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Wypowiedzi Magisterium na temat homoseksualizmu czêsto s¹ przyczynkiem do publicznej debaty zarówno w gremiach kocielnych, jak i wieckich.
Najczêciej wymiana zdañ ma miejsce na internetowych forach, wówczas a¿
huczy od ostrej wymiany stanowisk, wzajemnych oskar¿eñ i inwektyw. Marsze
równoci podsycaj¹ tylko ów spór. W tym dramacie s³owa bior¹ równie¿ udzia³
ludzie Kocio³a, którzy czêsto wypowiadaj¹ s³owa niemaj¹ce wiele wspólnego
z Dobr¹ Nowin¹. Jedni wiêc niedzielni s³uchacze S³owa s¹ obra¿ani i wbijani
w jeszcze wiêksze poczucie winy, drudzy utwierdzaj¹ siê w przekonaniu, ¿e homo
to zaka³a ludzkoci z piek³a rodem, inni milcz¹ zdegustowani, bezskutecznie szukaj¹c Mi³osiernego, b¹d wychodz¹ ze wi¹tyni trzaskaj¹c ostentacyjnie drzwiami.
Koció³, który winien badaæ znaki czasu i odpowiadaæ na wyzwania
wspó³czesnoci nie powinien przemilczaæ i tego kairosu, g³osz¹c s³owo Bo¿e
z ambony. Jak zatem Koció³ rozumie to zjawisko, jak o nim mówi i jak powinien to robiæ kaznodzieja bêdzie przedmiotem niniejszego artyku³u.

1. Homoseksualizm w Starym i Nowym Testamencie
Podstawowe teksty Pisma wiêtego, które zwracaj¹ uwagê na interesuj¹ce
nas zagadnienia zawieraj¹ siê w: Rdz 19,1-13; Kp³ 18,22; 20,13; Sdz 19,1-30;
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Pwt 23,18-19; 1 Krl 15,12; 1 Mch 1,15.48-49 i 2 Mch 4,12-19; Rz 1,18-32;
1 Kor 6,9; 1 Tym. 1,9-11; Jud 7.
W Rdz 19,1-13 na okrelenie czynów mieszkañców Sodomy powszechnie
u¿ywa siê zwrotu abymy ich poznali (w. 5). Jednak¿e czasownik poznaæ
(hebr. jada, a w czasie przysz³ym neda), oznacza tak¿e zauwa¿aæ, us³yszeæ
o czym, dowiedzieæ siê, troszczyæ siê, znaæ, poznaæ seksualnie, odbyæ stosunek p³ciowy, kopulowaæ, zatroszczyæ siê o kogo, uznaæ, wiedzieæ1. Gdyby
jednak chodzi³o jedynie o nachalnie wyra¿an¹ chêæ dowiedzenia siê od goci
Lota, kim i sk¹d s¹, to niezrozumia³a jest propozycja gospodarza oddania na
pohañbienie w³asnych córek w zamian za spokój goci2. Nachalnoæ mieszkañców Sodomy nie zagra¿a³a prawu gocinnoci, natomiast pe³na agresji chêæ
wspó³¿ycia mê¿czyzn z mê¿czyznami  tak. Co prawda, na podstawie tekstu nie
mo¿na jednoznacznie stwierdziæ czy by³a to chêæ zgwa³cenia goci Lota, ale
chêæ wspó³¿ycia homoseksualnego z nimi jest bezsprzeczna.
W Ksiêdze Kap³añskiej 18,22 i 20,13 akt seksualny polegaj¹cy na tym, ¿e
mê¿czyzna le¿y z mê¿czyzn¹ le¿eniami kobiety, co z kolei Wujek zrêcznie przek³ada na z³¹czenie mê¿czyzny z mê¿czyzn¹ z³¹czeniem niewiecim3, jest potêpiony jako obrzydliwoæ (tô ‘çbâ) i karany mierci¹. Hebrajskie tô ‘çbâ wskazuje na odra¿aj¹cy czyn i nie jest to ani choroba, ani alternatywna opcja ¿ycia
p³ciowego4. O ile niektóre rodzaje nieczystoci wymaga³y rytualnego oczyszczenia i po nich mo¿na by³o ponownie byæ przyjêtym do wspólnoty (Kp³ 12,2-5;
14,9; 15,2.16.19.25), to akt homoseksualny definitywnie wyklucza³ zarówno
z niej, jak i sporód ¿ywych.
