
jak Gianna? Jednak kiedyś skazali je 
na śmierć. Egzekucje na ich bezbron-
nych dzieciach zostały dokonane zgod-
nie z prawem, komunistyczną ustawą z 
1956 r., na szczęście anulowaną kilka lat 
temu.

Tzw. „rewolucja seksualna” zaczyna 
także „pożerać własne dzieci”. W 1981 r. 
odnotowano w USA 31 pierwszych przy-
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padków nieznanej przedtem – i jak się 
później okazało – zawsze śmiertelnej cho-
roby. Dopiero w następnym roku nadano 
jej nazwę „AIDS”. Do czerwca 1994 roku 
zarejestrowanych zostało 401 tys. chorych 
na AIDS Amerykanów, z czego 243 tys. 
zmarło. Do tego ok. 1 mln zarażonych wi-
rusem HIV, który wcześniej czy później 
rozwija się w AIDS. Wszystko to stało się 
w ciągu zaledwie 15 lat. Z różnych grup 
wiekowych najszybciej wzrasta liczba za-
chorowań wśród nastolatków.

Czystość przedmałżeńska i wierność 
małżeńska są – pomijając jakieś nadzwy-
czajne okoliczności – w 100% pewnym 
sposobem zapobiegania AIDS. Sami ide-
olodzy „rewolucji obyczajowej” mają 
jednak inny pogląd na ten temat. Czystość 
i wierność nie mieszczą się w ich systemie 
wartości. Człowiek – zdają się myśleć – 
nie ma wolnej woli, aby kształtować swoje 
życie godnie, ale jest marionetką własnych 
namiętności, robotem albo zwierzęciem, 
które musi reagować na każdy seksualny 
impuls. 

W konsekwencji głosi się, że trzeba 
dać ludziom jakieś „zabezpieczenie”, aby 
nie zarazili się śmiertelnym wirusem HIV. 
Trzeba – mówi się – propagować tzw. 
„bezpieczny seks” czyli upowszechniać 
stosowanie prezerwatyw. Jak brzmi prze-
słanie liberałów? „Od śmierci uratuje cię 
prezerwatywa”... A więc chcieliby oni, 
żeby ludzie budowali swoje życie, przy-
szłość, szczęście, swoje „być albo nie 
być”, żyć albo umrzeć – na prezerwatywie. 
Czyż nie jest to przesłanie zaiste żałosne 
dla kogoś, kto ma choć odrobinę szacunku 
dla siebie?

Jak bezpieczny jest tzw. „bezpieczny 
seks”? Różne badania, przeprowadzone 
między innymi na Uniwersytecie Kali-
fornijskim i Uniwersytecie Miami, wy-
kazały, że wirus HIV przedostaje się 
przez prezerwatywę w 10-50% przypad-
ków… A więc jeszcze jeden niebezpiecz-
ny mit liberałów. Epidemia AIDS zmienia 
całą dyskusję na temat dziewictwa. W 
przyszłości będzie ono bardziej cenione 
niż kiedykolwiek dotąd.

Na Zachodzie niektórzy dawni pro-
pagatorzy „wolnej miłości” zaczynają 
dostrzegać skutki swojej działalności i 
zmieniają ton. Dlaczego? Przed rokiem 
1960 znano tylko dwie choroby przeno-
szone wyłącznie przez kontakt płciowy. 
Dzisiaj tych chorób jest około 30. AIDS 
nie jest wśród nich jedyną śmiertelną. W 
latach 1981-1989 zmarło na AIDS 54 tys. 
Amerykanów, a następne 90 tys. na inne 

choroby przenoszone drogą płciową. 70% 
mężczyzn i 80% zarażonych kobiet nie 
cierpi na żadne widoczne objawy choroby 
i może ona pozostać niezauważona przez 
lata. Chory może więc zarażać innych, zu-
pełnie nie będąc tego świadomym.

Trzeba było śmierci tysięcy osób, 
żeby niektórzy przynajmniej propaga-
torzy „wolnej miłości” zaczęli cokol-
wiek rozumieć. Inni wciąż trwają przy 
swoim. Ile tysięcy młodych Polaków 
musi umrzeć, ile tysięcy zachorować, 
żeby nasi rodzimi „postępowi”, „no-
wocześni” dziennikarze, „pedagodzy”, 
„artyści”, „naukowcy”, politycy zaczęli 
cokolwiek rozumieć?

Idea „wolnej miłości” zatacza coraz 
szersze kręgi. Jeżeli zgodzimy się na nią, 
musimy także być świadomi udziału w od-
powiedzialności za wszystkie jej konse-

kwencje. Zachowanie seksualnej integracji 
nigdy nie było łatwe. Lecz każda osoba, 
która myśli, mówi czy działa w sposób, 
który umacnia właściwe nastawienie do 
życia płciowego, ułatwia innym realizo-
wanie szlachetnych ideałów w tej sferze. 
I odwrotnie, każdy, kto pomaga tworzyć 
trend „życia na luzie”, wzmacnia sytu-
ację, która później negatywnie wpływa 
na życie ludzi.

Nikt nie jest „samotną wyspą”. Wszyst-
ko, cokolwiek ludzie czynią, wpływa na 
innych. I kiedy dany sposób zachowania 
staje się w jakiejś mierze powszechny, 
wtedy oparcie się jego wpływom staje się 
trudne jak „płynięcie pod wysoką falę”. 
Zdarza się już nawet, że młodzi ludzie 
wstydzą się przyznać, że nie mają żadnych 
doświadczeń seksualnych. Innymi słowy 
wstydzą się tego, że żyją dobrze... 
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Wszystko to wywołuje we mnie zmę-
czenie, znużenie i chorobę... Co zresztą 
będzie ze mną, kiedy nawiedzi mnie sta-
rość? Dlaczego mam kochać i kogo mam 
kochać?.. Jedynie w Bogu mogę znaleźć 
wyjaśnienie tajemnicy mego życia. Jedy-
nym możliwym, godnym przyjęcia jego 
wytłumaczeniem jest uznać istnienie 
Boga. Bóg i życie wieczne po śmierci są 
czymś koniecznym. Bez Niego życie przy-
pominałoby smutną, żałosną farsę”. W 
jakiś czas później A. Carrel pisał: „Boże, 
dziękuję Ci, żeś mi dał życie. Było ono 
pustynią, bo nie znałem Ciebie. Spraw, 
żeby ta pustynia zakwitła na nowo”. 

Młodzi są nadzieją świata, ponieważ 
noszą w sobie prawdziwe duchowe 
skarby: otwartość, bezinteresowność, 
optymizm, radość, wrażliwość na dobro 
i piękno, krzywdę i niesprawiedliwość... 
Ale jak łatwo doznać duchowej klęski! 
Jak często ideowość i bezinteresowność 
zmieniają się w egoizm i pogoń za do-
brami materialnymi, optymizm w bezna-
dziejność, wrażliwość w obojętność, nawet 
wobec najbliższych.
Popatrzmy na młodych ludzi 
uwikłanych w przedmałżeńskie 
związki czy autoerotyzm. Po-
winna się w nich 

iskrzyć młodzieńcza energia, tymczasem 
żyją bez radości i rozmachu. Zaczyna 
im brakować odwagi, wielkoduszności, 
chęci do nauki i pracy. Rezygnują z 
wielu przyjaźni, zainteresowań, ideałów. 
Wkraczali w życie z najpiękniejszymi 
nadziejami, a teraz łamią się pod jego 
ciężarem.

Nieczystość to najskuteczniejsza 
broń ducha zła, czyli szatana, w walce 
z młodymi. Nie ma on skuteczniejszego 
środka, by zniszczyć ich związek z 
Bogiem, który jest źródłem wszelkiego 
dobra, wszystkiego, co najpiękniejsze, 
najszlachetniejsze w naszym życiu.
Jak obronić skarb, który nosimy w 
sobie, jak go pomnażać? Jesteśmy 
powołani, każdy z nas, do rzeczy 
wielkich, do tego by uczy-
nić nasze życie niepo-
wtarzalnym, jedynym 
w swoim rodzaju 
dziełem. Każdy z 
nas stwo-

rzony został na obraz Boga. Gdzieś głę-
boko w naszych sercach żyje Chrystus, 
Jego myśli i pragnienia, Jego moc i dobroć. 
To, co w nas jest dobre, płynie właśnie 
stąd, od Niego. Ale jest w nas także ciem-
ność: złe myśli, złe skłonności, słabości, 
pokusy, całe dziedzictwo grzechu pier-
worodnego. Kłębi się w naszych sercach 
dobro i zło. Tam, gdzie pojawia się dobra 
myśl, pojawia się i zła. Stajemy przed ko-
niecznością dokonywania wyborów.

Kształt Twojego życia – to, czy będzie 
ono szczęśliwe, piękne, pełne dobrych 
owoców, poczucia sensu i spełnienia, 
czy też będzie zwykłą wegetacją tak, że 
kiedy staniesz u jego kresu stwierdzisz 
z niewymownym bólem, że przeciekło 
ci ono przez palce, że przegrałeś je, że 
straciłeś jedyną niepowtarzalną szansę 
– wszystko to zależy od Twoich wybo-
rów. Wybierasz między Dobrem a Złem: 
możesz żyć z Bogiem, albo przeciwko 
Niemu.

Nauczanie Chrystusa jest jednoznacz-
ne. Św. Paweł pisał: Wolą Bożą jest wasze 
uświęcenie: powstrzymanie się od rozpu-
sty, aby każdy umiał utrzymać ciało własne 
w świętości i we czci, a nie w pożądliwej 
namiętności, jak to czynią nie znający 

Alexis Carrel, znany francuski lekarz, konwertyta, laureat nagrody 
Nobla, pisał w swoim dzienniku duchowym: „Pragnę wierzyć... Gdybym 
nie wierzył, nie wiem, kim bym się stał. Osamotnienie jest straszliwym 

doświadczeniem. Mam 30 lat, a czuję się już stary. Czuję się, jak gdybym 
miał lat osiemdziesiąt... Jak uspokoić własny niepokój? To, że stałem 
się profesorem wielkich uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, nie 

zadowala mnie. Być znanym, mieć pieniądze to dla mnie rzecz obojętna. 
Nie wiem, czy może mnie zaspokoić cokolwiek poza Bogiem... Czy warto 

w ogóle żyć? Dlaczego pracować, jeśli praca moja nie służy niczemu 
innemu, jak własnej próżności i dostarczaniu sobie zadowolenia, albo 

jeżeli ma służyć jedynie pomnażaniu fortuny? 

życie duchoweTwoje
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Boga poganie (1 Tes 4,3-5). O nierządzie 
zaś i wszelkiej nieczystości niechaj nawet 
mowy nie będzie wśród was, jak przystoi 
świętym. O tym bowiem bądźcie przekona-
ni, że żaden rozpustnik ani nieczysty nie 
ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa 
i Boga (Ef 5, 3-6). Persona humana, 
oficjalny dokument Kościoła poświęcony 
zagadnieniom etyki seksualnej, mówi: 
„Obcowanie cielesne jest godziwe tylko w 
ramach trwałej wspólnoty życia mężczy-
zny i kobiety. To zawsze rozumiał i tego 
nauczał Kościół, z którego nauką jak naj-
bardziej zgodne są wskazania mądrości 
ludzkiej i świadectwa historii. Doświad-
czenie uczy, że miłość należy zabezpie-
czyć przez trwałe małżeństwo, by pożycie 
seksualne rzeczywiście odpowiadało wy-
maganiom właściwej mu celowości i god-
ności ludzkiej. (…) Wielu rości sobie 
dzisiaj prawo do pożycia seksualnego 
przed zawarciem małżeństwa, przynaj-
mniej wtedy, gdy poważny zamiar zawar-
cia małżeństwa i już poniekąd małżeńskie 
związanie się uczuciem, domaga się tego 
dopełnienia, które uważają za naturalne. 
Tego rodzaju pogląd sprzeciwia się nauce 
chrześcijańskiej, która głosi, że wszelkie 
działanie seksualne winno mieścić się w 
ramach małżeństwa”. 

Chrześcijaństwo to nie system wymy-
ślonych przez kogoś nakazów i zakazów. 
Etyka Kościoła zawiera objawione przez 
Boga prawdy o życiu, dobru i złu, szczę-
ściu i nieszczęściu, radości i cierpieniu. 
Bóg, nasz Stwórca, najlepiej wie, czego 
człowiekowi potrzeba. „Człowiek (…) nie 
zdoła osiągnąć prawdziwego szczęścia, do 
którego tęskni całą swoją istotą, inaczej, 
jak zachowując prawa, wszczepione w 
jego naturę przez najwyższego Boga. Do 
tych praw powinien odnosić się w duchu 
mądrości i miłości” – przypomina encykli-
ka Humanae Vitae. 

Czy seksualność jest sferą złą, skoro 
obwarowana została tyloma zakazami? 
Wręcz przeciwnie! Można powiedzieć, że 
jest to wielki dar Boga, a Pan Bóg daje 
tylko dobre dary. Współżycie seksualne 
ma moc związać dwoje ludzi w sposób zu-
pełnie wyjątkowy. Ono prowadzi także do 
stworzenia nowego człowieka... Właśnie 
ze względu na dobro, świętość i moc sek-
sualności trzeba ją ochraniać. Czynią 
to przykazania VI i IX. Chronimy to, 
co drogocenne. Im większą wartość ma 
rzecz, tym pilniej musimy jej strzec... 
Dopiero nadużycia seksualne są złe i 
brudne, ponieważ profanują świętość sfery 
seksualnej. Taką profanacją jest masturba-
cja, przed- i pozamałżeńskie współżycie, 
prostytucja, gwałt, pornografia, wszelka 
pożądliwość w czynach, słowach, my-
ślach. 

Grzech na przeróżne sposoby niszczy 
człowieka. Tak jesteśmy „skonstruowani”, 
taka jest nasza duchowa natura i nie zmie-
nimy jej. Możemy jedynie „chować głowę 
w piasek” mówiąc: „Jakoś to będzie”, albo 
„Nie wierzę w to”. Takie mówienie nic nie 
pomoże. To trochę tak, jak gdyby zjeść na 
kolację trujące grzyby i powiedzieć sobie: 
„Nie wierzę, że mi zaszkodzą”. Nasze 
ciało ma swoją naturę, która nie znosi 
trujących grzybów i trzeba to wziąć pod 
uwagę. Podobnie nasza duchowa natura 
nie znosi grzechu, i lepiej, jeżeli będzie-
my o tym pamiętać. Pismo Święte tak 
mówi: Uciekaj od grzechu jak od węża, 
jeśli bowiem się zbliżysz, ukąsi cię... (Syr 
21, 2). Uciekaj od grzechu jak od węża.

Oto dwa obrazy z Księgi Jeremiasza. 
Prorok pisze, że człowiek odwracający 
się przez grzech od Boga: ...podobny jest 
do dzikiego krzaka na stepie. Nie do-
strzega, gdy przychodzi szczęście; wy-
biera miejsca spalone na pustyni, ziemię 
słoną i bezludną (Jr 17, 6). Jeden obraz 

serca człowieka, jego wnętrza... Błogo-
sławiony mąż – pisze dalej Jeremiasz 
– który pokłada ufność w Panu... Jest 
on podobny do drzewa zasadzonego nad 
wodą, co swe korzenie puszcza ku stru-
mieniowi. Nie obawia się, skoro przyj-
dzie upał, bo utrzyma zielone liście. 
Także w roku posuchy nie doznaje niepo-
koju i nie przestaje wydawać owoców (Jr 
17, 7-8). Dwa obrazy – który urzeczy-
wistnisz w sobie, zależy tylko od Ciebie 
samego. 

Proces dezintegracji wewnętrznej po-
wodowany przez grzech, jest stopniowy i 
może go zatrzymać jedynie szczery żal, 
wyznanie wykroczeń i otrzymanie przeba-
czenia w Sakramencie Pokuty. 

Pragnąłbyś dobrze ożenić się (albo 
wyjść za mąż), założyć rodzinę i być w 
niej szczęśliwy. To dobre i mądre pra-
gnienie. Jak je osiągnąć? Bardzo wiele 
zależy od tego, czy oprzesz się pokusie 
nieczystości i zachowasz przedmałżeń-
ską czystość. Nie możesz rozpoczynać bu-
dowania Twojego szczęścia od grzechu. 
Nie osiągniesz w ten sposób swojego celu. 
Albo szczęście albo grzech. Wielu pod-
suwa Ci jednak taką koncepcję – roz-
poczynania od grzechu. Czyni to szereg 
młodzieżowych czasopism, filmów, ksią-
żek, niektórzy koledzy. Wybierzesz łatwą 
drogę, „życie na luzie”? Czy też spojrzysz 
w przyszłość, zrezygnujesz z chwilowej 
przyjemności, „zaprzesz się samego 
siebie” i powalczysz trochę o prawdzi-
we i trwałe szczęście? „Zostaw marność 
marnym” – mówi mędrzec – „a sam 
zdążaj ku temu, co ci Bóg przykazał”.

Zachowanie czystości przedmałżeńskiej 
nie jest łatwe (jak wszystko, co ważne, 
piękne, wielkie). Potrzebujesz programu, 
który pomoże Ci osiągnąć ten cel. 
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Wytrwale poszukuj 
spotkania 

z Chrystusem
Zapytano kiedyś znanego angielskiego 

pisarza G. K. Chestertona: „Gdyby Jezus 
żył i był obecny we współczesnym świe-
cie, co by zrobił, co by powiedział?” Pisarz 
zastanawiał się przez chwilę i odpowie-
dział: „Ależ On żyje i jest obecny we 
współczesnym świecie”.

Chrystus nie egzystuje gdzieś w nie-
dostępnych zaświatach, jest blisko, żyje 
wśród nas. I nie jest to jakaś abstrakcyjna 
teologiczna teoria, ale wspaniała rzeczy-
wistość, której każdy z nas może do-
świadczyć. Możemy Chrystusa spotykać, 
rozmawiać z Nim, iść z Nim przez życie... 
Kiedy mówimy o tym związku, musimy 
zadać sobie pytanie: „Jaki jest Jezus?” 

Może wyniosły, surowy, obcy?.. Ewange-
lie zostały napisane również po to, abyśmy 
mogli Go poznać. 

Chciałbyś mieć prawdziwego przyja-
ciela: delikatnego, rozumiejącego, mądre-
go, dobrego, który cieszy się z każdego 
spotkania z Tobą i ma dla Ciebie czas, któ-
remu możesz powierzyć nawet największe 
tajemnice, który gotów jest pomóc, jeśli 
się do niego zwrócisz, i wybaczyć, jeśli 
zdarzy Ci się go zawieść. Każdy chciałby 
mieć takiego przyjaciela!.. Taki jest wła-
śnie Jezus: nieskończenie dobry i mądry. 
To, co widzisz dobrego w ludziach, jest 
tylko słabym odblaskiem Bożej dobroci. 
On jest źródłem tej dobroci.

Może jednak masz wątpliwości: „Czy 
jestem godny tej przyjaźni, mam przecież 
tyle wad. Czy mam dość wiedzy i inteli-
gencji, aby rozmawiać z samym Bogiem?” 
Doświadczenie spotkania i miłości Chry-

stusa, najważniejsze w Twoim życiu, to 
nie kwestia wiedzy czy inteligencji, ale 
wytrwałego poszukiwania Go. Musisz 
szczerze i wytrwale poszukiwać Jezusa, 
a na pewno Go znajdziesz. Cóż może 
być ważniejszego?... Przyjmie Cię takim, 
jakim jesteś, z tym większą miłością im je-
steś słabszy i bardziej zagubiony. Kocha 
Cię mimo Twoich wad i grzechów. Chce 
Cię (z Twoją pomocą) uleczyć i przemie-
nić. To szczególny Przyjaciel – jedynie 
On może odpowiedzieć na wszystkie naj-
głębiej nurtujące Cię pytania i ugasić 
Twoje pragnienie absolutu, nieskończono-
ści, wieczności, świętości. 

Jest realnie obecny w każdym kościele 
pod postacią Eucharystycznego Chleba. 
Idź do Niego i mów Mu z głębi serca: 
„Żałuję tego, co było złe, chcę być blisko 
Ciebie – wzmocnij moją wiarę, weź za 
rękę, przeżyjmy to życie razem w dobrym 

Programdla Ciebie
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i złym. Gdziekolwiek pójdę, 
bądź ze mną”. Mów Mu 
szczerze o swoich rado-
ściach i kłopotach, powie-
rzaj swoje problemy. On Cię 
umocni, pocieszy, natchnie 
mądrością. Tu doznasz po-
koju, spełnienia, nasycenia.
Do młodzieży w Cardiff 
Jan Paweł II powiedział: „W 
modlitwie zjednoczeni z Je-
zusem – waszym Bratem, 
waszym Przyjacielem, wa-
szym Zbawicielem i Bo-
giem – zaczynacie oddychać 
nową atmosferą. Stawiacie 
sobie nowe cele i tworzycie 
nowe ideały. (…) W Jezu-
sie, którego poznajecie na 
modlitwie, wasze marzenia 
o sprawiedliwości i pokoju 
nabierają bardziej konkret-
nych kształtów i szukają 
dróg praktycznej realizacji. 
(…) W jedności z Chrystu-
sem w modlitwie będziecie 
odkrywać coraz pełniej po-
trzeby waszych braci i sióstr. 
Będziecie dostrzegać coraz 
ostrzej ból i cierpienia, które 
przytłaczają serca niezliczo-
nych ludzi. (…) Poprzez mo-
dlitwę otrzymacie siłę, by oprzeć się 
duchowi świata. (…) To modlitwa wniesie 
radość w wasze życie i pomoże wam po-
konywać przeszkody, które utrudniają pro-
wadzenie chrześcijańskiego życia”.

