w budowanie rodziny autentycznie ludzkiej i chrześcijańskiej. Zadanie to będzie ułatwione, jeśli rodzice będą wykonywać swoją niezbywalną władzę jako prawdziwą i właściwą „służbę”, czyli posługę
podporządkowaną dobru ludzkiemu i chrześcijańskiemu dzieci,
a w szczególności umożliwieniu im osiągnięcia prawdziwie odpowiedzialnej wolności, oraz jeśli rodzice zachowają żywą świadomość
„daru”, który stale otrzymują w dzieciach.
Komunia rodzinna może być zachowana i doskonalona jedynie
w wielkim duchu ofiary. Wymaga bowiem szlachetnej gotowości
każdego i wszystkich do zrozumienia, tolerancji, przebaczenia i pojednania. Każda rodzina zdaje sobie sprawę jak napięcia i konflikty,
egoizm, niezgoda gwałtownie uderzają w tę komunię, a niekiedy
śmiertelnie ją ranią. Stąd wielorakie i liczne formy rozbicia życia
rodzinnego. Ale każda rodzina jest równocześnie zawsze powołana przez Boga pokoju do radosnego i odnawiającego doświadczania „pojednania”, to jest do odbudowanej komunii i odnalezionej
jedności. W szczególności uczestnictwo w sakramencie pojednania
i w uczcie jednego Ciała Chrystusa obdarza rodzinę chrześcijańską łaską i odpowiedzialnym zadaniem przezwyciężania wszelkich
podziałów i dążenia do pełnej prawdy komunii, zamierzonej przez
Boga, odpowiadając w ten sposób pragnieniu Pana, „aby wszyscy
stanowili jedno” (J 17, 1).68
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VI
Rodzina w służbie życiu
– przekazywanie życia

Familiaris Consortio
Współpracownicy miłości Boga Stworzyciela
Bóg, stwarzając mężczyznę i kobietę na obraz swój i podobieństwo, wieńczy i doprowadza do doskonałości dzieło swych rąk
— powołuje ich do szczególnego uczestnictwa w swej miłości, a zarazem w swojej mocy Stwórcy i Ojca poprzez ich wolną i odpowiedzialną współpracę w przekazywaniu życia ludzkiego: „Bóg im
błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się,
abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną»”.
Tak więc podstawowym zadaniem rodziny jest służba życiu,
urzeczywistnianie w ciągu dziejów pierwotnego błogosławieństwa
Stwórcy: przekazywania — poprzez rodzenie — obrazu Bożego
z człowieka na człowieka.
Płodność jest owocem i znakiem miłości małżeńskiej, żywym
świadectwem pełnego wzajemnego oddawania się małżonków:
„… prawdziwy szacunek dla miłości małżeńskiej i cały sens życia
rodzinnego zmierzają do tego, żeby małżonkowie, nie zapoznając
pozostałych celów małżeństwa, skłonni byli mężnie współdziałać
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z miłością Stwórcy i Zbawiciela, który przez nich wciąż powiększa
i wzbogaca swoją rodzinę” (zob. Rdz 5, 1-3). (…)
Płodność miłości małżeńskiej nie zacieśnia się wszakże tylko do
fizycznego rodzenia dzieci, choćby nawet była pojmowana w swym
specyficznie ludzkim wymiarze: poszerza się i ubogaca wszelkimi
owocami życia moralnego, duchowego i nadprzyrodzonego, jakie
ojciec i matka z racji swego powołania winni przekazać w darze
dzieciom, a poprzez dzieci, Kościołowi i światu.69
Kościół opowiada się za życiem
Nauczanie Kościoła odbywa się dzisiaj w takiej sytuacji społecznej i kulturowej, która utrudnia jego zrozumienie, a zarazem
sprawia, że jest ono bardziej pilne i niezastąpione w rozwijaniu
prawdziwego dobra mężczyzny i kobiety.
Postęp naukowo-techniczny, który człowiek współczesny ciągle
rozwija poprzez swoje panowanie nad naturą, nie tylko budzi nadzieję stworzenia nowej i lepszej ludzkości, ale także coraz głębszy
niepokój o przyszłość. Niektórzy pytają, czy warto żyć, czy też nie
byłoby lepiej w ogóle się nie narodzić; wątpią, czy godzi się powoływać innych do życia, skoro być może będą oni złorzeczyć, że
wypadło im istnieć w okrutnym świecie, którego grozy nie można
nawet przewidzieć. Inni mniemają, że jedynie do nich należą korzyści płynące z techniki, wykluczając pozostałych ludzi, którym narzucają środki antykoncepcyjne albo jeszcze gorsze metody. Jeszcze
inni, zniewoleni mentalnością konsumpcyjną i pochłonięci całkowicie staraniem o ciągłe zwiększanie dóbr materialnych, dochodzą
w końcu do tego, że już nie rozumieją duchowego bogactwa nowego
69
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życia ludzkiego i odrzucają je. Ostateczna racja takiej mentalności,
to brak Boga w sercach ludzi, Boga, którego miłość jedynie jest silniejsza od wszelkich możliwych obaw świata, i tylko ona może je
przezwyciężyć. (…)
Kościół jednakże mocno wierzy, że życie ludzkie, nawet gdy słabe i cierpiące, jest zawsze wspaniałym darem Bożej dobroci. Przeciw
pesymizmowi i egoizmowi, zaciemniającym świat, Kościół opowiada się za życiem: w każdym życiu ludzkim umie odkryć wspaniałość
owego „Tak”, owego, „Amen”, którym jest sam Chrystus. Owemu
„Nie”, które zalewa i gnębi świat, przeciwstawia to żyjące „Tak”,
broniąc w ten sposób człowieka i świat przed tymi, którzy czyhają
na życie i zadają mu śmierć.
Kościół jest powołany do tego, aby wszystkim ukazać na nowo,
z coraz większym przekonaniem, swoją wolę rozwijania wszelkimi środkami życia ludzkiego i bronienia go przeciw jakimkolwiek
zasadzkom, niezależnie od stanu i stadium rozwoju, w którym się
ono znajduje.
Dlatego Kościół potępia, jako ciężką obrazę godności ludzkiej
i sprawiedliwości, wszystkie te poczynania rządów czy innych organów władzy, które zmierzają do ograniczania w jakikolwiek sposób
wolności małżonków w podejmowaniu decyzji co do potomstwa.