W Sdz 19,1-30, uderzaj¹co podobnym do Rdz 19,1-13, Gabaonici próbowali wymusiæ na gospodarzu przyprowadzenie gocia - mê¿czyzny, z którym
chcieli wspó³¿yæ (w. 22). Seksualny kontekst nachalnoci mieszkañców nie tylko wynika z dalszej czêci opowiadania, ale potwierdza to równie¿ wyjaniony
powy¿ej (Rdz 19,1-13) czasownik jada. Potêpiaj¹cy wydwiêk tego aktu pod1 L. Koehler. W. Baumgartner. J.J. Stamm, Wielki s³owik hebrajsko-polski i aramejsko-hebrajski,
t. 1, Warszawa 2008, s. 370371. Raszi, komentuj¹c to wyra¿enie, okrela je jako zakazane stosunki
pomiêdzy mê¿czyznami. Zob. Tora Pardes Lauder. Ksiêga pierwsza. Bereszit, Kraków 2001, s. 114
(przypis do 19:5). Podobnie interpretuje to wyra¿enie Izaak Cylkow. Zob. Tora. Piêcioksi¹g Moj¿esza,
t. 1, t³um. I. Cylkow, Warszawa 2009, s. 94 (przypis do wiersza 5); S. £ach, Ksiêga Rodzaju. Wstêp
 przek³ad z orygina³u, komentarz, Poznañ 1962, s. 375.
2 Przeciwne stanowisko zob. D.A. Helminiak, Co Biblia naprawdê mówi o homoseksualnoci,
t³um. J. Jaworski, Gdynia 2002, s. 47.
3 Biblia w przek³adzie Jakuba Wujka z 1599 r. Transkrypcje typu B oryginalnego tekstu z XVI w.
i wstêpy ks. Janusz Frankowski, Warszawa 1999, s. 200.
4 Por. A. Tronina, Ksiêga Kap³añska. Wstêp, przek³ad z orygina³u, komentarz, Czêstochowa
2006, s. 274.
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krela okrelenie nebalah (co odpychaj¹cego, ubli¿aj¹ce postêpowanie, szaleñstwo, rozmylny albo okrelony grzech oraz wiêtokradztwo)5.
Tora tak¿e potêpia homoseksualn¹ prostytucjê wi¹tynn¹, któr¹ trudnili siê
m³odzi ch³opcy okrelani mianem kedeim (Pwt 23,18-19; 1Krl 15,12). Tego
rodzaju czyny, jak w Ksiêdze Kap³añskiej, s¹ okrelone mianem tô ‘çbâ,
a oddaj¹cych siê jej ch³opców przyrównuje siê do psów6.
I warto jeszcze zwróciæ uwagê na ma³o znane fragmenty z Ksi¹g Machabejskich: 1 Mch 1,15.48-49 i 2 Mch 4,12-197.
Wed³ug L. Hocana na homoseksualne akcenty 1 Mch 1,15 wskazuje wyra¿enie zeugizein (sprzêgn¹æ siê) metaforycznie okrelaj¹ce tak¿e seksualne
zjednoczenie8. Wydaje siê jednak, ¿e jest to nadinterpretacja, poniewa¿ wyra¿enie to i jemu pochodne t³umaczy siê jako sprzêganie w sensie po³¹czenia w pary
¿o³nierzy czy gladiatorów, bêd¹cych w tym samym szeregu, po³¹czenia wêz³em
ma³¿eñskim, ujarzmienia zwierz¹t, zaprzêgania, mocnego zwi¹zania, wiêzów
i pêt9. Tekst z 1 Mch 1,48-49 odnosz¹cy siê do wprowadzania helleñskich
zwyczajów wobec spo³ecznoci ¿ydowskiej w niewoli babiloñskiej, które mia³y
na celu zniszczenie kult Jedynego Boga z du¿¹ ostro¿noci¹ mo¿na odnosiæ
równie¿ do aktów seksualnych pomiêdzy mê¿czyznami, obecnych w tamtejszej
kulturze i kulcie.
Fragment 2 Mch 4,12-19 wyraniej nakrela interesuj¹ce nas zagadnienie.
Informacja, ¿e Antioch Epifanes najlepszych m³odzieñców zachêci³ do w³o¿enia
kapelusza (w. 12), zdaniem L. Hocana winna brzmieæ: uwiód³ pod grecki
kapelusz, bo i w takim kontekcie przedstawia j¹ Wulgata in lupanaribus
ponere, tzn. zaprowadziæ do burdelu10. Takie rozumienie potwierdza Biblia
Wujka: a co piêkniejsze m³odzieniaszki w nierz¹dnych domiech posadziæ11.
W wietle tego w³o¿enie kapelusza to nie informacja o nakryciu g³owy charakterystycznego dla Hermesa  patrona zawodów sportowych, ale o m³odzieñ5 Zob. L. Koehler. W. Baumgartner. J.J. Stamm, Wielki s³owik hebrajsko-polski i aramejsko-hebrajski, t. 1, Warszawa 2008, s. 625.
6 W judaizmie zwierzêta te nale¿a³y do nieczystych i symbolizowa³y pogañstwo, bezbo¿nictwo,
nienawiæ i niemoralnoæ (Wj 22,30; Ps 22,17; 59,7.15; Prz 26,11), a porównanie kogo do psa wyra¿a³o
pogardê. Zob. H. Strack. P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, t. 1,
München 1982 s. 722; X. León-Dufour, Pies, w: S³ownik Nowego Testamentu, t³um. K. Romaniuk,
Poznañ 1993, s. 479; L. Ryken. J. C. Willhoit. T. Longmann III, Pies, w: S³ownik symboliki biblijnej,
t³um. Z. Kociuk, Warszawa 1998, s. 689.