Czy wierzysz w to, co mówi Na-
miestnik Chrystusa na ziemi, najwięk-
szy autorytet moralny naszych czasów, 
największy człowiek, jakiego wydał nasz 
Naród w całej swojej historii? Komu 
wierzysz?..

Doskonała czystość jest darem Bożym. 
Dlatego św. Hieronim stwierdza: „Dany 
jest on tym, którzy proszą o niego, którzy 
pragną go, którzy pracują, aby go otrzy-
mać. Ponieważ ci, którzy proszą, otrzymu-
ją, którzy szukają, znajdują, a kołaczącym 
otwiera się”.

  Św. Augustyn pisał: „Mniemałem, że 
do powściągliwości człowiek jest zdolny o 
własnych siłach. Głupiec, nie wiedziałem, 
że – jak napisano – nikt nie może być po-
wściągliwy, jeżeli Ty mu tego nie udzie-
lisz. Udzieliłbyś mi na pewno, gdybym 
z głębi serca wołał do Ciebie i gdybym 
miał wiarę dostatecznie mocną, by moje 
troski Tobie powierzyć”. 

Nie ma pomocy bardziej koniecznej do 
pokonania pokus przeciwko czystości niż 
modlitwa; codzienna, wytrwała, gorąca. 
Zwłaszcza skuteczne, jak udowadnia do-
świadczenie wieków, jest gorące nabożeń-
stwo do dziewiczej Matki Boga, Maryi.

Staraj się poznawać 
Chrystusa i żyć Jego 

Ewangelią 

Dla świętych znać Ewangelię znaczyło 
nią żyć. Słowo Boże wypełniali co do joty, 
na ile tylko pozwalały okoliczności. Słowa 
Chrystusa, z którymi zapoznali się przez 
codzienne czytanie i słuchanie Ewangelii, 
tworzyły regułę obejmującą całe życie. Z 
prostotą i heroiczną stanowczością żyli 
Ewangelią. Nie zawsze było to łatwe. Św. 
Paweł nie na darmo domaga się, aby każdy 
chrześcijanin był jako dobry żołnierz Chry-
stusa Jezusa (2 Tym 2, 3).

Życie w czystości także nie będzie 
łatwe. Im większa wartość, tym większego 
wysiłku i samozaparcia wymaga jej osią-
gnięcie. „Każdy z Was, młodzi przyja-

ciele – mówił Ojciec św. Jan 
Paweł II do młodzieży na We-
sterplatte – znajduje też w 
życiu jakieś swoje «Wester-
platte». Jakiś wymiar zadań, 
które trzeba podjąć i wypeł-
nić. Jakąś słuszną sprawę, o 
którą nie można nie walczyć. 
Jakiś obowiązek, powinność, 
od której nie można się uchy-
lić, nie można zdezertero-
wać. Wreszcie jakiś porządek 
prawd i wartości, które trze-
ba «utrzymać» i «obronić» 
– tak jak to Westerplatte, 
utrzymać i obronić w sobie 
i wokół siebie. Obronić dla 

siebie i dla innych”.
Wiele wewnętrznej walki 
wymagać będzie obrona w 
sobie czystości. Żyjesz prze-
cież wśród propagandy seksu-
alnej swobody i użycia, wśród 

dość powszechnych głosów: 
„Taki jest dzisiejszy świat”, 
„Przecież wszyscy tak robią” 
itp., wśród zalewu zmysłowej 
mody, nagości, pornografii, 
przy zbyt słabym proteście star-
szego pokolenia.
Może będziesz kroczyć w 
zupełnej ciemności, może bę-

dziesz smagany drwiną i wyśmiewany, do-
świadczysz niepewności, zniechęcenia i 
samotności. Może pojawią się wątpliwości: 
„Czy rzeczywiście mam rację?..” Kiedyś 
zawierzyłeś Chrystusowi, który pragnie, 
byś zachował czystość. Dostrzegłeś pięk-
no i wartość czystości. Teraz Twoje 
postanowienie słabnie pod naporem śro-
dowiska czy kogoś, na kim Ci zależy. To 
jest Twoje Westerplatte! Jeżeli wytrwasz 
wbrew wszystkiemu, nawet wbrew sobie, 
wygrałeś. U kresu drogi krzyżowej było 
zmartwychwstanie. Ty także możesz do-
świadczyć radości duchowego zmartwych-
wstania.

 Umacniaj się 
Sakramentami

Kościół zawsze zalecał wiernym częste 
korzystanie z Sakramentu Pojednania, 
nawet wtedy, kiedy sumienia nie obciąża-
ją grzechy ciężkie. Częsta spowiedź była 
i jest uważana za najskuteczniejszy śro-
dek do poprawy złych skłonności. W niej 
penitent oprócz odpuszczenia grzechów 
otrzymuje łaskę sakramentalną, czyli, in-
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nymi słowy, Bożą pomoc do przezwycię-
żania słabości, pokus i wszelkich trudności 
w praktykowaniu dobra.

Próbując realizować nasze ideały może 
zdarzyć się, że upadniemy. Co wtedy? 
Przede wszystkim, nie wolno obniżać sobie 
poprzeczki. Jeżeli upadniemy i przyzna-
my się do tego w Sakramencie Pojednania, 
wtedy upadek ten może nawet umocnić 
nas w dążeniu do życia zgodnie z ide-
ałami. Każde wyznanie grzechu jest jed-
nocześnie wyznaniem wiary. Powiedzieć: 
„Postąpiłem w tym a w tym źle” znaczy 
równocześnie: „Wierzę, że słusznie jest 
czynić przeciwnie”. Świadomość grzechu 
nie oznacza, że ktoś, kto ją posiada, jest 
zły. Oznacza raczej, że patrzy z dystansu 
na popełniony grzech. Zauważ, że od 
winy uwalnia jedynie przebaczenie, nie 
zaś racjonalizowanie i usprawiedliwianie 
się przed samym sobą.

Wszechwiedzący Bóg nie mógł wymy-
ślić dla nas większego daru niż Komunia 
św. I choć jest wszechmocny, nie może 
nam dać czegoś więcej. Daje nam bowiem 

w Eucharystii nie coś, ale Samego 
Siebie, źródło wszelkiego dobra, mą-
drości, siły. To jest Ciało moje (Łk 
22, 19) – powiedział w wieczerniku, 
kiedy ustanowił Eucharystię. Wcze-
śniej wypowiedziane słowa o chle-
bie, który zstępuje z nieba (J 6, 50), 
wywołały sprzeciw. Trudna jest to 
mowa, któż jej może słuchać (J 6, 60) 
– mówiono. Ale Jezus niczego nie 
odwołuje, nawet wobec faktu odej-
ścia niektórych uczniów...
Zaprawdę, zaprawdę powiadam 
wam: jeżeli nie będziecie spożywali 
Ciała Syna Człowieczego i nie bę-
dziecie pili Krwi Jego, nie będziecie 
mieli życia w sobie (J 6, 53) – mówił 
z mocą Chrystus. Zapragnął być po-
karmem dusz, aby w nich utrzymy-
wać i pomnażać swoje życie, by je 
łączyć ze sobą i przemieniać w sie-
bie. 
W Eucharystii jest realnie obecny 
ten sam Jezus, którego Maryja po-
rodziła w Betlejem, który przez 30 
lat żył w Nazarecie, a potem rozpoczął 

publiczną działalność: 
głosił dobrą nowinę, 
uzdrawiał chorych, 
wskrzeszał umarłych, 
wypędzał złe duchy, 
który umarł na krzyżu, 
ale po trzech dniach 
zmartwychwstał. Przy-
pomnijmy sobie jesz-
cze raz słowa Jana 
Pawła II: Ten, kto przy-
stępuje do Komunii 
św., otrzymuje ducho-
wą siłę, potrzebną do 
tego, by stawić czoło 
wszystkim trudno-
ściom i próbom, do-
chowując wierności 
zobowiązaniom chrze-
ścijanina. Ponadto 
nieustannie czerpie on 
z tego Sakramentu, 
niczym z najobfitsze-
go źródła, energię po-
trzebną do rozwoju 
wszystkich swoich za-
sobów i przymiotów.
Modlitwa, Spo-
wiedź i Komunia św. 
są źródłem mocy, któ-
rej potrzebujesz. Nie 
są to żadne dodatki, 
w których możesz do-
wolnie wybierać, ale 

są tak konieczne dla twojego życia we-
wnętrznego, jak jedzenie i picie dla życia 
fizycznego. Jeżeli nie będziesz każdego 
dnia modlił się, regularnie chodził do Spo-
wiedzi i przynajmniej na niedzielnej Mszy 
św. przystępował do Komunii św. (może 
nawet powinieneś to robić częściej), nie 
zachowasz czystości.

Zachowuj skupienie 
i umiarkowany post
Mistrzowie życia wewnętrznego stwier-

dzają, że post uśmierza wszelkie impulsy 
namiętności. Różnimy się w potrzebie fi-
zycznej strawy. Ktoś potrzebuje jej mniej, 
ktoś inny więcej, aby zachować swoją na-
turalną siłę. Lecz ten, kto walczy z pożą-
dliwością i poszukuje Boga, nie powinien 
najadać się zawsze do syta. Niewłaściwym 
byłoby nadmierne, zbytnio osłabiające or-
ganizm poszczenie, ale też nie trzeba prze-
sadnie obawiać się o swoje zdrowie.

Podstawowe znaczenie dla życia we-
wnętrznego, czyli nawiązywania i umac-
niania przyjaźni z Chrystusem, ma także 
skupienie. Im więcej hałasu i wrzawy 
wokół, tym mniej słyszalny jest głos Boga 
przemawiającego w najsubtelniejszych po-
kładach serca. Aby usłyszeć ten głos, 
nasza uwaga nie może być skupiona stale 
na zewnętrznych wrażeniach. Trzeba ją 
przenieść na to, co dzieje się w naszym 
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wnętrzu. „Nie zamykajcie – mówi Jan 
Paweł II – waszych serc przed Jezusem. 
U innych nie znajdziecie odpowiedzi, 
której wciąż może szukacie. Nazbyt 
wiele głosów rozbrzmiewa wokół nas, 
zbyt wiele obietnic i złudnych nadziei. 
Zdobądźcie się na obszary ciszy, w któ-
rych będziecie mogli powrócić do sa-
mych siebie i nasłuchiwać. Chrystus 
chce wam coś powiedzieć, słowo oso-
biste, bezpośrednie, w którym zawarty 
jest sekret waszej teraźniejszości i wa-
szej przyszłości. Jeśli będziecie potrafili 
przyjąć je, będziecie też mogli pewni i 
radośni iść na spotkanie jutra”.

Życie wewnętrzne współczesnych ludzi 
jest chyba mniej intensywne niż kiedyś. 
Mało znamy jego prawa i radości. Życie 
zewnętrzne zaś nabrało atrakcyjności: stale 
włączone radio, telewizor, bezustanne spo-
tkania, rozmowy, natłok informacji, ob-
razów. Dostarczamy sobie wszelkiego 
rodzaju wrażeń i trudno nam wyobrazić 
sobie życie bez nich. Wydaje się nam, że 
byłoby ono wtedy nudne, puste, szare. Od-
wrotnie, sądzimy, że im więcej tych wra-
żeń, im są mocniejsze, tym życie nasze 

będzie ciekawsze. Czulibyśmy 
się może zubożeni, gdybyśmy 
mieli czegoś nie zobaczyć, cze-
goś nie przeżyć, nie wziąć 
udziału w tym czy tamtym, nie 
zakosztować jakiejś przyjem-
ności, nie spróbować czegoś. 
Poszukujemy nowych wrażeń. 
Po jakimś czasie nudzą nas, 
trzeba sięgnąć po nowe, moc-
niejsze...
Czy św. Edyta Stein, eu-
ropejskiej sławy filozof, czuła 
się zubożona po wstąpieniu do 
klauzurowego klasztoru ss. kar-
melitanek? Czy Karol de Fo-
ucauld, należący do jednego 
z najznakomitszych i najbo-
gatszych francuskich rodów, 
żałował, że zrezygnował z wy-
godnego, przyjemnego życia 
po tym, kiedy udał się do 
swojej pustelni na Saharze?... 
Życie tych dwojga ludzi i bar-
dzo wielu innych nabrało swo-
jej pełni i sensu, stało się do 
końca szczęśliwe, kiedy umar-
twili swoje zmysły. Ich uwaga 
mogła się wtedy skupić na 
Tym, który żył w ich wnętrzu 
i który jest największym bo-

gactwem człowieka, jedynym 
Dawcą prawdziwej radości i pokoju.

Umacniaj swoją wolę 
i unikaj wszelkich 
okazji do grzechu

Powiedzenie „nie” czemuś przyjemne-
mu wymaga silnej woli. Mądrą rzeczą jest 
ćwiczyć ją w sobie. Potrzebna jest, aby 
zdobyć zdolność panowania nad swoim 
ciałem, kontrolowania swoich reakcji, na-
kazywania sobie i konsekwentnego realizo-
wania podjętej decyzji. Reakcje seksualne 
poddają się sterowaniu, jeżeli postawimy 
sobie wymaganie opanowania siebie. Go-
rzej, jeżeli nie tylko nie próbujemy hamo-
wać swoich reakcji, ale prowokujemy je. 
Przeciwieństwem opanowania jest bezrad-
ność wobec reakcji ciała. Można czasem 
usłyszeć skargę: „Nie mam silnej woli”. 
Silna wola nie jest dana człowiekowi, trze-
ba ją w sobie wypracować. Rezygnowanie 
z różnych, nawet drobnych przyjemności, 
jest sposobem jej wzmacniania. Uleganie 
natomiast wszystkim swoim kaprysom ma 
odwrotny skutek... 

Nawet jeżeli masz silną wolę, unikać 
musisz wszelkich sytuacji, które mogą do-
prowadzić cię do popełnienia grzechu nie-
czystości. Roztropność jest wielką cnotą! 
Lepiej wyznaczyć sobie granice, zacho-
wując w ten sposób bezpieczny dystans 
do wszystkiego, co doprowadzić nas może 
do upadku. Pokusy przeciwko czystości są 
bardzo silne. Można je z pewnością po-
skromić, kiedy pojawiają się. Pożar też ła-
twiej zgasić w zarodku. Później może to 
być trudne, albo nawet niemożliwe.

Z nieczystymi myślami nie walcz 
wprost. Kiedy się pojawią skieruj po pro-
stu uwagę na jakiś bezpieczny temat.

Uważnie dobieraj 
sobie przyjaciół

Jeżeli będziesz przebywać w złym 
towarzystwie, ulegniesz w końcu złym 
wpływom. Ktoś pisał: „Wśród moich ró-
wieśników wstydziłem się być mniej bez-
wstydny niż inni, kiedy słyszałem, jak 
chwalili się swoimi nikczemnościami. 
Przyjemność czerpałem nie tylko z same-
go czynu, ale także z pochwały. Czyniłem 
się gorszym niż w rzeczywistości byłem, 
aby nie być zganionym”... A Ty, czy masz 
odwagę być dobrym? Masz odwagę pły-
nąć pod prąd?

Na przestrzeni całych dziejów Kościo-
ła Chrystus był „znakiem sprzeciwu”. To, 
co dla Niego było mądrością, inni uważali 
za głupstwo. Urągano temu, co On na-
kazywał, a chwalono i propagowano to, 
czego zakazywał. Kiedy głosem papieża, 
biskupów czy kapłanów mówił: „Miłujcie 
Boga nade wszystko i szukajcie najpierw 
tego, co się Jemu podoba, abyście mogli 
żyć szczęśliwie”, wołano: „Czyńcie, co się 
wam samym podoba”. On mówił: „Za-
przyjcie się siebie i wydajcie walkę na-
miętnościom”, a „świat” zachęcał: „Żyjcie 
na luzie, róbcie to, na co macie ochotę”, 
itd.

Zawsze byli tacy, którzy nazywali po-
święcenie dla Boga głupotą, modlitwę – 
stratą czasu, posłuszeństwo nauce Kościo-
ła – niewolnictwem, samolubstwo zaś roz-
tropnością, a pychę – poczuciem własnej 
godności. Ostatnio określają rozwiązłość 
„wolnością” i „postępem”, zabijanie dzieci 
– „przerywaniem ciąży” czy „zabiegiem”, 
obojętność wobec zła – „tolerancją” a psy-
chiczne kaleczenie młodych w szkole – 
„edukacją seksualną”.

Dobrze zdać sobie sprawę z istnienia 
wokół nas zupełnie przeciwnych sobie 



22 23 

systemów wartości, a w konsekwencji 
diametralnie różnych dróg życia. Stale 
musimy podejmować decyzje. Stale re-
alizują się słowa: „Kładę przed wami 
życie i śmierć, błogosławieństwo i prze-
kleństwo” (Pwt 30, 19), „ogień i wodę, co 
zechcesz, po to wyciągniesz rękę” (Syr 
15, 16). Po co wyciągniesz rękę?

Ogranicz oglądanie 
telewizji albo 

zrezygnuj z niej

 Telewizor staje się coraz bardziej in-
tymnym towarzyszem polskich rodzin. 
Ekran przyciąga uwagę nawet wtedy, kiedy 
oferuje banalne, bezużyteczne czy nawet 
szkodliwe treści. W rodzinach zaczyna bra-
kować właściwego im uczuciowego klima-
tu, który wymaga czasu dla siebie. Coraz 
mniej przebywamy z sobą, cieszymy się 
sobą, robimy coś dla siebie. Coraz też 
mniej mamy czasu na wartościową lektu-
rę, pielęgnowanie swoich zainteresowań, 
pomoc innym czy modlitwę. Wielu Pola-
ków stało się nałogowymi oglądaczami te-
lewizji. Trudno im wręcz wyobrazić sobie 
choć jeden wieczór bez niej. Co wtedy 
robić?

Nie zawsze to, co oglądamy, jest bez-
pośrednio szkodliwe. Niektóre programy 
mają ambicje poznawcze, inne mogą sta-
nowić godziwą rozrywkę. Trzeba jednak 
umieć je znaleźć, a odmówić sobie in-
nych.

Telewizja, jeśli oglądana jest w nadmia-
rze, uczy pasywności. Widz jest tylko bier-
nym obserwatorem. Niczego się od niego 
nie wymaga, niczego nie musi dawać, w 
nic angażować, niepotrzebny jest jakikol-
wiek wysiłek. Obrazy pojawiają się i zni-

kają z taką szybkością, że nie ma czasu na 
namysł czy głębsze przeżycie. W rezulta-
cie widz staje się coraz bardziej bezmyśl-
nym i zimnym konsumentem.

Młody człowiek, aby rozwijać się, musi 
być aktywny. Nawet rozrywka powinna 
wymagać aktywnego uczestnictwa. Wtedy 
uczy inicjatywy i podejmowania decyzji, 
krytycznej analizy, obcowania z drugim 
człowiekiem, albo choćby ćwiczy mięśnie. 
Nie chodzi tu o aktywizm zewnętrzny, 
gorączkowy, hałaśliwy, bez planu i ładu. 
Aktywność potrzebna jest także, aby zor-
ganizować sobie dobrze czas 
wieczorem, kiedy nikogo nie 
ma w domu, a na dworze 
pada deszcz i jest nudno. Ak-
tywności wyobraźni i myśle-
nia wymaga czytanie książki 
itd.
Nie trać czasu teraz, kiedy 
jeszcze możesz i powinieneś 
się szybko rozwijać. Słusznie 
nazywa się telewizor „zło-
dziejem czasu”. Okrada Cię 
z czasu, a więc także z tych 
rzeczy, które mógłbyś zrobić 
wtedy, kiedy bezproduktyw-
nie wpatrujesz się w ekran.

Jaka jest większość fil-
mów najchętniej oglądanych 
w telewizji? Zwróć uwagę, 
że np. mniej czy bardziej 
normalna rodzina pojawia 
się tam bardzo rzadko, jak 
gdyby w rodzinie nie prze-
żywało się niczego inte-
resującego. Tematem jest 
najczęściej patologia: żona 
zabija męża, mąż zdradza 
żonę, ślub, jeżeli w ogóle 
zostaje zawarty w trakcie 

akcji filmu, to zwykle na jego końcu, po 
długim i pikantnym romansie. O czym 
może myśleć młody mężczyzna w czasie 
spotkania ze swoją dziewczyną, jeżeli stale 
ogląda takie filmy?

Generalnie rzecz biorąc, przemysł fil-
mowy przedstawia nam postacie, jeżeli 
nie w ogóle złe, to przynajmniej znacznie 
mniej uczciwe niż nasi przyjaciele czy są-
siedzi. Dlaczego tak się dzieje? Skąd ta 
adoracja zła przez wielu twórców?

Ankieta przeprowadzona wśród 104 
czołowych dyrektorów różnych progra-
mów telewizyjnych i wytwórni filmowych 
w USA pokazuje, jakimi wartościami żyje 
elita pop-kultury. Widać tutaj także, jak 
różne są one od wartości przeciętnego 
Amerykanina. 45% ankietowanych nie 
przyznaje się do żadnej religii (wśród 
ogółu Amerykanów zaledwie 4%), połowa 
uważa, że cudzołóstwo nie jest złem (15% 
Amerykanów), 80%, że homoseksualizm 
nie jest złem (24% ogółu Amerykanów). 
Zasadnicze różnice można by z pewnością 
znaleźć także w każdej innej kwestii mo-
ralnej. 