Stąd też wszelki nacisk wywierany przez te władze na rzecz stosowania środków antykoncepcyjnych, a nawet sterylizacji i spędzania
płodu, winien być bezwzględnie potępiony i zdecydowanie odrzucony. Podobnie należy napiętnować jako wielce niesprawiedliwy
ten fakt, że w stosunkach międzynarodowych pomoc gospodarcza
udzielana na rzecz rozwoju ludów jest uzależniana od programów
antykoncepcji, sterylizacji czy spędzania płodu.70
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W integralnej wizji człowieka i jego powołania
W kontekście kultury, która poważnie zniekształca lub wręcz
zatraca prawdziwe znaczenie płciowości ludzkiej, gdyż pozbawia ją
zasadniczego odniesienia do osoby, Kościół uważa za swoją bardzo
naglącą i niezastąpioną misję ukazywanie płciowości jako wartości
i zadania całej osoby ludzkiej — mężczyzny czy kobiety — stworzonych na obraz Boga.
W tej perspektywie Sobór Watykański II jasno stwierdza, że „kiedy
… chodzi o pogodzenie miłości małżeńskiej z odpowiedzialnym przekazywaniem życia, wówczas moralny charakter sposobu postępowania nie zależy wyłącznie od samej szczerej intencji i oceny motywów,
lecz musi być określony w świetle obiektywnych kryteriów, uwzględniających naturę osoby ludzkiej i jej czynów, które to kryteria w kontekście
prawdziwej miłości strzegą pełnego sensu wzajemnego oddawania się
sobie i człowieczego przekazywania życia; a to jest niemożliwe bez
kultywowania szczerym sercem cnoty czystości małżeńskiej”.
Właśnie wpatrzony w wizję, która uwzględnia „całego człowieka
i całe jego powołanie, obejmujące nie tylko porządek naturalny i doczesny, ale również nadprzyrodzony i wieczny”, Paweł VI stwierdził,
że nauka Kościoła „ma swoją podstawę w ustanowionym przez Boga
nierozerwalnym związku — którego człowiekowi nie wolno samowolnie zrywać — między dwojakim znaczeniem tkwiącym w stosunku małżeńskim: między oznaczaniem jedności i oznaczaniem
rodzicielstwa”. W końcu przypomniał, że należy odrzucić — jako wewnętrznie nieuczciwe — „wszelkie działanie, które — bądź to w przewidywaniu zbliżenia małżonków, bądź podczas jego spełniania, czy
w rozwoju jego naturalnych skutków — miałoby za cel uniemożliwienie poczęcia lub stanowiło środek prowadzący do tego celu”.
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Kiedy małżonkowie, uciekając się do środków antykoncepcyjnych, oddzielają od siebie dwa znaczenia, które Bóg Stwórca wpisał
w naturę mężczyzny i kobiety i w dynamizm ich zjednoczenia płciowego, zajmują postawę „sędziów” zamysłu Bożego i „manipulują”
oraz poniżają płciowość ludzką, a wraz z nią osobę własną i współmałżonka, fałszując wartość „całkowitego” daru z siebie. W ten
sposób naturalnej „mowie”, która wyraża obopólny, całkowity dar
małżonków, antykoncepcja narzuca „mowę” obiektywnie sprzeczną, czyli taką, która nie wyraża całkowitego oddania się drugiemu;
stąd pochodzi nie tylko czynne odrzucenie otwarcia się na życie,
ale również sfałszowanie wewnętrznej prawdy miłości małżeńskiej,
powołanej do całkowitego osobowego daru.
Jeżeli natomiast małżonkowie, stosując się do okresów niepłodności, szanują nierozerwalny związek znaczenia jednoczącego
i rozrodczego płciowości ludzkiej, postępują jako „słudzy” zamysłu
Bożego i „korzystają” z płciowości zgodnie z pierwotnym dynamizmem obdarowania „całkowitego”, bez manipulacji i zniekształceń.
W świetle samego doświadczenia tylu par małżeńskich, a także danych, których dostarczają różne gałęzie ludzkiej wiedzy, refleksja teologiczna winna uchwycić, a następnie, zgodnie ze swoim
powołaniem, uwydatnić różnicę antropologiczną a zarazem moralną, jaka istnieje pomiędzy środkami antykoncepcyjnymi, a odwołaniem się do rytmów okresowych: chodzi tu o różnicę znacznie
większą i głębszą niż się zazwyczaj uważa, która w ostatecznej analizie dotyczy dwóch, nie dających się z sobą pogodzić, koncepcji
osoby i płciowości ludzkiej. Wybór rytmu naturalnego bowiem,
pociąga za sobą akceptację cyklu osoby, to jest kobiety, a co za tym
idzie, akceptację dialogu, wzajemnego poszanowania, wspólnej
odpowiedzialności, panowania nad sobą. Przyjęcie cyklu i dialogu
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oznacza następnie uznanie charakteru duchowego i cielesnego zarazem komunii małżeńskiej, jak również przeżywanie miłości osobowej w wierności, jakiej ona wymaga.
W tym kontekście para małżeńska doświadcza, że ich wspólnota
małżeńska ubogaca się takimi wartościami, jak czułość i serdeczność, które są czynnikami głęboko ożywiającymi płciowość ludzką
również w jej wymiarze fizycznym. W ten sposób płciowość zostaje
uszanowana i rozwinięta w jej wymiarze prawdziwie i w pełni ludzkim, nie jest natomiast „używana” jako „przedmiot”, który burząc
jedność osobową duszy i ciała, uderza w samo dzieło stwórcze Boga
w najgłębszym powiązaniu natury i osoby.71

Evangelium vitae
Chrześcijańskie orędzie o życiu
Wobec niezliczonych i poważnych niebezpieczeństw, jakie zagrażają życiu we współczesnym świecie, czujemy się jakby przygnieceni poczuciem bezsilności: wydaje się, że dobro nigdy nie znajdzie
dość sił, aby pokonać zło!