7 Jedynie zwraca na to uwagê L. Hockan, Homoseksualizm w Starym i Nowym Testamencie,
Fronda 30 (2003), s. 7475.
8 Ibidem, s. 75.
9 Z. Abramowiczówna, S³ownik grecko-polski, t. 2, Warszawa 1960, s. 396397.
10 L. Hockan, Homoseksualizm w Starym i Nowym Testamencie, s. 75.
11 Biblia w przek³adzie Jakuba Wujka, s. 900.
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cach  mêskich prostytutkach maj¹cym s³u¿yæ mê¿czyznom12. O takim kierunku
owych us³ug mog³aby wiadczyæ informacja o gimnazjonie i efebach (w. 12)13.
Wed³ug L. Hocana, homoseksualne kwestie odnajdujemy w wierszu 19,
mówi¹cym o sk³adaniu ofiar greckiemu bogu Heraklesowi (symbol homoseksualnej mi³oci)14. Jednak¿e w mitologii ów w¹tek jest marginalny chocia¿ potwierdzony przez Teokryta i Apolloniusza z Rodos, a kult Heraklesa wynika³ z faktu,
¿e by³ opiekunem kultury, atletyki, handlu, zysku kupieckiego, powodzenia
i chroni³ od z³a15. Pewne wiat³o w omawianej kwestii daje uwaga t³umaczy
jednego z nowszych wydañ Biblii, ¿e chodzi tu o Melkarta  bóstwo patronuj¹ce Tyrowi, czêsto w kulturze helleñskiej uto¿samiane z Heraklesem16. Zarówno
jednak w¹tek homoseksualny w ¿yciorysie Heraklesa, jak i nawet praktykowanie
prostytucji sakralnej w kulcie Melkarta, w wietle biblijnej informacji dotycz¹cej
jedynie przekazania kwoty pieniê¿nej (300 drachm srebra) na ofiarê Heraklesowi,
ostatecznie oddanej na budowê okrêtów wojennych, nie upowa¿nia do stawiania
tak jednoznacznej tezy.
Starotestamentowy sprzeciw wobec aktów homoseksualnych by³ potê¿n¹
rewolucj¹ kulturow¹ i obyczajow¹. Akcentowana odrêbnoæ p³ci i heteroseksualny idea³ stanowi³y zarówno przez wiernoæ, jak i ekonomiczn¹ stabilizacjê
dostateczn¹ ochronê i trwa³oæ spo³eczeñstwa, a z kobiet czyni³y równoprawnego partnera seksualnego17. Zakaz kontaktów homoseksualnych stoi wiêc u podstaw instytucji rodziny18.
Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e w Starym Testamencie nie porusza siê kwestii lesbijek, co mog³o wynikaæ z faktu, i¿ tylko wspó³¿ycie po³¹czone z mêsk¹
penetracj¹ mia³o rangê aktu seksualnego. Równie¿ w ¿aden sposób nie odnosi
siê do samej sk³onnoci homoseksualnej ani jej nie potêpia. Z ca³¹ surowoci¹
piêtnuje natomiast sam akt.
12

O kapeluszu rozumianym jako element ubioru znajdujemy m.in. w: Pismo wiête Starego
i Nowego Testamentu, Czêstochowa 2009, s. 1026 (przypis e); Biblia Jerozolimska, Poznañ 2006, s. 632
(przypis do 4,12).
13 Dorastaj¹cy ch³opcy æwiczenia fizyczne na placach gimnazjonu odbywali nago, przez co
miejsca te by³y oblegane przez ich po¿¹daj¹cych doros³ych mê¿czyzn, o czym pisa³ choæby Platon. Efeb
natomiast to m³odzieniec (czêsto ponadprzeciêtnej urody, odznaczaj¹cy siê harmonijn¹ budow¹ cia³a)
w wieku 1820 lat, który przechodzi³ obowi¹zkowe szkolenie wojskowe (efebia). Zob. M. Jaczynowska,
D. Musia³, M. Stêpieñ, Historia staro¿ytna, Warszawa 2006, s. 396; L. Winniczuk (red.), Efeb,
w: S³ownik kultury antycznej, Warszawa 1989, s. 127; E. Sobol (red.), Efeb, w: S³ownik jêzyka polskiego, Warszawa 1995, s. 268269.
14 Por. L. Hockan, Homoseksualizm w Starym i Nowym Testamencie, s. 75.
15 Por. W. Kopaliñski, Herakles, w: S³ownik mitów i tradycji, Warszawa 2003, s. 411.
16 Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu, s. 1027 (przypis b). Zob. tak¿e. G. J. Botterweck,
H. Ringgren, Baal, w: Theological Dictionary of the Old Testament, t. 2, Stuttgart 1999, s. 185;
F. Rienecker. G. Maier, Tyr, w: Leksykon biblijny, t³um. D. Irmiñska, Warszawa 2001, s. 820.
17 Por. D. Prager, Dlaczego judaizm odrzuci³ homoseksualizm?, Fronda 6 (1996), s. 248250.
18 Por. ibidem, s. 249.
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Równie¿ w Nowym Testamencie odnajdujemy krytykê stosunków homoseksualnych: Rz 1,24.26-27; 1 Kor 6,9; 1 Tym 1,9-11; Jud 7.
