
Jerzy Szyran OFMConv 

 

Miłość płodna – miłość ludzka 
 

„Posłaniec św. Antoniego z Padwy” 12(2007) nr 3, s.20-21. 

 
     Małżeństwo stanowi naturalne środowisko, w którym małżonkowie (por. Rdz 
1,28), podejmują działania zmierzające do zaktualizowania tego daru I poczęcia 
nowego życia.  
     Współczesny świat ze swoimi technikami instrumentalizacji i dehumanizacji 
ludzkiego życia, próbuje za wszelką cenę zawładnąć także tą dziedziną ludzkiej 
egzystencji i zostawić na niej swoje trwałe piętno. 
    W rozumieniu katolickiej etyki seksualnej, akt małżeński winien znamionować 
się dwoma istotnymi dla jego ludzkiego wymiaru cechami: akt małżeński 
powinien być wyrazem miłości – dar osoby dla osoby oraz powinien być otwarty 
na płodność. 
 
Prokreacyjny wymiar miłości 
      Małżonkowie podejmując współżycie seksualne muszą zdawać sobie 
sprawę, iż każdy akt małżeński ma dwa oblicza grzeszne i czyste. W akcie tym 
dokonuje się tajemnicze zespolenie ciał, które wielbią swoją jedność w miłości. 
Miłość zaś, jako przymiot Boga, dany człowiekowi w darze zdolności kochania i 
bycia dla drugiego, równego w godności osobowego „ty”, jest swoistym znakiem 
obecności Stwórcy w jedności ciał męża i żony (por. Tb 8, 1-8). Miłość erotyczna 
zatem musi prowadzić małżonków ku jedności i stanowić znak płodności, która 
wyraża się tętniącym w świadomości wołaniem: „mogę być ojcem”, „mogę być 
matką”. Świadomość ta stawia Boga jako właściwego dawcę życia i pierwszą 
przyczynę istnienia człowieka (por. HV, 9). W akcie małżeńskim mąż i żona 
tworząc komunię osób w miłości, stają się współpracownikami Boga w dziele 
stwórczym nowego życia. Ich wzajemna miłość jest źródłem ożywczej siły i 
zaproszeniem Boga do wypowiedzenia stwórczego „uczyńmy” (por. Rdz 1,26) 
kolejnego człowieka. 
     Miłość jest zawsze otwarta na nowe życie, gdyż tylko z miłości człowiek jest 
zdolny do dawania siebie drugiemu w darze, którego widzialnym znakiem jest 
nowa osoba – dziecko. 
 
Etyczne aspekty ludzkiej płodności 
     Rozwijająca się medycyna i współczesne technologie niosą światu postęp i 
ogromne możliwości działania na różnych polach nauki. Nie zawsze jednak 
wiedza idzie w parze z zasadami moralności.  
     Współczesna medycyna zna wiele technik wspomagania ludzkiej płodności 
(in vitro, sztuczna inseminacja, metoda Gift). Żadna jednak z tych metod nie jest 
zgodna z nauczaniem Kościoła katolickiego o godności przekazywania ludzkiego 
życia. 
     W pierwszym rzędzie należy sobie uświadomić, iż dawcą życia jest Bóg. Ten 
cudowny dar, rozdzielany jest według odpowiedzialnego zamysłu Stwórcy i 
wszelkie ingerencje w Jego stwórczą moc, sprzeciwiają się Boże j woli względem 
konkretnego człowieka. 
     Każde dziecko od pierwszych chwil swego istnienia jest pełnoprawną osobą i 
żadna nadzwyczajna cecha nie zostanie mu dodana, która by je uczłowieczała. 



Wszelkie zatem działania zastępujące ludzki akt małżeński stanowią 
instrumentalizację i depersonalizację ludzkiego embrionu.  
     Życie ludzkie z woli Stwórcy poczyna się na drodze miłosnego zespolenia 
małżonków, w czasie którego łączą się ze sobą żeńska komórka jajowa i męski 
plemnik. Powstały w wyniku tego połączenia ludzki zarodek jest owocem miłości 
i Bożego działania, jako pierwszego sprawcy ludzkiego istnienia.  
     Każdy zatem otwarty na życie akt małżeński jest na wskroś ludzki i zgodny z 
odwiecznym zamysłem Boga. Wszelkie ingerencje czynią go nie-ludzkim i 
grzesznym. 
 
Dramat niepłodności   
    Coraz częściej we współczesnym świecie spotyka się małżeństwa dotknięte 
pierwotną lub wtórną niepłodnością, które niejednokrotnie stają wobec 
poważnych dylematów moralnych, gdy prowadzący ginekolog w pewnym 
momencie proponuje im sztuczną inseminację lub zapłodnienie in vitro.  
     Częstokroć takie małżeństwa szukają kontaktu z lekarzem, który ma 
katolickie zapatrywania na etykę początków życia ludzkiego. Stąd warto 
wiedzieć, że w Polsce działa Międzynarodowa Fundacja Katolickich 
Ginekologów i Położników MaterCare International, która gromadzi w swoich 
szeregach katolickich lekarzy ginekologów, którzy życie ludzkie traktują z 
najwyższym szacunkiem i nie dopuszczają się nie moralnych postaw  i działań w 
diagnostyce i leczeniu niepłodności. 
     Fundacja ta kilka razy w roku organizuje warsztaty „Poczęcie – dar Boga i 
działanie człowieka”, których celem jest spotkanie małżeństw borykających się z 
tego typu problemem, z ginekologami, psychologiem czy kapłanem. W ramach 
prowadzonych wykładów, słuchacze zapoznają się z katolicką nauką na temat 
małżeństwa i prokreacji, omawiany jest szczegółowo cykl płodności i metody 
rozpoznawania okresów płodnych oraz uwarunkowania prawne adopcji dziecka. 
W rytm programu wpleciona jest każdego dnia modlitwa i Msza święta. 
     Warsztaty ciszą się coraz większą popularnością wśród par małżeńskich, 
gdyż wlewają w ich serca nadzieję i pokazują, że miłość zdolna jest wszystko 
przyjąć i przetrzymać. 
 

*  *  * 
     Płodność jest darem Bożej miłości i jako taki powinien on być traktowany 
przez człowieka. Miłość bowiem jest kluczem, który otwiera parę małżeńską na 
siebie nawzajem i nowe życie. 

  
 