Czy polska elita pop-kultury różni się 
tak bardzo od amerykańskiej? Ludzie, któ-
rzy robią filmy i programy telewizyjne, są 
przeważnie inni niż Ty. Oczywiście propa-
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gują swój styl życia, swoje patrzenie na 
świat, swoje wartości. Dawać można tylko 
to, co się ma.

Mamy do czynienia z dziwną sytu-
acją: niewielka grupa ludzi przy pomocy 
niezwykle wpływowej telewizji indok-
trynuje większość swoimi poglądami i 
usiłuje ją urabiać na swoje podobień-
stwo. Czy jest to najlepsza cząstka naszej 
narodowej wspólnoty? Czy nie powi-
nieneś obawiać się tych wpływów? Czy 
rzeczywiście jesteś, jak może myślisz, 
odporny na nie?

Unikaj pornografii

Młody człowiek, który stara się zacho-
wać czystość, nie może pozwolić sobie 
nawet na przelotny kontakt z pornografią. 
Z pewnością złamie jego samokontrolę, 
którą pragnie zdobyć. Św. Grzegorz po-
wiada: „Nie godzi się spoglądać na to, 
czego pożądać nie wolno. Bo jeśli bę-
dziesz na to spoglądał, to oko cię za sobą 
pociągnie i serce twe złupi. Dlatego też 
Hiob bardzo dobrze się pod tym względem 
uzbroił: Uczyniłem przymierze z oczami 
moimi, abym nawet nie pomyślał o pannie 

(Hi 31, 1). Cóż to za przymie-
rze wchodzi w układ z oczy-
ma, aby nie pomyśleć? Zdaje 
się, należało wejść w układy 
z rozumem i wyobraźnią, by 
nie myśleć, a oczyma, by nie 
patrzeć. Lecz nie tak mówi, 
ale: Wszedłem w układy z 
oczyma moimi, abym nie po-
myślał o pannie. Dlaczego? 
Bo Hiob bardzo dobrze wie-
dział, że przez oczy wchodzą 
złe myśli do serca, i że strzegąc 
oczu, drzwi zmysłów, ustrze-
że zarazem i serce, i rozum”. 
Św. Chryzostom, zastana-
wiając się nad tymi słowami 
Hioba, pyta: „Któż się nie 
zdziwi, widząc, że ten wielki 
mąż, który się przeciwstawił 
szatanowi, odważnie z nim 
walczył i wszystkie jego pod-
stępy i napady odparł, nie 
śmie spojrzeć na pannę?” I 
odpowiada: „Czyni tak, aby-
śmy poznali, jak potrzebna 
nam jest ostrożność w tych 
rzeczach, choćbyśmy nie 
wiem jak doskonałymi byli”. 
Pornografia jest wyjątko-

wo jadowita. Zaśmieca wy-
obraźnię obrazami, od których trudno 
się uwolnić. Niszczy naturalną wstydli-
wość chroniącą przed nadużyciami sek-
sualnymi. Całkowicie oddziela seks od 
miłości. Utożsamia kobietę z zabawką 
seksualną. Przyczynia się do powstania 
perwersji seksualnych. Powoduje uza-
leżnienia. Jeżeli ktoś ogląda „erotyczne” 

filmy, wiadomo, że nawet nie próbuje za-
chować czystości. Prywatne życie ludzi, 
którzy dali się wciągnąć pornografii, jest 
jedną wielką katastrofą; łańcuchem wielu 
rozwodów, zdrad, procesów sądowych, 
zmarnowanych szans, pieniędzy i wszel-
kiego pokrewnego zła. 

Katechizm Kościoła tak mówi o porno-
grafii: „Znieważa ona czystość, ponieważ 
stanowi wynaturzenie aktu małżeńskiego, 
wzajemnego intymnego daru małżonków. 
Narusza poważnie godność tych, którzy jej 
się oddają (aktorzy, sprzedawcy, publicz-
ność), ponieważ jedni stają się dla drugich 
przedmiotem prymitywnej przyjemności 
i niedozwolonego zarobku. (…) Porno-
grafia jest ciężką winą. Władze cywilne 
powinny zabronić wytwarzania i rozpo-
wszechniania materiałów pornograficz-
nych” (nr 2354).

Zachowaj 
skromność w ubiorze

„Wypada przypomnieć – pisał Karol 
Wojtyła – że człowiek jest osobą, bytem, 
o którego naturze mówi «wnętrze». Prócz 
piękna zewnętrznego trzeba umieć odkry-
wać również piękno wewnętrzne człowie-
ka i w nim sobie także podobać, a może 
nawet w nim umieć podobać sobie przede 
wszystkim. Prawda ta w jakiś szczególny 
sposób jest ważna dla miłości pomiędzy 
mężczyzną a kobietą. Upodobanie, na któ-
rym ta miłość się opiera, nie może rodzić 
się tylko z widzialnego i zmysłowego pięk-
na, ale powinno uwzględnić całkowite i 
dogłębne piękno osoby”. 
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Wiadomo, że pewne wizualne bodźce 
pobudzają popęd płciowy normalnego 
mężczyzny. Projektanci mody dobrze wie-
dzą, jak przedstawić ciało kobiety, aby 
wzbudzić pożądanie mężczyzn. Zarabiają 
na tym fortuny. Kobiety, niestety, często 
zdają się być bezkrytycznie posłuszne 
„dyktatorom mody”. Ogromnie na tym 
tracą. Chciałyby być szanowane i kocha-
ne, tymczasem są tylko pożądane. Nikt 
nie zakochuje się w ciele kobiety, naj-
wyżej pożąda je. Zakochuje się zaś w 
jej „wewnętrznym pięknie”. Chodzenie 
w mini spódniczkach, obcisłych jeansach, 
bluzkach z dekoltem z pewnością sprzyja 
„złapaniu chłopaka”, ale nie znalezieniu 
swojego „towarzysza życia”...

Dziewczyna powinna wiedzieć o natu-
ralnej słabości chłopaka i pomagać mu. 
Najskuteczniej czyni to, kiedy sama jest 
skromna i czysta… Kardynał Stefan Wy-
szyński wspominał: „Na Jasną Górę przy-
szedł kiedyś pewien mężczyzna i poprosił 
o spowiedź po dwudziestu latach. «Co 
się stało, że dziś właśnie postanowiłeś 
się wyspowiadać?» – zapytał spowiednik. 
«Jechałem w jednym przedziale z młodą 
dziewczyną. Otaksowałem ją oczami, jak 
wszystkie inne kobiety. Czytała książkę, 
raz popatrzała na mnie. Wysiadając, jesz-
cze raz podniosła oczy. I więcej nic. Nie 
powiedziała ani słowa. I nagle poczułem 
się taki brudny, tak strasznie zły, że wy-
siadłem z pociągu i przyszedłem tutaj»”. 
Dziewczyna może wynieść chłopaka na 
wyżyny! Widzi się na ogół zupełnie od-
wrotną sytuację. A przecież Chrystus 
mówi: Biada człowiekowi, przez którego 
dokonuje się zgorszenie (Mt 18, 7).

Złóż Jezusowi 
przyrzeczenie 

zachowania czystości 
przedmałżeńskiej

Celem chrześcijańskiej moralności jest 
nie tylko unikanie zła i czynienie dobra. 
Tak mogą chcieć czynić również i ci, któ-
rzy nie znają Chrystusa. Chrześcijanin 
kocha Jezusa i czyni dobro, wyrażając 
tym swoją lojalność, przyjaźń, przy-
należność do Niego. Początkiem chrze-
ścijańskiej moralności jest poczucie 
przynależności. Zawieramy z Chrystu-
sem przymierze, na mocy którego żyje-
my dla Niego, a więc nie według zasad 
„świata”, ale według Jego przykazań. 

Złóż swojemu Mistrzowi, Bratu, Przy-
jacielowi i Bogu – Jezusowi Chrystusowi, 
do którego chcesz przynależeć, przyrze-
czenie zachowania czystości przedmałżeń-
skiej. Możesz to uczynić sam(a) albo w 
grupie z innymi osobami myślącymi po-
dobnie jak Ty. Może Twój duszpasterz bę-
dzie miał czas, aby być świadkiem Twojego 
przyrzeczenia. Zaproś wtedy przyjaciół i 
krewnych. Byłoby to ważne świadectwo 
dla otoczenia, a dla Boga piękne zadość-
uczynienie za publiczne naśmiewanie się 
z Jego przykazań. Możesz uczynić jednak 
wszystko zupełnie prywatnie. Przemyśl 
sobie dokładnie, co postanawiasz. Nie bój 
się! Idź do Spowiedzi, a kiedy przyjmiesz 
Jezusa w Komunii św., oddaj Mu siebie w 
następującej modlitwie: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Składając przyrzeczenie zachowania 
czystości przedmałżeńskiej nie jesteś 
sam. Uczyniło to już wielu młodych 
ludzi w Polsce i na całym świecie. Przed 
kilku laty w amerykańskim mieście Na-
shville powstał młodzieżowy ruch odno-
wy moralnej o nazwie „True Love Waits” 
(„Prawdziwa miłość czeka”). Należą do 
niego młodzi ludzie, którzy zdali sobie 
sprawę, że liberalna kultura oszukuje 
ich i prowadzi w ślepy zaułek. Posta-
nowili sprzeciwić się jej, zobowiązując 
się zachować czystość aż do chwili za-
warcia związku małżeńskiego. W cza-
sie ostatniego spotkania w Atlancie, 
350 tys. młodych podpisało takie zobo-
wiązanie...

Ponawiaj od czasu do czasu złożone 
przyrzeczenie (np. w każdy piątek albo w 
każdy pierwszy piątek miesiąca). Pokusy 
traktuj jak test Twojej lojalności wobec 
Chrystusa, Twojej miłości do Niego. Św. 
Franciszek powiedział kiedyś do jedne-
go z braci: „Naprawdę nikt nie powi-
nien uważać się za sługę Bożego, dopóki 
nie przejdzie przez pokusy i udręczenia. 
Przezwyciężona pokusa staje się w jakiś 
sposób pierścieniem, za pomocą którego 
Pan zaślubia sobie duszę swego sługi”. 
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Co daje Ci postanowienie poczekania z 
rozpoczęciem życia seksualnego do dnia 
ślubu? Powtórzmy w telegraficznym skró-
cie niektóre atuty przedmałżeńskiej czy-
stości. Zwróć uwagę, że czystość daje Ci 
mnóstwo wolności.

 Daje Ci wolność od zmartwień: 
„A może zaraziłem się jakąś chorobą?” 
„Może jestem w ciąży?” (dalsze zmartwie-
nia pojawiają się, jeśli rzeczywiście tak się 
stało). „Czy ktoś nie pomyśli, że jestem 
łatwa?” „Czy rzeczywiście mnie kocha, 
czy tylko chodziło mu o seks?” itd, itd.

 Daje Ci wolność od emocjonal-
nych zranień spowodowanych wykorzy-
staniem i porzuceniem przez partnera czy 
poczuciem: „Potraktowałem tę dziewczy-
nę jak przedmiot, a ona przecież mnie ko-
chała.”, albo „Nic nie jestem warta, skoro 
oddałam się takiemu człowiekowi.”

 Daje wolność do skoncentrowa-
nia się na życiowych ideałach i ważnych 
zadaniach, takich jak np. nauka czy rozwi-
janie zainteresowań i talentów, oraz daje 
siły do realizowania tych ideałów i zadań. 
Wszystkie te troski, o których mowa po-
wyżej, niesłychanie angażują i wprowa-
dzają w życie nieład. Unikając ich będziesz 
miał wolność kształtowania swojego życia 
w sposób pełny i godny.

 W okresie narzeczeństwa daje Ci 
wolność do lepszego poznania drugiej 
osoby i zdecydowania, czy jest dobrym dla 
Ciebie kandydatem na męża (żonę). Ła-
twiej Ci będzie określić, jaki on (ona) rze-
czywiście jest, jakie są jego (jej) zamiary 
w stosunku do Ciebie. Łatwiej Ci będzie 

także określić swoje własne uczu-
cia i zamiary. Decyzja o wyborze 
męża (żony) jest jedną z najważniej-
szych w życiu i wiele od niej zależy. 
„Jakoś to będzie” to marna filozo-
fia. Lepiej wziąć odpowiedzialność 
za swoją przyszłość. 

 Daje Ci wolność od uza-
leżnienia seksualnego podobnego do 
uzależnienia od alkoholu czy narko-
tyków. Dostarczenie sobie kolejnej 
dawki seksu staje się dla erotomana 
tym, czym butelka alkoholu dla al-
koholika. Osoby uzależnione są ego-
istyczne, oszukują i wykorzystują 
innych. Czystość przygotowuje Cię 
do cieszenia się współżyciem w 
małżeństwie. Nie będzie ono wtedy 
uśmierzaniem nałogu, ale wolnym 
darem z siebie, który prawdziwie 
uszczęśliwia obu małżonków.

 Czystość uczy pokony-
wania własnego egocentryzmu, uczy 
samozaparcia, ofiarności, odpowie-
dzialności, a więc prawdziwej mi-
łości, która jest podstawą dobrego 
małżeństwa i rodziny.

 Przez zachowanie czystości sta-
jesz się dla innych bardziej atrakcyjnym 
kandydatem (kandydatką) na męża (żonę). 
Któż poważny chciałby mieć za męża męż-
czyznę, który „zmienia kobiety jak ręka-
wiczki”, albo za żonę dziewczynę, która 
jest „łatwa”? Będziesz odbierany jako ktoś 
nietuzinkowy.

 Przez zachowanie czystości sta-
jesz się przykładem i umocnieniem w do-
brym dla innych.

 I najważniejsze: czystość utwier-
dza Cię na drodze do Boga, od którego po-
chodzi wszelkie dobro i wprowadza Cię w 
orbitę dóbr niewypowiedzianie wielkich: 
dóbr łaski i dóbr wiecznych.

Być może nie całkiem zdajesz sobie 
sprawę z tego, że jesteś obiektem niezwykle 
intensywnej i psychologicznie wyszukanej 
kampanii propagandowej zmierzającej do 
uwikłania Cię w działania prowadzące 
do negatywnych, a często katastrofalnych 
skutków. Świat zawsze był polem walki 
między Dobrem a Złem, ale kiedyś młodzież 
nie podlegała takiej presji, aby czynić złe 
wybory. Sytuacja, w której żyjemy, nie ma 
odpowiednika w całej historii. Tę kampanię 
prowadzą (być może nieświadomie) środki 
masowego przekazu (a więc na masową 
skalę), różne instytucje w kraju i za granicą 
dysponujące ogromnymi środkami finanso-
wymi, różnego rodzaju „autorytety” z na-
ukowymi tytułami, niektórzy politycy.

Bezustannie wtłacza się w Twoją świa-
domość i podświadomość pewne sugestie: 
że „trzeba żyć na luzie”, że „wolność zna-
czy robić to, na co ma się ochotę”, że 
„przedmałżeński seks to rzecz normalna 
byle mieć przy sobie prezerwatywę”, że 
„wszyscy to robią”, że „trzeba być nowo-
czesnym”, że „samogwałt to dobry spo-
sób na zrelaksowanie się”, że „dorośli, 
a szczególnie rodzice, nie mają Ci nic 
do zaofiarowania, podobnie Kościół” itp., 
itp. Ta prawdziwie diabelska kampania 
zmierza do zniszczenia zasad postępo-
wania, których dobro i mądrość spraw-
dziło doświadczenie wieków. Niszcząc te 
zasady, niszczy się także człowieka... Nie 
poddaj się złu! Bądź radosnym świad-
kiem czystej miłości.

Jan Bilewicz 

 
– podsumowanieDziałanie seksualne angażuje nie 

tylko ciało, ale całą osobę. Dlatego 
wszelkie wykroczenia przeciwko 

czystości przedmałżeńskiej godzą 
oprócz sfery cielesnej również w 
sferę emocjonalną, wolitywną i 

duchową człowieka. I odwrotnie 
– zachowanie czystości sprzyja 

rozwojowi całej osoby.
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Kiedy poznaliśmy się, ja miałam 22 
lata, on 26. Pobraliśmy się 2 lata później. 
Obecnie jesteśmy prawie dwa lata po ślu-
bie i mamy sześciomiesięcznego Michał-
ka. Narodzinom naszego syna towarzyszył 
także mój mąż. Było to dla nas ogromne, 
radosne przeżycie. Jesteśmy naprawdę 
szczęśliwym małżeństwem i rodziną, a 
między nami jest prawdziwa szczerość i 
miłość. Oczywiście nikt nam tego nie dał 
w prezencie ślubnym, nad tym pracujemy 
sami od początku naszej znajomości. 

Zaczęło się zwyczajnie – telefony, od-
wiedziny, ciasto, kawa i długie rozmowy 
o wszystkim i o niczym. Może to niektó-
rym wyda się śmieszne, ale przez ponad 
pół roku mój chłopak nie próbował mnie 
nawet pocałować. Przyznam się, że zaczę-
łam się zastanawiać, czy z nim jest wszyst-
ko w porządku, bo tak bardzo różnił się 
od tych chłopców, których znałam. Póź-
niej okazało się, że w swojej delikatności 
nie chciał mnie zrazić do siebie. 

Po roku znajomości poszliśmy razem 
na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. To 
był czas, kiedy mieliśmy okazję lepiej 
się poznać w różnych sytuacjach. Wtedy 
też padła pierwsza nieśmiała propozycja 
ślubu. Jesienią zaczęliśmy chodzić na ka-
techezy dla narzeczonych. Potem w grud-
niu był wyjazd do Wrocławia na Spotkanie 
Młodych. Zaczęło być coraz trudniej. Prze-
stało nam wystarczać trzymanie się za 
rękę, czy krótki pocałunek. Postanowili-
śmy jednak, że mimo wszystko to nie bę-
dzie silniejsze od nas. Zawsze chciałam 
złożyć – dopiero swojemu mężowi – dar 
dziewictwa. Narzeczony wiedział o tym, 
uszanował moją decyzję i dołożył wszel-
kich starań, aby tak się stało. Skłamała-
bym, gdybym powiedziała, że przyszło mi 
to łatwo. Staraliśmy się jak najczęściej 
przystępować do Sakramentów św., aby 
mieć siłę wytrwania w czystości. Napraw-
dę trzeba się dużo modlić, aby nie ulec 
pokusie. Dziś wiem, że można, bo nam się 
to udało. Umieć czekać, wyrabiać w sobie 

cnotę cierpliwości – to trudne, ale możliwe.
W dzień naszego ślubu z nieba padał 

deszcz, ale nad nami świeciło słońce. Byli-
śmy naprawdę szczęśli-
wi i radośni. Mogliśmy 
ofiarować Bogu i sobie 
nawzajem dar naszych 
czystych serc. Byliśmy 
dla siebie pierwszymi 
partnerami, nie mieliśmy 
żadnego doświadczenia – 
i to było piękne. Mogli-
śmy się teraz uczyć siebie 
– krok po kroku bez po-
śpiechu, mając nad sobą 
błogosławieństwo Boże. 
Podczas naszego na-
rzeczeństwa zapoznali-
śmy się z naturalną 
metodą regulacji poczęć. 
Wzięłam się do solidnej 
obserwacji swojego or-
ganizmu oraz do pomia-
rów temperatury. Oboje 
z mężem jesteśmy prze-
konani o skuteczności tej 
metody i chcemy kiero-
wać się tylko jej zasa-
dami. Oczywiście tu też 
potrzeba trochę opano-
wania i wzajemnej wyro-
zumiałości. Jest to jednak 
o tyle łatwe, że już na-
uczyliśmy się czekać. Po-
nadto dla małżonków seks nie powinien 
stanowić centrum ich życia. Owszem, jest 
przyjemny, piękny i naprawdę jednoczy. 
Nie znaczy to jednak, że w czasie kiedy 
nie możemy współżyć, kochamy się mniej. 
Miłość można wyrażać sobie na tyle róż-
nych sposobów. 

Godnie przeżyte narzeczeństwo nauczy-
ło nas szacunku wobec siebie, nauczyło 
nas patrzeć na siebie jako na osoby, a nie 
ciała, nauczyło nas sztuki rozmawiania ze 
sobą, szczerości. Nasza miłość na nowo 

się umacnia każdego dnia. Staramy się, 
aby nigdy nie zabrakło nam wobec siebie 
(i nie tylko) czułości i dobroci. Ogromne 
znaczenie ma tutaj nasza wspólna mo-
dlitwa, wspólne czytanie Pisma św., od-
mawianie różańca. Bo najważniejsze jest 
umieć ofiarować wszystkie swoje sprawy 
Bogu. To nas bardzo jednoczy i nie po-
zwala nigdy zasnąć pogniewanymi. 

To chyba wszystko, co chciałam na-
pisać, oczywiście w tzw. telegraficznym 
skrócie, bo tak naprawdę życie jest o wiele 
bogatsze i piękniejsze niż tych kilka zdań. 
Jedno jest pewne – trzeba chcieć... Musi 
to być nasza decyzja oraz ogromna współ-
praca z Bogiem. A to, że warto, prze-
konaliśmy się sami i doświadczamy tego 
każdego dnia. Nic nie dzieje się samo, 
wszystko jest jakąś konsekwencją naszego 
wcześniejszego postępowania. 