List do Rzymian zwraca uwagê na akty homoseksualne nie tylko mê¿czyzn, ale i kobiet. Opisuje je za pomoc¹ wyra¿enia akatharsia  zanieczyszczenie, brud, a w sensie moralnym zepsucie, nieczystoæ, zmaza19. Jej wynikiem
by³a atimia, któr¹ t³umaczy siê jako zniewagê wyrz¹dzon¹ bogom, a gdy
dotyczy ludzi  jako znies³awienie, wzgardzenie, brak szacunku, hañba, poni¿enie, zawstydzenie, zniewa¿enie, zbezczeszczenie, pozbawienie zaszczytów,
przywilejów, praw obywatelskich20. Nie jest to wiêc nic nieznacz¹ce odstêpstwo
od zasad obowi¹zuj¹cych w danej spo³ecznoci religijnej, ale uderzenie w samego siebie, w swoj¹ godnoæ. Jest samowzgardzeniem i zbezczeszczeniem
w³asnego cia³a (w. 24), a ono wed³ug Paw³a jest wi¹tyni¹ Ducha wiêtego (por.
1 Kor 6,19).
Je¿eli w kontekcie lingwistycznym ta forma nieczystoci (zepsucia) jest
zniewa¿eniem bóstwa, to w przypadku chrzecijan, na zasadzie dalekiej analogii,
odnosi³aby siê do Boga. Wiersze 2627 zwracaj¹ uwagê, ¿e wspó³¿ycie seksualne kobiety z kobiet¹ i mê¿czyzny z mê¿czyzn¹ to namiêtnoæ bezczeszcz¹ca
(hañbi¹ca, poni¿aj¹ca), przeciwna naturze (para phisin). Natomiast akt seksualny kobiety z mê¿czyzn¹ jest zgodny z naturalnym porz¹dkiem21.
Wyra¿enia para physin w tym wypadku nie nale¿y t³umaczyæ jako nietypowe czy wykraczaj¹ce poza to, co pospolite lub zwyczajne, ale jako dzia³anie naganne moralnie przeciwne naturze czy wbrew naturze. Obrazowa
czynnoæ Boga, który przeszczepia dziczkê oliwn¹ na szlachetne drzewo oliwne
(por. Rz 11,17-24), chocia¿ jest dzia³aniem para phisin (wbrew naturze, nietypowe), nie ma wymiaru etycznego, moralnego. Natomiast akty homoseksualne
 tak. Podobnym przyk³adem jest J 8,24: dzia³anie diab³a jako zabójcy nie jest
to¿same z pope³nieniem tego z najciê¿szych przestêpstw przez cz³owieka.
Kolejne teksty z 1 Kor 6,9 i 1 Tym 1,9-11 bardzo mocno odnosz¹ siê do
p³aszczyzny religijnej. U¿ywane przez Paw³a w 1 Kor 6,9 i 1 Tym 1,10 wyra¿enie arsenokoitai (okrelaj¹ce mê¿czyzn wspó³¿yj¹cych ze sob¹), nie jest negatywn¹ ocen¹ postawy pasywnej jednego z nich, do której zmusza partner
aktywny, ale aktu homoseksualnego czy homoseksualizmu w ogóle. Jak bowiem
wynika ju¿ ze Starego Testamentu nie pasywnoæ czy aktywnoæ, a sam akt
19 Por. Z. Abramowiczówna, S³ownik grecko-polski, t. 1, Warszawa 1958, s. 61; R. Popowski,
Wielki s³ownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1997, s. 1617; W. Bauer, Griechischdeutsches Wörterbuch zu dem Schriften des Neuen Testaments Und der frühchristlichen Literatur, BerlinNew York 1988, kol. 5556.
20 Por. ibidem, s. 364365; R. Popowski, Wielki s³ownik grecko-polski, s. 87; W. Bauer, Griechisch-deutsches Wörterbuch, kol. 241.
21 Por. idem, S³ownik grecko-polski, t. 4, Warszawa 1965, s. 574-575.
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dwóch mê¿czyzn mia³ znaczenie. Pawe³ wiêc nie piêtnuje przyjêtej roli w trakcie
wspó³¿ycia seksualnego miêdzy mê¿czyznami, ale wy³¹cznie sam fakt mêskiego
aktu. Wspó³¿ycie homoseksualne uniemo¿liwia udzia³ w królestwie Bo¿ym i jest
sprzeczne ze zdrow¹ nauk¹  Ewangeli¹. Natomiast ostatni fragment  Jud 7,
nawi¹zuje do Rdz 19,1-13 i potwierdza starotestamentowy os¹d tamtejszych
wydarzeñ.
Pismo wiête uznaje wiêc stosunki homoseksualne za niezgodne z porz¹dkiem rzeczy, które ustali³ Stwórca. Maj¹ one znamiona nieczystoci i obrzydliwoci, i godz¹ przede wszystkim w samych sprawców, w ich przyrodzon¹
godnoæ. Stanowi¹ równie¿ zagro¿enie szczêliwej wiecznoci.

