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PAWEŁ VI
ENCYKLIKA O ZASADACH MORALNYCH W DZIEDZINIE
PRZEKAZYWANIA ŻYCIA LUDZKIEGO HUMANAE VITAE1
Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Arcybiskupów, Biskupów oraz in
nych Ordynariuszów, zachowujących pokój i wspólnotę ze Stolicą Apostol
ską, do Duchowieństwa i Wiernych świata katolickiego, jak również
do wszystkich Ludzi dobrej woli.
Czcigodni Bracia i drodzy Synowie!
Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo.
Przekazywanie życia
1. Bardzo doniosły obowiązek przekazywania życia ludzkiego, dzięki
któremu małżonkowie stają się wolnymi i odpowiedzialnymi współpracow
nikami Boga-Stwórcy, napełnia ich zawsze wielką radością, z którą jednak
idą niekiedy w parze niemałe trudności i kłopoty. Jeżeli w każdej epoce peł
nienie tego obowiązku stawiało przed sumieniem małżonków trudne pro
blemy, to współczesny rozwój społeczeństwa ludzkiego spowodował takie
przemiany, że powstały nowe zagadnienia, których Kościołowi nie wolno
pomijać milczeniem, ponieważ odnoszą się one do spraw tak ściśle związa
nych z życiem i szczęściem ludzi.
I. NOWE ASPEKTY PROBLEMU I KOMPETENCJE
NAUCZYCIELSKIEGO URZĘDU KOŚCIOŁA
2. Dokonane przemiany są rzeczywiście i doniosłe, i różnorodne. Chodzi
tu przede wszystkim o szybki przyrost naturalny. Wielu ludzi wyraża obawę,
ażeby ludność świata nie powiększała się szybciej, aniżeli pozwalają na to
stojące do dyspozycji zasoby, i żeby z tego powodu nie zwiększyły się trud
ności wielu rodzin i narodów, będących na drodze rozwoju2.
' Tekst encykliki pochodzi z publikacji K urii Biskupiej w Szczecinie, Szczecin 1986; w wy
daniu tym znajdują się zam ieszczone poniżej nagłów ki i dodatkow e przypisy.
1 Z przyczyn, które leżą u podstaw p ro blem u etycznej regulacji poczęć, P apież n a pierw 
szym m iejscu uw zględnia tzw. problem dem ograficzny. We współczesnej publicystyce wystę
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Na skutek tego władze państwowe łatwo mogą być narażone na pokusę,
aby zagrażające niebezpieczeństwo zażegnać nawet przy pomocy radykal
nych środków. Ponadto nie tylko warunki pracy i mieszkania, ale także
wzrastające wymagania w dziedzinie zarówno gospodarczej, jak też w dzie
dzinie wychowania i kształcenia młodzieży, stwarzają takie sytuacje życio
we, w których zaradzenie potrzebom większej ilości dzieci okazuje się dziś
często rzeczą uciążliwą3.
Dają się również zauważyć pewne zmiany nie tylko w ocenie samej oso
by kobiety i jej zadań w społeczeństwie, ale także w ocenie wartości miłości
małżeńskiej oraz znaczenia stosunków małżeńskich dla tej miłości.
Należy wreszcie zwrócić szczególną uwagę na to, że człowiek dokonał
tak zdumiewającego postępu w opanowaniu i racjonalnym wykorzystaniu
sil przyrody, że usiłuje rozszerzyć to panowanie na całe swoje życie, a więc
na swój organizm, na swe duchowe uzdolnienia, na życie społeczne, wresz
cie na same prawa, rządzące przekazywaniem życia4.
3.
W tym stanie rzeczy narzucają się nowe pytania: czy, biorąc pod uwa
gę zarówno warunki współczesnego życia, jak znaczenie stosunków mał
żeńskich dla harmonii i wzajemnej wierności między małżonkami, nie nale
puje o n niekiedy w form ie przew idyw ania, że przy dzisiejszym tem p ie w zrostu ludności świata
za ok. 700-1000 lat liczba m ieszkańców ziem i osiągnie takie rozm iary, że na 1 człowieka wy
pad nie zaledw ie 1 m pow ierzchni. O bliczenie to o p iera się n a zaw odnych podstaw ach i je d n o 
stronnych danych. D latego Paweł V I istotę zagadnienia dem ograficznego um ieszcza n a innej
płaszczyźnie. Widzi ją w dysproporcji, jak a zachodzi m iędzy produkcyjną efektyw nością go 
spodarki narodow ej a liczbą ludności, w następstw ie czego społeczeństw o, najczęściej na sku
tek prym itywizm u własnej kultury rolnej, posiada „za m ało ” środków m aterialnych, aby za 
spokoić potrzeby „za w ielkiej” (w porów naniu z posiadanym i zasobam i) ilości członków sp o 
łeczeństw a. Tak rozum iany problem dem ograficzny nie w ystępuje we wszystkich społeczeń
stwach św iata (np. nie odnosi się d o sytuacji społeczeństw a polskiego), ale ogranicza się tylko
do krajów zapóźnionych w rozw oju gospodarczym . Je st błędem sądzić, że nie da się rozw iązać
p ro b lem u dem ograficznego bez uciekania się do m etod nieetycznych.
3 O bok zagadnienia dem ograficznego i w bezpośrednim z nim związku om awia Papież sytu
ację m aterialną poszczególnych rodzin, którym w arunki bytowe utru dn iają posiadanie większej
ilości dzieci. W przeciwieństwie do zagadnienia dem ograficznego tego rodzaju przypadki wystę
pują, choć w różnym nasileniu, we wszystkich społeczeństw ach, naw et wysoko gospodarczo roz
winiętych, rów nież stwarzając dla objętych nimi kategorii ludzi poważny problem m oralny.
4 N ie tru d n o zauważyć, że rejestr faktów, warunkujących etyczny problem regulacji poczęć,
poprzedzi! Papież ich staranną analizą, dzięki czem u m ógł z kolei uporządkow ać je w edług b a r
dzo przejrzystego i logicznie pom yślanego schem atu. Rozważył więc najpierw procesy społecz
ne, z których jed en - problem dem ograficzny posiada charakter tzw. „m akrospołeczny” (czyli
ogólnospołeczny), drugi natom iast - problem rodziny - należy do kategorii zjawisk o charakte
rze tzw. „m ikrospotecznym ” (poniew aż odnosi się do małych struktur społecznych). N astęp 
na grupa przem ian obejm uje zjawiska z dziedziny psychologicznej, o statnia zaś odnosi się do sfe
ry umysłowej kultury ludzkości, przede wszystkim zaś nauki i techniki. W idać w tym tendencje
Papieża do całościowego ujęcia tem atu, stanow iącego punkt wyjścia do dalszych rozważań.
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żałoby poddać rewizji obowiązujących dotąd zasad moralnych, szczególnie
jeżeli się zważy, że można je zachować tylko za cenę wielkich, niekiedy he
roicznych poświęceń?
Ponadto, czy stosując w tej kwestii tzw. zasadę całościowości, nie należa
łoby sądzić, że dążenie do mniejszej płodności, ale za to bardziej racjonal
nej, może z działania, które fizycznie obezpładnia akt, uczynić etycznie do
zwolony i mądry sposób ograniczenia urodzeń? Innymi słowy, czy nie wol
no mniemać, że prokreacja jako cel odnosi się raczej do całości życia mał
żeńskiego, niż do jego poszczególnych aktów? Prócz tego stawia się pyta
nie, czy ze względu na większe poczucie odpowiedzialności, jakim się od
znaczają współcześni ludzie, nie nadszedł już czas, aby zadanie przekazy
wania życia powierzyć raczej ich rozumowi i woli, aniżeli określonym pro
cesom ich organizmów?5
Kompetencje Nauczycielskiego Urzędu Kościoła
4.
Niewątpliwie tego rodzaju zagadnienia wymagały od Nauczycielskie
go Urzędu Kościoła nowego i pogłębionego rozważenia zasad moralnej na
uki o małżeństwie, opartej na prawie naturalnym, naświetlonym i ubogaco
nym przez Objawienie Boże6.
Zapewne nikt z wiernych nie zamierza przeczyć, że w kompetencjach Na
uczycielskiego Urzędu Kościoła leży interpretowanie naturalnego prawa mo
ralnego. Nie ulega bowiem wątpliwości że - jak to wielokrotnie oświadczali
Nasi Poprzednicy3- Jezus Chrystus, czyniąc Piotra i Apostołów uczestnikami
swojej boskiej władzy i posyłając ich, aby nauczali wszystkie narody Jego przy
kazań (Mt 28,18-19), ustanowił ich zarazem autentycznymi strażnikami i tłu
maczami całego prawa moralnego, a więc nie tylko ewangelicznego, ale także
naturalnego. Prawo bowiem naturalne jest również wyrazem woli Bożej i jego
wierne przestrzeganie jest ludziom konieczne do zbawienia (Mt 7,21).
Kościół, wypełniając to zadanie, w każdej epoce, szczególnie zaś często
w nowszych czasach, wydawał odpowiednie dokumenty7, omawiające za
5Bliższe inform acje na ten te m a t zaw iera artykuł: J. Turowicz, A ntykoncepcja czy uk ształ
tow anie rodziny w edług myśli Bożej, C T 1968, nr 38, s. 53-69.
6 Term in „praw o n a tu ra ln e ” jest wieloznaczny. W nauk ach przyrodniczych, np. w biologii
i fizyce, wyraża stale związki zachodzące m iędzy określonym i kategoriam i zjawisk. N ie ulega
najm niejszej wątpliwości, że zasadniczy sens term in u „praw o n a tu ra ln e ” w języku zarów no
Encykliki, jak w ogóle N auczycielskiego U rzęd u Kościoła, jest sensem etycznym.
■ P iu sIX ,Q uipluribus, w :A cta, 1 .1 ,s. 9-10; P iu s X ,Singulariąuadam , AAS 1912, t. 4 ,s. 658;
Pius X I, Casti connubii, AAS 1930, t. 22, s. 579-581; Pius X II, Przem ów ienie Magnificate Dom in u m do biskupów całego św iata katolickiego, AAS 1954, t. 46, s. 671-672; Ja n X X III, Mater
et Magistra, AAS 1961, t. 53, s. 457.
1 Jak dow odzą dokum enty przytoczone przez P apieża na pop arcie tego tw ierdzenia, p o ję
cie praw a n aturalneg o od daw na jest znane oficjalnem u n auczaniu kościelnem u. Rów nocze-
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równo naturę małżeństwa, jak też należyte korzystanie z praw małżeńskich
oraz obowiązki małżonków“.
Specjalne studia
5.
Świadomość tego właśnie obowiązku kazała Nam zatwierdzić i posze
rzyć Komisję, powołaną w marcu 1963 r. przez Naszego Poprzednika, śp.
Jana XXIII. Poza licznymi specjalistami z różnych dyscyplin, dotyczących
tego przedmiotu, posiadała ona w swym gronie również pary małżeńskie.
Komisja ta miała na celu nie tylko gromadzenie opinii i postulatów na te
mat nowych zagadnień tyczących życia małżeńskiego, a szczególnie etycz
nej regulacji poczęćb, ale ponadto dostarczenie odpowiednich informacji,
aby Nauczycielski Urząd Kościoła mógł udzielić właściwej odpowiedzi
na oczekiwania, jakie w tej sprawie żywili zarówno wierni, jak i inni ludzie
na całym świecieh
Prace tych ekspertów, uzupełnione przez opinie i rady, jakich - już to
spontanicznie, już to na Naszą prośbę - dostarczyli Nam liczni Nasi Bracia
w episkopacie, umożliwiły Nam lepsze rozeznanie wszystkich aspektów tej
złożonej kwestii8. Im też wszystkim wyrażamy za to Naszą żywą wdzięczność.