W obliczu takiej właśnie sytuacji Lud Boży, a w nim każdy wierzący, zostaje powołany, aby z pokorą i odwagą wyznać swą wiarę
w Jezusa Chrystusa, „Słowo życia” (por. 1 J 1, 1). Ewangelia życia
nie jest jedynie refleksją, choćby oryginalną i głęboką, nad ludzkim
życiem; nie jest też wyłącznie przykazaniem, które ma uwrażliwiać
sumienia i wywołać głębokie przemiany społeczne; tym bardziej
też nie jest złudną obietnicą lepszej przyszłości. Ewangelia życia
71
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jest rzeczywistością konkretną i osobową, gdyż polega na głoszeniu
osoby samego Jezusa. Zwracając się do apostoła Tomasza, a za jego
pośrednictwem do każdego człowieka, Jezus tak mówi o sobie: „Ja
jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6). Tak samo określa swoją
tożsamość w rozmowie z Martą, siostrą Łazarza: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł,
żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”
(J 11, 25-26). Jezus jest Synem, który odwiecznie otrzymuje życie
od Ojca (por. J 5, 26) i który przyszedł do ludzi, aby dać im udział
w tym darze: „Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały
je w obfitości” (J 10, 10).
Tak więc słowa, czyny i sama osoba Jezusa dają człowiekowi
możliwość „poznania” pełnej prawdy o wartości życia ludzkiego;
z tego „źródła” czerpie on zwłaszcza zdolność doskonałego „czynienia” tej prawdy (por. J 3, 21), to znaczy przyjęcia i pełnej realizacji
obowiązku miłowania ludzkiego życia i służenia mu, bronienia go
i wspomagania.
(…) Chrystus „przez całą swoją obecność i okazanie się przez
słowa i czyny, przez znaki i cuda, zwłaszcza zaś przez śmierć swoją
i pełne chwały zmartwychwstanie, a wreszcie przez zesłanie Ducha
Prawdy, objawienie doprowadził do końca i do doskonałości oraz
świadectwem Bożym potwierdza, że Bóg jest z nami, by nas z mroków grzechu i śmierci wybawić i wskrzesić do życia wiecznego”.72
Ze spojrzeniem utkwionym w Chrystusie Panu pragniemy zatem raz jeszcze usłyszeć od Niego „słowa Boże” (J 3, 34) i rozważyć
Ewangelię życia. Najgłębszy i najpierwotniejszy sens tego rozważania
orędzia objawionego o życiu ludzkim został wyrażony przez apostoła
Jana, który tak pisze na początku swego Pierwszego Listu: „[To wam
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oznajmiamy], co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia,
co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce — bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o czym
świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam
zostało objawione — oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli,
abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami” (1, 1-3).
W Jezusie, „Słowie życia”, zostaje nam tedy zapowiedziane
i udzielone życie Boże i wieczne. Dzięki temu objawieniu i temu
obdarowaniu fizyczne i duchowe życie człowieka, także w swoim
stadium ziemskim, zyskuje pełną wartość i znaczenie: życie Boże
i wieczne jest bowiem celem, do którego zmierza i jest powołany
człowiek żyjący w tym świecie. Tak więc Ewangelia życia zawiera w sobie to wszystko, co ludzkie doświadczenie i rozum mówią
o wartości życia człowieka, przejmuje to, wywyższa i dopełnia.73
Życie jest zawsze dobrem
Także w życiu samego Jezusa, od początku do końca, spotykamy
się z tą szczególną „dialektyką” między doświadczeniem kruchości ludzkiego życia a potwierdzeniem jego wartości. Życie Jezusa
jest bowiem naznaczone nietrwałością już od chwili Jego narodzin.
Zostaje On co prawda przyjęty przez sprawiedliwych, którzy przyłączają się do ochoczego i radosnego „tak” Maryi (por. Łk 1, 38).
Lecz zaraz jest także odrzucony przez świat, który jest Mu wrogi
i poszukuje Dziecięcia, „aby Je zgładzić” (Mt 2, 13) albo okazuje
obojętność i brak zainteresowania wobec dokonującej się tajemnicy
tego życia, które przychodzi na świat: „nie było dla nich miejsca
w gospodzie” (Łk 2, 7). Właśnie dzięki temu kontrastowi między
73
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zagrożeniami i niepewnością z jednej strony, a mocą daru Bożego z drugiej, jaśnieje szczególnym blaskiem chwała promieniująca
z nazaretańskiego domu i betlejemskiej stajni: to rodzące się życie
jest zbawieniem dla całej ludzkości (por. Łk 2, 11).
Jezus przyjmuje w pełni sprzeczności i całe ryzyko, jakie niesie
życie: „będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem
swoim ubogacić” (2 Kor 8, 9). Ubóstwo, o którym mówi Paweł,
nie jest tylko ogołoceniem się z Boskich przywilejów, ale pełnym
uczestnictwem w uniżeniu i nietrwałości ludzkiego życia (por. Flp
2, 6-7). Jezus doświadcza tego ubóstwa przez całe swoje życie, aż do
kulminacyjnego momentu śmierci na krzyżu: „uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci — i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię
ponad wszelkie imię” (Flp 2, 8-9). Właśnie przez swoją śmierć Jezus
objawia całą wielkość i wartość życia, jako że Jego ofiara na krzyżu
staje się źródłem nowego życia dla wszystkich ludzi (por. J 12, 32).
W tym pielgrzymowaniu wśród sprzeczności, a nawet w obliczu
utraty życia, Jezus kieruje się przeświadczeniem, że jest ono w ręku
Ojca. Dlatego na krzyżu może powiedzieć: „Ojcze, w Twoje ręce
powierzam ducha mojego” (Łk 23, 46) — to znaczy moje życie.