2. Nauczanie Kościoła o homoseksualizmie
Od pierwszych wieków chrzecijañstwa uwa¿ano homoseksualizm za powa¿ne wykroczenie moralne. Wyranie potwierdzaj¹ to pisma choæby 1 Apologia w. Justyna, List do Filipian w. Polikarpa czy Proba za chrzecijanami
Atenagorasa22 oraz synody, np. w Elwirze (306 r.), Toledo (693), Nablus
(1120), sobory laterañskie IIIV (1179, 1215, 15121517), papieskie bulle Piusa V
Cum Primum (1566) i Horrendum illud scelus (1568) oraz katechizm Piusa X
(1910). Na szczególn¹ jednak uwagê zas³uguj¹ nowsze dokumenty, s¹ bowiem
wyranym wiadectwem odczytywania przez Koció³ ostatnich znaków czasu.
Podstawê nauczania stanowi¹ Biblia i Tradycja, i to z niej wynika potêpienie aktów homoseksualnych jako powa¿nej deprawacji i zgubnego nastêpstwa
odrzucenia Boga23. Inna interpretacja jest dzia³aniem fa³szuj¹cym biblijn¹ prawdê24. Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e w dokumentach wyranie rozró¿nia siê sk³onnoæ i sam akt, przy czym nie ma jednoznacznego okrelenia jej przyczyny25.
22 Por. Justyn Mêczennik, 1 i 2 Apologia. Dialog z ¯ydem Tryfonem, t³um. L. Misiarczyk,
Warszawa 2012, s. 60-61; tekst w. Polikarpa w: http://www.scribd.com/full/51045279?access_key=key-17lgjx0e0buam76vgdxu (10.06.2013); Atenagoras, Proba za chrzecijanami. O zmartwychwstaniu umar³ych, t³um. S. Kalinowski, Warszawa 1985, s. 55. Zagadnieniem tym zajmowali siê
równie¿ Klemens Aleksandryjski, Tertulian, Orygenes, Hieronim, Jan Chryzostom, Augustyn, Doroteusz
z Gazy, Piotr Damiani, Tomasz z Akwinu, Piotr Kanizjusz i inni.
23 Por. KKK 2357; Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej Persona Humana z 29.12.1975, nr 8, Wroc³aw 1993.
24 Por. Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupów Kocio³a katolickiego o duszpasterstwie osób
homoseksualnych Homosexualitatis problema z 1.10.1986, nr 5, http://www.doctrinafidei.va/documents/
rc_con_cfaith_doc_19861001_homosexual-persons_pl.html (12.06.2013).
25 Por. Zawsze jestecie naszymi dzieæmi. List pasterski do rodziców dzieci homoseksualnych
i sugestie duszpasterskie z 10.09.1997, http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/
homosexuality/always-our-children.cfm (12.06.2013).
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Ze wspó³czesnych dokumentów Kocio³a tylko Persona Humana wskazuje na chorobowy aspekt homoseksualnoci, czyni¹c rozró¿nienie pomiêdzy
uleczalnoci¹ a nieuleczalnoci¹ z homoseksualizmu. Do pierwszej grupy (uleczalnej) zalicza siê: b³êdne wychowanie, brak dojrza³oci, przyzwyczajenie i z³y przyk³ad, a do nieuleczalnej  wrodzony popêd lub patologiczn¹ konstrukcjê26. Przy
czym sama sk³onnoæ nie jest grzechem, natomiast akt homoseksualny tak27.
Wspó³¿ycie homoseksualne jest wewnêtrznie nieuporz¹dkowanym aktem,
sprzeczne z prawem naturalnym i z³em z punku widzenia moralnego28. Wynika
to z faktu, ¿e brak w takim akcie komplementarnej jednoci i przekazywania
¿ycia, które jest wspó³dzia³aniem ze Stwórc¹29. Jest wyran¹ przeszkod¹
w realizacji siebie i szczêcia, gdy¿ jest sprzeciwem wobec m¹droci Stwórcy30.
Jest tak¿e uderzeniem w model rodziny31. St¹d do zaakceptowania jest tylko
wspó³¿ycie ma³¿onków. Koció³ zdecydowanie wiêc odrzuca te koncepcje, które podchodz¹ do tego problemu lekcewa¿¹co i ca³kowicie usprawiedliwiaj¹co,
zrównuj¹c zwi¹zki homoseksualne z ma³¿eñstwami heteroseksualnymi32.
Homoseksualnoæ jest dowiadczeniem niezwykle delikatnej materii, tym
bardziej wiêc od wszystkich wymaga szacunku, wspó³czucia, delikatnoci33.
Dyskryminacja, przemoc, otwarta wrogoæ i pogarda wobec osób, które tak¿e
maj¹ swoj¹ godnoæ, s¹ dzia³aniami niesprawiedliwymi i irracjonalnymi34.
Dokumenty Kocio³a zwracaj¹ uwagê na potrzebê organizowania w diecezjach duszpasterstwa dla osób homoseksualnych. Maj¹ one uchroniæ przed
z³udnym przekonaniem o jego pozytywnej wartoci, doprowadziæ o czystego
¿ycia, wzbudzaæ nadziejê w przezwyciê¿aniu trudnoci35.