śnie je d n a k nie tru dno byłoby wykazać, że do połowy X IX w. p apieże w swym nauczaniu zasad
m oralności m ałżeńskiej odwoływali się raczej do praw a boskiego i objaw ionego. D opiero
z chwilą spotęgow ania się naturalistycznych tendencji w filozofii i teorii praw a odrzucających
wszelkie tran scen d en tn e uzasadnienie nauki K ościoła papieże poczęli kłaść coraz większy n a 
cisk n a praw o natu raln e jako pow szechną i przyrodzonem u rozum ow i d ostępną podstaw ę
norm obowiązujących w m ałżeństwie.
* K atechizm Rzymski S oboru Trydenckiego, cz. 2; rozdz. 8; L eon X III, A rca n u m , w: A cta
Leonis X III, 1880, t. 2, s. 26-29; Pius X I, Divini Illius Magistri, AAS 1930, t. 22, s. 58-61; Casti
connubii, AAS 1930, t. 22, s. 545-546; Pius X II, Przem ów ienie do włoskiego Zw iązku Lekarzy
i Biologów im. św. Łukasza, Discorsi e Radiomessaggi di S. S. P io X I I 1944, t. 6, s. 191-192; P rze
m ów ienie do K ongresu W łoskiego K atolickiego Zw iązku Położnych, AAS 1951, t. 43, s. 853854; Przem ów ienie do K ongresu F ro n tu Rodziny i Zw iązku W ielodzietnych M ałżeństw , AAS
1951, t. 43, s. 857-859; Przem ów ienie do V I K ongresu M iędzynarodow ego Zw iązku H e m a to 
logów, A AS 1958, t. 50, s. 734-735; Jan X X III, M ater et Magistra, AAS 1961, t. 53, s. 446-447;
K odeks Praw a K anonicznego, kan. 1067-1068, par. 1; kan. 1076, par. 1-2; KDK, 47-52.
b Term in „regulacja poczęć” jest przyjęty przez m oralistów polskich jako term in technicz
ny n a w yrażenie katolickiej doktryny o etycznych zasadach norm ujących całokształt procesu
przekazyw ania życia ludzkiego. N ie ogranicza się zatem wyłącznie do m om entu poczęcia, ale
wyklucza w szelkie sztuczne ingerow anie w stan organów rozrodczych oraz zapew nia właściwy
p rzebieg aktów życia seksualnego, jak i norm alny rozwój p ło d u w łonie m atki.
' Paw eł V I, Przem ów ienie do Świętego K olegium , AAS 1964, t. 56, s. 588; P rzem ów ienie
do Papieskiej Kom isji do spraw regulacji poczęć; AAS 1965, t. 57, s. 388; Przem ów ienie
do W łoskiego Stowarzyszenia Ginekologów , AAS 1966, t. 58, s. 1168.
5W kład episkop atu katolickiego w przygotow anie Encykliki, o którym Paweł VI z wdzięcz
nością w spom ina, jest tylko przedłużeniem jego stałego uczestnictw a w zwyczajnym n aucza
niu K ościoła na tem at zasad m oralności m ałżeńskiej. Biskupi bowiem całego św iata od daw-
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Odpowiedź Nauczycielskiego Urzędu Kościoła
6. Jednakże wnioski, do któiych doszła Komisja, nie mogły być uznane
przez Nas za pewne i definitywne, ani też nie mogły zwolnić nas z osobiste
go obowiązku rozważania tego doniosłego problemu9. Stało się tak między
innymi z tego również powodu, że w łonie Komisji nie osiągnięto pełnej
zgody co do proponowanych zasad moralnych: szczególnie zaś dlatego, że
przedłożono pewne środki i metody rozwiązywania zagadnienia, niezgod
ne z moralną nauką o małżeństwie, głoszoną z niezmienną stanowczością
przez Nauczycielski Urząd Kościoła10.
Dlatego to, po dokładnym przestudiowaniu przedłożonej Nam doku
mentacji, po bardzo starannym przemyśleniu i rozważeniu zagadnienia,
po gorących modlitwach zanoszonych do Boga, mocą powierzonego Nam
przez Chrystusa mandatu, uważamy obecnie za stosowne dać odpowiedź
na te ważne pytania.
II. ZASADY DOKTRYNALNE
Integralna wizja człowieka
7. Problem przekazywania życia, podobnie jak każdy inny problem doty
czący życia ludzkiego, powinien być tak rozpatrywany, aby - poza aspekta
mi cząstkowymi, należącymi do porządku biologicznego, psychologiczne
go, demograficznego czy socjologicznego - uwzględniał całego człowieka
i cale jego powołanie, obejmujące nie tylko porządek naturalny i doczesny,
ale również nadprzyrodzony i wieczny11. Z uwagi na to, że wielu obrońców
sztucznych metod ograniczania liczby potomstwa odwołuje się do wymo
na, w różnych form ach, głównie jed n ak za pośrednictw em listów pasterskich, w ypowiadali się
w tej spraw ie, jednom yślnie potępiaj ąc antykoncepcję. Pew ne wyłomy w tym froncie zaznaczy
ły się tylko w niektórych krajach i to dopiero w ostatnich czasach. P om ijając jed n a k w spom nia
n e tu fakty ogólna postaw a katolickiego episkopatu na całym świecie dostarcza dodatkow ego
dow odu, że n auk a encykliki H um anae vitae nie jest ani now a w Kościele, ani tym bardziej n a 
uka samych tylko papieży, ale stanow i elem ent pow szechnej św iadom ości m oralnej Kościoła.
9 Papież z naciskiem podkreśla, że pow ołana przez jego Poprzednika kom isja m iała do speł
nienia zadania wyłącznie usługowe. Zdecydow ane uw ypuklenie przez Pawia VI doktrynalnej
nadrzędności M agisterium Ecclesiae w porów naniu z rolą i kom petencjam i zarów no komisji,
jak i innych ośrodków badawczej myśli teologicznej (uniwersytety katolickie, teologow ie) pozo
stają w jaskraw ej sprzeczności z tymi tendencjam i w teologii zachodniej, które teologom usiłują
przypisać funkcję „nauczycieli U rzędu Nauczycielskiego” (m agistri M agisterii).
10 W idać stąd, że teologow ie potrzebują nieodzow nie doktrynalnego arbitrażu ze strony
Kościoła N auczającego i że w oderw aniu od niego nie są zdolni jednoznacznie i zgodnie o k re
ślić, jaki jest autentyczny sens dogm atycznej czy też m oralnej nauki K ościoła.
11 Z asady etyki m ałżeńskiej wynikają nie tylko z n aturalnego , ale także z nadprzyrodzone
go pow ołania człowieka. D latego argum entacja, opierająca się na elem entach biologii, psy
chologii, zagadnień populacyjnych czy socjologicznych jest niewystarczająca.
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gów miłości małżeńskiej, czy też odpowiedzialnego rodzicielstwa, koniecz
ną jest rzeczą jasno określić i naświetlić te dwa zasadnicze elementy życia
małżeńskiego. Zamierzamy to uczynić, przypominając zwłaszcza niedaw
ny, wysoce kompetentny wykład na ten tem at II Soboru Watykańskiego
w Konstytucji Pastoralnej Gaudium et spes12.
Miłość małżeńska
8. Miłość małżeńska najlepiej objawia nam swą prawdziwą naturę i god
ność dopiero wtedy, gdy rozważamy, że początek swój czerpie ona - jakby
z najwyższego źródła - z Boga, który „jest Miłością” (1J 4,8) i „Ojcem,
od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi” (Ef 3,15).
Małżeństwo bowiem nie jest wynikiem jakiegoś przypadku lub owocem
ewolucji ślepych sil przyrody: Bóg Stwórca ustanowi! je mądrze i opatrzno
ściowo w tym celu, aby urzeczywistniać w ludziach swój plan miłości13. Dlate
go małżonkowie poprzez wzajemne oddanie się sobie, im tylko właściwe i wy
łączne, dążą do takiej wspólnoty osób, aby doskonaląc się w niej wzajemnie,
współpracować równocześnie z Bogiem w wydawaniu na świat i wychowywa
niu nowych ludzi14. Dla ochrzczonych zaś małżeństwo nabiera godności sakra
mentalnego znaku łaski, ponieważ wyraża związek Chrystusa z Kościołem.
Jej cechy charakterystyczne
9. Gdy się te sprawy widzi we właściwym świetle, stają się oczywiste cha
rakterystyczne cechy i wymogi miłości małżeńskiej. Ich właściwe zrozumie
nie jest rzeczą najwyższej wagi.
■ Jest to przede wszystkim miłość na wskroś l u d z k a , a więc zarazem
zmysłowa i duchowa. Toteż nie chodzi tu tylko o zwykły impuls popędu lub
uczuć, ale także, a nawet przede wszystkim, o akt wolnej woli, zmierzający
do tego, aby miłość ta w radościach i trudach codziennego życia nie tylko
trwała, lecz jeszcze wzrastała, tak ażeby małżonkowie stawali się niejako
jednym sercem i jedną duszą, i razem osiągali swą ludzką doskonałość15.

12U przedzając łatw e do przew idzenia zarzuty, jakoby encyklika była krokiem wstecz w sto 
sunku do nauki S oboru, papież odw ołuje się w prost do niej. Encyklika jest napraw dę w yjaśnie
niem i kontynuacją nauki S oboru W atykańskiego II w tym przedm iocie.
13 M ałżeństw o jest instytucją Bożą, a zatem praw a, k tó re nim rządzą p ochodzą od Boga,
a nie od ludzkiej woli. D latego częsty zarzut: że m ałżonkow ie lepiej w iedzą co jest dla nich d o 
bre, niż teolodzy, którzy nie żyją w m ałżeństw ie, jest bezpodstaw ny, bo nie chodzi tu o d o 
św iadczenie życia m ałżeńskiego tylko o głoszenie praw a Boskiego.
14Isto ta m ałżeństw a określona jest jako pło d n e zjednoczenie osób w spółpracujących w m i
łości z Bożym dziełem stwórczym.
15 M iłość jest ludzka, bo jest jednocześnie duchow a i zmysłowa. B ędąc duchow ą m usi być
pełna, a zatem bezinteresow na, m usi być rów nież w ierna i wyłączna. Papież przeciw staw ia ro 
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Chodzi następnie o miłość p e 1n ą, to znaczy o tę szczególną formę przy
jaźni osób, poprzez którą małżonkowie wielkodusznie dzielą między sobą
wszystko, bez niesprawiedliwych wyjątków i egoistycznych rachub. Kto
prawdziwie kocha swego współmałżonka, nie kocha go tylko ze względu
na to, co od niego otrzymuje, ale dla niego samego, szczęśliwy, że może go
wzbogacić darem z samego siebie16.
Prócz tego miłość małżeńska jest w i e r n a i w y ł ą c z n a aż do końca
życia: to znaczy jest taka, jak ją rozumieli małżonkowie w tym dniu, w któ
rym, wolni i w pełni świadomi, wiązali się węzłem małżeńskim.
Choćby ta wierność małżeńska napotykała niekiedy na trudności, to jed
nak nikomu nie wolno uważać jej za niemożliwą17: wręcz przeciwnie, jest
zawsze szlachetna i pełna zasług. Przykłady tak licznych w ciągu wieków
małżonków dowodzą nie tylko tego, że wierność jest zgodna z naturą m ał
żeństwa, lecz ponadto, że stanowi ona niejako źródło, z którego płynie głę
bokie i trwałe szczęście.
Jest to wreszcie miłość p ł o d n a , która nie wyczerpuje się we wspólno
cie małżonków, ale zmierza również ku swemu przedłużeniu i wzbudze
niu nowego życia18. „Małżeństwo i miłość małżeńska z natury swej skiero
wane są ku płodzeniu i wychowywaniu potomstwa. Dzieci są też najcen
niejszym darem małżeństwa i samym rodzicom przynoszą najwięcej do
bra” (KDK, 50).