Prawdziwie wielka jest wartość ludzkiego życia, skoro Syn Boży
przyjął je i uczynił miejscem, w którym dokonuje się zbawienie całej ludzkości!74
(…) najgłębszym wymiarem Bożego przykazania, chroniącego
życie człowieka, jest wymóg okazywania czci i miłości każdej osobie
i jej życiu. Takie pouczenie kieruje do chrześcijan Rzymu apostoł
Paweł, nawiązując do słów Jezusa (por. Mt 19, 17-18): „Albowiem
przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj,
74
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i wszystkie inne — streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego
swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto
miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa” (Rz 13, 9-10).75 (…)
Pewien udział człowieka w panowaniu Boga ujawnia się także
w szczególnej odpowiedzialności, jaka została mu powierzona w odniesieniu do życia prawdziwie ludzkiego. Najwznioślejszym przejawem
tej odpowiedzialności jest przekazywanie życia przez akt zrodzenia,
dokonany przez mężczyznę i kobietę w małżeństwie, jak przypomina nam Sobór Watykański II: „Bóg sam to powiedział: «Nie jest
dobrze człowiekowi być samemu» (Rdz 2, 18), i «uczynił człowieka
od początku jako mężczyznę i niewiastę» (Mt 19, 14), chcąc dać mu
pewne specjalne uczestnictwo w swoim własnym dziele stwórczym,
pobłogosławił mężczyźnie i kobiecie mówiąc: «bądźcie płodni i rozmnażajcie się» (Rdz 1, 28)”.
Mówiąc o „pewnym specjalnym uczestnictwie” mężczyzny
i kobiety w „stwórczym dziele” Boga, Sobór pragnie podkreślić,
że zrodzenie dziecka jest wydarzeniem głęboko ludzkim i wysoce
religijnym, gdyż angażuje małżonków, tworzących „jedno ciało”
(por. Rdz 2, 24), a zarazem Boga samego, który jest obecny. Jak
napisałem w Liście do Rodzin, „gdy z małżeńskiej jedności dwojga
rodzi się nowy człowiek, to przynosi on z sobą na świat szczególny obraz i podobieństwo Boga samego: w biologię rodzenia wpisana
jest genealogia osoby. Jeśli mówimy, że małżonkowie jako rodzice są
współpracownikami Boga-Stwórcy w poczęciu i zrodzeniu nowego
człowieka, to sformułowaniem tym nie wskazujemy tylko na prawa
biologii, ale na to, że w ludzkim rodzicielstwie sam Bóg jest obecny
— obecny w inny jeszcze sposób niż to ma miejsce w każdym innym rodzeniu w świecie widzialnym, «na ziemi». Przecież od Niego
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tylko może pochodzić «obraz i podobieństwo», które jest właściwe
istocie ludzkiej, tak jak przy stworzeniu. Rodzenie jest kontynuacją
stworzenia”.76
Godność dziecka jeszcze nienarodzonego
Ocena moralna przerywania ciąży dotyczy także nowych form
zabiegów dokonywanych na embrionach ludzkich, które chociaż zmierzają do celów z natury swojej godziwych, prowadzą nieuchronnie
do zabicia embrionów. Odnosi się to do eksperymentów na embrionach, coraz powszechniej dokonywanych w ramach badań biomedycznych i dopuszczanych przez prawo niektórych państw. Choć
„należy uznać za dopuszczalne zabiegi dokonywane na embrionie
ludzkim, pod warunkiem że uszanują życie i integralność embrionu, nie narażając go na ryzyko nieproporcjonalnie wielkie, ale są
podejmowane w celu leczenia, poprawy jego stanu zdrowia lub dla
ratowania zagrożonego życia”, trzeba zarazem stwierdzić, że wykorzystywanie embrionów i płodów ludzkich jako przedmiotu eksperymentów jest przestępstwem przeciw ich godności istot ludzkich,
które mają prawo do takiego samego szacunku jak dziecko już narodzone i jak każdy człowiek.
Na takie samo potępienie moralne zasługuje także praktyka
wykorzystywania embrionów i płodów ludzkich jeszcze żywych
— czasem wyprodukowanych „specjalnie w tym celu w drodze zapłodnienia” w probówce — już to jako „materiału biologicznego”
do wykorzystania, już to jako źródła organów albo tkanek do przeszczepów, służących leczeniu niektórych chorób. W rzeczywistości
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zabójstwo niewinnych istot ludzkich, nawet gdy przynosi korzyść
innym, jest aktem absolutnie niedopuszczalnym.
Należy zwrócić specjalną uwagę na ocenę moralną prenatalnych
technik diagnostycznych, które pozwalają na wczesne wykrycie ewentualnych anomalii w organizmie jeszcze nie narodzonego dziecka.
W istocie ze względu na złożoność tych technik ich ocena winna być
dokładniejsza i bardziej określona. Są one moralnie godziwe, gdy
nie stwarzają nadmiernych zagrożeń dla dziecka i dla matki i gdy
stosowane są po to, by umożliwić wczesne leczenie lub też by dopomóc w spokojnym i świadomym przyjęciu mającego się narodzić
dziecka. Zważywszy jednak, że możliwości leczenia przed narodzeniem są jeszcze dziś ograniczone, nierzadko zdarza się, że techniki
te służą mentalności eugenicznej, która dopuszcza selektywne przerywanie ciąży, aby zapobiegać narodzinom dzieci dotkniętych przez
różnego rodzaju anomalie. Tego rodzaju mentalność jest haniebna
i w najwyższym stopniu naganna, ponieważ rości sobie prawo do
mierzenia wartości ludzkiego życia wyłącznie według kryteriów
„normalności” i zdrowia fizycznego, otwierając tym samym drogę
do uprawomocnienia także dzieciobójstwa i eutanazji.
W rzeczywistości jednak właśnie odwaga i radość, z jaką idą
przez życie liczni nasi bracia dotknięci poważnymi upośledzeniami,
jeśli zaznają akceptacji i miłości z naszej strony, stanowi niezwykle wymowne świadectwo autentycznych wartości, które kształtują
życie i sprawiają, że nawet w trudnych warunkach jest ono cenne
samo w sobie i dla innych. Kościół stoi u boku tych małżonków,
którzy z wielkim niepokojem i bólem godzą się przyjąć dzieci dotknięte poważnymi upośledzeniami, jest też wdzięczny tym wszystkim rodzinom, które przez adopcję przyjmują dzieci porzucone
przez rodziców z powodu kalectwa lub choroby.
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Głosić ewangelię życia
Aby być naprawdę ludem służącym życiu, musimy konsekwentnie i odważnie głosić te prawdy już na pierwszym etapie ewangelizacji, a następnie w katechezie i różnych formach przepowiadania,
w dialogu osobowym i we wszelkich działaniach wychowawczych.