Duszpasterze winni s³u¿yæ pomoc¹ w zakresie sakramentalnym (czêsta
spowied), pokazywaæ nieocenion¹ wartoæ Eucharystii i modlitwy oraz nieæ
indywidualn¹ pomoc36. Nade wszystko jednak musz¹ osoby z problemem homoseksualnoci przyjmowaæ z rozwa¿n¹ ³agodnoci¹ i roztropnie os¹dzaæ
problem ich winy37. Nie wolno jednak pos³ugiwaæ siê ¿adn¹ metod¹ duszpa26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Por. Persona Humana 8.
Por. KKK 2357; Homosexualitatis problema 3.
Por. KKK 2357; Persona Humana 3.6.8; List pasterski do rodziców dzieci homoseksualnych.
Por. KKK 2357; Homosexualitatis problema 6.8; List pasterski do rodziców dzieci homoseksualnych.
Por. KKK 2335; Homosexualitatis problema 8; List pasterski do rodziców dzieci homoseksualnych.
Por. Homosexualitatis problema 9.
Por. Persona Humana 8.
Por. KKK 2358; List pasterski do rodziców dzieci homoseksualnych.
Por. Homosexualitatis problema 10.11; List pasterski do rodziców dzieci homoseksualnych.
Por. Homosexualitatis problema 3.13; Persona Humana 8; List pasterski do rodziców dzieci
homoseksualnych. Na temat duszpasterstwa zob. T. Wielebski, Duszpasterstwo osób homoseksualnych.
Nowe wyzwania dla Kocio³a w Polsce, Warszawskie Studia Pastoralne 7 (2008), s. 222239.
36 Por. KKK 2359; Homosexualitatis problema 15; List pasterski do rodziców dzieci homoseksualnych.
37 Persona Humana 8.
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stersk¹, która dawa³aby tym czynom moralne usprawiedliwienie ani ³¹czyæ siê
z organizacjami przeciwnymi nauce Kocio³a w tym wzglêdzie38.
Dokumenty Kocio³a podkrelaj¹ równie¿ wolnoæ cz³owieka w dokonywaniu wyborów i zapraszaj¹ do korzystania z niej osoby homoseksualne. Wolnoæ ta jest wolnoci¹ od nieuporz¹dkowanych aktów oraz skierowana ku
wyborowi czystoci. Jest sposobem praktykowania cnoty i ród³em wyzwoleñczego samooddania Bogu i blinim39. Niezwykle klarownie mówi o tym Katechizm: Czystoæ domaga siê osi¹gniêcia panowania nad sob¹, które jest pedagogi¹ ludzkiej wolnoci. Alternatywa jest oczywista: albo cz³owiek panuje nad
swoimi namiêtnociami i osi¹ga pokój, albo pozwala zniewoliæ siê przez nie
i staje siê nieszczêliwy (por. Syr 1, 22). Godnoæ cz³owieka wymaga, aby dzia³a³
ze wiadomego i wolnego wyboru, to znaczy osobowo, od wewn¹trz poruszony
i naprowadzony, a nie pod wp³ywem lepego popêdu wewnêtrznego lub te¿ zgo³a
przymusu zewnêtrznego. Tak¹ za wolnoæ zdobywa cz³owiek, gdy uwalniaj¹c siê
od wszelkiej niewoli namiêtnoci, d¹¿y do swojego celu drog¹ wolnego wyboru
dobra oraz zapewnia sobie skutecznie i pilnie odpowiednie pomoce40.

3. Kaznodziejstwo wobec homoseksualizmu
Przepowiadanie Dobrej Nowiny w przypadku zagadnienia homoseksualizmu wydaje siê byæ niezwykle trudne, a wynika to przede wszystkim z szerokiego spektrum odbiorców homilii. Wspólnotê Kocio³a tworz¹ osoby o ró¿nym
podejciu do omawianych kwestii: s¹ to zdecydowani przeciwnicy, ale tak¿e
obojêtni na te sprawy, jak równie¿ zwolennicy. W grupie homoseksualistów s¹
osoby bezporednio dotkniête, przejawiaj¹ce jedynie same sk³onnoci, maj¹ce
sporadyczne kontakty seksualne oraz osoby maj¹ce kontakty regularne. Odbiorcami s³owa Bo¿ego s¹ równie¿ osoby ¿yj¹ce w homoseksualnych zwi¹zkach
wspó³¿yj¹cych ze sob¹ b¹d ¿yj¹cych w czystoci.
Co wa¿ne wród osób homoseksualnych s¹ takie, które nie pogodzi³y siê
z faktem swojej natury (cierpi¹ z powodu niemo¿noci pokochania kobiety,
za³o¿enia rodziny czy bycia w konflikcie z nauk¹ Kocio³a), które zasady wiary
traktuj¹ wybiórczo (akty homoseksualne s¹ wyrazem mi³oci, wiêc nie ma konfliktu) oraz takie, które wiadomie wybra³y ¿ycie w czystoci. Osobn¹, równie
wa¿n¹ grupê odbiorców przepowiadania liturgicznego stanowi¹ rodziny takich
osób, wród których jedne walcz¹, inne cierpi¹ b¹d akceptuj¹ tê sytuacjê.