Małgorzata 

świadectwo

Mam 27 lat, mój mąż 31, mieszkamy na wsi. Wywodzimy się 
z rodzin o tradycyjnym podziale ról, gdzie tato pracował zawodowo, 

a mama zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. W mojej 
rodzinie było nas czworo, w rodzinie męża – troje.
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Milczący 
świadek
Zmartwychwstania

Prowadzone od blisko 100 lat przez naukowców 
najróżniejszych dziedzin wiedzy żmudne i wszechstronne 

badania Całunu Turyńskiego wskazują na jego autentyczność. 
Dzięki tym badaniom Całun Turyński stał się najsłynniejszą 

chrześcijańską relikwią, zadziwiającą świat nauki „kliszą 
fotograficzną” męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. 

Badania naukowe potwierdzają, że odbicie na Całunie 
dokonało się na skutek obecności prawdziwego 

ukrzyżowanego Ciała, które zostawiło na nim odbicie w 
fotograficznym negatywie natomiast plamy krwi są w 

pozytywie. Ta bezcenna relikwia zachowała się do naszych 
czasów i jest przechowywana w Turynie.

28 
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Wielu ludzi zatraciło świa-
domość, że centrum chrze-
ścijańskiej wiary jest osoba 
ukrzyżowanego i zmar-

twychwstałego Chrystusa, a nie jakieś 
wzniosłe idee, kultura, zwyczaje czy posta-
wy etyczne. Aby pomóc nam w nawiąza-
niu osobistego kontaktu ze Zbawicielem, 
Opatrzność Boża zachowała do naszych 
czasów ten wstrząsający obraz Jego cier-
pienia i śmierci, utrwalony na płótnie gro-
bowym, które jest jakby piątą Ewangelią, 
napisaną nie atramentem, lecz krwią prze-
laną dla naszego zbawienia.

Czy można pozostać obojętnym 
wobec tego szczególnego świadka męki, 
śmierci i zmartwychwstania Jezusa? 
Całun ukazuje ogrom cierpienia, które-
mu dobrowolnie poddał się, z miłości do 
nas, sam Bóg, który stał się prawdzi-
wym człowiekiem, aby nas wybawić z 
niewoli szatana, grzechu i śmierci.

To drogocenne płótno grobowe Jezusa 
– powiedział Jan Paweł II – może nam do-
pomóc w lepszym zrozumieniu tajemnicy 
miłości Syna Bożego do nas. Przed Ca-
łunem, wymownym i wstrząsającym wi-
zerunkiem nieopisanej boleści, pragnę 
dziękować Bogu za ten szczególny dar, nad 
którym chrześcijanin musi się z miłością 
pochylić, okazując pełną gotowość do pój-
ścia śladem Chrystusa (...) Całun pozwala 
nam odkryć tajemnicę cierpienia uświęco-
nego przez ofiarę Chrystusa, które stało 
się źródłem zbawienia dla całej ludzkości. 
(Turyn 24.05.1998 r.)

Został poddany 
straszliwej męce

Badania naukowe Całunu wykazały, że 
znajduje się na nim wizerunek mężczyzny 
o wzroście 1,81 m, który nosił brodę i 
długie włosy, miał mocną i proporcjo-
nalną budowę ciała oraz piękne semickie 
rysy twarzy. Człowiek ten został poddany 
straszliwym torturom biczowania, cier-
niem koronowania i ukrzyżowania. Na 
całym ciele naliczono blisko 600 ran i 
różnych obrażeń. Jednak odbicie wizerun-
ku martwego ciała nie wskazuje na żadne 
znaki jego rozkładu. Dane te są zgodne 
z opisami ewangelicznymi, ale uzupełnia-
ją je bardzo ważnymi szczegółami. W ten 
sposób Całun niejako namacalnie ukazuje 
do jakiego stopnia Chrystus cierpiał i wy-
niszczył się aż „do końca” (J 13,1) z miło-
ści do nas.

Twarz Jezusa
Pomimo tylu cierpień fizycznych i du-

chowych, wizerunek twarzy na Całunie 
zadziwia niepowtarzalnym pięknem i po-
kojem. Ogrom cierpienia na krzyżu, z 
takim pokojem mógł znieść tylko Ktoś, 
kto miał świadomość, że przez cierpienie 
i śmierć dokona ostatecznego zwycięstwa 
nad śmiercią.

Odbicie twarzy na Całunie świadczy o 
śladach torturowania. Jest widoczna rana 
na nosie i prawym policzku, od uderzenia 
kijem. Są obecne rany powiek i łuków 
brwiowych, obrzęk na prawej kości jarz-
mowej, strużki krwi wydobywające się z 
nosa, wgniecenia z lekkim przesunięciem 
czubka nosa, ślady wyrywania włosów 
wraz z wierzchnią warstwą skóry. Czyta-
my w Ewangeliach: Przy tym bili Go trzci-
ną po głowie, pluli na Niego (Mk 15,19); I 
policzkowali Go (J 19,3).

Cierniem ukoronowanie

Żołnierze uplótłszy koronę z cierni, wło-
żyli Mu na głowę (J 19,2). Ten rodzaj tortu-
ry wymyślono tylko dla Jezusa. W żadnym 
źródle historycznym nie ma wzmianki 
o stosowaniu tego rodzaju tortur przed 
ukrzyżowaniem. Na Całunie widać liczne 
wypływy krwi na czaszce, która na płótnie 
tworzy plamy w pozytywie. Zostały one 
spowodowane przebiciem naczyń krwio-
nośnych na głowie przez kolce korony cier-
niowej. Korona cierniowa była w kształcie 
czepca, który opinał całą głowę. Chirurdzy 
naliczyli 13 ran na czole i 20 z tyłu spo-
wodowanych przez kolce cierni, ale przy-
puszczają, że mogło być ich około 50. 

Ponieważ pod skórą na głowie znajduje się 
sieć unerwienia i naczyń krwionośnych, 
korona cierniowa spowodowała rozdzie-
rający ból oraz obfite krwawienie. Jeżeli 
weźmie się pod uwagę, że na skórze głowy 
na 1 cm2 znajduje się ponad 140 punktów 
wrażliwych na ból, to można sobie wy-
obrazić ogrom cierpienia Chrystusa w cza-
sie tragicznej koronacji – tak napisał L. 
Coppini, dyrektor Instytutu Anatomii Uni-
wersytetu Bolońskiego. Badania stwierdzi-
ły zgodność miejsc wypływów z anatomią 
tętniczek i żyłek znajdujących się na gło-
wie. Jest to kolejny dowód przemawiają-
cy za autentycznością Całunu, ponieważ 
obieg krwionośny został opisany i poznany 
dopiero w 1593 r.

Biczowanie

Jezus został poddany okrutnemu biczo-
waniu. Na całym ciele widoczne są rany od 
uderzeń rzymskiego bicza flagrum, rów-
nież na pośladkach, co świadczy o tym, że 
był biczowany nago. Była to straszna kara, 
niekiedy powodowała śmierć. Bicz miał 
trzy dłuższe rzemienie zakończone kawał-
kami metalu, które uderzając wyrywały 
cząsteczki ciała. Doliczono się na całym 
ciele 120 ran spowodowanych uderzenia-
mi bicza. Był zwyczaj, że biczowaniu zo-
stali poddawani tylko ci, którzy nie byli 
skazani na śmierć. Po wymierzeniu kary 
wypuszczano ich na wolność. Początkowo 
Piłat chciał tylko ubiczować Jezusa: Każę 
więc Go wychłostać i uwolnię (Łk 23,16). 
Stąd się tłumaczy wielką liczbę uderzeń i 
niezwykłe okrucieństwo, z jakim żołnie-
rze biczowali Jezusa. Potraktowali to jako 
karę samą w sobie. Było ich dwóch, ten z 
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prawej strony był wyższy i uderzał z wy-
raźnym sadyzmem. Jezus stał lekko pochy-
lony, z rękami przywiązanymi do słupka. 
Rzemienie biczów zawijały się i raniły 
również przód ciała, brzuch, szczyty klat-
ki piersiowej, golenie i uda.

Dźwiganie krzyża 

Odczytując ślady ran na Całunie (nad 
lewą i prawą łopatką), naukowcy są zgod-
ni, że Jezus niósł na miejsce ukrzyżowania 
belkę poprzeczną krzyża, tzw. patibulum, 
i miał ręce do niej przywiązane. Przypusz-
cza się, że belka ważyła około 30 kg, a 
jej długość wynosiła 1,80 m. Krańcowo 
wyczerpany po biczowaniu, Jezus z wiel-
kim trudem szedł na miejsce ukrzyżowa-
nia. Musiał pokonać drogę długości około 
0,5 km.Upadając, padał na twarz, gwał-
townie uderzając kolanami o kamienistą 
drogę. Naukowcy stwierdzili duże rany 
twarzy, nosa (na czubku nosa znaleziono 
zmieszane z krwią drobiny ziemi i czą-
steczki kamienia) i na kolanach, szcze-
gólnie na prawym, spowodowane przez 
upadki. Ponieważ Jezus nie mógł sam do-
nieść krzyża, dlatego setnik przymusił nie-
jakiego Szymona z Cyreny, aby go niósł za 
Jezusem (Łk 23,26).

Ukrzyżowanie

Ukrzyżowanie było najokrutniejszym i 
najhaniebniejszym rodzajem tortur, jakie 
stosowano w czasach Jezusa. Na Całunie 
widać ranę po przebiciu gwoźdźmi nad-
garstków. Natomiast z odbicia stóp wnio-
skuje się, że zostały przybite jednym 
gwoździem do pionowego pala krzyża. 
Przebił on kość stępu. Stopy są ułożone 
lewa na prawej.

Ręce przybijano do krzyża gwoźdźmi 
w nadgarstkach, a nie w dłoniach, bo tylko 
wtedy mogły utrzymać ciężar ciała wi-
szącego na krzyżu. Dłonie przebite gwoź-
dziem i obciążone wagą ciała rozrywają 
się. Gwoździe wbijano więc w przestrzeń 
zwaną „szczeliną Destota”, znajdującą się 
pomiędzy kośćmi nadgarstka. W tym miej-
scu nie przebiega większe naczynie krwio-
nośne, ale przechodzi nerw pośrodkowy, 
kierujący ruchami kciuka. Nerwy pośrod-
kowe – pisze dr. P. Barbet – do których 
dotarł gwóźdź, pełnią funkcję ruchową, 
ale są równocześnie sygnalizatorami bólu. 
Jest on straszliwy, ale do wytrzymania. W 
przeciwnym razie człowiek straciłby przy-
tomność. 

Z rany na lewym nadgarstku są wi-
doczne dwa krwotoki. Dzięki temu uczeni 
mogli odtworzyć pozycję rąk przybitych 
do belki poprzecznej krzyża. Ich kąt roz-
warcia wynosi 10 stopni, a więc Jezus wi-
sząc na krzyżu, co pewien czas usiłował 
się unieść, aby nabrać powietrza i wtedy 
przyjmował pozycję 65 stopni od osi ra-
mienia, a kiedy opadał – 55 stopni. Na 
kilka chwil kąt nachylenia ramion zmie-
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niał się i wtedy Jezus mógł nabrać powie-
trza. Ból i wyczerpanie zmuszały Go do 
ponownego opadnięcia. Ten rytm podcią-
gania się i opadania, na przybitych gwoź-
dziami do krzyża rękach i nogach, trwał 
około 3 godzin i powodował straszliwe 
cierpienie. W miarę upływu czasu, stawał 
się coraz częstszy, aż do całkowitego wy-
czerpania sił i śmierci.

Pęknięcie serca 

Analiza rany prawego boku o szeroko-
ści 1,5 cm i długości 4,5 cm, oraz obfity 
wypływ krwi i płynu nagromadzonego w 
jamie opłucnej wskazują, że bezpośrednią 
przyczyną śmierci było pęknięcie mięśnia 
sercowego na skutek zawału, po którym 
nastąpiło przedostanie się krwi do osier-
dzia (mogło się tam zgromadzić nawet do 2 
litrów), a następnie do jamy opłucnej, wy-
wołując hemoperikardię. Gwałtowne ro-
zerwanie osierdzia pod wpływem silnego 
ciśnienia nagromadzonej tam krwi, wy-
wołuje porażający ból w okolicy mostka. 
Spowodowało to natychmiastowy krzyk, 
po którym Jezus umarł. A Jezus jeszcze 
raz zawołał donośnym głosem i wyzionął 
ducha (Mt 27,50). Gwałtowna śmierć, do 
której doszło w stanie pełnej świadomo-
ści, przy skrajnym wyczerpaniu, zazwy-
czaj powoduje natychmiastową pośmiertną 
sztywność (stężenie pośmiertne). Tłumaczy 
to wyprężoną pozycję ciała na Całunie.

Przebite serce Zbawiciela 

W krótkim czasie po śmierci doszło do 
podziału nagromadzonej w osierdziu krwi 
na czerwone ciałka, które zgromadziły się 
w dolnej części i bezbarwne osocze, które 
pozostało w górnej części opłucnej. Po 
przebiciu klatki piersiowej włócznią do-

szło do gwałtownego wylewu na zewnątrz 
najpierw czerwonych ciałek krwi, a na-
stępnie osocza: „krwi i wody” – jak napi-
sał w Ewangelii św. Jan (19,34).

Przebite serce Zbawiciela jest znakiem, 
do jakiego stopnia Bóg nas umiłował. 
Stając się prawdziwym człowiekiem do-
browolnie „ogołocił samego siebie” i przy-
jął prawdziwą ludzką śmierć i grzechy 
wszystkich ludzi. On, całkowicie niewin-
ny, jako Bóg-Człowiek, który nie znał 
grzechu, doświadczył w czasie męki i 
śmierci krzyżowej, jak straszliwym cierpie-
niem jest grzech. On się obarczył naszym 
cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a 
myśmy Go za skazańca uznali, chłostane-
go przez Boga i zdeptanego. Lecz On był 
przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za 
nasze winy (Iz 53, 4-5). 

W tym doświadczeniu strasznego cier-
pienia grzechu i śmierci, Jezus był dosko-
nale posłuszny Ojcu. Przez to doskonałe 
posłuszeństwo przezwyciężył wszelki 
grzech i śmierć. Cierpienie Jezusa osią-
ga swoje apogeum w momencie ago-
nii na krzyżu, kiedy woła: Boże 
mój, Boże mój, czemuś Mnie opu-
ścił? (Mt 27,46). Swoim cierpie-
niem Jezus dociera wszędzie tam, 
gdzie działa niszcząca siła grze-
chu i ją przezwycięża, mocą 
nieskończonej synowskiej mi-
łości i posłuszeństwa Ojcu. 
Przez doskonałą miłość i 
posłuszeństwo Ojcu Jezus 
w swojej śmierci i zmar-
twychwstaniu, ostatecz-
nie zwycięża śmierć i 
wszelki grzech.
Całun pozwala 
nam odkryć ta-
jemnicę cierpienia 
u ś w i ę c o n e g o 
przez ofiarę 
C h r y s t u s a , 
które stało się 
źródłem zba-

wienia dla całej ludzkości – mówił Jan 
Paweł II w Turynie – Całun jest także ob-
razem miłości Boga, a zarazem grzechu 
człowieka. Wzywa do odkrycia najgłębszej 
przyczyny odkupieńczej śmierci Jezusa. 
To świadectwo niezmierzonego cierpienia 
sprawia, że miłość Tego, który «tak (...) 
umiłował świat, że Syna swego Jednoro-
dzonego dał» (J 3,16), staje się namacalna 
i ujawnia swoje zdumiewające wymiary. 
W obliczu takiego cierpienia człowiek wie-
rzący musi zawołać z głębokim przekona-
niem: «Panie, nie mogłeś umiłować mnie 
bardziej!», a zarazem uświadomić sobie, 
że przyczyną tego cierpienia jest grzech: 
grzech każdego człowieka. 

Całun wzywa nas wszystkich, byśmy wy-
ryli w naszych sercach wizerunek Bożej 
miłości i usunęli z nich straszliwą rze-
czywistość grzechu. Kontemplacja tego 
udręczonego Ciała pomaga współczesne-
mu człowiekowi uwolnić się od powierz-
chowności i egoizmu, które bardzo często 
kształtują jego stosunek do miłości i grze-
chu. W cichym przesłaniu Całunu człowiek 
słyszy echo Bożych słów i wielowiekowego 
doświadczenia chrześcijańskiego: uwierz 
w miłość Boga, największy skarb ofiaro-
wany ludzkości, i broń się przed grzechem, 
największym nieszczęściem ludzkich dzie-
jów (Turyn 24.05.1998 r.). 

 

Komputerowy, 
3-wymiarowy obraz 
odbicia na Całunie
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Zaczęło się od poznania chłopaka, któ-
rego obdarzyłam gorącym uczuciem. Czu-
łam, myślałam, że nareszcie spotkałam 
tego, o którym zawsze marzyłam. Był 
przystojny, czułam się dobrze w jego to-
warzystwie, byłam przekonana, że jest to 
miłość prawdziwa. Ujęła mnie jego natu-
ralność. Spotkaliśmy się dwa razy, czułam 
się szczęśliwa. Kiedy spotkaliśmy się trze-
ci raz, byłam zakochana za bardzo, aby 
zrozumieć swoje postępowanie. Był miły, 
delikatny, obdarowywał mnie gorącymi 
pocałunkami, prosząc o coś więcej. Było 
mi tak dobrze z nim, że nie potrafiłam 
odmówić, chciałam wreszcie doznać tego 
uczucia, pierwszego stosunku z chłopa-
kiem, nie wiedziałam, jak to smakuje. 
Zgodziłam się, stało się. Był naprawdę 
delikatny, miałam uczucie, że chce mnie 
naprawdę uszczęśliwić. Dziękował mi go-
rącymi pocałunkami, a także słowami za 
to, co się stało.

Kiedy wróciłam do domu, nie mogłam 
długo zasnąć, przypominając sobie to, co 
przeżyłam i odczułam wówczas, że stałam 
się kobietą, że jestem naprawdę kochana. 

Spotykaliśmy się nadal, ja byłam za-
uroczona, godziłam się na to, o co prosił, 
nie uważając, że prosi mnie o zbyt wiele.

Po pewnym jednak czasie uświadomi-
łam sobie, że nasz związek w głównej mie-
rze opiera się na seksie. Doszło do tego, że 
spotykając się, nawet nie rozmawialiśmy 
wiele, seks przerastał wszystko. 

Będąc zakochaną, odczuwałam jednak 
w głębi serca brak czegoś pięknego. Bra-
kowało mi rozmowy, słów zapewniających 

mnie, że naprawdę 
kocha. Czułam, że 
oddalamy się od 
siebie i cierpiałam, 
był jedynie seks, a 
chciałam mieć pew-
ność, że to prawdzi-
we uczucie. 
Kiedy pewnego 
dnia spotkaliśmy 
się, patrzył na mnie 
obojętnie, był zmę-
czony – nie po-
trafiłam zrozumieć, 
co między nami na-
prawdę było: czy 
byłam kochana, czy 
oszukiwana. Tamte-
go dnia opuścił mnie 
obojętnie, bez za-
pewnienia, że spo-
tkamy się jeszcze, a 
ja nie miałam od-
wagi o to prosić. 
Cierpienie, które 
ogarnęło moje serce 
i pustka, którą czuję, 
nie mają końca. 
Jestem przerażona, 
że nie potrafię wię-
cej kochać. Miłość, 
którą ofiarowałam, 
została zdeptana, 
nie pozostało mi nic więcej. Czuję się 
wykorzystana w sposób okrutny, po-
nieważ oddałam to, co miałam najcen-
niejszego, a w zamian otrzymałam ból. 
Chłopak, któremu zaufałam, zabawił się 
moją miłością, nie wiedząc o pustce i bólu, 
które mi zostawił. 

Nie potrafię zrozumieć, dlaczego się 
oszukuję właśnie w taki sposób. Żałuję 
wszystkiego, znienawidziłam dzień, w któ-
rym go poznałam, nie zapomnę jednak 
wyrazu jego oczu, kiedy po raz pierwszy 
popatrzyliśmy na siebie i poczuliśmy wza-
jemną fascynację.

Dręczy mnie brak odpowiedzi na pyta-
nie, dlaczego odczułam przemijanie fascy-
nacji ze strony osoby, którą pokochałam i 
której oddałam wszystko. Zostałam oszu-

kana. Kiedy myślę o przyszłości, boję się, 
że straciłam zaufanie do ludzi, zwłaszcza 
mężczyzn.

Gdybym mogła po swoim doświadcze-
niu udzielić rady, to powiedziałabym, że z 
przeżyciem „pierwszego razu” koniecznie 
trzeba poczekać do czasu małżeństwa. W 
miłości prawdziwej musi być najpierw przy-
jaźń, zaufanie, a przede wszystkim wierność 
Chrystusowi. Teraz wiem, że nie warto tracić 
głowy tylko dla seksu, ponieważ później po-
zostanie pustka, rozczarowanie, niekończą-
cy się ból. Seks jest piękny tylko wtedy, gdy 
w małżeństwie wyraża miłość, a więc jest 
takim, jakim chciał go Bóg.

Wierzę, że ktoś mnie wysłuchał i zrozu-
miał. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.

Ania  

Podeptał 
Wasze czasopismo dotarło do 

mnie w momencie, kiedy bardzo 
potrzebowałam pomocy. 

Przeczytałam w nim wiele 
pomocnych porad i dowiedziałam 

się, że ktoś inny też cierpi tak, jak 
ja. Ja też chcę się podzielić moim 

cierpieniem i bólem.