Odpowiedzialne rodzicielstwo
10.
Z tych to powodów miłość małżonków domaga się od nich, aby po
znali należycie swoje zadania w dziedzinie odpowiedzialnego rodziciel
stwa. Ponieważ dziś słusznie kładzie się na nie tak wielki nacisk, dlatego
musi ono być należycie rozumiane. Rozpatrzyć je przeto należy pod różny
mi, ściśle ze sobą powiązanymi i słusznymi aspektami.
zum owy i wolny akt m iłości czysto zm ysłow em u przeżyw aniu miłości. N iektórzy zwolennicy
antykoncepcji widzą w przeżyciu m iłości n orm ę m oralną stosunku płciowego. A naliza przy
m iotów m iłości m ałżeńskiej w skazuje na prym at elem entów m oralno-duchow ych nad in te re 
sow nością i zmysłowością.
16Ja k wyżej: m iłość praw dziw a jest p rzede wszystkim darem z siebie bogacącym w spółm ał
żonka, a nie tylko przeżyciem bogacącym tego, kto przeżywa. Nie w olno osoby używać jako
śro dk a do swoich celów.
17 M it niem ożliw ości opanow ania p o p ęd u u mężczyzny neguje m ożliwość w ierności m ał
żeńskiej, bo w wypadkach gdzie stosunek jest w ogóle niemożliwy (po ró d, wyjazd dłuższy z d o 
m u, ch oroba żony itd.) m ężczyzna m usiałby łam ać w ierność m ałżeńską.
15P łodność w najszerszym znaczeniu nie jest elem entem zew nętrznym , sztucznie dodanym
do miłości w ogóle, a m iłości m ałżeńskiej w szczególności, lecz wyraża jej właściwą istotę. M i
łość prag n ąca się jak gdyby przedłużyć w potom stw ie znajduje swoje najgłębsze p od łoże w B o
gu, który nie tylko jest M iłością, ale i O jcem , czyli źródłem wszelkiego życia. P atrz wyżej n. 8.
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Biorąc najpierw pod uwagę procesy biologiczne, odpowiedzialne rodzi
cielstwo oznacza znajomość i poszanowanie właściwych im funkcji: rozum
człowieka bowiem odkrywa w zdolności dawania życia prawa biologiczne,
które są częścią osoby ludzkiej“19.
Następnie, gdy chodzi o wrodzone popędy i uczucia, to odpowiedzialne
rodzicielstwo oznacza konieczność opanowania ich przez rozum i wolę20.
Jeżeli zaś z kolei uwzględnimy warunki fizyczne, ekonomiczne, psycho
logiczne i społeczne, należy uznać, że ci małżonkowie realizują odpowie
dzialne rodzicielstwo, którzy kierując się roztropnym namysłem i wielko
dusznością, decydują się na przyjęcie liczniejszego potomstwa, albo też, dla
ważnych przyczyn i przy poszanowaniu nakazów moralnych, postanawiają
okresowo lub nawet na czas nieograniczony, unikać zrodzenia dalszego
dziecka21.
Co więcej, odpowiedzialne rodzicielstwo, o którym teraz mówimy,
w szczególniejszy sposób wiąże się z inną, i to bardzo głęboką ideą należą
cą do obiektywnego porządku moralnego, ustanowionego przez Boga, któ
rego to porządku prawdziwym tłumaczem jest prawe sumienie22.
Dlatego do zadań odpowiedzialnego rodzicielstwa należy, aby małżonko
wie uznali swe obowiązki wobec Boga, wobec siebie samych, rodziny i społe
czeństwa, przy należytym zachowaniu porządku rzeczy i hierarchii wartości.
Konsekwentnie, w pełnieniu obowiązku przekazywania życia nie mogą oni
postępować dowolnie, tak, jak gdyby wolno im było na własną rękę i w sposób
niezależny określać poprawne moralnie metody postępowania: przeciwnie, są
' Św. Tomasz, S. Theol. I-II, q. 94, a. 2.
19 Papież odpow iada n a zarzut biologizm u stawiany tradycyjnej nauce Kościoła. Człowiek
odnajduje w praw ach biologicznych w łasnego ciała dar Boży, m ożność przekazyw ania życia,
k tóra go czyni w spółpracow nikiem stw órczego działania Bożego. Ta m oc przekazyw ania życia
należy do ludzkiej osoby, jest jej bogactw em i nie m oże być unicestw iona bez kaleczenia ludz
kiej osoby.
20 P oddanie uczuć i popędów kierow nictw u rozum u i woli jest cnotą. N iszczenie ich byłoby
m anicheizm em . M anichejczycy widzieli w m aterii, a zatem i w życiu m ałżeńskim zło. C h rze
ścijaństwo doceniając w artość stw orzonej przez Boga m aterii i życia m ałżeńskiego wymaga
podporządkow ania się strony m aterialnej duchowi.
21A luzja do w arunków wyłożonych przez Piusa X II w przem ów ieniu do Położnych z 28. X.
1951 r. W yraźnie mówi o tym rów nież Sobór: „M ałżonkow ie m ają w ypełniać zadanie swoje
w poczuciu ludzkiej i chrześcijańskiej odpow iedzialności o raz z szacunkiem pełnym uległości
w obec Boga: zgodną rad ą i wspólnym wysiłkiem wyrobią sobie słuszny pogląd w tej sprawie
uw zględniając zarów no swoje w łasne dobro, jak i dobro dzieci, czy to już urodzonych, czy
przewidywanych i rozeznają też w arunki czasu oraz sytuacji życiowej, tak m aterialnej ja k d u 
chowej, a w końcu licząc się z dobrem wspólnoty' rodzinnej, społeczeństw a i sam ego K ościoła”
(KDK , 50). Pogląd ten winni m ałżonkow ie ustalić ostatecznie w obec Boga.
22Gdy Papież o p iera zasady etyki m ałżeńskiej na praw ie Bożym naturalnym , to właśnie ma
n a myśli ten p o rząd ek m oralny, obiektywny.
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oni zobowiązani dostosować swoje postępowanie do planu Boga-Stwórcy, wy
rażanego z jednej strony w samej naturze małżeństwa oraz w jego aktach,
a z drugiej - określonego w stałym nauczaniu Kościoła (KDK, 50-51)23.
Wewnętrzny ład stosunku małżeńskiego
11. Stosunki, przez które małżonkowie jednoczą się w sposób intymny
i czysty, i przez które przekazuje się życie ludzkie, są - jak to przypomniał
niedawno Sobór - „uczciwe i godne” (KDK, 49). Nie przestają być moral
nie poprawne, gdyby przewidywano, że z przyczyn zupełnie niezależnych
od woli małżonków będą niepłodne, ponieważ nie tracą swojego przezna
czenia do wyrażania i umacniania zespolenia małżonków. Wiadomo zresz
tą z doświadczenia, że nie każde zbliżenie małżeńskie prowadzi do zapo
czątkowania nowego życia. Bóg bowiem tak mądrze ustalił naturalne pra
wa płodności i jej okresy, że już same przez się wprowadzają one przerwy
pomiędzy kolejnymi poczęciami. Jednakże Kościół, wzywając ludzi
do przestrzegania nakazów naturalnego prawa, które objaśnia swoją stałą
doktryną, naucza, że konieczną jest rzeczą, aby każdy akt małżeński zacho
wał swoje wewnętrzne przeznaczenie do przekazywania życia ludzkiego324.
Nierozerwalność podwójnej funkcji znaku w zbliżeniu małżeńskim
12. Nauka ta, wielokrotnie przez Nauczycielski Urząd Kościoła poda
na wiernym, ma swoją podstawę w ustanowionym przez Boga nierozerwal
nym związku - którego człowiekowi nie wolno samowolnie zrywać - mię
dzy dwojakim znaczeniem tkwiącym w stosunku małżeńskim: między ozna
czaniem jedności i oznaczaniem rodzicielstwa25.

23 Papież p o tęp ia rozpow szechniane zdanie jakoby m ałżonkow ie mogli, nie licząc się z ja 
sno nak reślo ną przez Kościół in terp retacją praw a Bożego, decydować w swym sum ieniu co im
w olno a co nie.
3 Pius X I, Casti connubii, AAS 1930, t. 22, s. 560; Pius X II, Przem ów ienie do K ongresu
W łoskiego K atolickiego Zw iązku Położnych, AAS 1951, t. 43, s, 843.
24 Przyczyny niepłodności stosunku nie m ogą być zależne od człowieka. N ie chodzi więc
o skutek aktu, czyli o faktyczne pow stanie now ego życia, chodzi o jego stru k tu rę, jako płcio
wego aktu człowieka. Poszanow anie w ew nętrznej struktury stosunku dom aga się zatem , by
stosu nek wyrażał postaw ę szacunku do człowieka i uw zględniał jego praw a (p atrz n. 13), oraz
by zachow anie płciow ego ch arak teru stosunku stanow iło wyraz szacunku dla przedm iotow e
go, zam ierzonego przez Boga ładu, tkwiącego w ciele osoby ludzkiej i jego działaniu.
25Rozpatryw any jest tu stosunek m ałżeński jako m oralny akt ludzki: św iadom y i wolny. Je st
on cielesnym sposobem wyrażania tego, co m ałżonków ze sobą łączy, św iadom ości ich pow o
łania rodzicielskiego i zależności od Boga. Z naczenie: significatio - śm iałe wyjście naprzód
w oparciu o soborow ą teologię miłości m ałżeńskiej. Z am ierzo n a przez Boga stru k tu ra stosun
ku seksualnego jest tworzywem, zobowiązującym m ałżonków do w yrażenia w nim określo
nych postaw , w obec wartości jakim i są: miłość i życie.
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Albowiem stosunek małżeński z najgłębszej swojej istoty, łącząc najści
ślejszą więzią męża i żonę, jednocześnie czyni ich zdolnymi do zrodzenia
nowego życia, zgodnie z prawami zawartymi w samej naturze mężczyzny
i kobiety. Jeżeli zatem zostaną zachowane te dwa istotne elementy stosun
ku małżeńskiego, a więc oznaczanie jedności i rodzicielstwa, to wtedy za
trzymuje on w pełni swoje znaczenie wzajemnej i prawdziwej miłości oraz
swoje odniesienie do bardzo wzniosłego zadania, do którego człowiek zo
staje powołany - mianowicie do rodzicielstwa26.
Sądzimy, że ludzie naszej epoki są szczególnie przygotowani do zrozu
mienia, jak bardzo ta nauka jest zgodna z ludzkim rozumem27.
Wierność wobec planu Bożego
13.
Słusznie zwraca się uwagę na to, że współżycie płciowe narzucone
współmałżonkowi bez liczenia się z jego stanem oraz z jego uzasadnionymi
życzeniami nie jest prawdziwym aktem miłości i dlatego sprzeciwia się temu,
czego słusznie domaga się ład moralny we wzajemnej więzi między małżon
kami28. Podobnie, jeżeli się sprawę dobrze rozważy, trzeba przyznać, że taki
akt wzajemnej miłości dokonany z uszczerbkiem dla zdolności przekazywa
nia życia - którą Bóg-Stwórca wszechrzeczy związał z tym aktem specjalnymi
prawami - pozostaje w sprzeczności zarówno z planem Bożym, według któ
rego małżeństwo zostało ustanowione, jak i z wolą Pierwszego Twórcy ludz
kiego życia. Jeżeli więc ktoś korzysta z daru Bożego pozbawiając go, choćby
tylko częściowo, właściwego mu znaczenia i celowości, działa wbrew naturze
tak mężczyzny jak i kobiety, a także wbrew głębokiemu ich zespoleniu29.