Wychowawcy, nauczyciele, katecheci i teolodzy winni podkreślać
racje antropologiczne, które uzasadniają i umacniają szacunek dla
każdego życia ludzkiego. W ten sposób ukażemy w pełnym blasku pierwotną nowość Ewangelii życia i pomożemy wszystkim odkryć, także w świetle rozumu i doświadczenia, że chrześcijańskie
orędzie ukazuje pełnię prawdy o człowieku oraz o sensie jego bytu
i istnienia; odkryjemy cenne możliwości spotkania i dialogu także
z niewierzącymi i wszyscy razem będziemy kształtować nową kulturę życia. (…)
Szczególną uwagę winniśmy poświęcić trosce o to, aby na uczelniach teologicznych, w seminariach i w różnych instytucjach katolickich głoszono, wyjaśniano i pogłębiano znajomość zdrowej
nauki. Niech usłyszą słowa Pawłowego wezwania teolodzy, pasterze
i wszyscy inni, którzy zajmują się nauczaniem, katechezą i formacją
sumień: świadomi swoich zadań, niech wystrzegają się poważnego
wykroczenia, jakim jest zdrada prawdy i własnej misji przez głoszenie osobistych poglądów sprzecznych z Ewangelią życia, wiernie
przedstawioną na nowo i interpretowaną przez Magisterium.
Głosząc tę Ewangelię nie powinniśmy się lękać sprzeciwów i niepopularności, ale odrzucać wszelkie kompromisy i dwuznaczności, które upodobniłyby nas do tego świata (por. Rz 12, 2). Mamy
być w świecie, ale nie ze świata (por. J 15, 19; 17, 16), czerpiąc moc
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z Chrystusa, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie zwyciężył świat (por. J 16, 33).77 (…)
Rodzina jako „sanktuarium życia”
W łonie „ludu życia i dla życia” najważniejsza odpowiedzialność
spoczywa na rodzinie: odpowiedzialność ta wypływa z samej natury
rodziny — jako wspólnoty życia i miłości, opartej na małżeństwie
— i z jej misji „strzeżenia, objawiania i przekazywania miłości”.
Mowa tu o miłości samego Boga, którego współpracownikami
i w pewnym sensie rzecznikami stają się rodzice, gdy przekazują
życie i wychowują je zgodnie z Jego ojcowskim zamysłem. Jest to
zatem miłość, która staje się bezinteresownym darem, przyjęciem
i ofiarowaniem: w rodzinie każdy spotyka się z akceptacją, szacunkiem i czcią, ponieważ jest osobą, jeżeli zaś ktoś bardziej potrzebuje
pomocy, zostaje otoczony tym czujniejszą i troskliwszą opieką.
Rodzina jest powołana, aby spełniać swoje zadania w ciągu całego życia swoich członków, od narodzin do śmierci. Jest prawdziwym „sanktuarium życia (…) miejscem, w którym życie, dar Boga,
może w sposób właściwy być przyjęte i chronione przed licznymi atakami, na które jest ono wystawione, może też rozwijać się
zgodnie z wymogami prawdziwego ludzkiego wzrostu”. Dlatego
rodzina odgrywa decydującą i niezastąpioną rolę w kształtowaniu
kultury życia.
Jako Kościół domowy rodzina jest powołana do głoszenia, wysławiania i służenia Ewangelii życia. Jest to zadanie przede wszystkim
małżonków, którzy są wezwani, aby być przekazicielami życia na
podstawie nieustannie odnawianej świadomości sensu rodzicielstwa,
77
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pojmowanego jako doniosłe wydarzenie, ukazujące, że życie ludzkie
jest darem, który przyjmujemy po to, aby go ponownie ofiarować. Rodząc nowe życie, rodzice przekonują się, że dziecko, „choć jest owocem ich wzajemnego daru miłości, jest zarazem darem dla obojga
— darem, który wypływa z daru”.
Rodzina spełnia swoją misję głoszenia Ewangelii życia przede
wszystkim przez wychowanie dzieci. Przez słowo i przykład, przez
codzienne kontakty i decyzje, przez konkretne gesty i znaki rodzice
uczą swoje dzieci autentycznej wolności, która się urzeczywistnia
przez bezinteresowny dar z siebie, i rozwijają w nich szacunek dla
innych, poczucie sprawiedliwości, postawę serdecznej akceptacji
innych, dialogu, wielkodusznej służby i solidarności oraz wszelkie
inne wartości, które pomagają przyjmować życie jako dar. Praca wychowawcza chrześcijańskich rodziców powinna służyć rozwojowi
wiary dzieci i pomagać im w spełnianiu powołania, które otrzymały od Boga. W ramach swojej misji wychowawczej rodzice powinni nauczyć dzieci, słowem i świadectwem, jaki jest prawdziwy sens
cierpienia i śmierci: zdołają to uczynić, jeśli sami będą dostrzegać
wszelkie przejawy cierpienia wokół siebie, a bardziej jeszcze, jeśli
będą umieli okazać serdeczność, opiekuńczość oraz współczucie
chorym i osobom starszym we własnej rodzinie.78
Ponadto rodzina wysławia Ewangelię życia przez codzienną modlitwę osobistą i rodzinną: chwali w niej Boga i dziękuje Mu za dar
życia, prosi o światło i moc, aby stawiać czoło trudnościom i cierpieniom, nigdy nie tracąc nadziei. Jednakże sposobem wysławiania,
które nadaje sens wszelkim innym formom modlitwy i kultu jest
ten, który się wyraża w codziennym życiu rodziny, gdy jego treść
stanowi miłość i ofiara.
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W ten sposób wysławianie przekształca się w służbę Ewangelii
życia, której wyrazem jest solidarność, doświadczana wewnątrz i na
zewnątrz rodziny jako czujna i serdeczna troska, a okazywana przez
drobne i skromne gesty każdego dnia. Szczególnie wymownym znakiem solidarności między rodzinami jest adopcja lub wzięcie pod opiekę dzieci porzuconych przez rodziców czy też żyjących w trudnych
warunkach. Niezależnie od związków ciała i krwi, prawdziwa miłość
ojcowska i macierzyńska gotowa jest przyjąć także dzieci pochodzące
z innych rodzin, obdarzając je tym wszystkim, co jest im potrzebne
do życia i pełnego rozwoju. Wśród różnych form adopcji warto zalecić także adopcję na odległość, bardziej wskazaną w przypadkach, gdy
jedynym powodem porzucenia dziecka jest głębokie ubóstwo jego
rodziny. Ten typ adopcji pozwala bowiem zapewnić rodzicom niezbędną pomoc, aby mogli utrzymać i wychować własne dzieci, a nie
łączy się z koniecznością wyrwania ich z naturalnego środowiska.