świadectwo
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Przyjrzyjmy się przez chwilę tzw. 
młodzieżowym czasopismom, tym „no-
woczesnym”, takim, jak: „Bravo”, „Dziew-
czyna”, itp. Kto „wychowuje” młodzież 
przy pomocy tych czasopism?.. Do czego 
„wychowuje”? Rubryka „intymne” w jed-
nym z nich reklamuje się w następujący 
sposób: „Jeżeli masz jakiekolwiek pytania 
dotyczące miłości, seksu, zdrowia, nie je-
steś sama! Lekarz i psycholog czekają na 
Twój list...” Jakich to rad udzielają usłuż-
ne panie (czy panowie) doktor i psycho-
log? Pisze np. dziewczyna, która uwikłała 
się w nałóg masturbacji (być może wła-
śnie pod wpływem lektury tego czasopi-
sma). List kończy wołaniem: „Pomóżcie 
mi z tym skończyć!” Zrozumiałe, że czuje 
się źle, bo utraciła kontrolę nad swoim cia-
łem. Czuje się zniewolona w tak delikat-
nej sferze, jaką jest płciowość, a przez to 
upokorzona, poniżona. Zniewolenie upo-
karza! Samogwałt to właśnie gwałt zadany 
sobie – jak wskazuje nazwa. 

I jak jej pomaga skończyć z nałogiem 
anonimowa pani Doktor? Pisze: „...ma-
sturbacja nie ma wpływu na proces doj-
rzewania i jest właściwie nieszkodliwa...” 
Cóż za wrażliwość na prośbę o pomoc! 
Cóż za szacunek dla uczuć młodej osoby, 
która boryka się z problemem! 

 Mało tego, pani Doktor widzi nawet 
pozytywne skutki samogwałtu, bowiem: 

„...dziewczyna może się zorientować, jaka 
forma stymulowania narządów płciowych 
jest dla niej najbardziej podniecająca – 
ta wiedza przyda się jej w przyszłości” 
– koniec cytatu. Pani Doktor nie wstydzi 

się powiedzieć czegoś takiego 16-letniej 
dziewczynie! Jest „nowoczesna”! Czy swo-
jej córce udziela także takich rad?.. Pani 
Doktor! Współżycie małżeńskie (które ma 
Pani chyba na myśli mówiąc o przyszło-
ści) to oddanie się sobie współmałżonków. 

Oddanie się sobie, a stymulowanie (wza-
jemne) narządów płciowych, to zupełnie 
różne rzeczy! Pani myli to, co robią na fil-
mach pornograficznych, w tzw. „salonach 
masażu” i domach publicznych z sytuacją 
małżeńską i domem rodzinnym. Cóż za 
tragiczna pomyłka! Jak to możliwe! Naj-
bardziej zaś żałuję, że uczy Pani młodych 
rzeczy, które mają swój rodowód w owych 
przybytkach! Ich trzeba uczyć godnego 
życia!

„Samogwałt – czytamy dalej – jest po 
prostu pewnym etapem w Waszym roz-
woju seksualnym”. Czyli nic złego! Jeżeli 
ktoś jeszcze nie próbował, to może to zro-
bić. Nieszkodliwe, a podobno dużo przy-
jemności. Hurra, pani Doktor pozwala się 
onanizować! Pani Doktor wie! Lekarze i 
psycholodzy przecież się znają!.. A jak już 
wpadniesz w upokarzający i niszczący Cię 
nałóg i poprosisz o pomoc, to ta sama pani 
powie Ci: „Hurra, już teraz wiesz, jaka 
forma stymulowania narządów płciowych 
jest dla Ciebie najbardziej podniecająca!” 
Czytamy dalej, że zresztą zawsze można 
przestać: „Po prostu będziesz to dalej robić 
lub nie – zależnie od tego, jak zdecydu-
jesz”. Takie to wszystko proste! Rzeczy-
wiście?.. Czy można skończyć z nałogiem 
od tak sobie? Dlaczego więc dziewczyna 
woła: „Pomóżcie mi z tym skończyć!” 

A gdyby się nie udało, to jest jeszcze 
inne wyjście: „Sądzę jednak – czytamy 

w poradzie – że gdy zakochacie się z 
wzajemnością, Wasza uwaga skupi się na 
wzmocnieniu więzi – także tej intymnej 
– z Waszymi chłopakami. Wtedy w spo-
sób naturalny masturbacja utraci dla Was 
swe dotychczasowe znaczenie.” Tłuma-

W 1999 roku w Łowiczu Ojciec Św. Jan Paweł II skierował 
do nauczycieli i wychowawców następujące słowa: Stoicie przed 

trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni 
poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. 
Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują 

ich umysły i serca... Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, 
wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w ich młodzieńczej 

walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie. 
(...) Dobro młodego pokolenia niech będzie troską waszego życia i 

waszej pracy wychowawczej. (...) Czyż może być większe powołanie 
od tego, którym Bóg was obdarzył?

Dlaczego 
deprawują?
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cząc z języka naukowego na młodzieżowy, 
brzmi to tak (przepraszam za śmiałość): 
„Jeżeli masz problem z samogwałtem, 
znajdź sobie jakiegoś faceta do łóżka, 
a problem ci minie”. Młodzież mówi: 
„Szał w trampkach” i określenie to bar-
dzo tu pasuje. Szałowa (dosłownie) propo-
zycja! Pomijając wszystkie inne sprawy, 
w takiej sytuacji „w sposób naturalny” 
masturbacja w samotności zmienia się 
w masturbację przy pomocy ciała part-
nera. Współżycie seksualne – powtórz-
my – ma być oddaniem się sobie, a nie 
uśmierzaniem nałogu. 

A oto fragment pewnej tzw. „fotoopo-
wieści” z „Bravo” pt. „Letnia miłość”. 
Zacytuję tekst dosłownie (zdjęcia też są 
szałowe), tylko słowa w nawiasach są 
moje: „Tymczasem Zuza i lekko pijany 
Patryk, docierają do hotelu. «Zaprowadzę 
cię do łóżka... ale mojego» (mówi Zuza). 
«Super, jest mi wszystko jedno!» (Patryk). 
Zuza ściąga Patrykowi koszulę: «Teraz bę-
dzie ci wygodnie» (Zuza). Zuza zachowu-
je się coraz odważniej. „Ty to wiesz, jak 
działać na facetów!” (Patryk). Dziew-
czyna przytula się do Patryka. (Patryk 
mówi:) „Ach, Sandra (Sandra, to kon-
kurentka Zuzy). «Co takiego? Sandra?! 

(mówi Zuza) mam na imię Zuza, ty palan-
cie!!! Kurczę... Zuza! Sorry, ale ten szam-
pan kompletnie mnie skołował.»”

Oto „letnia miłość” w rozumieniu re-
daktorów „Bravo”. 

W tym samym numerze Monika opo-
wiada o swoim „pierwszym razie”. Nie 
będę cytował, ponieważ jest to czysta 
pornografia. Było, oczywiście odlotowo. 
„Mimo, że znałam Bartka tak krótko – 
kończy swoje publiczne wyznania Monika 
– cieszę się, że właśnie z nim przeżyłam 
mój pierwszy raz.... Dziękuję Ci, Bartku.” 
(O! Jak fajnie! I jeszcze jeden plus; bę-

dzie można mężowi w noc 
poślubną opowiedzieć cieka-
wą historię. Szkoda, że autor-
ka nie podała swego adresu, 
otrzymałaby wtedy z pewno-
ścią sporo innych propozy-
cji, które by ją „ucieszyły”.)
Mamy też notatkę o tym, 
jak to dziewczyny z pewnej 
popularnej kapeli „zorgani-
zowały sobie niedawno im-
prezkę urodzinową w jednym 
z hamburskich barów oferu-
jących męski striptiz.” Do-
wiadujemy się również o 
homoseksualistach z innej 
kapeli i o tym, że książę Wil-
liam podrywa dziewczyny. I 
jest list 16-letniego chłopa-
ka, który ma „problem”, bo 
chciałby rozpocząć współży-
cie ze swoją 13-letnią dziew-
czyną, a ona nie chce. Pani 
Doktor odpowiadając pisze o 
odpowiedzialności, którą ro-
zumie w następujący sposób: 
„Czy aby na pewno wiecie, 
jak skutecznie zabezpieczyć 
się przed ciążą?” 
Pisze także Kasia: „Mam 
prośbę. Czy możecie dawać 

łatwiejsze hasła w krzyżówce. Waszą ga-
zetę kupują także 10 i 11-latki.” Red. na-
czelnemu „Bravo” i całemu Zespołowi 
Redakcyjnemu chciałbym zadedykować 
następujący fragment Ewangelii wg św. 
Łukasza: (Jezus) rzekł znowu do swoich 
uczniów: «Nieprawdopodobna, żeby nie 
przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez 
którego przychodzą. Byłoby lepiej dla 
niego, gdyby kamień młyński zawieszono 
mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby 
miał być powodem grzechu jednego z tych 
małych» (Łk 17, 1-2). Bóg powołuje czło-
wieka do rzeczy wielkich, pięknych, szla-
chetnych. Przy pomocy środków, które 

posiadają redaktorzy „Bravo” i podobnych 
czasopism, mogliby uczynić rzeczy wiel-
kie dla dobra młodych. Ale niestety, wolą 
deprawować w zamian za trochę pienię-
dzy wydawnictwa Bauer Sp. z o.o. (czyli 
Bauer Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością. Rzeczywiście, okazuje się to być 
tragicznym faktem). Odda im Pan według 
ich uczynków. Czytelnikom zaś „Bravo” 
itp. chciałbym zadedykować następujące 
słowa Pana Jezusa: „Nie bójcie się tych, 
którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie 
mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i 
ciało może zatracić w piekle” (Mt 10, 28). 

Owoce „wolnej miłości”
Redaktorzy „Bravo”, „Dziewczyny”, 

itp. sieją – można powiedzieć – propagan-
dę „wolnej miłości”. Tak się to ładnie na-
zywa: „wolna miłość”... A teraz pytanie: 
im więcej tej propagandy i w konsekwencji 
owej „miłości”, tym więcej, czy mniej za-
chorowań na choroby przenoszone drogą 
płciową (w tym AIDS)? Tym więcej, czy 
mniej zdrad małżeńskich, rozbitych mał-
żeństw, dzieci zranionych przez rozwód 
rodziców, matek samotnie wychowujących 
dzieci, ludzi uzależnionych seksualnie, 
zgwałconych, oszukanych i wykorzysta-
nych seksualnie dziewcząt, molestowa-
nych seksualnie dzieci, molestowanych 
kobiet, dziewcząt wciąganych w prostytu-
cję i pornografię, itp.?.. Mniej, czy więcej? 
No, odpowiedz! A to są tylko te widoczne 
gołym okiem owoce tzw. „wolnej miło-
ści”. Są jeszcze skutki psychologiczne, du-
chowe, których bezpośrednio nie widzimy, 
o wiele gorsze, niż te widoczne. 

Czy miłość może rodzić złe owoce? 
Przecież owocem prawdziwej miłości jest 
pokój, harmonia, szczęście. „Miłość nie 
wyrządza zła bliźniemu” – mówi Pismo 
św. (Rz. 13, 10). Ból, destrukcja, upoko-
rzenie, degradacja, śmierć, mogą być tylko 
owocami nienawiści, działania Złego, czyż 
nie tak?.. Tzw. „wolna miłość” to niena-
wiść ubrana w kuszące, piękne słówka. 
Propaganda „wolnej miłości”, to propa-
ganda Złego, kuszenie szatana. 

Ostrzeganie przed fatalnymi skutkami 
nieczystości jest „straszeniem seksem” – 
jak mówią? Dobrą rzeczą jest ostrzegać 
przed niebezpieczeństwem, a złą zachęcać 
do niebezpiecznych działań, prawda? Te-
lewizja podaje często liczbę wypadków sa-
mochodowych, zabitych i rannych w tych 
wypadkach, pokazuje rozbite samochody, 
itd. Dobrze, że ostrzegają. Zapobiegli w 



34 35 

ten sposób wielu tragediom. Nie pokazuje 
się kogoś, kto składa np. takie świadec-
two: „Wypiłem sobie najpierw kilka piw, 
włączyłem na całość magnetofon i ruszy-
łem. Z Warszawy do Katowic w 2 godzi-
ny 53 minuty. Jechałem przeważnie 150 
na godzinę. Było odlotowo! Wystrzało-
wo! Odjazdowo! Ten szum motoru! Ten 
pisk opon! Super, bomba!” Co byś po-
wiedział?.. Taki klip w „Wiadomościach”. 
Byłoby to mądre? Głupia, nawet nieludz-
ka propaganda, choć skierowana do doro-
słych (bo tylko oni mają prawo jazdy), a 
więc ludzi zdolnych odróżnić szaleńca od 
normalnego człowieka. Propaganda „wol-
nej miłości”, uprawiana przez „Bravo” 
skierowana jest do młodzieży, a nawet 
dzieci, a więc, osób niedoświadczonych 
i nie potrafiących do końca przewidzieć 
konsekwencji swoich czynów. I jest to do-
datkowo jeszcze propaganda skierowana 
w najsłabszy punkt młodego człowieka – 
w jego seksualność. Co byś powiedział?.. 
Jest to mądre?.. Jest to ludzkie?.. Czy sza-
tańskie? 

Życie jak dyskoteka

Dlaczego redaktorzy tych czasopism 
rozbudzają w Tobie zmysłowość przez 
zdjęcia, teksty? Dla Twojego dobra? Z tro-
ski o Ciebie? Przecież pożądanie rani re-
lacje między kobietą a mężczyzną. Przez 
pryzmat pożądania patrzy się na drugą 
osobę jak na przedmiot służący do zaspo-
kojenia namiętności. Czy mówi się Wam, 
że pożądanie uśmierca prawdziwą miłość, 
że zakochanie, to jeszcze nie miłość, ani 
że seks nie jest miłością i że właśnie za-
chowanie czystości przedmałżeńskiej uczy 
prawdziwej miłości, ponieważ uczy poko-
nywania własnego egoizmu, uczy ofiarno-
ści, odpowiedzialności? 

Dlaczego te czasopisma tak nachalnie 
propagują „życiowy luz”? Dla Twojego 
dobra?.. Czy możesz osiągnąć coś ważne-
go bez wysiłku? Popatrz, ile namęczy się 
sportowiec, żeby osiągnąć trochę lepszy 
wynik. Ile potrzeba do tego dyscypliny, 
samozaparcia. Ile trzeba się napocić, na-
męczyć. Czy dobry trener powie swojemu 
podopiecznemu: „Nie wysilaj się”, „Żyj na 
luzie”, „Róbta, co chceta”? Nie, dobry tre-
ner tak nie powie, bo to oznacza koniec za-
wodnika, degradację do czwartej ligi, albo 
nawet nie to. Dobry trener, to wymagający 
trener! 

Możesz zrobić choćby prawo jazdy, czy 
kurs komputerowy bez wysiłku? Albo na-
uczyć się angielskiego? Widzę tych, któ-

rzy tak myśleli. Ich znajomość tego języka 
polega na tym, że potrafią napisać sprayem 
na murze kilka wulgarnych słów. Znajo-
mość języka obcego to coś innego, praw-
da? Ale do takiego właśnie poziomu chcą 
Was sprowadzić redaktorzy „Bravo” itp. 
również w innych dziedzinach. Współży-
cie seksualne, to nie wzajemne stymulo-
wanie narządów płciowych, ani miłość, to 
nie to. Dziewczyna, to „ktoś”, a nie „coś” 
służące mężczyznom do zaspokajania ich 
nałogów. I chłopak, to też „ktoś”. A życie, 
to nie podrywanie, podniecanie, „balan-
gowanie”, „szpanowanie”, itd. Nie daj się 
sprowadzić do tego poziomu! 
Nie będziesz dobrym 
mężem (żoną), ojcem 
(matką), nie będziesz do-
brym człowiekiem, bez 
wymagania od siebie. Nie 
będziesz umiał kochać, 
ani nie będziesz nawet 
wiedział, czym jest praw-
dziwa miłość, bez wy-
magania od siebie. A jeśli 
chodzi o seks, to bez wy-
magania od siebie, bę-
dziesz kiedyś ze swoją 
żoną (mężem) potrafił 
tylko „kopulować” jak 
zwierzę, ale nie współ-
żyć z miłością. 
Jeżeli przygotowanie 
do dobrej pracy wymaga 
tylu lat nauki, wysiłku, 
zaparcia się siebie, 
dlaczego myślisz, że 
przygotowanie się do 
małżeństwa i założenia 
rodziny wymaga mniej 
wysiłku? Małżeństwo i 
rodzina, to mniej poważ-
na sprawa, niż praca? 
Wielu tak myśli. Dlate-
go tak wiele małżeństw 
rozwodzi się. Ale Tobie 
przecież zależy na do-
brym małżeństwie i zało-
żeniu dobrej, kochającej się, szczęśliwej 
rodziny, czyż nie tak? Bądź czujny, ponie-
waż wielu chce Cię okraść z tego szczę-
ścia! 

Największy dar

Czy do pomyślenia jest znaleźć 
w „Bravo” takie np. słowa: „Największy 
dar – o ile większy niż pieniądze, niż 
posag – jaki możecie sobie ofiarować 
w dniu ślubu, to czyste serce, to dziewi-

cze ciało. Gdy tracicie czystość, zło za-
czyna wchodzić w Wasze życie. Serce 
czyste, to serce radosne i wolne.” Powie-
działa te słowa Matka Teresa z Kalkuty.

Ojciec Święty, Jan Paweł II często spo-
tyka się z młodzieżą. Spotkał się także 
z młodymi w czasie ostatniej pielgrzymki 
do Polski. Czy mógłbyś się z „Bravo” do-
wiedzieć, co powiedział? A mówił tak: 
„Cywilizacja śmierci chce zniszczyć czy-
stość serca. Jedną z metod tego działa-
nia jest celowe podważanie tej postawy 
człowieka, którą określamy cnotą czy-
stości. Jest to zjawisko szczególnie groź-

ne, gdy celem ataku stają się wrażliwe 
sumienia dzieci i młodzieży. Cywiliza-
cja, która w ten sposób rani lub nawet 
zabija prawidłową relację człowieka do 
człowieka, jest cywilizacją śmierci (...) 
Dziś cywilizacja śmierci proponuje wam 
między innymi tak zwaną „wolną mi-
łość”. Dochodzi w tym wypaczeniu mi-
łości do profanacji jednej z najbardziej 
drogich i świętych wartości, bo rozwią-
złość nie jest ani miłością, ani wolnością 
(...) Nie lękajcie się żyć wbrew obiego-
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wym opiniom i sprzecznym z Bożym 
prawem propozycjom. Odwaga wiary 
wiele kosztuje, ale wy nie możecie prze-
grać miłości! Nie dajcie się zniewolić! 
Nie dajcie się uwieść ułudom szczęścia, 
za które musielibyście zapłacić zbyt 
wielką cenę, cenę nieuleczalnych często 
zranień lub nawet złamanego życia wła-
snego i cudzego... Nie pozwólcie, aby 
zniszczono waszą przyszłość. Nie po-
zwólcie odebrać sobie bogactwa miło-
ści.” (Sandomierz, 12.06.99).

A czy znajdziesz w „Bravo” i tym po-
dobnych czasopismach jakiś cytat z Pisma 
św.? Na przykład: „Nie oddawaj siebie 
na wolę swych żądz.... Liście zmarnujesz, 
owoce zniszczysz i pozostawisz siebie jak 
uschłe drzewo (Syr 6, 2-3). 

O nierządzie zaś i wszelkiej nieczysto-
ści niechaj nawet mowy nie będzie wśród 
was, jak przystoi świętym. O tym bowiem 
bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik, 
ani nieczysty nie ma dziedzictwa w Króle-
stwie Chrystusa i Boga (Ef 5, 3-6). 

Takich cytatów nie znajdziesz 
w „Bravo”, „Dziewczynie”, itp. Znajdziesz 
inne, które są dokładnym przeciwieństwem 
powyższych... Czyli anty-ewangelia, anty-
bohaterowie, anty-wartości, anty-Kościół, 
jednym słowem: Antychryst, „nauki de-
monów” (I Tym 4, 1). TE CZASOPISMA 
TO BROSZURY REKLAMOWE DEMO-
NÓW... Nie widzisz tego? 

Musisz się zdecydować, musisz wy-
brać! Staniesz po stronie Chrystusa, 
Jego Ewangelii i Kościoła, albo po stro-
nie ludzi z firmy Bauer i wielu im podob-
nych. Nie możesz budować jednocześnie 
w sobie i wokół siebie cywilizacji miło-
ści i cywilizacji śmierci... Może już tak 
daleko odszedłeś od Boga, że Prawda i 
Dobro przestały być dla Ciebie atrak-
cyjne?.. Nie daj się zwyciężyć Złemu! 
Nie wolno Ci zmarnować życia! Roz-
pocznij od Spowiedzi, choćby wydawa-
ła Ci się nie wiadomo jak trudna. Tam 
spotkasz kochającego, przebaczającego 
Ojca. Bóg nie chce Twego bólu, cier-
pienia, zagubienia, nieszczęścia, śmierci. 
Chce Twojego szczęścia, rozwoju, pełni 
życia. Ale pozostawia Ci wolność. Jeśli 
wybierzesz zło, z bólem będzie patrzył, 
jak przegrywasz swoje życie, jak tracisz 
jedyną, niepowtarzalną szansę, jak po-
chłania Cię cywilizacja śmierci. 