I właśnie dlatego sprzeciwia się też planowi Boga i Jego świętej woli. Kto na
tomiast korzysta z daru miłości małżeńskiej z poszanowaniem praw przeka
zywania życia, ten uznaje, że nie jest panem źródeł życia, ale raczej sługą pla
nu ustalonego przez Stwórcę30. Jak bowiem człowiek, ogólnie biorąc, nie po
siada nieograniczonej władzy nad swoim ciałem, tak również - i to w zgoła
szczególniejszy sposób - nie ma on jej nad zdolnością rozrodczą, ponieważ

26 Życie m ałżeńskie i rodzicielstwo są pow ołaniem szczególnie głęboko łączącym człow ie
ka z Bogiem -Stwórcą.
27 R efleksja nad tymi zagadnieniam i jest konieczna. Chodzi o zrozum ienie, że praw o m o 
raln e w o dniesieniu do praw życia płciow ego istotnie stoi na straży praw dziw ego d ob ra czło
wieka. Patrz n. 18 i 20.
28B ardzo ważne przypom nienie: wynika to z zasady „znaczenia” stosunku płciow ego, k tó 
re pow inien człowiek zaakceptow ać. N ie m ożna odłączyć ani funkcji rodzicielskiej od miłości,
ani miłości od płciowego charak teru stosunku.
29 Plan Boga i Jego wola są zatem skierow ane ku d ob ru człowieka.
30 K onieczna jest stała św iadom ość zależności od Boga-Stwórcy i wejście w Jego Boży z a 
mysł, d o uczestnictw a w którym nas pow ołuje.
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z natury swojej odnosi się ona do przekazywania życia ludzkiego, którego po
czątkiem jest sam Bóg. „Zycie ludzkie - jak to przypomniał Nasz Poprzednik
śp. Jan XXIII - winni wszyscy uważać za rzecz świętą, ponieważ od samego
początku zakłada ono działanie Boga-Stwórcy”a.
Niedopuszczalne sposoby ograniczania ilości potomstwa
14.
W oparciu o te podstawowe zasady ludzkiej i chrześcijańskiej nauki
o małżeństwie czujemy się w obowiązku raz jeszcze oświadczyć, że należy
bezwarunkowo odrzucić - jako moralnie niedopuszczalny sposób ograni
czania ilości potomstwa - bezpośrednie naruszanie rozpoczętego już pro
cesu życia, a zwłaszcza bezpośrednie przerywanie ciąży, choćby dokonywa
ne ze względów leczniczych13.
Podobnie - jak to już Nauczycielski Urząd Kościoła wielokrotnie
oświadczył - odrzucić należy bezpośrednie obezpłodnienie31czy to stałe czy
czasowe, zarówno mężczyzny jak i kobiety'.
Odrzucić również należy wszelkie działanie, które - bądź to w przewidy
waniu zbliżenia małżeńskiego32, bądź podczas jego spełniania, czy w rozwo
ju jego naturalnych skutków - miałoby za cel uniemożliwienie poczęcia lub
stanowiło środek prowadzący do tego cełud33.
Nie można też dla usprawiedliwienia stosunków małżeńskich z rozmysłu
pozbawionych płodności odwoływać się do następujących, rzekomo prze
■Jan X X III, M ater et Magistra, AAS 1961, t. 53, s. 447.
b K atechizm Rzymski S oboru Trydenckiego t. 2, R. 8; Pius X I, Casti connubii, AAS 1930, t.
22, s. 562-564; Pius X II P rzem ów ienie do W łoskiego Zw iązku L ekarzy i B iologów im. św. Ł u 
kasza, w: Discorsi e Radiomessaggi di S. S. Pio X II, t. 6, s. 191-192; Przem ów ienie do K ongresu
W łoskiego K atolickiego Zw iązku Położnych, AAS 1951, t. 43, s. 842-843; Przem ów ienie
do F ro n tu Rodziny i Zw iązku W ielodzietnych M ałżeństw , A A S 1951, t. 43, s. 857-859; Jan
X X III, Pacem in Tenis, AAS 1963, t. 55, s. 259-260; K D K , 51.
31 Papież m a na myśli interw encję, która polega bądź na czasowym bądź na trwałym p ozba
w ieniu płodności człow ieka za pom ocą zabiegów lub środków chemicznych.
c Pius X I, Casti connubii, AAS 1930, t. 22, s. 565.
32To określenie rozszerza potępienie na wszelkie m etody antykoncepcyjne, naw et te, k tó 
re nie n aruszają cielesnej struktury stosunku m ałżeńskiego. Należy zatem stosunek płciowy
rozpatryw ać integralnie: jak o czyn osoby ludzkiej, a nie tylko jak o pew ną czynność w p o rząd 
ku biologicznym . N ie tylko naruszenie jego struktury cielesnej, ale nieład wew nętrzny w yraża
jący się w czynnym postaw ieniu przeszkód zapłodnieniu, jakiegokolw iek by one były rodzaju
spraw ia, że człowiek czynem tym kłam ie sobie i Bogu.
dKatechizm Rzymski Soboru Trydenckiego cz. 2, rozdz. 8; Pius XI, Casti connubii, AAS 1930,
t. 22, s. 559-561; Pius X II, Przem ówienie do K ongresu W łoskiego Katolickiego Związku Położ
nych, AAS 1951, t. 43, s. 843; Przemówienie do VII K ongresu M iędzynarodow ego Związku H e 
matologów, AAS 1958, t. 50, s. 734-735; Jan XXI I I , Mater et Magistra, AAS 1961, t. 53, s. 447.
33 Z estaw ienie w równym rzędzie postępow ania antykoncepcyjnego z przerw aniem ciąży
i obezpłodnieniem świadczy o tym, że jest to również ciężkie pogwałcenie porządku m oralnego.
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konywujących racji: że mianowicie z dwojga złego należy wybierać to, któ
re wydaje się mniejsze: albo, że takie stosunki płciowe tworzą pewną całość
ze stosunkami płodnymi, które je poprzedziły łub po nich nastąpią, tak, że
przejmują od nich tę samą wartość moralną. W rzeczywistości bowiem cho
ciaż wolno niekiedy tolerować mniejsze zło moralne dla uniknięcia jakie
goś zła większego lub dla osiągnięcia większego dobra“, to jednak nigdy nie
wolno, nawet dla najpoważniejszych przyczyn, czynić zla, aby wynikło z nie
go dobro (Rz 3,8). Innymi słowy nie wolno wziąć za przedmiot aktu woli te
go, co ze swej istoty narusza lad moralny - a co tym samym należy uznać
za niegodne człowieka - nawet w wypadku, jeśli zostaje to dokonane w za
miarze zachowania lub pomnożenia dóbr poszczególnych ludzi, rodzin czy
społeczeństwa. Błądziłby zatem całkowicie ten, kto by mniemał, że płodne
stosunki płciowe całego życia małżeńskiego mogą usprawiedliwić stosunek
małżeński z rozmysłu obezpłodniony i dlatego z istoty swej moralnie zły.
Moralna dopuszczalność stosowania środków leczniczych
15. Kościół natomiast uważa za moralnie dopuszczalne stosowanie środ
ków leczniczych niezbędnych do leczenia chorób, choćby wynikać stąd mia
ła przeszkoda, nawet przewidywana, dla prokreacji, byleby ta przeszkoda
nie była z jakichś motywów bezpośrednio zamierzona“4.
Moralna dopuszczalność korzystania z okresów niepłodności
16. Temu nauczaniu Kościoła na temat moralnego postępowania w życiu
małżeńskim przeciwstawiają dziś niektórzy - jak to już wyżej zaznaczaliśmy
(w p. 3) - twierdzenie, iż rozum ludzki ma prawo i zadanie opanowywać si
ły, jakich mu dostarcza nierozumna natura i skierowywać je ku celom od
powiadającym dobru człowieka35. Stąd niektórzy stawiają pytanie, czy w da
*Pius X II, P rzem ów ienie do K ongresu W łoskiego K atolickiego Zw iązku Prawników, AAS
1953, t. 45, s. 798-799.
b Pius X II, Przem ów ienie do X X V I K ongresu W łoskiego Towarzystwa U rologów , AAS
1953, t. 45, s. 674-675; P rzem ów ienie do V II K ongresu M iędzynarodow ego Zw iązku H e m a to 
logów, AAS 1958, t. 50, s. 734-735.
34 Np. kastracja w przebiegu raka sutki u kobiet, lub rak a stercza u mężczyzn, stosowanie
środków horm onalnych w leczeniu chorób układu rodnego. D oustne środki w strzym ujące jajeczkowanie, stosow ane obecnie w celach antykoncepcyjnych zostały w prow adzone do lecznic
tw a w celu leczenia niepłodności kobiet. W strzym anie jajeczkow ania przez kilka miesięcy p o 
w oduje w układzie rodnym zm iany sprzyjające w następstw ie zapoczątkow aniu ciąży. Tak sam o
dopuszczalne m oralnie byłoby stosow anie tych środków w celu regulacji cyklu płciowego.
35T rzeba zawsze m ieć na uw adze, że ciało ludzkie jest częścią substancjalną osoby ludzkiej
i że nie m ożna go traktow ać na rów ni z otaczającą człow ieka przyrodą. Już wyżej (n. 13) p a 
pież mówi o tym, że człowiek nie m a nieograniczonej władzy nad swoim ciałem , ani tym b a r
dziej n ad zdolnością rozrodczą.
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nym wypadku, z uwagi na tyle różnych okoliczności, nie jest rzeczą zgodną
z rozumem sztuczna kontrola urodzeń, jeżeli osiąga się przez nią większy
spokój i zgodę rodzinną, oraz stwarza lepsze warunki do wychowywania
dzieci już urodzonych.
W odpowiedzi na to pytanie trzeba stwierdzić z całą jasnością: Kościół
nie da się nikomu prześcignąć w chwaleniu i zalecaniu korzystania z rozu
mu w działaniu, co człowieka jako rozumne stworzenie tak ściśle zespala
z jego Stwórcą. Stwierdza wszakże jednocześnie, że winno się to dokony
wać z poszanowaniem ustalonego przez Boga porządku.
Jeśli więc istnieją słuszne powody dla wprowadzenia przerw między ko
lejnymi urodzeniami dzieci, wynikające bądź z warunków fizycznych czy
psychicznych małżonków, bądź z okoliczności zewnętrznych, Kościół na
ucza, że wolno wówczas małżonkom uwzględniać naturalną cykliczność
właściwą funkcjom rozrodczym i podejmować stosunki małżeńskie tylko
w okresach niepłodności, regulując w ten sposób ilość poczęć, bez łamania
zasad moralnych, które dopiero co wyłożyliśmy3.
Kościół jest zgodny z samym sobą i ze swoją nauką zarówno wtedy, gdy
uznaje za dozwolone uwzględnianie przez małżonków okresów niepłodności,
jak i wtedy, gdy potępia, jako zawsze zabronione, stosowanie środków bezpo
średnio zapobiegających poczęciu, choćby nawet ten ostatni sposób postępo
wania usprawiedliwiano racj ami, które mogłyby się wydawać uczciwe i poważ
ne. W rzeczywistości między tymi dwoma sposobami postępowania zachodzi
istotna różnica. W pierwszym wypadku małżonkowie w sposób prawidłowy
korzystają z pewnej właściwości danej im przez naturę. W drugim zaś, stawia
ją oni przeszkodę naturalnemu przebiegowi procesów związanych z przekazy
waniem życia. Jest prawdą, że w obydwu wypadkach małżonkowie przy obo
pólnej i wyraźnej zgodzie chcą dla słusznych powodów uniknąć przekazywa
nia życia i chcą mieć pewność, że dziecko nie zostanie poczęte. Jednakże trze
ba równocześnie przyznać, że tylko w pierwszym wypadku małżonkowie
umieją zrezygnować ze współżycia w okresach płodności (ilekroć ze słusznych
powodów przekazywanie życia nie jest pożądane): podejmują zaś współżycie
małżeńskie w okresach niepłodności po to, aby świadczyć sobie wzajemną mi
łość i dochować przyrzeczonej wzajemnej wierności. Postępując w ten sposób
dają oni świadectwo prawdziwej i w pełni uczciwej miłości.