Solidarność, rozumiana jako „mocna i trwała wola angażowania się na rzecz dobra wspólnego”, musi się urzeczywistniać także poprzez różne formy udziału w życiu społecznym i politycznym.
Tak więc służba Ewangelii życia polega również na tym, że rodziny,
głównie przez zrzeszanie się w odpowiednich organizacjach, starają
się tak oddziaływać na prawodawstwo i na instytucje państwowe,
aby w żaden sposób nie naruszały one prawa do życia od poczęcia
do naturalnej śmierci, ale chroniły je i umacniały.79
Szczególne miejsce należy przyznać ludziom starszym. Podczas
gdy w niektórych kulturach osoba w podeszłym wieku pozostaje włączona w życie rodzinne i odgrywa w nim czynną i ważną rolę, w innych kulturach człowiek stary jest postrzegany jako
79

110

EV 93

bezużyteczny ciężar i bywa pozostawiany samemu sobie: w takim
kontekście łatwo może się zrodzić pokusa zastosowania eutanazji.
Spychanie ludzi starych na margines albo wręcz ich odrzucanie jest niedopuszczalne. Ich obecność w rodzinie, a przynajmniej
utrzymanie ścisłego kontaktu z nimi, gdyby ze względu na ciasnotę
mieszkaniową lub z innych przyczyn ta obecność nie była możliwa,
ma fundamentalne znaczenie w kształtowaniu klimatu wzajemnej
wymiany i wzbogacającego dialogu między różnymi pokoleniami.
Konieczne jest zatem zachowanie swoistej „umowy” między pokoleniami — lub jej przywrócenie, jeżeli została zarzucona — na
mocy której rodzice w podeszłym wieku, bliscy już kresu swojej wędrówki, mogą oczekiwać od dzieci opieki i solidarności, jaką sami
okazali dzieciom na początku ich życia: wymaga tego posłuszeństwo Bożemu przykazaniu o oddawaniu czci należnej ojcu i matce
(por. Wj 20, 12; Kpł 19, 3). Ale to nie wszystko. Człowiek stary jest
nie tylko „przedmiotem” troski, opieki i służby. On sam może także
wnieść cenny wkład w Ewangelię życia. Może i powinien wykorzystywać bogate doświadczenie, jakie zdobył w ciągu lat swego życia,
aby przekazywać mądrość, świadczyć o nadziei i miłości.
Chociaż prawdą jest, że „przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”, trzeba przyznać, że w dzisiejszych warunkach społecznych,
ekonomicznych i kulturowych zadania rodziny w służbie życia
stają się często trudniejsze i bardziej uciążliwe. Aby rodzina mogła wypełnić swoje powołanie jako „sanktuarium życia” i komórka
społeczeństwa, które miłuje i przyjmuje życie, należy koniecznie
i pilnie zapewnić jej pomoc i oparcie. Społeczeństwo i państwo powinny udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy, także ekonomicznej,
aby rodziny mogły rozwiązywać swoje problemy w sposób bardziej ludzki. Ze swej strony Kościół winien niestrudzenie rozwijać
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duszpasterstwo rodzin zdolne pobudzić każdą rodzinę do odkrycia i przeżywania z radością i odwagą misji wyznaczonej jej przez
Ewangelię życia.80
Potrzeba głębokiej odnowy kultury
„Postępujcie jak dzieci światłości! (…) Badajcie, co jest miłe
Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności” (Ef
5, 8. 10-11). We współczesnym kontekście społecznym, naznaczonym przez dramatyczną walkę między „kulturą życia” a „kulturą
śmierci”, należy wykształcić w sobie silny zmysł krytyczny, pozwalający na rozeznanie prawdziwych wartości i autentycznych potrzeb.
Potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia.
Wszyscy razem musimy budować nową kulturę życia: nową, to znaczy zdolną podejmować i rozwiązywać istniejące dziś, a dawniej
nieznane problemy związane z ludzkim życiem; nową, to znaczy
bardziej zdecydowanie i czynnie przyjętą przez wszystkich chrześcijan; nową, to znaczy zdolną pobudzić do poważnej i śmiałej konfrontacji kulturowej z wszystkimi. Nagląca potrzeba tej odnowy
kultury wynika z sytuacji dziejowej, w jakiej obecnie żyjemy, ale
przede wszystkim jest zakorzeniona w samej misji ewangelizacyjnej, powierzonej Kościołowi. Ewangelia bowiem zmierza do „przemienienia od wewnątrz i odnowienia ludzkości”123; jest jak zaczyn,
który zakwasza całe ciasto (por. Mt 13, 33) i dlatego ma przenikać
wszystkie kultury i ożywiać je od wewnątrz124, aby wyrażały całą
prawdę o człowieku i o jego życiu.
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Należy rozpocząć od odnowy kultury życia wewnątrz samych wspólnot chrześcijańskich. Zbyt często ludzie wierzący, nawet ci, którzy
uczestniczą czynnie w życiu Kościoła, ulegają tendencji do odrywania wiary chrześcijańskiej od jej wymogów etycznych dotyczących
życia, co prowadzi do subiektywizmu moralnego i do pewnych niedopuszczalnych zachowań. Musimy zatem z całą jasnością i odwagą
postawić sobie pytanie, jaka kultura życia jest dziś rozpowszechniona wśród poszczególnych chrześcijan, rodzin, stowarzyszeń i wspólnot w naszych diecezjach. Równie jasno i zdecydowanie musimy
określić działania, jakie mamy podjąć, aby służyć życiu w świetle
pełnej prawdy o nim. Jednocześnie powinniśmy rozwijać poważny
i głęboki dialog z wszystkimi, także z niewierzącymi, na temat podstawowych problemów ludzkiego życia i prowadzić go w ośrodkach
twórczości intelektualnej, w różnych środowiskach zawodowych
oraz tam, gdzie przebiega codzienne życie każdego z nas.81
Pierwszym i podstawowym krokiem w kierunku tej odnowy
kultury jest kształtowanie i uwrażliwianie sumienia na niewymierną
i nienaruszalną wartość każdego ludzkiego życia. Sprawą najwyższej
wagi jest ponowne odkrycie nierozerwalnej więzi między życiem a wolnością. Są to dobra nierozdzielne: naruszenie jednego z nich prowadzi do naruszenia także drugiego. Nie ma prawdziwej wolności
tam, gdzie nie przyjmuje się i nie miłuje życia; pełnia życia jest możliwa tylko w wolności. Obydwie te rzeczywistości mają też wspólny
aspekt, wrodzony i szczególny, który łączy je nierozerwalnie: powołanie do miłości. Ta miłość, pojmowana jako bezinteresowny dar
z siebie, stanowi najprawdziwszy sens życia i wolności człowieka.