Jan Bilewicz  

Z czasem przestało mi to wystarczać i 
przerzuciłem się na filmy pornograficzne, a 
później odkryłem masturbację. Wtedy jesz-
cze nie wiedziałem, że to grzech, zwłasz-
cza że gdzieś wyczytałem, że to normalne 
w wieku dojrzewania. Sprawiała mi ona 
tyle satysfakcji, że masturbowałem się cza-
sem nawet 3 razy dziennie. Miałem wtedy 
16 lat i zaraziłem wszystkim młodszego o 
2 lata kuzyna. 

Zawsze interesowały mnie dziewczyny, 
ale wtedy patrzyłem na nie przez pryzmat 
moich potrzeb seksualnych i tylko Bóg 
sprawił, że nigdy nie poznałem żadnej tak 
blisko, żeby zmarnować jej życie i sobie 
przy okazji też. Moje tarzanie się w grze-
chu trwało przez prawie 5 lat, z małymi 
przerwami. Pochodzę z rodziny katolickiej 
i w miarę regularnie chodziłem do kościo-
ła, ale głównie po to, by spotkać się z 
kolegami i pogadać, jak było w sobotę 
na dyskotece. Bóg i modlitwa schodziły 
na dalszy plan. Do spowiedzi chodziłem 
przed ważniejszymi świętami, ale jakoś 
nigdy nie wyznałem tego grzechu. 

W pewnym momencie zaczęło mnie 
gryźć sumienie, zaczęło mi czegoś brako-
wać. Stawałem się coraz bardziej skryty, 

zamknięty w sobie, byłem bardzo nieśmia-
ły i na każdym kroku czegoś się wsty-
dziłem. Czułem się jakoś nieswojo, nie 
potrafiłem sobie tego wytłumaczyć, nie 
wiedziałem, co się ze mną dzieje i skąd to 
się bierze. Zwalałem winę na wszystkich, 
tylko nie na siebie. Miałem całkowicie wy-
paczoną psychikę, potrafiłem myśleć tylko 
o jakichś zboczonych sytuacjach, w my-
ślach potrafiłem rozebrać każdą kobietę, 
niezależnie od wieku. Miałem już tego 
dosyć. Chwilami czułem do siebie obrzy-
dzenie, ale nie wiedziałem, jak temu 
wszystkiemu zaradzić. Wtedy przypadko-
wo wpadło mi w ręce Wasze czasopismo. 
Zacząłem je przeglądać tylko dlatego, że 
niechcący wpadł mi w oko temat: „Czym 
powinno być współżycie seksualne”. Prze-
czytałem również zamieszczone tam świa-
dectwa i wtedy odkryłem: „Boże, przecież 
to właśnie o mnie mowa!” 

Od tej chwili bardzo chciałem się zmie-
nić. W Waszym czasopiśmie tyle się mówi 
o miłości – prawdziwej, czystej, której za-
wsze bardzo mi brakowało. Zacząłem się 
poważnie zastanawiać nad swoim dotych-
czasowym życiem i zrozumiałem, że w 
wielu sytuacjach to ja zawiniłem swoim 
egoizmem, a nie ktoś inny. Postanowiłem 
zerwać z nałogiem, co początkowo koń-
czyło się upadkiem. Zacząłem się więcej 
modlić na różańcu i prosiłem Boga, aby 
wyciągnął mnie z bagna grzechu. Bywało, 
że wytrzymałem miesiąc, ale później znów 
upadałem. Tak ciągnęło się to do 15 maja 
1999 roku, kiedy to w naszej parafii prze-
żywaliśmy misje święte, trwające 6 dni. 
Pomyślałem, że to jedyna, niepowtarzalna 
okazja, żeby definitywnie zerwać z nało-
giem. Codziennie chodziłem do kościoła 
i starałem się nabożnie uczestniczyć we 
Mszy św. Wyspowiadałem się szczerze 
i przyjąłem Komunię Św. 

Od tej pory czuję, że się zmieniam. 
Nie upadłem od tej chwili ani razu, cho-
ciaż nieraz odczuwam namowy szatana do 
złego. Nigdy jednak nie przestanę wal-
czyć o czystość swojego serca i pragnę po-
wstrzymać się od współżycia seksualnego 
do czasu Sakramentu Małżeństwa. Proszę 
Jezusa Miłosiernego, żeby nigdy mnie nie 
opuścił. Modlę się za wszystkich, którzy 
trwają w nałogu samogwałtu i za tych, któ-
rzy już z niego wyszli, by nie upadli po-
nownie, a ci, którzy trwają w nałogu, aby 
odnaleźli drogę do wielkiego szczęścia. 
„Pan Bóg cieszy się z każdego nawrócone-
go grzesznika”.   

 Adam 

Nigdy nie 
przestanę 
walczyć 
o czystość

Wszystko zaczęło się od 
demoralizujących gazet typu 
„Bravo”, „Dziewczyna”, itp. 
Interesowały mnie w nich 

najczęściej kąciki „Mój pierwszy 
raz”, „Intymne”, albo inne 

podtytuły, które mówiły coś 
o seksie. Jakakolwiek gazeta nie 

wpadłaby mi w ręce, od razu 
szukałem w niej jakichś porad 

seksualnych lub czegoś w tym stylu. 

świadectwo
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Niemal każdego dnia docierają do nas 
przerażające informacje o gwałtach i mor-
derstwach, których sprawcami są nie tylko 
dorośli zboczeńcy, ale również dzieci znie-
wolone przez przemoc i pornografię. I tak 
na przykład: w Poznaniu 14-latek mordu-
je 12-latka podczas oglądania filmu porno-
graficznego, kilkunastoletnie dziewczynki, 
namiętne czytelniczki młodzieżowej prasy 
pornograficznej i brukowej, dokonują ma-
kabrycznego mordu na swojej koleżance z 
klasy, niespełna 20-letni mężczyzna 
w Stargardzie Szczecińskim napa-
da na 12-letniego chłopca, gwałci, 
a odchodząc zabiera mu kurtkę, 
„Brudny Harry” z Golczewa odziera 
z ubrania i brutalnie gwałci 6-letnią 
dziewczynkę. Takich przykładów 
mordów i gwałtów, które dokonują 
się w Polsce, można mnożyć w nie-
skończoność. 
Nikt nie rodzi się mordercą, 
gwałcicielem, zboczeńcem. Oni ta-
kimi się stają dlatego, że powoli 
nasiąkają szatańskim jadem porno-
grafii i przemocy. Obecna sytuacja 
jest dla wszystkich ludzi dobrej 
woli wielkim ostrzeżeniem i we-
zwaniem do podjęcia zdecydowanej 
akcji zwalczania pornografii. Zbo-
czeńcy i ludzie czerpiący ogromne 
zyski z przemysłu pornograficznego 
mówią o nieszkodliwości pornogra-
fii, obłudnie posługując się hasłem 
wolności słowa. Wieloletnie ba-
dania naukowców amerykańskich 
ponad wszelką wątpliwość wykazały, że 
pornografia dokonuje ogromnych znisz-
czeń w psychice i w sferze duchowej 
człowieka prowadząc do strasznego w 
skutkach uzależnienia. 

Oczywiście, istnieje duża grupa osób, 
którym pornografia wcale nie szkodzi – są 

to ci, którzy jej nie oglądają. Natomiast u 
wszystkich innych powoduje ona począt-
kowo zanik uczuciowości wyższej: wier-
ności, bezinteresowności, troski o drugą 
osobę. Następnie człowiek zaczyna poszu-
kiwać coraz mocniejszych bodźców, stop-
niowo uzależniając się od materiałów o 
treści pornograficznej. Końcowym efek-
tem takiego uzależnienia jest praktyko-
wanie perwersji seksualnych, gwałtów i 
morderstw. 

Prawie wszyscy gwałciciele przyznają 
się, że właśnie pornografia działała na ich 
wyobraźnię prowadząc do działań prze-
stępczych. Jeden z nich przyznał się, że po 
obejrzeniu pornografii dziecięcej zgwałcił 
piętnastoletnią dziewczynkę. Niedawno w 
Belgii wybuchł skandal po aresztowaniu 

pedofila mordercy Dutroux, który należy 
do międzynarodowej siatki homoseksuali-
stów i pedofilów. Policja uwolniła z piwni-
cy jego domu dwie zaginione dziewczynki 
i w ogrodzie znalazła ciała czterech in-
nych. Jak podała prasa, Dutroux stanowił 
najniższy szczebel tego międzynarodowe-
go gangu. Nad nim znajdują się ludzie 
nietykalni, bo dysponujący władzą poli-
tyczną, finansową i sądowniczą. „Ci ludzie 
chronili Dutroux, ułatwiali mu działania, 
składali zamówienia na dziewczynki i ka-
sety, bo dla nich Julia i Melisa (12-letnie 
dziewczynki przez wiele miesięcy gwał-
cone a później zamordowane) były przed-
miotami, artykułami handlowymi, 
łakociami...” 

Amerykańskie służby FBI stwierdzają, 
że przestępcy traktują czasopisma porno-
graficzne jako podręczniki gwałtu i mordu. 
Materiały te ukierunkowują ich na agresję 
erotyczną a także na zadawanie śmierci.

Pornografia stanowi wielkie zagrożenie 
dla ładu społecznego i demokracji w na-
szej Ojczyźnie. Jeżeli czujemy się odpo-
wiedzialni za Polskę, zróbmy wszystko, co 
w naszej mocy, aby czasopisma pornogra-
ficzne zniknęły z naszych kiosków i skle-

pów, a w wypożyczalniach kaset nie 
były dostępne filmy pornograficzne. 
Pamiętajmy, że kupując lub wypoży-
czając materiały pornograficzne, wno-
simy swój wkład w międzynarodowy 
przemysł pornograficzny, którego ofia-
rami są miliony kobiet i dziewcząt, 
gwałconych, poniżanych, odartych z 
ludzkiej godności i szans na szczęście 
rodzinne. 
Do tej akcji zdecydowanego zwal-
czania pornografii i czasopism bruko-
wych wezwał nas Ojciec Święty w 
Sandomierzu 12.06.99 r.:
 Strzeżcie wasze rodziny przed por-
nografią, która dzisiaj pod różnymi 
postaciami wdziera się w świado-
mość człowieka, zwłaszcza dzieci i 
młodzieży. Brońcie czystości obycza-
jów w waszych ogniskach domowych 
i społeczeństwie. Wychowanie do czy-
stości jest jednym z wielkich zadań 
ewangelizacyjnych, jakie stoją obec-
nie przed nami. Im czystsza będzie ro-
dzina, tym zdrowszy będzie naród. A 

chcemy pozostać narodem godnym swego 
imienia i godnym chrześcijańskiego po-
wołania. 

«Błogosławieni czystego serca, albo-
wiem oni Boga oglądać będą» (Mt 5, 8)

Red. 

przed 
pornografią 

Strzeżcie wasze 
rodziny
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Historia mego zarażenia 
także zaczęła się od szkoły. Pew-
nego pięknego dnia mój klaso-
wy kolega przyniósł w teczce 
„Cats”. To był mój pierwszy tak 
bliski kontakt z tego typu ma-
gazynem. Nigdy nie zapomnę 
tego wydarzenia – staliśmy obaj 
przy oknie i przerzucaliśmy ko-
lorowe kartki. To, co tam wtedy 
oglądaliśmy, zdawało się być 
wspaniałe, piękne, fascynują-
ce... Napis na okładce „Tylko 
dla dorosłych” wcale nas nie 
odstraszał, wręcz przeciwnie...
Czuliśmy się przez to bardzo 
dorośli, a byliśmy tylko durny-
mi szczeniakami... Wtedy, gdy 
pierwszy raz wziąłem do ręki 
„pornosa” wcale się nie bałem, 
bo nie było nikogo, kto by mnie 
przed tym ostrzegł! To wszyst-
ko działo się wtedy tak szybko! 
Za szybko, jak na młodego czło-
wieka!!!
Dzieciaki traktowały od po-
czątku pornografię jako modę, 
pewnego rodzaju hobby i nic 
więcej. Ja też ją tak traktowałem 

– przy każdym coraz bliższym kontakcie 
z magazynami porno, które przynajmniej 
wtenczas określaliśmy mianem „świersz-
czyków” – najpierw, gdy tylko się przyglą-
dałem, a później, gdy już sam kupowałem 
– każdorazowo mówiłem sobie, że to jest 
tylko hobby. Chcę, to kupuję, a nie chcę, 
to nie kupuję; jak będę chciał, to i w przy-
szłości będę kupował, a jak nie, to nie... To 
wszystko wydawało mi się takie proste i 
tak łatwo znajdowałem sobie usprawiedli-
wienie! 

Nawet przed Bogiem potrafiłem sobie 
wszystko ułożyć! To nie nazywało się dla 
mnie grzechem śmiertelnym, ale nieczy-
stymi myślami i czynami – „nieczyste 
myśli”, „nieczyste czyny”. Z tych określeń 
było tak jakoś łatwiej się wytłumaczyć 
niż z grzechu... Byłem wtenczas zupełnie 
nieświadomy tego, w jak wielkie bagno 
wchodzę. Wtedy sądziłem, że tak jak łatwo 
było mi wejść w pornografię, to tak łatwo 
też będę mógł z niej wyjść... Ufny w to 
moje mniemanie o szczęściu i bezpieczeń-
stwie, brnąłem coraz dalej. Pornografia zaję-
ła bardzo ważne miejsce w moim życiu. (...) 

Nie byłem tego świadom, ale wtedy 
przestałem w dziewczynach widzieć ich 
osobowość, ich człowieczeństwo. Zaczą-
łem je szufladkować na podstawie wiel-
kości biustu, czterech literek i wyobrażeń 
o czymś tam innym poniżej pasa. Dziew-
czyna ograniczała się w moich oczach już 
tylko do jednego z wielu aspektów czło-
wieczeństwa – do ciała, do jego atrakcyj-
ności. Wtedy sądziłem, że to takie męskie, 
normalne. (...)

Nie wiem teraz, jak długo tkwiłem w 
tym najgorszym bagnie... Szczyt nadszedł, 
gdy pewnego dnia, aby zaspokoić swoje 
fantazje, zacząłem się obnażać przed moją 
rodzoną siostrą, która miała wtenczas 9 
lat, i na tym się nie skończyło... Szybko 
ją namówiłem, by również przy mnie się 

Nie idźcie drogą, 
którą ja poszedłem

Chociaż mam dopiero 17 lat, to już dotknął mnie, niestety, pewien wielki 
problem, który nie raz jest poruszany na łamach „Miłujcie się!”. Padłem 
ofiarą ciężkiej choroby duszy, która nazywa się „pornografia”. Wszystko 

się zaczęło stosunkowo wcześnie, gdy materiały tego typu dopiero co 
weszły do Polski. Byłem wtedy chyba w V klasie szkoły podstawowej.

świadectwo

Towarzystwo Chrystusowe jest misyjnym 
zgromadzeniem zakonnym, którego księża i bracia 

niosą polskim emigrantom i innym narodom na całej 
kuli ziemskiej Ewangelię Jezusa Chrystusa. W sposób 

szczególny podjęło się ewangelizacji krajów byłego 
ZSRR w duchu orędzia Matki Boskiej Fatimskiej.

Towarzystwo Chrystusowe 
dla Polonii Zagranicznej

Jeśli Chrystus powołuje Cię do pełnienia tej misji, napisz:
ks. Zbigniew Regucki TChr, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, 

tel.: (61) 8551034 lub 606 924726, zregucki@tchr.org
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obnażała. Potem przyszło dotykanie się wzajemne w intym-
nych miejscach, ocieranie się o jej nagie ciało, moje pierw-
sze orgazmy...

To wszystko trwało około dwóch lat, póki siostra nie po-
wiedziała mi, że to grzech. Jeszcze przez jakiś czas godziła 
się „to” robić na moją odpowiedzialność. Na moje szczęście, 
pewnego dnia powiedziała kategorycznie – „nie”, wielokrot-
nie popierając to łzami... Jeszcze wiele razy prosiłem, na-
mawiałem, groziłem (tak, już nawet groziłem!)... Na moje 
szczęście, stale z tym samym skutkiem. Piszę „na moje 
szczęście”, bo to mnie w końcu otrzeźwiło i sam sobie po-
wiedziałem: „nie”. Bardzo ciężko jest mi teraz myśleć, że 
gdyby nie było tego „NIE”, które powiedziała mi moja smar-
kata siostra, być może trafiłbym kiedyś za kratki! Byłem na 
skraju dwóch zboczeń w jednym: pedofilii i kazirodztwa 
– bo następnym krokiem, o jakim już marzyłem, było na-
wiązanie normalnych stosunków płciowych z siostrą!.. Naj-
gorsze jest to, że tyle zła już jej uczyniłem. A ona mnie 
ostatecznie ocaliła i przebaczyła! To jednak jeszcze nie ozna-
czało zerwania z pornografią, choć przecież już wiele zro-
zumiałem – zacząłem się bać i walczyć. Wprawdzie długo 
jeszcze kupowałem regularnie przeróżne „pornoski”, oglą-
dałem programy w RTL i SAT-1, a nawet onanizowałem się, 
ale najgorsze już miałem za sobą... To już był etap wyjścia, 
bo bałem się i walczyłem!

Okazało się, że pornografia to nie tylko zwykłe hobby, ale 
to nałóg, wręcz narkotyk! Pornografia może wciągnąć i oma-
mić człowieka równie dobrze i trwale jak LSD czy marihu-
ana... Wejść w pornograficzny trans można bardzo łatwo, z 
wyjściem jest już znacznie trudniej. Ja walczę już od 4 lat. 
Droga za mną już długa, ale długa jest również przede mną (co 
jakiś czas wraca słabość). Ten okres wspominam bardzo źle 
i bardzo mi wstyd. Gdy odważyłem się wyspowiadać z tych 
grzechów, dostałem od księdza biskupa, u którego się spowia-
dałem, bardzo ważną misję jako część pokuty (a przynajmniej 
ja tak to odbieram) – mówić o tym, dawać świadectwo, ostrze-
gać innych, którzy być może chcą właśnie zrobić pierwszy 
krok w stronę tego osobliwego „hobby”.

Mówię Wam, ja wiem, co się Wam ofiarowuje: łatwą 
przyjemność, piękne dziewczyny – to, co każdego bardzo 
pociąga. To jest bardzo ludzkie, bardzo normalne, jak by na 
to nie spojrzeć, ale trzeba się od tego powstrzymywać! Bóg 
uczynił człowieka płciowym i sprawił, by życie seksualne 
nie tylko służyło rozrodczości, ale by było także źródłem ra-
dości i przyjemności... To jest wielki dar, który jednak nie 
powinien być wolnym, lecz podlegać ograniczeniom, jakie 
Bóg nałożył na człowieka. Jeśli chodzi o to, co w oczach 
Boga jest seksualnie obrzydliwe, to wyraźnie mówi Księga 
Kapłańska (Kpł 20, 9-21) oraz przykazanie: „nie cudzołóż”. 
Te wszystkie wskazówki można zrozumieć bardzo szeroko, 
bo też w niewielu słowach wiele obejmują treści.

Błagam Was! Nie dajcie się wciągnąć w nurt fałszywej 
miłości. Nie idźcie tą drogą, którą ja poszedłem, bo nie 
każdemu udaje się wrócić...

Ja powoli wracam – moją opoką jest Jezus – a także 
dziewczyna, którą bardzo kocham i na której bardzo mi za-
leży. Dziś modlę się o moje uleczenie we Wspólnocie Odno-
wy w Duchu Świętym... i mam nadzieję. Chwała Panu!

Czytelnik z Warszawy 
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Mój problem zaczął się mniej więcej w piątej klasie pod-
stawówki. Myślałem o seksie i scenach erotycznych, a moją 
ciekawość pobudzały wystawiane na zewnątrz, z rzucają-
cymi się w oczy okładkami, czasopisma pornograficzne i 
erotyczne. Ich też zawsze poszukiwałem przechodząc obok 
kiosków. Najpierw dostały się w moje ręce młodzieżowe ga-
zety: „Bravo” (gdzie wyszukiwałem szczególnie jednej stro-
ny, lub różnych „ciekawych” obrazków mniej, lub bardziej 
rozebranych kobiet), „Popcorn” itp. Później gorsze: „Twój 
weekend”, pismo jawnie erotyczne. Na tym się niestety nie 
skończyło – przyszła kolej na mocną pornografię. Kupiłem 
gazetę i pokazywałem ją kolegom, namawiałem do kupna, 
wziąłem nawet na wycieczkę, z czego wyszedł skandal. 
Byłem (i chyba ciągle jestem) wyjątkowo podatny psychicz-
nie na pornografię. Ciągle zagłębiałem się w nią szukając 
nowych wrażeń i to w zaskakującym tempie. Zdaję sobie 
sprawę z tego dopiero teraz. Dzięki Bogu, że mnie z tego ule-
czył! 

Kiedyś przypadkowo obejrzałem film pornograficzny, 
który prześladuje mnie do dzisiaj. Wyjątkowo wyraźnie pa-
miętam niektóre sceny z tego filmu. Odtąd zacząłem oglądać 
filmy, czekając tylko na jakiś erotyczny moment. Pamiętam, 
jak raz załamałem się, bo zgubiłem (chcąc poprawić jakość) 
stację z jakimś zaczynającym się „momentem”. Potem były 
różne zdjęcia erotyczne i pornograficzne w komputerze, 
które niestety też pokazywałem kolegom. 