Poważne następstwa sztucznej regulacji urodzeń
17.
Uczciwi ludzie mogą nabrać jeszcze mocniejszego przekonania o tym,
jak bardzo uzasadniona jest nauka, którą Kościół w tej dziedzinie głosi, jeśli
a Pius X II, P rzem ów ienie do K ongresu W łoskiego K atolickiego Zw iązku Położnych, AAS
1951, t. 43, s. 846.
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zwrócą uwagę na następstwa, do jakich prowadzi przyjęcie środków i metod
sztucznego ograniczania urodzeń36. Niech uprzytomnią sobie przede wszyst
kim jak bardzo tego rodzaju postępowanie otwiera szeroką i łatwą drogę za
równo niewierności małżeńskiej, jak i ogólnemu upadkowi obyczajów. Nie
trzeba też długiego doświadczenia, by zdać sobie sprawę ze słabości ludzkiej
i zrozumieć, że łudzi - zwłaszcza młodych, tak bardzo podatnych na wpływ
namiętności - potrzeba raczej pobudzać do zachowania prawa moralnego,
a przeto wprost niegodziwością jest ułatwiać im samo naruszanie tego pra
wa. Należy również obawiać się i tego, że mężczyźni, przyzwyczaiwszy się
do stosowania praktyk antykoncepcyjnych, zatracą szacunek dla kobiet
i lekceważąc ich psychofizyczną równowagę sprowadzą je do roli narzędzia,
służącego zaspokojeniu swojej egoistycznej żądzy, a w konsekwencji prze
staną je uważać za godne szacunku i miłości towarzyszki życia37.
Trzeba wreszcie pilnie rozważyć i to, jak bardzo niebezpieczne możliwo
ści przyznałoby się w ten sposób kierownikom państw, nie troszczącym się
o prawa moralne38. Któż mógłby wtedy obwinić władzę państwową o stoso
wanie w skali całego społeczeństwa takich rozwiązań, które przyznano by
małżonkom jako godziwe w rozwiązywaniu problemów występujących
w poszczególnych rodzinach? Któż zabroniłby rządcom państw propago
wać metody antykoncepcyjne, jeśli uznaliby je za skuteczniejsze: co więcej,
nawet nakazywać ich stosowanie członkom społeczeństwa, ilekroć uważali
by to za konieczne.
W ten sposób doszło by do tego, że ludzie pragnący uniknąć trudności
związanych z przestrzeganiem prawa Bożego w życiu indywidualnym, ro
dzinnym czy społecznym, pozwoliliby władzy państwowej ingerować w naj
bardziej osobiste i intymne sprawy małżonków.
Jeżeli więc obowiązku przekazywania życia nie chce się pozostawić sa
mowoli ludzkiej, trzeba koniecznie uznać pewne nieprzekraczalne granice
władzy człowieka nad własnym ciałem i jego naturalnymi funkcjami: grani
ce, których nikt nie ma prawa przekroczyć: ani osoba prywatna, ani władza
publiczna39. Granice te zostały ustanowione właśnie ze względu na szacu
nek należny ludzkiemu ciału oraz jego naturalnym funkcjom, stosownie
36 A rgum entacja o piera się n a związku logicznym: przyjęcie pewnych m etod m usi pro w a
dzić do przyjęcia logicznych racji, oraz następstw . Także m oralnie ujem nych.
37Jedynie integralne spojrzenie na m iłość m ałżeńską, jak o w ew nętrznie i istotnie związaną
z funkcją rodzicielską, gw arantuje właściwe ustaw ienie stosunku mężczyzny do kobiety.
38Tu konsekw encje przyjęcia zasady antykoncepcji przybierają najgroźniejsze rozm iary.
39 O znacza to, że istnieją norm y obiektyw ne, nienaruszalne, absolutne (co dziś próbuje się
podw ażać) i że są to norm y tak konieczne, że jakiekolw iek ustępstw o w tym względzie prow a
dzi do całkow itego p rzekreślenia dobra człowieka. Te norm y nie dozw alają człowiekowi wy
rzec się tego kim jest.
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do zasad wyżej przypomnianych i zgodnie z należytym rozumieniem tzw.
„zasady calościowości”, którą wyłożył Nasz Poprzednik Pius X H '!".
Kościół obrońcą autentycznych wartości ludzkich
18.
Z góry da się przewidzieć, że nie wszyscy chyba łatwo przyjmą podaną
naukę, skoro już podniosło się tyle głosów, które korzystając z pomocy nowo
czesnych środków propagandy sprzeciwiają się nauce Kościoła. Kościół
wszakże nie dziwi, się temu, że podobnie jak Boski jego Założyciel, postawio
ny jest „na znak, któremu sprzeciwiać się będą” (Łk 2,34). Nie zaniedba z te
go powodu bynajmniej nałożonego Mu obowiązku głoszenia z pokorą i sta
nowczością całego prawa moralnego, tak naturalnego jak ewangelicznego.
Ponieważ Kościół nie jest twórcą obydwu tych praw, dlatego też nie może
być ich sędzią, lecz jedynie stróżem i tłumaczem41. Nie wolno mu więc nigdy
‘ Pius X II, Przem ów ienie do uczestników X X V I K ongresu Zw iązku U rologów W łoskich,
A AS 1953, t. 45, s. 673-679; Przem ów ienie do uczestników' I M iędzynarodow ego K ongresu
H istopatologii U k ładu N erwowego, AAS 1952, t. 44, s. 779-789; Por. P rzem ów ienie do X X V I
K ongresu Zw iązku U rologów W łoskich, AAS 1953, t. 45, s. 674-675; P rzem ów ienie do W ło 
skiego Z jedn o czen ia Niewidomych, AAS 1956, t. 48, s. 461-462.
“ „... W niosek, który przed chwilą wyciągnęliśmy, wywodzi się z otrzym anego przez czło
w ieka od Boga praw a rozporządzania swoim własnym ciałem , zgodnie z zasadą calościowości,
k tó ra odnosi się rów nież do tego wypadku. N a mocy tej zasady poszczególne narządy są p o d 
porządkow ane ciału jako całości i w wypadku gdy zachodzi konflikt (interesów ) są p o d p o rząd 
kow ane całości ciała. Co za tym idzie, tem u, kto otrzym ał swój ustrój we w ładanie, przysługu
je praw o pośw ięcenia poszczególnego narząd u w wypadku, gdyby jego obecność lub czynno
ści wyrządzały całości znaczną szkodę, której nie da się w inny sposób uniknąć. W dalszym cią
gu Papież wskazuje, że obezpiodnienie zapobiegające ciąży jest zabiegiem m oralnie n ie d o 
puszczalnym , poniew aż nie spełnia w arunków wym ienionych w „zasadzie całościow ości” . Sa
m a płodność nie stanow i przez się niebezpieczeństw a dla ustroju. N iebezpieczeństw o m oże
pow stać wyłącznie wskutek dobrow olnego działania seksualnego.
41 W świadomości dzisiejszego człowieka często zaciera się różnica między prawem natural
nym a praw em ludzkim (stanowionym). Papież wyraźnie stwierdza, że „zakaz antykoncepcji” nie
jest przepisem kościelnym, który mógłby podlegać zm ianom stosownie do potrzeb czasu, na p o 
dobieństwo np. dyscypliny postnej itp. W literaturze teologicznej zwolennicy antykoncepcji p o d 
noszą jednak zarzut, że w trakcie dziejów Kościół zm ieniał jednak swoją naukę o norm ach prawa
naturalnego. Przytacza się np. zezwolenie Kościoła na pobieranie procentu od pożyczek pienięż
nych wydane w r. 1745, wbrew obowiązującej przedtem doktrynie m oralnej Kościoła i stosowa
nym przezeń sankcjom kanonicznym. Istotny sens tego zagadnienia sprowadza się ostatecznie
do stwierdzenia, że nauka papieży o niedopuszczalności pobierania procentu odnosiła się do m a
terii zm iennej, jaką w tym wypadku stanowiła ekonom iczna funkcja pieniądza. W starożytności
i średniowieczu stanowił on przede wszystkim środek wymienny w zakresie dóbr konsum pcyj
nych, bardzo często nawet środków pierwszej potrzeby, podczas gdy w czasach nowożytnych,
na skutek zmian w życiu gospodarczym, stał się on elem entem produkcji jako jeden ze składni
ków kapitału. N atom iast nauka Kościoła o antykoncepcji dotyczy niezmiennych relacji między
osobowych uwarunkowanych elem entarną strukturą osoby ludzkiej i jej zdolności rozrodczej
przeznaczonej do zapoczątkowania życia ludzkiego. Z tego też względu odnośna nauka Kościoła
posiada równie niezm ienny charakter, czem u Papież daje dobitny i niedwuznaczny wyraz.
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ogłaszać za dozwolone tego, co w rzeczywistości jest niedozwolone, gdyż
z natury swej stoi zawsze w sprzeczności z prawdziwym dobrem człowieka.
Kościół jest w pełni świadom, że broniąc nienaruszalności prawa moralne
go odnośnie do małżeństwa, przyczynia się do umocnienia wśród ludzi praw
dziwej kultury42, ponadto zachęca człowieka, aby nie rezygnował ze swych
obowiązków, zdając się na środki techniczne. Czyniąc tak Kościół zabezpie
cza godność małżonków. Takim właśnie postępowaniem Kościół, wierny na
uce i przykładowi Zbawiciela, okazuje, że obejmuje ludzi szczerą i bezintere
sowną miłością43, usiłując ich wspomagać w ziemskiej pielgrzymce, aby
„po synowsku uczestniczyli w życiu Boga żywego, Ojca wszystkich ludzi”“.
III. WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE
Kościół Matką i Nauczycielką
19.
Powyższe Nasze słowa nie byłyby wiernym wyrazem myśli i trosk Ko
ścioła44, Matki i Nauczycielki wszystkich ludów, gdyby, zachęciwszy naj
pierw ludzi do przestrzegania i poszanowania prawa boskiego w małżeń
stwie, nie niosły z sobą również pokrzepienia na drodze poprawnej moral
nie regulacji poczęć, także w trudnych warunkach życia, pod których brze
mieniem uginają się dziś rodziny i narody.
Kościół bowiem nie może odnosić się do ludzi inaczej aniżeli Boski Od
kupiciel: zna więc ich słabości, ma współczucie dla rzesz ludzkich, przygar
nia grzeszników: nie może on jednak uchylać się od nauczania prawa, któ
re w rzeczy samej jest prawem ludzkiego życia przywróconego do pierwot
nej prawdy45 i poddanego działaniu Ducha Bożego (Rz 8).
42 Prawdziwa k u ltura polega na tych w artościach tradycji i obyczaju społecznego, od k tó 
rych zależy hum anizacja środow iska socjalnego w skali możliwie najszerszej. C hodzi głównie
0 to, aby stosunki m iędzyludzkie (nie tylko w zakresie prywatnym , ale i w zakresie o gólnoludz
kim ) m iały pełny ch arak ter ludzki w znaczeniu m oralnym . R elacje m ąż - żona, m ałżeństw o rodzina, rodzice - dzieci, dotyczą sedna ziem skiej egzystencji człow ieka i określają nieod w ra
calnie m oralną treść osobow ości człowieka. Z an ied b an ie tej istotnej warstwy kultury du ch o 
wej człow ieka nie da się zrekom pensow ać przez żadne konw encjonalne czy ustaw ow e form y
zastępcze.