Równie decydujące znaczenie dla formacji sumienia ma ponowne odkrycie konstytutywnej więzi łączącej wolność z prawdą.
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Jak już wielokrotnie stwierdzałem, oderwanie wolności od obiektywnej prawdy uniemożliwia oparcie praw człowieka na solidnej
bazie racjonalnej i stwarza sytuację, w której w społeczeństwie
może zapanować anarchiczna samowola jednostek albo zabójczy
totalitaryzm władzy.
Jest zatem konieczne, aby człowiek uznał swoją pierwotną i niezaprzeczalną kondycję stworzenia, które otrzymuje od Boga istnienie i życie jako dar i zadanie: tylko akceptując tę przyrodzoną
zależność swego bytu, człowiek może realizować w pełni swoje życie
i wolność, a zarazem szanować dogłębnie życie i wolność każdej
innej osoby. Tutaj przede wszystkim ujawnia się, że „osią każdej
kultury jest postawa człowieka wobec największej tajemnicy: tajemnicy Boga”. Kiedy odrzuca się Boga i żyje tak, jakby On nie istniał,
albo nie szanuje się jego przykazań, łatwo odrzuca się lub podważa
godność ludzkiej osoby i nienaruszalność jej życia.82
Z formacją sumienia łączy się ściśle praca wychowawcza, która
pomaga człowiekowi stawać się coraz bardziej człowiekiem, wprowadza go coraz głębiej w prawdę, kształtuje w nim coraz większy szacunek dla życia, wychowuje go do prawidłowych relacji
międzyosobowych.
Należy zwłaszcza wpajać szacunek dla wartości życia, i to poczynając od samych jego korzeni. Złudne jest przekonanie, że można budować prawdziwą kulturę ludzkiego życia, nie pomagając
młodym w pojmowaniu i przeżywaniu płciowości, miłości i życia
zgodnie z ich prawdziwym znaczeniem i w ich ścisłej współzależności. Płciowość jest bogactwem całego człowieka, „ujawniającym
swe głębokie znaczenie w doprowadzeniu osoby do złożenia daru
z siebie w miłości”. Banalizacja płciowości jest jednym z głównych
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czynników, które stoją u początków pogardy dla rodzącego się życia: tylko prawdziwa miłość umie strzec życia. Nie można zatem
uchylać się od obowiązku zapewnienia — przede wszystkim młodszej i starszej młodzieży — autentycznego wychowania do płciowości
i miłości, formacji zawierającej wychowanie do czystości jako cnoty,
która sprzyja osiągnięciu osobowej dojrzałości i uzdalnia do poszanowania „oblubieńczego” znaczenia ciała.
Dzieło wychowania do życia obejmuje formację małżonków do
odpowiedzialnego rodzicielstwa. Wymaga ona, zgodnie ze swym
prawdziwym znaczeniem, aby małżonkowie byli posłuszni wezwaniu Bożemu i działali jako wierni wyraziciele Jego zamysłu: ma to
miejsce wówczas, gdy decydują się wielkodusznie otworzyć rodzinę
na nowe życie i zachowują postawę służby życiu nawet wtedy, gdy
z poważnych przyczyn i zgodnie z prawem moralnym postanawiają
unikać tymczasowo lub na czas nieokreślony nowych narodzin. Prawo moralne zobowiązuje ich w każdym przypadku do panowania
nad skłonnościami instynktu i namiętnościami oraz do szanowania
praw biologicznych wpisanych w ich osoby. Właśnie taki szacunek
uprawnia, w duchu służby odpowiedzialnemu rodzicielstwu, do
stosowania naturalnych metod regulacji płodności: są one coraz bardziej precyzyjne z naukowego punktu widzenia i stwarzają konkretne możliwości podejmowania decyzji zgodnych z wartościami
moralnymi. Rzetelna ocena rezultatów osiągniętych na tym polu
powinna usunąć uprzedzenia, nadal zbyt rozpowszechnione, i przekonać małżonków oraz pracowników służb medycznych i społecznych o potrzebie właściwej formacji w tej dziedzinie. Kościół jest
wdzięczny tym, którzy za cenę osobistych wyrzeczeń i ofiar, często
nie docenianych, zajmują się poszukiwaniem i upowszechnianiem
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tego rodzaju metod, troszcząc się tym samym o wychowanie do
wartości, które stanowią ich podłoże.
W pracy wychowawczej nie można też pomijać refleksji nad cierpieniem i śmiercią. W rzeczywistości bowiem każdy człowiek ich
doświadcza i daremne jest, a ponadto błędne, przemilczać je czy też
usuwać z pola uwagi. Należy raczej dopomóc każdemu w dostrzeżeniu ich głębokiej tajemnicy, ukrytej w tej konkretnej i trudnej
rzeczywistości. Także ból i cierpienie mają sens i wartość, gdy się
je przeżywa w ścisłej więzi z miłością, którą się otrzymuje i ofiarowuje. W tej perspektywie pragnąłem, by co roku był obchodzony
Światowy Dzień Chorego, aby podkreślić „zbawczy charakter ofiary
cierpienia, które przeżywane z Chrystusem, należy do samej istoty
Odkupienia”. Zresztą nawet śmierć jest czymś całkowicie innym
niż doświadczenie beznadziejności: jest bramą istnienia otwartą na
wieczność, a dla przeżywających ją w Chrystusie uczestnictwem
w Jego tajemnicy śmierci i zmartwychwstania.83
Reasumując możemy powiedzieć, że postulowana tu odnowa
kultury wymaga od wszystkich odważnego przyjęcia nowego stylu
życia, którego wyrazem jest opieranie konkretnych decyzji — na
płaszczyźnie osobistej, rodzinnej, społecznej i międzynarodowej —
na właściwej skali wartości: na prymacie „być” nad „mieć” i osoby nad
rzeczą. Ten odnowiony styl życia domaga się także zmiany postawy
— z obojętności na zainteresowanie drugim człowiekiem oraz z odrzucenia go na akceptację: inni ludzie nie są konkurentami, przed
którymi trzeba się bronić, ale braćmi i siostrami, zasługującymi na
solidarność i na miłość; wzbogacają nas samą swoją obecnością.