Teraz szło już dosyć szybko, to stało się dosłownie na-
łogiem. Seks i masturbacja były głównymi tematami moich 
rozmyślań. Dużo dziewczyn stało się dla mnie obiektem po-
żądania, a wszystkie, lub prawie wszystkie „oglądałem” lub 
oceniałem ze względu na urodę, „wymiary” i... stopień roze-
brania. 

(W tym miejscu chciałbym prosić dziewczyny o skrom-
ność. Przez swój strój możecie nieświadomie gorszyć i sta-
wać się „wzorem” do naśladowania dla innych. Są inne, 
lepsze sposoby zwracania na siebie uwagi. Oczy mężczyzny 
są inne niż oczy kobiety. Dlatego jest tyle pism przeznaczo-
nych głównie dla mężczyzn.)

Wszystko szło już bardzo szybko. Cieszyłem się, kiedy 
zostawałem sam w domu, bo wtedy mogłem się swobodnie 
masturbować oglądając telewizję: filmy, a głównie teledyski, 
pokazy mody, itp. Jeśli nie byłem sam, robiłem to zamykając 
się w łazience. Bardzo szybko popadłem w to bagno – robi-
łem to parę razy dziennie. Mój stan zniewolenia przez seks 
stale się pogłębiał. Doszło do takiej sytuacji, że rozebrałem 
się przed kolegą. Moje wykrzywienie psychiczne sięgnęło 
nawet pragnień homoseksualnych i pedofilii. Moim marze-
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Chcę dać świadectwo dotyczące Szóstego 
Przykazania. Sądząc z ilości świadectw 
zamieszczanych w Waszym czasopiśmie, problem 
samogwałtu dotyczy bardzo wielu osób. Nie łatwo 
jest przyznać się publicznie do swoich grzechów. 
Dzięki ciągłym wewnętrznym „napomnieniom”, 
musiałem przełamać najpierw strach i wstyd, a 
potem lenistwo, aby napisać to świadectwo. 
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niem stało się występowanie w filmach 
pornograficznych. Dla osiągnięcia maksi-
mum przyjemności gotowy byłem do upra-
wiania wszystkich odmian seksu. Straszne 
jest to, że wszystko następowało w tak 
krótkim czasie...

Dzisiaj dziękuję Bogu, że mnie z tego 
uleczył, bo nie wiem, co by dalej było: 
zoofilia, nekrofilia, biseksualizm, całko-
wite zboczenie? Ucieczka z domu, gwałt, 
praca w przemyśle porno? A może jeszcze 
coś gorszego, boję się myśleć. Boże, dzię-
kuję Ci!

Nieczyste myśli nękały mnie także w 
kościele. Dziękuję Bogu, że z pomocą 
mojej mamy nie dopuścił, abym zrezygno-
wał z modlitwy i Mszy św. Ciekawe jest 
to, że choć z początku nie wiedziałem, że 
grzeszyłem, to jednak nie powiedziałem o 
tym nikomu. 

W pewnym momencie zaczęło mnie 
męczyć sumienie (Boża interwencja!). W 
końcu powiedziałem o tym mamie i z jej 
pomocą doszło do poważnego, osobistego 
spotkania z księdzem i wyznanie grze-
chów przed kochającym Bogiem w sakra-
mencie pojednania. 

Po spowiedzi nie udało mi się długo 
wytrwać. Nie pamiętam: dzień, dwa, może 
już trzeciego zgrzeszyłem znowu. Czułem 
się wtedy okropnie i podle. Nie tak łatwo 
wyjść z nałogu. Znowu spowiedź. I znów 
upadek. Potem nastąpił ponownie okres 
załamania: uprawiałem samogwałt i nie 
chodziłem do spowiedzi, pogrążając się w 
tym bagnie, ale później znów otworzyłem 
się przed Bogiem. Nastąpił okres, gdy do 
sakramentu pokuty chodziłem co dwa dni, 
a nawet codziennie. Chęć chwilowej przy-
jemności okazywała się jednak silniejsza. 

Jednakże nieustanna spowiedź, z któ-
rej dzięki Bogu nie zrezygnowałem, nie 
mogła nie zmienić czegoś we mnie. Jezus, 
Bóg, coraz mocniej „zamieszkiwał” w 
moim sercu. Później okresy czystości za-
częły się przedłużać. Aż w końcu zaprze-
stałem się masturbować. Pisząc to dzisiaj, 
po dwóch latach, jestem szczęśliwy, że 
udało mi się wytrwać w czystości, za co 
dziękuję Miłosiernemu Panu. 

Nie oznacza to oczywiście, że mój pro-
blem się skończył. Okres upadku odcisnął 
duże piętno na mojej psychice. Ciągle od-
czuwam skutki grzechu. Szatan przycho-
dzi w różnych miejscach, o różnym czasie 
(nawet podczas modlitwy) nakładając mi 
na oczy różne obrazy, często w chwilach 
słabości, kiedy jestem sam w nocy, kiedy 
idę spać, nawet wtedy, gdy odnoszę jakieś 
sukcesy. Moje myśli są wyjątkowo wypa-
czone – muszę nad nimi pracować. Muszę 
się wysilić także nad moimi oczami, abym 
umiał inaczej patrzeć na ludzi, zwłaszcza 
na kobiety. Dzięki temu, że 
Bóg wyciągnął mnie z tego 
bagna, patrzę zupełnie 
inaczej na sprawy zwią-
zane z kobiecością i z 
seksem. Wiem, że z Bo-
giem wszystko jest moż-
liwe. Wierzę, że Jezus mi 
pomoże, dlatego pracuję 
nad tym, choć mam często 
okresy lenistwa. 

Niech nikt nie próbuje, 
jak to jest! Nigdy! Uza-
leżnienie przychodzi bar-
dzo łatwo – od jednego 
razu. Wie o tym każdy, 
kto to sam przeżył. Chwi-
lowa przyjemność kusi i to 
mocno. Aż mnie to cza-
sem przeraża – ile jest ero-
tyzmu, nieskromności w 
telewizji, w gazetach, na 
ulicy. Jakże często tema-
tem szkolnych rozmów, 
żartów jest masturbacja i 
seks. 
Zrozumcie, to jest  
nałóg. Wyjść z niego jest 
naprawdę trudno. Niech 
nikt nie zrezygnuje z na-
wrócenia. Droga jest ciężka, ale jedyna. 
Szatan kusi bardzo często i trudno się cza-
sami oprzeć jego namowom. Nie wolno 
się poddawać. Bóg nam zawsze pomoże! 
Niech nikt nie rezygnuje, bo można z tego 
wyjść bez względu na to, jak daleko się 
zabrnęło, lecz nie można się długo za-

stanawiać, bo im dalej, tym uzależnienie 
większe! Nie wolno się tylko poddawać i 
trzeba modlić się. 

Bardzo mnie smuci, że gorszyłem in-
nych. Modlę się za nich. Często też za-
stawiam się, co powiem mojej przyszłej 
żonie? Nie wyobrażam sobie, żebym miał 
to ukryć. Chciałbym jej ofiarować moją 
czystość. Lękam się także kolejnego upad-
ku. Dlatego proszę, by ktoś czasem po-
modlił się za mnie i za wszystkich, którzy 
z tego nałogu wyszli lub jeszcze w nim 
trwają. 

Dziękuję Bogu za to, co dla mnie zro-
bił, że mnie uratował od śmierci, że po-
stawił przy mnie wielu wspaniałych ludzi 
(moją mamę oraz księży). Mam nadzieję, 
że i ja będę mógł pomóc innym. Jezus po-
może każdemu!

Adam 

Nigdy nie rezygnuj 
z nawrócenia

świadectwo
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Zniewolenie przez przyjemność seksual-
ną jest bardzo podobne do uzależnienia od 
narkotyków lub alkoholu i wyraża się w róż-
nych formach, ale ich wspólną cechą jest 
brak panowania nad sferą seksualną i trakto-
wanie przyjemności jako największej war-
tości. Ludzie uzależnieni od seksu twierdzą, 
że pożądanie jest silniejsze od ich woli, że 
ile razy im „się zachce” to muszą swoje pra-
gnienie zaspokoić. Takie dążenie i pogoń za 
przyjemnością seksualną staje się swoistym 
rodzajem narkomanii. Głównym celem życia 
dla tych ludzi jest jak najczęstsze i najwięk-
sze doznawanie przyjemności. Koncentracja 
na własnej, chwilowej przyjemności skupia 
uczucia na sobie samym, znieczula na po-
trzeby i cierpienia innych ludzi, sprawia, że 
szczęście widzi się poprzez swój egocen-
tryzm, a nie w bezinteresownym darze siebie 
samego, co niszczy w człowieku zdolność 
do bezinteresownej miłości i wprowadza w 
straszną niewolę egoizmu. Jest to stan du-
chowej śmierci, która wyraża się w mocno 
przytępionej wrażliwości na miłość Boga i 
bliźniego. 

Pierwszym niezbędnym warunkiem ze-
rwania ze zniewoleniem przez przyjemność 
seksualną jest gotowość przyjęcia od Boga 
całej prawdy o dziedzinie seksualnej czło-
wieka. Bóg objawia, że sfera naszej płciowo-
ści jest wspaniałym darem, w przeżywaniu 
którego najważniejsza jest miłość, a nie przy-
jemność seksualna. Wszystko więc musi 
być podporządkowane miłości, wszystko po-
winno służyć temu najważniejszemu celowi 
życia, jakim jest dojrzewanie do miłości. 
Chrystus pragnie, abyś panował nad swym 
popędem płciowym, bo tylko wtedy bę-
dziesz mógł w pełni kochać. Zniewolony 
przez przyjemność seksualną będziesz nie-
zdolny do miłości. 

Współżycie płciowe nie jest tylko czymś, 
co czynimy z ciałem i co daje nam przy-
jemność. Czy uświadamiasz sobie dostatecz-
nie, że właśnie w ten sposób i ty zaistniałeś? 
Współżycie płciowe jest miejscem poczęcia 

nowego człowieka, miejscem szczególnej 
obecności i działania Boga, który kocha i 
stwarza. Współżycie seksualne dotyka czło-
wieka w jego najgłębszym emocjonalnym 
i duchowym wymiarze. Papież Paweł VI 
pisze w encyklice Humanae vitae, że jest 
to „akt święty zasługujący na wieczność”. 
Tylko wtedy człowieka nie deprawuje, jeże-
li wyraża prawdziwą miłość: kocham cie-
bie, pragnę twojego dobra i dlatego biorę 
za ciebie odpowiedzialność oddając się tobie 
na zawsze. Jest to możliwe tylko w sakra-
mencie małżeństwa. Bóg domaga się wier-
ności małżeńskiej trwającej przez całe życie 
oraz całkowitej wstrzemięźliwości seksual-
nej przed małżeństwem, ponieważ seks poza 
sakramentem małżeństwa – jak każdy grzech 
– niszczy człowieka. 

Nie ma więc „bezpiecznego seksu” poza 
sakramentem małżeństwa, bo nie można 
uniknąć zgubnych konsekwencji grzechu. 
Bóg kocha nas i dlatego uświadamia nam, 
że niemoralność seksualna jest strasznym 
złem wyrządzanym sobie i innym. Stosunek 
płciowy tylko w małżeństwie jest wspania-
łym aktem chcianym przez Boga. 

Nigdzie w Piśmie Świętym nie ma naj-
mniejszego przyzwolenia na seks poza mał-
żeństwem. Kiedy uwierzyłeś w to wszystko, 
co Chrystus mówi na temat twojej płcio-
wości, powinieneś uczynić kolejny krok na 
drodze wyzwolenia. W tym twoim uzależ-
nieniu, które tak bardzo cię upokarza, nie 
koncentruj się na sobie, ale całą swoją 
uwagę skieruj na miłość Chrystusa. Za-
akceptuj prawdę o sobie samym: jestem 
zraniony i zniewolony, potrzebuję uzdro-
wienia i wyzwolenia. Tylko Chrystus może 
mnie uwolnić z niewoli tego grzechu, a 
może to uczynić tylko wtedy, jeżeli Mu na 
to pozwolę, jeżeli uwierzę, że On mnie na-
prawdę kocha, że do pełni szczęścia po-
trzebna jest mi tylko Jego miłość. 

Tylko taka bezgraniczna wiara i ufność 
czyni cuda i pozwala Chrystusowi działać w 
nas i nas przemieniać. Życie wiarą związane 

jest z trudem pójścia drogą Ewangelii. Chry-
stus przypomina nam, że tą drogą jest On 
sam: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” 
(J 14, 6). Jest to droga podobna do wspi-
naczki na najwyższy szczyt świata. Idąc nią, 
może człowiek upaść, może się zatrzymać 
lub schodzić na bezdroża. Chodzi o to, by 
w każdej krytycznej sytuacji uciekał się do 
Chrystusa, który zawsze go kocha, uzdra-
wiając i lecząc wszystkie rany, które spowo-
dował grzech.

Cud przebaczenia i uzdrowienia dokonuje 
się w sakramencie pokuty. Aby przezwycię-
żyć swoje problemy seksualne musisz po-
znać ich przyczynę. Zasadniczą przyczyną 
jest egocentryzm – i to jest twój najważniej-
szy problem do rozwiązania. Egoizm pragnie 
natychmiastowej i bezpośredniej przyjemno-
ści, odrzuca wysiłek prawdziwego kochania 
kogoś. Dlatego trzeba w konkretnych sy-
tuacjach swojego codziennego życia zmu-
szać siebie do solidnej pracy, nauki, pomocy 
innym, sportu, fizycznego wysiłku. Zgodnie 
z poleceniem Jezusa (Mt 18,8-9) w sposób 
radykalny i bezkompromisowy należy ze-
rwać wszelki kontakt z pornografią oraz 
unikać sytuacji i osób, które nakłaniają do 
grzechu. Trzeba koniecznie znajdować czas 
na spotkanie z Chrystusem w modlitwie, sa-
kramencie pokuty i częstej Komunii św.

Pamiętaj, że na zagojenie ran potrzebny 
jest czas. Wyzwolenie z nałogu wymaga 
długiego czasu, uzbrój się więc w cierpli-
wość i pozwól Chrystusowi, aby mógł Cię 
leczyć Swoją Miłością. Zwycięstwo stanie 
się twoim udziałem, jeżeli pomimo upad-
ków nigdy się nie zniechęcisz i wytrwale 
będziesz się podnosił i podejmował trud wę-
drówki drogą wiary we wszechmocną mi-
łość Chrystusa.

ks. Mieczysław Piotrowski TChr 

Wyzwolenie 
z uzależnienia seksualnego

Wspólnota Augustyńska Anonimowi Erotomani
ul. Dominikańska 2, 02-738 Warszawa 

www.strony.wp.pl/wp/waae, e-mail: waae@wp.pl
Internetowy meeting grupy AE „Wsparcie”: ae_admin@wp.pl
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Od jakiegoś czasu mam wrażenie, że sto-
sowanie antykoncepcji zaczęto traktować jak 
działanie naturalne, wpisane w życie każdej 
kobiety, takie jak odżywianie się, sen itp. 
Dzieje się tak za przyczyną mediów, które 
informacje o antykoncepcji „wkładają do 
jednego worka” z codziennymi problemami. 
Powszedniość tematu antykoncepcji odwra-
ca uwagę od jej istoty i pozwala na niefraso-
bliwe jej traktowanie. 

W obecnych czasach zbliżenie kobiety i 
mężczyzny zostało zredukowane do czysto 
hedonistycznego zjawiska, czyli przeżycia 
przyjemnego, relaksującego, dającego uczucie 
odprężenia i rozładowania. A przecież jego im-
manentną cechą jest dawanie miłości, stwo-
rzenie, poczęcie życia, «koncepcja». Aby móc 
zawsze czerpać przyjemność bez konsekwencji 
(czytaj: dziecka), stworzono zespół środków, 
które przyzwalają na nieskończoną infantyl-
ność i nieodpowiedzialność, „zabawę bez po-
sprzątania po sobie”.

Antykoncepcja, to słowo oznaczające 
działanie przeciw (anty-) poczęciu («kon-
cepcja» – zajście w ciążę, poczęcie). Współ-
czesna antykoncepcja swoją ekspansję 
rozpoczęła w latach 50-tych, kiedy to chcąc 
ograniczyć ilość aborcji, wprowadzono na 
rynek wachlarz „środków zabezpieczają-
cych” przed „konsekwencjami”. 

Założenia nie sprawdziły się, lanso-
wanie antykoncepcji przyczyniło się do 
wzrostu aborcji. I taka jest prawidłowość, 
wskazują na nią amerykańskie statysty-
ki: liczba aborcji rośnie wprost propor-
cjonalnie do ilości zużywanych środków 
antykoncepcyjnych. 

Obecnie do środków antykoncepcyjnych 
mylnie zalicza się środki aborcyjne (poron-
ne). Na przykład, wprowadzona w Polsce 
na szeroką skalę spirala wewnątrzmacicz-
na jest środkiem aborcyjnym, a zatem 
nie działa przeciw poczęciu człowieka, 
lecz żyjącego już zabija. Jak działa? Jest 
ciałem obcym wprowadzonym do jamy ma-
cicy przez lekarza. Spirala cały czas się po-
rusza i drażni błonę macicy. Możemy ją 
porównać do drzazgi wbitej pod paznokieć, 

wytwarzającej bolesny stan zapalny. Istota 
jej działania polega na zabiciu kilkudnio-
wego dziecka. Znam przypadek, kiedy to 
poruszająca się spirala przebijała macicę i 
wędrowała dalej do wątroby i jelit. Dwa 
razy byłam świadkiem narodzin dziecka 
donoszonego pomimo „zainstalowanej” w 
macicy spirali. W pierwszym przypadku za-
gnieżdżona była ona w łożysku, w drugim 
zaś wbita w rączkę dziecka. Rzadkie to przy-
padki, lecz jednak się zdarzają. W kilku sta-
nach USA używanie spirali jest zabronione 
ze względu na jej ogromną inwazyjność, a 
co za tym idzie częste powikłania.

Ostatnio na rynku farmaceutycznym po-
jawiła się tabletka zwana Ru 486. W Polsce 
nie została ona jeszcze wpisana do rejestru 
leków, można ją jednak nabyć na czarnym 
rynku. Owa „nowość” to typowy antyproge-
steron, który powoduje blokadę hormonów 
ciążowych. Zablokowanie działania proge-
steronu prowadzi do odklejenia się i wyda-
lenia błony śluzowej macicy, a wraz z 
nią wszystkiego, co się w niej znajduje. 
To „wszystko”, to właśnie żywa isto-
ta ludzka z bijącym już sercem! Ru 
486 sugerowany nam, lekarzom, 
jako środek łagodny, powoduje 
zabicie płodu nawet w 6 tygo-
dniu życia dziecka. Jest więc 
środkiem aborcyjnym, a 
nie antykoncepcyjnym!
Najczęściej stosowa-
nym środkiem antykoncep-
cyjnym jest tabletka hormonalna. 
Jest to środek, który nie doprowadza 
do poczęcia (przez termin „poczęcie” rozu-
miemy połączenie komórki jajowej z plem-
nikiem), co nie znaczy, że możemy go uznać 
za „metodę” bezpieczną i nie wywołującą 
powikłań. 

Najnowsze badania wskazują, że ryzyko 
rozwoju raka szyjki macicy u kobiet stosu-
jących tabletki antykoncepcyjne jest wyż-
sze aż o 50%. Ze swojego 25 – letniego 
doświadczenia i z rozmów z kolegami gi-
nekologami wiem, że stany zapalne szyjki 
macicy u tych kobiet są nieuniknione, po-
jawiają się wcześniej, czy później i jest to 
tylko kwestia czasu. Stosowanie pigułki hor-
monalnej zwiększa także ryzyko zachorowa-
nia na raka piersi. Istnieją już dzisiaj badania 
naukowe, które wykazują, że jeśli kobieta 
rozpoczęła przyjmowanie tabletki antykon-
cepcyjnej przed 20 rokiem życia i – co waż-

niejsze – przed pierwszą donoszoną ciążą, 
proces przyjmowania jej trwał przez dłuż-
szy czas (kilka lat), to ryzyko zachorowania 
na nowotwór piersi może się powiększyć 
2-3,5-krotnie. Podobnie jest z rakiem wą-
troby, tylko tutaj ryzyko zachorowania jest 
większe o 4-4,5 raza. 

Jest rzeczą wiadomą, że firma farma-
ceutyczna, wprowadzając na rynek nowy 
lek, ma obowiązek umieścić na ulotce do 
niego dołączonej informację o przeciwwska-
zaniach i skutkach ubocznych jego stosowa-
nia. Zdarza się, że informacja dla pacjenta 
jest bardzo okrojoną wersją ulotki dla leka-
rza. Tak było np. w przypadku środka pod 
nazwą Lovestonic B. A zatem wśród prze-
ciwwskazań wymieniono „tylko”: zakrze-
powe zapalenie żył, zespoły zakrzepowo – 
zatorowe, choroba wieńcowa (zawał serca), 
zaburzenia krążenia mózgowego, podejrze-
nie lub choroba nowotworowa narządu rod-
nego lub innego nowotworu hormonalno – 

zależnego, łagodny lub złośliwy nowo-
twór wątroby. „Moja” lista prze-

ciwwskazań była o wiele 
dłuższa. Uwierzcie, że je-

żeli chcemy niszczyć płod-
ność, która jest zdrowiem, 

niszczymy zdrowie w szer-
szym tego słowa znaczeniu.