43 C zęsto pow tarzający się akcent, że E ncyklika nie jest pryw atną doktryną Papieża, lecz
wyrazem (w ykładem ) nauki K ościoła.
• Paw eł V I, Populorum progressio, AAS 1967, t. 59, s. 268, n. 21.
44 M iłość, jaką K ościół okazuje ludziom , nie polega na pobłażliwości czy w yrachow aniu
1 kom prom isach, lecz na niestrudzonym dźw iganiu człow ieka i społeczności ludzkiej na p o 
ziom , jaki sam B óg dla człowieka przew idział.
45 To tradycyjne określenie wyraża w swej pełnej treści coś więcej, niż tylko przyw rócenie
do „pierw otnego sta n u ”. C hrześcijanin bow iem jest człowiekiem , który został „na now o stw o
rzony w C hrystusie” i dlatego sytuacja teologiczna człowieka określa się obecn ie stosunkiem
d o C hrystusa, czyli „Nowego A d am a”, a nie do tam tego, „pierw szego A d am a”. O dkupienie
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Możliwość zachowania prawa Bożego
20. Nauka Kościoła o należytej regulacji poczęć, będąca promulgacją sa
mego prawa Bożego46, wyda się niewątpliwie dla wielu trudna: więcej nawet
- zupełnie niemożliwa do zachowania. Bo rzeczywiście, jak wszystkie rze
czy szlachetne i pożyteczne, tak i to prawo wymaga mocnych decyzji i wielu
wysiłków od poszczególnych ludzi, od rodzin i społeczności ludzkiej. Co
więcej, zachować je można tylko z pomocą łaski Bożej, która wspiera
i umacnia dobrą wolę ludzi47. Kto jednak uważniej się nad tym zastanowi,
dostrzeże, że owe wysiłki naprawdę podnoszą godność człowieka i przyspa
rzają dobra całej ludzkości48.
Panowanie nad sobą
21. Etycznie poprawna regulacja poczęć tego najpierw od małżonków wy
maga, aby w pełni uznawali i doceniali prawdziwe wartości życia i rodziny,
oraz by nauczyli się doskonale panować nad sobą i nad swymi popędami49.
Nie ulega żadnej wątpliwości, że rozumne i wolne kierowanie popędami wy
maga ascezy, ażeby znaki miłości, właściwe dla życia małżeńskiego, zgodne
były z etycznym porządkiem, co konieczne jest zwłaszcza dla zachowania
okresowej wstrzemięźliwości50. Jednakże to opanowanie, w którym przejawia
w Chrystusie nie jest więc tylko odtw orzeniem rzeczywistości rajskiej, lecz jest czymś zasadn i
czo „nowym ” i o wiele doskonalszym w swym eschatologicznym kształcie. Nie wolno jed n ak
zapom inać, że dopóki człowiek żyje na ziemi, dźwigając sm u tne dziedzictwo A dam a, w znio
słość Chrystusowej laski sąsiaduje bezpośrednio ze zgorszeniem Krzyża.
16 Z now u przypom ina Papież, że Kościół nie głosi ludzkiej nauki, lecz Bożą.
47 Prawo m oralne jest w ykonalne, ale wym aga wysiłku i korzystania z pom ocy łaski.
48 Człow iek o tyle w zbogaca się w w artości m oralne, o ile własnym wysiłkiem przyczynia się
do ich zdobycia. N ajbardziej ow ocne są pod tym w zględem wysiłki zm ierzające do uczłow ie
czenia siebie sam ego: w zbogacają one nie tylko indyw idualnie, ale pow odują, że taki w arto 
ściowy m oralnie człow iek staje się duchowym bogactw em całego społeczeństw a.
49 M ałżeństw o wym aga gruntow nego przygotow ania intelektualnego i m oralnego. Zbyt
często z dużą lekkom yślnością w kraczają ludzie w san ktuarium życia. K ażda nieprzem yśla
na decyzja zaw arcia m ałżeństw a kryje w sobie zaród ludzkiej krzywdy.
!" Popęd płciowy u człowieka na płaszczyźnie biopsychicznej przejaw ia się w przeciw ień
stwie do zwierząt jak o dynam izm ślepy i nieuporządkow any. D o p iero rozum na św iadom ość
człowieka dysponuje właściwymi regulatoram i, dzięki którym użycie energii popędow ej może
m ieć ch arak ter m oralny. O panow anie się jest norm alnym i koniecznym w arunkiem , od k tó re
go zależy włączenie wszystkich energii popędow ych w orbitę właściwych człowiekowi dążeń
i celów: w braku tego istotnego w arunku (składnika), działanie płciowe nie m oże być uw ażane
za ludzkie, czyli odpow iadające godności człowieka. W ynika stąd, że opanow anie siebie jest
nie tylko praw em życia ludzi, którzy nie założyli rodziny, ale w sposób rów norzędny jest w e
wnętrznym praw em życia w m ałżeństwie. A sceza nie zm ierza do zabicia p o pęd u czy wygasze
nia uczuć, lecz do uzyskania m aksim um rozum nej kontroli nad odrucham i popędu. N ie grozi
tu w żadnym wypadku zaham ow anie spontaniczności uczuć. Przeciwnie - wynikiem uwolnienia
się od zniewalającego determ inizm u odruchów będzie wzrost subtelności i wrażliwości uczuć.
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się czystość małżeńska, nie tylko nie przynosi szkody miłości małżeńskiej,
lecz wyposaża ją w nowe ludzkie wartości. Wymaga ono wprawdzie stałego
wysiłku, ale dzięki jego dobroczynnemu wpływowi małżonkowie rozwijają
w sposób pełny swoją osobowość, wzbogacając się o wartości duchowe. Opa
nowanie to przynosi życiu rodzinnemu obfite owoce w postaci harmonii i po
koju oraz pomaga w przezwyciężaniu innych jeszcze trudności: sprzyja trosce
o współmałżonka i budzi dla niego szacunek, pomaga także małżonkom wy
zbyć się egoizmu, sprzeciwiającego się prawdziwej miłości oraz wzmacnia
w nich poczucie odpowiedzialności. A wreszcie dzięki opanowaniu siebie ro
dzice uzyskują głębszy i skuteczniejszy wpływ wychowawczy na potomstwo51,
wtedy dzieci i młodzież dorastając, właściwie oceniają prawdziwe, ludzkie
wartości i spokojnie oraz prawidłowo rozwijają swoje duchowe i fizyczne siły.
Tworzenie klimatu sprzyjającego czystości
22.
Pragniemy przy tej okazji zwrócić uwag wychowawców i tych wszyst
kich, których prawem i obowiązkiem jest starać się o wspólne dobro spo
łeczności ludzkiej52, na konieczność tworzenia klimatu sprzyjającego czy
stości53, tak, by dzięki pełnemu przestrzeganiu zasad porządku moralnego,
prawdziwa wolność zapanowała nad swawolą54.
Wszystko więc, co w dziedzinie tzw. nowoczesnych środków społeczne
go przekazu podnieca zmysły i podsyca rozwiązłość obyczajów, a także

51 Jedynie ludzie osobow o dojrzali i sam i gruntow nie wychowani p o trafią wychować n o 
wych ludzi.
52 D o bro w spólne należy odróżnić od tzw. „dobra publicznego”, k tó re polega na faktycz
nym zagw arantow aniu nienaruszalności praw ludzkich („praw człow ieka”) w zew nętrznej sfe
rze bytu społecznego i politycznego. Należy je także odróżnić od tzw. „d o b ra społecznego”,
k tóre w najogólniejszym znaczeniu jest sum ą d orobku pokoleń w dziedzinie kultury, cywiliza
cji, i ekonom ii, z którego to dziedzictw a m oże korzystać w pełni aktualnie działające i rozwi
jające się społeczeństw o. O dróżnić rów nież od tzw. „dobra państw ow ego”, na k tóre składają
się pew ne zasoby m aterialne b ędące bezpośrednią i pryw atną własnością państw a (jako insty
tucji) i naczelnych organów rządow ych. D obro w spólne jest to integralnie po jęte d obro d u 
chowe i m o raln e człowieka jako żyjącego we wspólnocie ogólnoludzkiej: krótko: duchow e d o 
bro ludzkości jak o takiej. D obro w spólne polega n a takim w yposażeniu duchowym i m oral
nym ludzkości, k tó re nie tylko stw arza realn ą możliwość osiągnięcia wiecznego przeznaczenia
ludzkości, ale jest już urzeczyw istnieniem tego przeznaczenia w ram ach ziem skiej historii
przez św iadom e w kroczenie w o rb itę religijnego przyciągania.
53 W sam ej istocie pici tkwi skierow anie ku w ięziom społecznym . D latego kultywowanie
czystości m oralnej wym aga napraw y wszystkich stosunków m iędzyludzkich, a zarazem jest
czynnikiem te stosunki uzdraw iającym . N adm ierne pobudzenie seksualne dzisiejszego czło
w ieka jest m iędzy innymi wynikiem celow ego oddziaływ ania określonych środowisk.
54Praw dziw a wolność, w edług K onstytucji G audium et spes, polega na zdolności św iadom e
go pójścia za rozp o znaną praw dą i dobrem . Łączy się z nią ap ro b ata d o b ra i gotow ość jego p e ł
n ienia. B ezm yślnego ulegania zachciankom nie m ożna nazywać wolnością.
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wszelkie formy pornografii oraz nieprzyzwoitych widowisk, powinny spo
tkać się z otwartym i jednogłośnym potępieniem ze strony tych wszystkich,
którzy bądź to troszczą się o rozwój kultury społecznej, bądź też mają obo
wiązek bronić najwyższych wartości duchowych55. Bezpodstawnie bowiem
próbowałby ktoś usprawiedliwiać tego rodzaju demoralizację powołując
się na rzekome wymogi artystyczne56 lub naukowe (DSP, 6-7), czy też uza
sadniać ją swobodą, na jaką, być może, zezwalają władze danego kraju57.
Apel do władz publicznych
23.
Pragniemy więc zwrócić się do Rządów Narodów, ponieważ im to
przede wszystkim powierzone zostało najważniejsze zadanie ochrony do
bra wspólnego i oni mogą tak wiele uczynić dla ratowania dobrych obycza
jów. Nie dopuście nigdy do upadku dobrych obyczajów wśród waszych na
rodów! Nie pozwólcie stanowczo, żeby w życie rodziny, tej podstawowej
komórki społeczeństwa, wprowadzono ustawowo praktyki sprzeczne z pra
wem naturalnym i Boskim! Zagadnienia bowiem, jakie łączą się ze wzro
stem liczby ludności, władza państwowa może i powinna rozwiązać w inny
sposób: mianowicie przez prawodawstwo nacechowane troską o rodziny
i przez tak m ądre wychowanie narodów, ażeby zostały nienaruszone zarów
no prawo m oralne jak i wolność obywateli58.
Jesteśmy w pełni świadomi, ile trudności sprawa ta przysparza władzom
państwowym, szczególnie w krajach będących na drodze rozwoju. Dostrze
gając ich uzasadnione troski ogłosiliśmy encyklikę Populorumprogressio. Te
raz zaś za Naszym Poprzednikiem, śp. Janem XXIII powtarzamy: „Proble
my te [...] tak należy rozwiązywać, aby człowiek nie stosował środków ani nie
przyjmował zasad sprzecznych z jego godnością, jakie ośmielają się propa
55 Wszyscy są odpow iedzialni za zdrow ą atm osferę m o raln ą i za właściwą opinię publiczną.
Specjalny obow iązek ciąży w tym względzie na ludziach pióra, i n a tych wszystkich, którzy wy
w ierają jakikolw iek wpływ na ludzi i ich poglądy.
56 F o rm a artystyczna jest często tylko p retek stem dla przem ycania treści pornograficznej.
Sztuka, k tó ra nie m a nic więcej do pokazania p o za m oralnym b rudem , nie jest praw dziw ą
sztuką.