38
39
40

Por. ibidem, 8; Homosexualitatis problema 15.
Por. Homosexualitatis problema 11; List pasterski do rodziców dzieci homoseksualnych.
KKK 2339. Tak¿e KKK 2359; List pasterski do rodziców dzieci homoseksualnych.
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Jak wiêc zwiastowaæ Dobr¹ Nowinê osobom homoseksualnym i ich rodzinom oraz tym, których problem ten osobicie nie dotyka? Fundamentem jest
wiernoæ prawdzie biblijnej, nauce Kocio³a i cz³owiekowi.
Wiernoæ Biblii polega na odczytaniu prawd zawartych we fragmentach
dotycz¹cych interesuj¹cych nas zagadnieñ, a wiêc: Rdz 19,1-13; Kp³ 18,22;
20,13; Sdz 19,1-30; Pwt 23,18-19; 1 Krl 15,12; (1 Mch 1,15.48-49; 2 Mch 4,12-19);
Rz 1,18-32; 1 Kor 6,9; 1 Tym 1,9-11; Jud 741. Z dokonanej w pierwszej czêci
opracowania analizy jednoznacznie wynika negatywna ocena wspó³¿ycia osób
tej samej p³ci. Wszelkie inne koncepcje dotycz¹ce przes³ania tekstu biblijnego s¹
prób¹ fa³szowania go42.
Wiernoæ nauce Kocio³a wyra¿aæ siê bêdzie w przekazywaniu jej w nienaruszonym kszta³cie. O ile spekulacje, poszukiwania interpretacyjne s¹ sta³ym
elementem warsztatu naukowca teologa, o tyle dyskurs akademicki na ambonie
mieæ miejsca nie powinien.
Je¿eli jednak w homilii u¿ywaæ siê bêdzie argumentu, ¿e homoseksualizm
jest z natury wewnêtrznie nieuporz¹dkowany, to nie wolno na tym poprzestaæ.
Ów bowiem teologiczny jêzyk niczego nie wyjania i w niczym nie pomaga.
S³uchacz musi wiedzieæ, ¿e wed³ug prawa naturalnego, który jest rozumn¹
interpretacj¹ celów wpisanych w cz³owieka jako osoby cielesnej i p³ciowej,
ka¿dy cz³owiek jest mê¿czyzn¹ albo kobiet¹ (por. Rdz 1,27)43. Z tego faktu
wynika komplementarnoæ (wzajemne uzupe³nianie siê, dope³nianie siê) p³ciowa,
uczuciowa oraz p³odnoæ44. Nieuporz¹dkowanie tak rozumian¹ seksualnoæ
niszczy zatem albo na pewno deformuje45. K³opot homoseksualizmu polega
wiêc na braku zwi¹zku z p³odnoci¹ i komplementarnoci¹ p³ci. Nie powinno siê
równie¿ u¿ywaæ terminu orientacja homoseksualna, poniewa¿ mog³oby to sugerowaæ mo¿liwoæ alternatywy46.
41 Fragmenty z Ksi¹g Machabejskich wymagaj¹ dalszej analizy, na co wskazuje omówienie
w pierwszej czêci tego opracowania, dlatego zosta³y ujête w nawias.
42 Por. Homosexualitatis problema 4-5.7.
43 Czy orientacja seksualna jest warunkiem zbawienia? Z o. Jackiem Prusakiem rozmawiaj¹
Dominika Koz³owska i Marzena Zdanowska, Znak 679 (2011), wydanie internetowe http://www.miesiecznik.znak.com.pl/index.php?tekst=1860&p=all (10.06.2013). Trzeba bardzo wyranie zaznaczyæ, ¿e
powszechnie u¿ywany w dokumentach Kocio³a termin prawo naturalne ma wyrane konotacje religijne: jest wiat³em poznania w³o¿onym w nas przez Boga, przez co poznajemy co nale¿y czyniæ a czego
unikaæ (w. Tomasz z Akwinu). W dyskusji ze wiatem krytyka homoseksualizmu z powo³ywaniem
siê na prawo naturalne jest najtrudniejszym argumentem, poniewa¿ cieraj¹ siê dwie ca³kiem ró¿ne
p³aszczyzny: sacrum z profanum.
44 Por. KKK 2357; Homosexualitatis problema 6.
45 Por. Czy orientacja seksualna jest warunkiem zbawienia?.
46 Por. Homosexualitatis problema 9: opinia, wed³ug której aktywnoæ homoseksualna by³aby
równorzêdna albo przynajmniej tak samo dopuszczalna, jak ta bêd¹ca wyra¿eniem mi³oci ma³¿eñskiej,
wywiera bezporedni wp³yw na koncepcjê, jak¹ spo³ecznoæ ma o naturze i prawach rodziny oraz nara¿a
j¹ na powa¿ne niebezpieczeñstwo.