W dobie rozwoju ekologii i lan-
sowanych haseł powrotu do natury, 

warto by było i w materii regulacji 
poczęć powrócić do niej, powrócić do 

źródeł, powrócić do zdrowia. Co i rusz 
pojawiają się na rynku publikacje o dobro-

czynnym działaniu natury, o dobroczynnym 
współdziałaniu z naturą. Przeróżne porad-
niki zielarskie, dietetyczne, medyczne prze-
konują nas, że tylko w harmonii z naturą 
pozostajemy w zgodzie z sobą, czujemy się 
witalni, zdrowi, szczęśliwi. Kolorowe czaso-
pisma informują nas, że i wielcy tego świata 
„męczą się” luksusem, powracają do pro-
stoty czyli prostych sposobów życia. Naj-
prostszym sposobem regulowania swojej 
płodności jest jej obserwacja. W tej dziedzi-
nie nie brak publikacji. Każda kobieta może 
bardzo dokładnie nauczyć się tej naturalnej 
metody i wspólnie z Bogiem (rzecz jasna i 
z mężem) planować swoje dzieci. Pan Bóg 
jest mądrym Stwórcą i wszystko, co stwo-
rzył jest doskonałe – bardzo, bardzo prze-
myślane – nasza płodność też.

dr Danuta Hebda-Lis 

Jestem lekarzem ginekologiem z 

25-letnim stażem i chciałabym się 

podzielić z Wami spostrzeżeniami 

wypływającymi z mojego niemałego 

doświadczenia.

Kilka słów o antykoncepcji
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Biuro matrymonialne 

św. Józefa
Święty Józefie, 
dziękuję Ci, że jeszcze nie wyszłam za mąż 
(nie ożeniłem się).
Święty Józefie, 
Ty wiesz w Bogu, kto ma być moim mężem (żoną), 
pomóż mi spotkać tego człowieka.
Święty Józefie, 
spraw, żeby to był(a) dobry(a) mąż (żona), 
który(a) będzie mnie kochał(a) i szanował(a), 
jak Ty kochałeś i szanowałeś Maryję.
Święty Józefie, 
doprowadź do zerwania każdą moją znajomość, 
która nie podoba się Panu Bogu.
Święty Józefie, 
obiecuję Ci dochować czystości przed ślubem.
Święty Józefie, 
obiecuję dać pierwszemu mojemu dziecku 
przynajmniej jako drugie imię Józef.
Święty Józefie, 
obiecuję innym mówić, że tak dobrego męża 
(dobrą żonę) mam dzięki Tobie. 
Amen!

Opowiadała mi pewna znajoma, że 
będąc młodą dziewczyną uczęszczała co 
środę do kościoła na nowennę do Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy, aby uprosić 
sobie dobrego męża. W kościele klęczała 
zawsze w tym samym miejscu. Kilka me-
trów przed nią klęczał i modlił się zawsze 
ten sam młodzieniec. Kiedyś, po wyjściu z 
kościoła, zaczęli ze sobą rozmawiać. Dziś 
są szczęśliwym małżeństwem, wiele lat po 
ślubie. 

– Nie wyobrażam sobie, aby męża szu-
kać na dyskotece – mówi z uśmiechem 
Elżbieta. – Męża trzeba sobie wymodlić!

Patronem kojarzenia dobrych małżeństw 
jest św. Józef. Jego niezwykłe małżeństwo było 
tak świetnie dobrane: miał szczęście mieć 
za żonę najwspanialszą kobietę świata!

Dzisiaj św. Józef pomaga chętnie tym, 
którzy zwracają się do Niego z prośbą 
o dobrego męża czy dobrą żonę. Spoty-
kam wiele dobrych małżeństw, którym św. 
Józef rozwiązał problem samotności ży-
ciowej, staropanieństwa czy starokawaler-
stwa. Nieraz po ludzku wydawało się, że 
nie ma wyjścia.

Obok przedstawiam modlitwę do św. Jó-
zefa, która jest niezwykle skuteczna.

Czytelniczka 
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Odrzucenie przykazań i prawa moral-
nego w dziedzinie ludzkiej płciowości, 
traktowanie rozkoszy seksualnej jako naj-
większej wartości prowadzi do braku od-
powiedzialności i zdziczałego egoizmu. 
Tak jak każda dobra rzecz, również seks, 
jeżeli nie jest podporządkowany prawu mi-
łości – zamiast przyczyniać się do dojrze-
wania w miłości – wprowadza w niewolę 
egoizmu i zwraca się przeciwko samemu 
człowiekowi. Łamanie praw natury, pogar-
da dla zasad moralnych prowadzi do samo-
zniszczenia. Frank doświadczył na samym 
sobie, że nieokiełznana seksualność pro-
wadzi do śmierci, i dlatego zwraca się 
z dramatycznym apelem: „Przestańcie 
znieważać miłość, błagam, pozwólcie, by 
Jezus przyszedł do was, zanim będzie za 
późno!” 

W bogatych krajach zachodniej Europy 
oraz w Ameryce owoce rozwiązłości sek-
sualnej  są przerażające: AIDS, 38 chorób 
przenoszonych drogą płciową, rak szyjki 
macicy, gwałty, zboczenia i perwersje sek-
sualne oraz – w majestacie prawa – maso-
we mordowanie nienarodzonych.

Już z czysto medycznego punktu wi-
dzenia wiemy, że nastolatki są fizjologicz-
nie niedojrzałe do aktywności seksualnej. 
Ich obrona immunologiczna nie jest jesz-
cze w pełni rozwinięta. Odważni i uczci-
wi seksuolodzy biją na alarm. Prof. Lars 
Westrom z Lund tak mówił na sympozjum 
ginekologów w Stuttgarcie: „Wirusowe i 
grzybicze infekcje narządów płciowych 

rozprzestrzeniają się epidemicznie wśród 
nastolatków, często bezobjawowo. Skutki 
tego są różne: od niepłodności i rozma-
itych patologii ciąży, poprzez uszkodze-
nia płodu aż do nowotworów i śmierci... 
Odpowiedzialna za ten stan rzeczy jest 
propaganda luzu moralnego, popiera-
jąca aktywność seksualną nastolatków. 
Mówi się tylko o rozmaitych technikach 
seksualnych i antykoncepcji. Nikt nato-
miast nie wspomina o skutkach ubocz-
nych przedwczesnego seksu, które mogą 
potem rzutować na całe życie”. 

Tak często w radiu, telewizji czy w 
poczytnych czasopismach młodzieżowych 
propaguje się całkowitą swobodę seksual-
ną, która odrywa seks od miłości i odpo-
wiedzialności, czyli od całej osobowości 
człowieka. Jeżeli ktoś ulega tym propo-
zycjom, wchodzi na drogę prowadzącą do 
duchowego i fizycznego samozniszczenia, 
stając się erotomanem oraz stałym klien-
tem międzynarodowego przemysłu ero-
tycznego. Jest to cały przemysł związany 
z antykoncepcją, aborcją, pornografią oraz 
produkcją niektórych kosmetyków. 

Ten erotyczny przemysł przez swoją 
gigantyczną propagandę ma na swym 
koncie więcej niewinnych ofiar niż dziki 
kapitalizm w ubiegłym stuleciu. 

A oto przykład reklamy w Quotidien de 
Paris: „Ampułki C, zawierające ekstrakt z 
ludzkich embrionów, zapobiegają odwad-
nianiu skóry”. Ciała dzieci zabitych w 
łonach matek zamraża się i przewozi cię-
żarówkami (między innymi ze Wschodniej 
Europy) dla przemysłu kosmetycznego, 

żeby produkować „wysokiej jakości” 
kremy i inne kosmetyki. Są to wyraźne 
znaki cywilizacji śmierci, niszczenia życia 
u samego jego źródła. 

To w naszych czasach stosuje się obrzy-
dliwe praktyki handlu żywym towarem dla 
domów publicznych. Według danych ONZ 
około 35 milionów kobiet i dzieci oferuje 
się w domach publicznych jako luksusowy 
towar do rozpusty. W USA wyspecjalizo-
wane agencje wynajmują na określony czas 
chłopców i dziewczynki według wieku i 
karnacji skóry. 

Przestańcie 
znieważać 
miłość!

Frank, 22-letni Amerykanin, umierając na AIDS, pojednany 
z Bogiem, w ostatnim swoim liście zwraca się z dramatycznym 

apelem do rówieśników, aby nie niszczyli i nie znieważali czystej 
miłości przez rozwiązłość seksualną. U kresu swego ziemskiego 

życia nawrócił się i doświadczył Miłości Chrystusa. Dlatego kieruje 
swój dramatyczny apel do swoich rówieśników, aby przestali 

znieważać Miłość, aby uwierzyli, że tylko Chrystus mówi 
całą prawdę na temat miłości i seksu. 
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To, co najbardziej intymne i święte w 
człowieku, a więc ciało, miłość i życie, 
poddawane jest niszczeniu. Przerażające 
skutki rozpasanej seksualności w krajach 
Zachodu skłoniły wielu do nawoływania 
o opamiętanie się. Tysiące młodych ate-
istów nawraca się i odkrywa istnienie 
Kościoła jako jedynej wysepki życia, 
wolności i miłości na ogromnej pustyni 
cywilizacji śmierci nastawionej na kon-
sumpcję i użycie. 

Rosjanka Tatiana Goryczewa po nawró-
ceniu pisze: „Jeszcze wczoraj nie uznawa-
liśmy żadnej normy, żadnego autorytetu. 
Dzisiaj zaakceptowaliśmy ratunek idący 
od tego cudu, jakim jest nasz Kościół. 
Zaakceptowaliśmy przykazania i prawdy 
dane przez Boga raz na zawsze, które Ko-
ściół zawsze głosi. Kościół jest antytezą 
ogłupiającej ideologii życia bez Boga. Ide-
ologia ta wykrzywia osobowość ludzką, 
podczas gdy w Kościele jednostka osiąga 
pełnię rozwoju” (Nous, convertis d’Union 
Soviétique, Editions Nouvelle Cité). 

Menie Grégoire tak pisze o Ojcu Świę-
tym Janie Pawle II: „Na tle naszego świata, 
pełnego zbrodni, ten człowiek mnie fascy-
nuje. Sam jeden ucieleśnia opór wobec na-
szej duchowej nędzy”. 

To sam Chrystus jest obecny i działa w 
Kościele. Broni zawsze Twojej godności, 
i pragnie zaprowadzić cię do pełni wolno-
ści, miłości i życia. Stawia wielkie wyma-
gania dlatego, że kocha Ciebie i pragnie 
tylko Twojego dobra. Jeżeli kiedykolwiek 

zostałeś zraniony przez ludzi Kościoła, 
którzy są grzeszni tak samo jak i Ty, to 
pamiętaj, że Twoje cierpienie jest również 
cierpieniem Chrystusa, a więc przebacz z 
serca tak, jak zawsze Chrystus Tobie prze-
bacza. 
To jest prawdziwy cud, 
że tak wielu młodych ludzi 
w obliczu wszechobecnego 
zła nie chce, aby nimi ma-
nipulowano. W Ameryce 
powstał nowy ruch jed-
noczący młodzież, która 
zobowiązuje się do po-
wstrzymania od współży-
cia seksualnego aż do dnia 
małżeństwa. Domagają się 
piękna, miłości i prawdy. 
Jednoczą się w celu zwal-
czania wszechobecnej, ob-
sesyjnej pornografii. Mówią 
zdecydowanie „nie” presji 
społecznej, która brutalnie 
pragnie się wcisnąć w ich 
sferę intymności i uczynić 
ich niewolnikami zepsucia 
i egoistycznej konsumpcji. 
Chcą kochać czystą mi-
łością, bronić dziewiczości 
serca i jasności oczu, prote-
stują przeciwko wszelkiemu 
nieporządkowi w miłości 
i w życiu. Buntują się 
przeciw ingerencji techniki 
w intymność miłosną oraz 

przeciwko manipulacjom ge-
netycznym dążącym do tego, 
aby dziecko – największe ar-
cydzieło na świecie – poczy-
nało się jako seryjny produkt, 
który w zależności od tego, 
czy spełnia normy czy nie, jest 
przyjmowane lub uśmiercane.
Ci młodzi ludzie wiedzą, 

że seksualność nie jest dla 
zabawy, lecz do życia w od-
powiedzialnej miłości i służe-
nia życiu. Dlatego seks może 
wyrażać miłość i dawać 
szczęście tylko w małżeń-
stwie. Żeby tak się mogło 
stać, podejmują się życia 
w czystości i samokontroli. 
Tylko takie życie daje praw-
dziwą radość i wolność. Ich 
młodzieńcze twarze promie-
niują Bożym światłem i ra-
dością. 
Oczywiście, że w tym 

przeerotyzowanym świecie 
taka postawa wymaga wielkiej odwagi. 
Trzeba odwagi, aby dzisiaj powiedzieć: 
„Dlatego, że cię kocham, przed ślubem 
nie pójdę z tobą do łóżka”. Tę odwagę 
daje zawsze Chrystus w modlitwie oraz w 
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sakramentach pokuty i Eucharystii. Miłość 
Chrystusa jest pokorna i bezbronna, ale 
przyjęta z ufnością, staje się wszechmoc-
na i zwycięża wszelkie zło. Wtedy naj-
większy rozpustnik i erotoman staje się 
czystym i wolnym. Dla Chrystusa nie ma 
ludzi zbyt brudnych i grzesznych, nie ma 
sytuacji beznadziejnych. 

Włącz się i Ty do tej wielkiej wspólno-
ty młodych ludzi, którzy mają odwagę 
pójść pod prąd fali wyuzdania i rozpu-
sty, która chce zalać naszą Ojczyznę i 
zniszczyć polską młodzież. Stanowczo, 
ale bez agresji, namawiajcie innych do 
tego, aby nie czytali i nie kupowali cza-
sopism, które propagują pornografię i luz 
moralny. Wyrażajcie swoją dezaprobatę 
wobec tych kioskarzy, którzy sprzedają 
czasopisma pornograficzne. Kupujcie w 
tych kioskach, gdzie pornografia jest nie-
widoczna i mówcie dla zachęty o tym 
sprzedawcom. Wysyłajcie listy z podzię-
kowaniami do tych pism oraz autorów pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, którzy 
są w porządku. Wyrażajcie swoje niezado-
wolenie i oburzenie w stosunku do tych, 
którzy demoralizują. Nigdy nie bierzcie 
udziału w dwuznacznych zabawach w ero-
tycznych dyskotekach. 

Tylko wtedy, gdy będziecie walczyć o 
czystość miłości, będziecie dochodzić do 
prawdziwej dojrzałości, aby w przyszło-
ści wziąć odpowiedzialność za przyszłość 
Polski i świata. Zapraszamy Cię do włą-
czenia się w szeregi duchowej wspólnoty 
członków Ruchu Czystych Serc przez 
prywatne złożenie Chrystusowi ślubu 
powstrzymania się od współżycia seksual-
nego aż do czasu zawarcia małżeństwa.

W Stanach Zjednoczonych ślub taki 
złożyło już kilkaset tysięcy nastolatków. 
Jedna z nich – piętnastoletnia Linda – pro-
mieniująca czystością serca i radością opo-
wiada, że do pozostania dziewicą aż do 
ślubu zachęcili ją jej rodzice. Tato, po uro-
czystym obiedzie w dzień zakochanych 
(św. Walentego), wręczył jej pierścionek i 
powiedział: „Razem z mamą chcemy, abyś 
nosiła ten pierścionek jako znak oddania 
się Chrystusowi i pozostała dziewicą aż do 
małżeństwa”. Następnie wspólnie pomo-
dlili się o pomoc w wytrwaniu w dziewic-
twie aż do ślubu. Linda pragnie ofiarować 
ten pierścionek swojemu przyszłemu mę-
żowi w czasie nocy poślubnej.

Włącz się i Ty w ten ruch. Nigdy nie 
jest za późno. Jeżeli oddasz się Chrystuso-
wi, On uleczy wszystkie Twoje rany. Za-
ufaj Jego Miłości i pomódl się słowami 
następującej modlitwy:

Panie Jezu,
dziękuję Ci, że ukochałeś mnie 

miłością, która podnosi z 
największych upadków i leczy 

najboleśniejsze rany. Oczyść moje 
serce z wszelkiego zła, które nie 

pozwala mi doświadczać i cieszyć się 
darem czystej miłości. Oddaję Ci, 

Panie, moją pamięć, rozum, duszę, 
ciało wraz z moją płciowością 
i przyrzekam nie podejmować 

współżycia seksualnego do czasu 
przyjęcia sakramentu małżeństwa. 

Postanawiam nie czytać, nie 
kupować i nie oglądać czasopism, 
programów i filmów o treściach 
pornograficznych. Przyrzekam 

codziennie modlić się, czytać Pismo 
św, regularnie przystępować 
do sakramentu pokuty, często 

przyjmować Komunię świętą, oraz 
żyć według 10 zasad ABC Społecznej 
Krucjaty Miłości. Panie Jezu, bądź 

jedynym Panem mojego życia. 
Ucz mnie zdobywać umiejętność 
kontrolowania mojego popędu 
seksualnego i uczuć. Proszę Cię 

o pomoc, abym unikał(a) 
wszystkiego, co uzależnia i zniewala, 

a więc papierosów, alkoholu 
i narkotyków. Ucz mnie tak żyć 

i postępować, aby w moim życiu 
najważniejsza była miłość. Maryjo, 
Matko moja, prowadź mnie drogami 
wiary do samego źródła Miłości, do 
Jezusa, abym zawsze tylko Jemu 

ufał(a) i wierzył(a). Amen!

Przez to ślubowanie staniesz się człon-
kiem bohaterskiego ruchu przeciwstawia-
jącego się szatańskiej demoralizacji. W 
szeregach tego ruchu byli i oddali życie 
za czystość między innymi Maria Goretti, 
Karolina Kózkówna, czarna dziewczyna 
z Zairu w 1962 roku przebita włócznią 
przez pułkownika, któremu nie chciała się 
oddać, młodzież spalona żywcem w Ugan-
dzie, która nie uległa homoseksualnym za-
pędom władcy oraz całe rzesze podobnych 
im dziewcząt i chłopców. Jeżeli włączycie 
się w ten ruch, pozwolicie Chrystusowi, 
aby przez Was wydobywał z błota ego-
izmu i demoralizacji ten największy cud 
świata, jakim jest Miłość. Staniecie się 
„solą ziemi” i „światłem świata”. Kochani, 
jeżeli poinformujecie nas o decyzji przy-
stąpienia do Ruchu Czystych Serc i poda-
cie swój adres, wtedy prześlemy specjalne 
Błogosławieństwo i wpiszemy Wasze na-

zwiska do Księgi Czystych Serc, która bę-
dzie złożona w darze Ojcu Świętemu. Nie 
lękaj się oddać całe swoje życie Chrystu-
sowi. Pamiętaj, że składając to ślubowanie 
zobowiązujesz się do tego, że pragniesz 
iść przez życie razem z Chrystusem, a 
gdyby zdarzył się grzech, to przez to ślu-
bowanie postanawiasz, że nigdy nie prze-
staniesz ufać w nieskończone Miłosierdzie 
Boga i będziesz powstawał z każdego 
upadku przystępując do sakramentu poku-
ty. Nawet gdyby to na początku miało być 
codziennie. Pan Jezus powiedział św. s. 
Faustynie: „Kiedy się zbliżasz do spowie-
dzi, wiedz o tym, że ja sam w konfesjonale 
czekam na ciebie, zasłaniam się tylko ka-
płanem, lecz sam działam w duszy. Tu 
nędza duszy spotyka się z Bogiem miło-
sierdzia. Powiedz duszom, że z tego źródła 
miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie 
naczyniem ufności. Jeżeli ufność ich będzie 
wielka, hojności mojej nie ma granic”. 

Pamiętajcie, że Pan Jezus bardzo pra-
gnie abyście  przysyłali do Redakcji swoje 
świadectwa i dzielili się z innymi na ła-
mach „Miłujcie się!” skarbem wiary, prze-
życiami, doświadczeniem wyzwolenia z 
niewoli grzechu i różnych uzależnień. Po-
przez te świadectwa Pan Jezus będzie 
pukał do serc Waszych rówieśników i 
przypominał im, gdzie jest źródło praw-
dziwego szczęścia i czystej miłości. Pan 
Jezus bardzo liczy na Was. 

Redakcja „Miłujcie się!” 



1. 
Szanuj każdego człowieka, 
bo Chrystus w nim żyje. 

Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.
2. 

Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. 
Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.

3. 
Mów zawsze życzliwie o drugich 

– nie mów źle o bliźnich. 
Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. 
Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.

4. 
Rozmawiaj z każdym językiem miłości. 

Nie podnoś głosu. 
Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. 

Uspokajaj i okazuj dobroć.
5. 

Przebaczaj wszystko, wszystkim. 
Nie chowaj w sercu urazy. 

Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
6. 

Działaj zawsze na korzyść bliźniego. 
Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, 

aby tobie tak czyniono. 
Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, 

ale co Ty jesteś winien innym.
7. 

Czynnie współczuj w cierpieniu. 
Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. 

8. 
Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy 

korzystają inni, 
jak Ty korzystasz z pracy drugich.

9. 
Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. 

Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. 
Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.

10. 
Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Kard. Stefan Wyszyński

ul. Panny Marii 4
PL 60-962 Poznań

e-mail: milujcie@tchr.org
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