57 Sam o ustaw odaw stw o państw ow e nie jest w stanie rozw iązać wszystkich problem ów .
Przebiegłość ułatw ia obchodzenie naw et najsurowszych ustaw , a z drugiej strony b rak ustaw
regulujących obyczajowość społeczną nie oznacza, że wszystko w olno. W iele zależy od z d ro 
wej opinii publicznej, form ow anej przez ludzi odw ażnych, uczciwych i m ądrych, na wszystkich
szczeblach społecznej hierarchii.
58Ż a d n a w ładza polityczna nie jest upow ażniona do tego, by n arzucać społeczeństw u jakąś
w łasną in terp retację m oralności, a tym bardziej zm uszać obyw ateli do przyjęcia takich rozw ią
zań życiowych, k tó re są sprzeczne z praw em m oralnym . Jest natom iast zadaniem władzy p u 
blicznej zabezpieczenie warunków , w których urzeczyw istnienie dobra w spólnego m oże się
dokonyw ać w o p arciu o w ew nętrzne praw a m.in. m oraln e, określające stru k tu rę ludzkości.
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gować ci, którzy uważają, że człowieka i jego życie należy bez reszty sprowa
dzić do materii. Sądzimy, że problem ten tylko wtedy może być rozwiązany,
jeżeli postęp ekonomiczny i społeczny będzie służył zarówno poszczegól
nym obywatelom, jak i całej ludzkości i jeśli będzie zmierza! do pomnażania
prawdziwych wartości”8. Bez wątpienia byłoby poważną niesprawiedliwo
ścią, jeśliby przypisywało się Opatrzności Boskiej to, co w rzeczywistości
zdaje się wynikać z wadliwego ustroju społecznego, lub z niedostatecznego
poczucia sprawiedliwości społecznej, z samolubnego gromadzenia bogactw,
czy wreszcie z opieszałej niechęci do podjęcia odpowiednich prac i wysiłków
celem podniesienia poziomu życia narodu i wszystkich jego synów“9.
Oby wszystkie władze, do których to należy, ponowiły ze wzmożoną
energią wysiłki i starania - jak to niektóre z nich tak wspaniale już czynią
- i oby nie ustawała gorliwość w udzielaniu sobie wzajemnej pomocy
wśród wszystkich członków wielkiej rodziny ludzkiej. Otwiera się tu, jak
sądzimy, nieograniczone pole działania dla wszystkich organizacji m ię
dzynarodowych.
Do ludzi nauki
24.
Pragniemy teraz zwrócić się ze słowami zachęty do ludzi nauki, któ
rzy „wiele mogą oddać usług dobru małżeństwa i rodziny oraz spokojowi
sumień, jeśli przez wspólny wkład swych badań będą się gorliwie starać
wszechstronnie wyjaśnić różne warunki sprzyjające właściwemu regulowa
niu ludzkiej rozrodczości” (KDK, 52). Przede wszystkim tego należy pra
gnąć, aby - zgodnie z życzeniem wyrażonym już przez Piusa XII - medycy
na zdołała wypracować wystarczająco pewną metodę poprawnej moralnie
regulacji poczęć, opartej na uwzględnianiu naturalnego rytmu płodności0“ .
'J a n X X III, M ater et magistra, AAS 1961, t. 53, s. 447.
b Paw ei V I,P opuiom m progressio, AAS 1967, t. 59, s. 281- 284, n. 48-55.
59 N ie Pan B óg jest w inien niespraw iedliw ości i krzywdy, gdyż tego w łaśnie O n zabrania.
W iną ludzi jest to, że nie u rządzają św iata tak, by stal się n apraw dę ludzki, by byl dom em dla
wszystkich, a nie tylko dla uprzyw ilejowanych. W iną ludzi jest to, że zam iast postępow ać w e
dług praw a Bożego, kierują się egoizm em lub uwierzyli w fatalizm nędzy. To wszystko przy d o 
brej woli jest wciąż do napraw ienia. P otrzeba jed n ak by w tym k ierunku w spółdziałali dosłow 
nie wszyscy.
c R egulacja drogą okresow ej powściągliwości nie m oże nigdy w sum ieniu chrześcijańskim
przyjąć postaci „jednej z technik antykoncepcyjnych” . W strzem ięźliw ość jest tylko szczególną
form ą miłości m ałżeńskiej a nie sposobem uciekania od odpow iedzialności w m ałżeńskim p o 
w ołaniu. Por. Przem ów ienie do F ro n tu Rodziny i Z w iązku W ielodzietnych M ałżeństw , AAS
1951, t. 43, s. 859.
“ R egulacja dro g ą okresow ej powściągliwości nie m oże nigdy w sum ieniu chrześcijańskim
przyjąć postaci „jednej z technik antykoncepcyjnych” . W strzem ięźliw ość jest tylko szczególną
form ą miłości m ałżeńskiej, a nie sposobem uciekania od odpow iedzialności w m ałżeńskim p o 
w ołaniu.
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W ten sposób ludzkie nauki, a w szczególności uczeni katoliccy, wykażą ze
swej strony, iż rzeczy mają się tak, jak Kościół naucza, że mianowicie „nie
może być rzeczywistej sprzeczności między Boskimi prawami dotyczącymi
z jednej strony przekazywania życia, a z drugiej pielęgnowania prawdziwej
miłości małżeńskiej” (KDK, 51)61.
Do małżonków chrześcijańskich
25.
Teraz zaś nasze orędzie w szczególny sposób kierujemy do tych Na
szych dzieci, które Bóg powołuje, by służyły Mu w stanie małżeńskim. Ko
ściół bowiem nauczając o nienaruszalnych wymogach prawa Bożego, jed
nocześnie obwieszcza zbawienie i poprzez Sakramenty otwiera drogi łaski,
mocą której człowiek staje się nowym stworzeniem zdolnym w miłości
i prawdziwej wolności odpowiedzieć na boski plan Stworzyciela i Zbawcy
oraz odczuć słodycz Chrystusowego jarzma (por. Mt 11,30).
Niech więc małżonkowie chrześcijańscy posłuszni Jego głosowi pamię
tają, że ich powołanie do życia chrześcijańskiego zrodzone przez chrzest,
zostało rozwinięte i umocnione w sakramencie małżeństwa. Ten bowiem
sakrament daje im moc i niejako ich konsekruje; by wiernie wypełniali swe
obowiązki, by swe powołanie62doprowadzili do właściwej mu doskonałości
oraz by dawali, jak na nich przystało, chrześcijańskie świadectwo wobec
świata (KDK, 48; KK, 35). Takie bowiem powierza im Pan zadanie, aby
ukazywali ludziom świętość i słodycz tego prawa, dzięki któremu ich wza
jemna miłość wiąże się ściśle z tą ich funkcją, przez którą współdziałają oni
z miłością Boga, Twórcy ludzkiego życia63.
Nie zamierzamy tu bynajmniej przemilczać trudności, niejednokrotnie
poważnych, na które napotyka życie chrześcijańskich małżonków. Dla nich
bowiem, jak i dla każdego z nas, „ciasna jest brama i wąska droga, która pro
wadzi do życia” (Mt 7,14; Hbr 12,l l ) 64. Jednakże niech nadzieja tego życia,
61 Kościół ze swej strony jest pew ien, że tak a sprzeczność nie zachodzi. Pew ność swoją czer
pie z tych samych źró d eł z których pochodzi praw da objaw iona, a nie z hipotez lub ekspery
m entów naukow ych. N iezależnie od tego, że K ościół głosi swoja n aukę już w sposób pewny,
m edycyna jeszcze dodatkow o, „ze swej strony”, wykaże, że tak jest, co będzie psychologicznie
bardziej przekonyw ujące dla tych, którzy nie są zdolni przyjm ować nauki K ościoła w duchu
nadprzyrodzonej wiary.
62Zycie m ałżeńskie jako o p a rte o sak ram en taln e życie w Bogu, jest pow ołaniem , a więc jest
misją.
63Życie ludzkie nie jest samym produktem procesów biologicznych. W ewnętrzną zasadą ludz
kiego życia jest duchowy i nieśm iertelny pierwiastek, który nie pochodzi od m aterii, lecz jest bez
pośrednio stworzony przez Boga. N a tym polega odrębność i wyjątkowość dzieła stworzenia czło
wieka, która nadaje szczególną godność rów nież i m aterii ożywionej duchowym pierwiastkiem.
64 Je st rzeczą n a tu ra ln ą , że rów nież z życiem m ałżeńskim łączą się tru d y i ofiary. N ie o d 
łączn e od lud zkiego losu są cierp ien ia, nied o sk o n ało ści, a w reszcie przejście przez śm ierć.
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niby najjaśniejsze światło, oświeca ich drogę, gdy mężnie decydują się na to,
by na tym świecie żyć „rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie” (Tt 2,12), świa
domi w pełni, iż „przemija postać tego świata” (IKor 7,31).
Niechże więc małżonkowie ochotnie podejmą wyznaczone im zadania,
wspierani przez wiarę i nadzieję, która nie zawodzi - „ponieważ miłość Bo
ża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam
dany” (Rz 5,5). Wytrwałą zaś modlitwą niech wypraszają sobie pomoc Bo
żą, a przede wszystkim niech czerpią łaskę i miłość z niewysychającego źró
dła, którym jest Eucharystia. Jeśli zaś są jeszcze uwikłani w grzechy, niech
nie upadają na duchu, ale z pokorą i wytrwałością uciekają się do miłosier
dzia Bożego, którego Sakrament Pokuty obficie udziela65. W ten sposób bę
dą oni mogli osiągnąć doskonałość małżeńskiego życia, którą Apostoł
przedstawia tymi słowy: „Mężowie, miłujcie żony, jak i Chrystus umiłował
Kościół. [...] Tak powinni mężowie miłować żony jak własne ciała. Kto mi
łuje swą żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się
z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy żywi je i pielęgnuje, jak i Chry
stus Kościół. [...] Tajemnica to jest wielka, a ja mówię: w odniesieniu
do Chrystusa i Kościoła. W końcu niechaj także każdy z was tak miłuje swą
żonę jak siebie samego. A żona niechaj ze czcią się odnosi do swojego mę
ża” (Ef 5,25. 28-29. 32-33)“ .
Apostolat rodzin wśród rodzin
26.
Wśród owoców, które dojrzewają, gdy prawo Boże jest gorliwie prze
strzegane, niezwykle cenny jest ten, że sami małżonkowie często pragną po
dzielić się z innymi wynikami swoich doświadczeń. Dzięki temu w szerokich
ramach powołania świeckich znajdzie się nowa i niezwykle doniosła forma
apostolatu, w której równi usługują równym. Wtedy bowiem sami małżonko
wie podejmują zadanie apostolskie względem innych małżonków, pełniąc ro
N iem n iej chrześcijanin wierzy, że w iaśnie to życie d o czesn e, dla niektórych b a rd zo tru d n e ,
je s t rzeczyw iście dro gą i b ra m ą do praw dziw ego Ż ycia. Ł atw ość nie stanow i k ry teriu m d o 
b ra m oralneg o .
65 W ażna wskazówka duszpasterska. Człow iek jest grzesznikiem . Bóg Z baw ca chce czło
w ieka o d grzechu uw olnić i uw alnia, o ile człowiek u znając przedm iotow y porząd ek m oralny
i zbawczy plan Boga odw raca się o d zła i nie szczędząc wysiłku podejm uje odpow iednie śro d 
ki, od których zależy osiągnięcie zam ierzonej dla niego przez Boga doskonałości. Papież z n a 
ciskiem pod k reśla, że nie należy zniechęcać się upadk am i, lecz przeciw nie, należy przez czę
ste korzystanie z sakram entów E ucharystii i Pokuty u m acniać się na drodze do do b ra, dając
w ten sposób wyraz swojej w ierności.