Nikt nie powinien czuć się wyłączony z tej mobilizacji na rzecz
nowej kultury życia: wszyscy mają do odegrania ważną rolę. Obok
83
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rodziny szczególnie doniosłe zadanie spełniają nauczyciele i wychowawcy. W dużej mierze od nich zależy, czy młodzi, wychowani do
prawdziwej wolności, będą umieli zachować w sobie i szerzyć wokół
siebie autentyczne ideały życia oraz kształtować w sobie postawę szacunku i służby wobec każdej osoby, w rodzinie i społeczeństwie. (…)
Wielka i poważna odpowiedzialność spoczywa na pracownikach
środków przekazu: mają oni troszczyć się o to, aby treści przekazywane w sposób tak skuteczny służyły kulturze życia. Winni zatem
ukazywać wzniosłe i szlachetne przykłady życia i poświęcać uwagę
pozytywnym, a czasem wręcz heroicznym świadectwom ludzkiej
miłości; z wielkim szacunkiem mówić o wartościach płciowości
i miłości, nie akcentując tego, co oszpeca i poniża ludzką godność.
Interpretując rzeczywistość, powinni unikać podkreślania tego,
co może budzić lub podsycać uczucia czy postawy obojętności
i pogardy wobec życia lub skłaniać do odrzucenia go. Przestrzegając skrupulatnie zasady wierności prawdzie, mają łączyć w jedną całość wolność informacji, szacunek dla każdej osoby i głęboki
zmysł człowieczeństwa.84
W dziele kształtowania nowej kultury sprzyjającej życiu, kobiety
mają do odegrania rolę wyjątkową, a może i decydującą, w sferze
myśli i działania: mają stawać się promotorkami „nowego feminizmu”, który nie ulega pokusie naśladowania modeli „maskulinizmu”, ale umie rozpoznać i wyrazić autentyczny geniusz kobiecy we
wszystkich przejawach życia społecznego, działając na rzecz przezwyciężania wszelkich form dyskryminacji, przemocy i wyzysku.
Przypominając słowa końcowego orędzia Soboru Watykańskiego II i ja zwracam się do kobiet z naglącym wezwaniem: „Pojednajcie ludzi z życiem”. Jesteście powołane, aby dawać świadectwo
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prawdziwej miłości — tego daru z siebie i tego przyjęcia drugiego
człowieka, które dokonują się w sposób szczególny we wspólnocie
małżeńskiej, ale które muszą stanowić istotę każdej innej więzi między osobami. Doświadczenie macierzyństwa wyostrza w was wrażliwość na bliźniego, ale zarazem obarcza was wyjątkowym zadaniem:
„macierzyństwo zawiera w sobie szczególne obcowanie z tajemnicą
życia, które dojrzewa w łonie kobiety. (…) Ten jedyny sposób obcowania z nowym kształtującym się człowiekiem stwarza z kolei takie
odniesienie do człowieka — nie tylko do własnego dziecka, ale do
człowieka w ogóle — które głęboko charakteryzuje całą osobowość
kobiety”. Matka bowiem przyjmuje i nosi w sobie innego człowieka,
pozwala mu wzrastać i czyni mu miejsce w swoim wnętrzu, szanując go w jego inności. Dzięki temu kobieta pojmuje i uczy innych,
że ludzkie relacje są autentyczne, jeśli się otwierają na przyjęcie drugiej osoby, akceptowanej i kochanej ze względu na godność, którą
nadaje jej sam fakt bycia osobą, a nie inne czynniki, jak na przykład
przydatność, siła, inteligencja, uroda, zdrowie. Taki jest najważniejszy wkład, jakiego Kościół i ludzkość oczekują od kobiet. Stanowi
on nieodzowną przesłankę prawdziwej odnowy kultury.85 (…)
Ewangelia życia jest przeznaczona dla całej ludzkiej społeczności.
Działać na rzecz życia znaczy przyczyniać się do odnowy społeczeństwa przez budowanie wspólnego dobra. Nie można bowiem budować wspólnego dobra, jeśli się nie uznaje i nie chroni prawa do
życia, na którym się opierają i z którego wynikają wszystkie inne
niezbywalne prawa człowieka. Nie może też mieć solidnych podstaw społeczeństwo, które — choć opowiada się za wartościami
takimi jak godność osoby, sprawiedliwość i pokój — zaprzecza radykalnie samemu sobie, przyjmując i tolerując najrozmaitsze formy
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poniżania i naruszania życia ludzkiego, zwłaszcza życia ludzi słabych i zepchniętych na margines. Tylko szacunek dla życia może
stanowić fundament i gwarancję najcenniejszych i najpotrzebniejszych dla społeczeństwa wartości, takich jak demokracja i pokój.
Nie może bowiem istnieć prawdziwa demokracja, jeżeli nie uznaje się godności każdego człowieka i nie szanuje jego praw.
Nie może istnieć prawdziwy pokój, jeśli się nie bierze w obronę
i nie popiera życia, jak przypomniał papież Paweł VI: „Każde przestępstwo przeciw życiu jest zamachem na pokój, zwłaszcza wówczas, gdy wypacza obyczaj narodu (…); natomiast tam, gdzie prawa
człowieka są naprawdę szanowane, publicznie uznawane i chronione, społeczeństwo żyje i rozwija się w radosnej atmosferze pokoju”86
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