66Ż ycie chrześcijańskie jest życiem zrodzonym przez S akram ent, to znaczy zostaje w łączo
ne w T ajem nicę P aschalną C hrystusa. C hrześcijanin m a udział w akcie ofiarnej miłości, przez
k tó rą C hrystus uwielbił Boga i uświęci) całą ludzkość. S akram ent m ałżeństw a zobow iązuje lu
dzi w szczególny sposób do naśladow ania tej ofiarnej i uśw ięcającej miłości.
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lę ich przewodników67. Wśród tylu form chrześcijańskiego apostolatu ta wy
daje się obecnie najpotrzebniejsza (por. KK, 35.41; KDK. 48-49; DA, 11).
Do lekarzy i służby medycznej
27. Wysokim uznaniem darzymy tych lekarzy i członków służby zdrowia,
którzy w pełnieniu swojego zawodu ponad wszelką ludzką korzyść przeno
szą to, czego wymaga od nich szczególny wzgląd na chrześcijańskie powo
łanie68. Niech niezachwianie trwają w zamiarze popierania zawsze tych roz
wiązań, które zgadzają się z wiarą i prawym rozumem oraz niech starają się
dla tych rozwiązań zjednać uznanie i szacunek ze strony własnego środowi
ska. Niech ponadto uważają za swój zawodowy obowiązek zdobywanie
w tej trudnej dziedzinie niezbędnej wiedzy, aby małżonkom zasięgającym
opinii mogli służyć należytymi radami i wskazywać właściwą drogę, czego
słusznie i sprawiedliwie się od nich wymaga69.
Do kapłanów
28. A teraz z całą ufnością zwracamy się do Was, drodzy Nasi synowie, Ka
płani, którzy z uwagi na pełnione przez Was święte posłannictwo, jesteście do
radcami i przewodnikami duchowymi tak poszczególnych osób, jak i rodzin.
Waszym bowiem szczególnym obowiązkiem jest - a zwracamy się tu zwłaszcza
do wykładowców teologii moralnej - podawać w całości i otwarcie naukę Ko
ścioła o małżeństwie70. Spełniając ten wasz obowiązek, pierwsi dajcie przykład
67 M ałżonkom borykającym się z trudnościam i łatw iej m ogą spieszyć z po m ocą ci m ałżo n
kowie, którzy stawali ju ż w obliczu podobnych problem ów i potrafili je rozw iązać w sposób
chrześcijański. Jest to przejaw głębokiego zrozum ienia pow ołania chrześcijańskiego.
65 Pow ołanie chrześcijańskie urzeczyw istnia się m iędzy innym i przez pracę zawodową.
Szczególna godność zaw odów pracow ników lecznictw a wypływa z faktu, że działalność ich ma
za swój przed m io t osobę ludzką. W obec tego użycie swej wiedzy i um iejętności w sposób go
dzący w niezbyw alne praw a i dobro osoby ludzkiej jest nie tylko zbrodnią, ale zasadniczym
sprzeniew ierzeniem się pow ołaniu chrześcijańskiem u. T rzeba o tym pam iętać zwłaszcza
w czasach, gdy osiągnięcia techniki, wyzyskiwane przez egoizm i dem agogię niejedn ok ro tn ie
wpływają n a odw rócenie hierarchii wartości.
® N iedostateczna znajom ość współczesnych osiągnięć nauki w b ad an iach nad płodnością
człowieka jest źródłem przesądów , celow o podtrzym yw anych przez środow iska i czynniki za
interesow ane w rozpow szechnianiu antykoncepcji ze w zględów dochodow ych, politycznych
lub ideologicznych. Poniew aż studia lekarskie nie odbijają w tym względzie pełnego stanu
w spółczesnej wiedzy, obow iązkiem każdego lek arza jest sam odzielne zdobycie wykształcenia,
k tórego oczekują od niego znajdujące się w potrzeb ie m ałżeństw a.
70 Encyklika nie rozwija w szczegółach całej nauki o m ałżeństw ie, lecz wskazuje głównie
n a te prawdy, w św ietle których zrozum iała się staje m oralna d ezap ro b ata antykoncepcji.
C hrześcijańska doktry na o m ałżeństw ie wchodzi dość głęboko w dziedzinę teologii do gm a
tycznej, eklezjologii, sakram entologii i antropologii. Pełna n au ka o m ałżeństw ie wymaga
uw zględnienia wszystkich aspektów tej złożonej rzeczywistości.
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szczerego posłuszeństwa, jakie wewnętrznie i zewnętrznie należy okazywać
Nauczycielskiemu Urzędowi Kościoła. Rozumiecie przecież, że takie posłu
szeństwo wiąże was nie tyle ze względu na racje, któreśmy wyżej przytoczyli, ile
raczej ze względu na światło Ducha Świętego, którym cieszą się szczególnie Pa
sterze Kościoła w nauczaniu prawdy (por. KK, 25)71. Wiecie również dobrze,
jak wielkie znaczenie dla zachowania pokoju sumień i jedności ludu chrześci
jańskiego posiada to, by tak w dziedzinie moralności, jak i w sprawach dogma
tycznych wszyscy byli posłuszni Nauczycielskiemu Urzędowi Kościoła i mówili
jednym językiem. Dlatego z całego serca ponownie was wzywamy, przytacza
jąc pełne troski słowa wielkiego Apostola Pawła: „Upominam was, bracia,
w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli jednomyślni72, i by nie było
wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli” (IKor 1,10).
29.
A dalej, jeśli wybitną formą miłości dla dusz jest nie pomniejszać
w niczym zbawczej nauki Chrystusa, niechże się ta postawa łączy z wyrozu
miałością i miłością, których przykład dawał nam Chrystus rozmawiając
i przestając z ludźmi. Przyszedłszy bowiem nie po to, aby świat sądzić, lecz
aby go zbawić (J 3,17), był On wprawdzie nieprzejednany wobec grzechu,
ale cierpliwy i miłosierny dla grzeszników. Niechże więc małżonkowie nę
kani trudnościami odnajdą w słowie i sercu kapłana jakby odzwierciedlenie
głosu i miłości naszego Zbawiciela.
Drodzy Synowie, pełni ufności przemawiajcie, uważając to za rzecz pew
ną, że Duch Święty, wspomagając Nauczycielski Urząd Kościoła w głosze
niu prawdziwej nauki, jednocześnie oświeca wewnętrznie serca wiernych
i zachęca ich do wyrażenia swego przyzwolenia73. Małżonków zaś uczcie
niezbędnej drogi modlitwy i przygotowujcie ich należycie do tego, aby czę
ściej, z głęboką wiarą przystępowali do Śakramentów Eucharystii i Pokuty
oraz by nigdy nie upadali na duchu z powodu własnej słabości74.
71 Z now u przypom nienie, że nau k a zaw artaw H um anaevitae n ie jest tylko zwyczajnym wy
kładem naukow ym , lecz nauczaniem autorytatyw nym , to jest m ającym za sobą pow agę K o
ścioła N auczającego. W ew nętrznej uległości m oże O jciec Święty żądać w łaśnie w im ię swego
najwyższego religijnego au to ry tetu nauczycielskiego: gdyby E ncyklika m iała ch arak ter jedy
nie naukowy, p apież nie m ógłby wysuwać podobnego żądania, gdyż w tedy pow aga tego d o k u 
m entu zależałaby ściśle od siły argum entów , k tó re sam e przez się mogłyby być - albo nie być
- przekonyw ujące. Ojciec Święty pow ołuje się natom iast na św iatło D u ch a Św iętego, co n ie 
wątpliw ie oznacza, że teza głoszona należy do zwyczajnego nauczania kościelnego.
72Subtelny gest O jca Św iętego, który zam iast „wyklinać” , to jest wyłączać z K ościoła o p o r
nych, uciek a się do błagalnej prośby o jedność.
73Chociaż niektó re praw dy m oralne m ogą być p oznane samym rozum em , to jed n ak chrze
ścijańskie praw dy m oralne, są rów nież praw dam i wiary, dlatego wym agają nadprzyrodzonej
zgody um ysłu ośw ieconego w iarą, po d wpływem laski D ucha Św.
74 N ie w olno zapom inać, że pełny sukces m oralny nie zależy od sam ych ludzkich wysiłków,
ale od tego, w jakim stopniu człowiek zwiąże swoje poczynania z działaniem Bożym i oprze się
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Do Biskupów
30. Obecnie, kończąc tę encyklikę, zwracamy z czcią i miłością Naszą myśl
do Was, drodzy i czcigodni Bracia w episkopacie, z którymi dzielimy troskę
o duchowe dobro Ludu Bożego. Ku wam wszystkim, którzy stoicie na czele
kapłanów, współpracowników w świętej posłudze i przewodzicie waszym
wiernym, kierujemy tę naglącą prośbę, abyście z wszelką gorliwością i nie
zwłocznie oddali się dziełu zabezpieczenia małżeństwa i obrony jego święto
ści, tak, aby życie małżeńskie osiągało coraz wyższą ludzką i chrześcijańską
doskonałość. Zadanie to uważajcie za najważniejsze dzieło i obowiązek nało
żony na Was w obecnych czasach75. Jak dobrze wiecie, zadanie to wymaga
pewnej koordynacji działalności duszpasterskiej we wszystkich dziedzinach
aktywności ludzkiej, mianowicie ekonomicznej, kulturalnej i społecznej. Je
śli nastąpi większy i jednoczesny rozwój w tych wszystkich dziedzinach, wów
czas życie rodziców i dzieci na łonie rodziny będzie nie tylko znośniejsze, lecz
także łatwiejsze i radośniejsze. A życie społeczne wzbogacone braterską mi
łością i prawdziwym pokojem, stanie się bezpieczniejsze, przy sumiennym za
chowaniu tego planu, jaki Bóg powziął w odniesieniu do świata.
Apel końcowy
31. Czcigodni Bracia, najmilsi Synowie i wszyscy ludzie dobrej woli!
Ośmieleni niewzruszoną nauką Kościoła, której Następca Piotra razem
z braćmi w episkopacie katolickim jest wiernym stróżem i tłumaczem, wzy
wamy was do wielkiego naprawdę dzieła wychowania, postępu i miłości. To
rzeczywiście ogromne dzieło wychodzi wedle naszego głębokiego przeko
nania na korzyść zarówno świata, jak Kościoła. Człowiek bowiem nie zdoła
osiągnąć prawdziwego szczęścia, do którego tęskni całą swą istotą, inaczej,
jak zachowując prawa, wszczepione w jego naturę przez Najwyższego Bo
ga. Do praw tych powinien on odnosić się w duchu mądrości i miłości.
Przeto, zarówno dla tak wielkiego dzieła, jak i dla was wszystkich,
a zwłaszcza dla małżonków, błagamy Najświętszego i Najmiłosierniejszego
Boga o obfitość łask, a jako ich zadatek, udzielamy z serca Naszego apo
stolskiego błogosławieństwa.
Dan w Rzymie, u św. Piotra, w dniu 25 lipca, w uroczystość św. Jakuba
Apostoła roku 1968, szóstego roku Naszego Pontyfikatu,
Paweł VI, Papież
na jego mocy. Pan Bóg jest wszechm ocny i m iłosierny i to jest pow odem , dla którego wszelkie
zw ątpienie i zniechęcenie pow inno pozostać poza kręgiem chrześcijańskiego m yślenia.
15 D zieło obrony świętości m ałżeństw a i rodziny nie jest jakim ś „jednym z w ielu” , szarym
i drugorzędnym zadaniem duszpasterskim , lecz zadaniem naczelnym i cen traln ą troską całe
go K ościoła. Taki jest człowiek, jak a jest rodzina: taki będzie świat, jaki będzie człowiek, wy
chowany w now ej rodzinie.