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Ostatni element przepowiadania homilijnego dotycz¹cy homoseksualizmu
to wiernoæ cz³owiekowi.
Fundamentem chrzecijañstwa jest mi³oæ najpe³niej wyra¿ona w trosce
cz³owieka i w mêce i mierci Jezusa ofiarowanymi wiatu przez Ojca. Aspekt
mi³oci musi na wskro wrêcz przeszywaæ s³uchacza S³owa. Osoba o sk³onnociach homoseksualnych winna us³yszeæ przede wszystkim podstawow¹ prawdê, ¿e Bóg kocha go nie mniej ni¿ innych  heteroseksualnych osób47. Homoseksualni nie s¹ osobami drugiej kategorii! To nasi bracia i siostry.
O tej mi³oci winien mówiæ s³uga S³owa tak¿e w odniesieniu do rodziny
osoby homoseksualnej. Polegaæ to bêdzie na wzywaniu jej do towarzyszeniu
dzieciom czy rodzeñstwu w ich ¿yciu. One nie powinny dowiadczaæ odrzucenia czy wyrzucenia z domu, przeklinania i pogardy. To jest mo¿e naj³atwiejszy
sposób pozbycia siê problemu, tyle ¿e nie ma nic wspólnego z zasadami
wyznawanej wiary, a przede wszystkim mi³oci.
Homilici osobom homoseksualnym winni ukazywaæ Koció³ jako ich
dom. Do nich tak¿e Bóg kieruje swoje s³owo, dla nich obficie zastawia stó³
Eucharystii, dla nich tak¿e przygotowa³ ³askê odpuszczenia w sakramencie pokuty i pojednania. Sk³onnoæ bowiem nie wyklucza ani ze wspólnoty, ani uczestnictwa w sakramentach. Natomiast wspólnota Kocio³a ma prawo do odmowy
powierzenia funkcji w niej osobom, których postawa publiczna otwarcie narusza
jej nauczanie48.
Kaznodziejstwo musi byæ przenikniête g³êbokim personalizmem, i widzieæ
w osobie homoseksualnej cz³owieka, który posiada wrodzon¹ godnoæ. Wszelkie objawy i przypadki deptania tej godnoci winny byæ stanowczo piêtnowane.
Kolejnym wa¿nym akcentem jest zapraszanie osób o sk³onnociach homoseksualnych do ¿ycia w czystoci. Jest to d³ugi i stopniowy proces dojrzewania
nacechowany wieloma wyzwaniami, z którymi zmierza siê osoba homoseksualna49. Cierpliwoæ siewcy ziarna s³owa Bo¿ego jest wiêc nieodzowna, ale przecie¿ nigdy nie jest tak, ¿e ca³y zasiew siê marnuje (por. Mt 13,1-8). Propozycja
drogi w czystoci nie mo¿e brzmieæ musisz przestaæ wspó³¿yæ, bo pójdziesz
do piek³a. Tego rodzaju komunikat jest nieskuteczny. Dlatego winno siê
w homilii wskazywaæ na cierpliwe dojrzewanie wiary, w czym pomaga ludzka
przyjañ, Eucharystia, modlitwa, sakrament pokuty, kierownictwo duchowe,
a tak¿e wsparcie terapeutyczne. Jednak¿e nie wolno nigdy robiæ z³udnych nadziei, ¿e terapia uczyni cuda. Jest to zawsze forma pomocy, wêdka  nie ryba
do podejmowania ostatecznie w³asnych decyzji.
47
48
49

Por. List pasterski do rodziców dzieci homoseksualnych.
Por. ibidem.
Por. KKK 2359.
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Nade wszystko kaznodzieja musi ws³uchiwaæ siê w ludzi homoseksualnych, a poznaj¹c ich czêste cierpienia i ból, rozdarcie i têsknoty, nie wolno mu
ich kamienowaæ. Wyobrania mi³osierdzia jest tu bezwzglêdnie konieczna. Oni
nie chc¹ kocielnej litoci (formy zamaskowanej pogardy), ale mi³uj¹cej obecnoci Kocio³a50.
Mówi¹ biskupi kanadyjscy o homoseksualnych: Jestemy powo³ani, aby
staæ siê jednym cia³em i jedn¹ dusz¹ w Chrystusie. Potrzebujemy siebie nawzajem [...] Jestecie zawsze naszymi dzieæmi51. Polska ambona na razie walczy
z homo i tylko Chrystus zstêpuje do wszystkich miejsc, z których mi³oæ
wydaje siê wygnana na zawsze52.
SKREŚLONE DUSZE. O HOMOSEKSUALIZMIE NA AMBONIE
UWAG KILKA
(STRESZCZENIE)

Pismo wiête i nauczanie Kocio³a stosunki homoseksualne uznaje za niezgodne z porz¹dkiem
ustanowionym przez Stwórcê. Godz¹ one w przyrodzon¹ godnoæ sprawców, a tak¿e w spo³eczny
model rodziny. Kaznodziejstwo mówi¹ce o homoseksualizmie oraz skierowane do osób homoseksualnych winno byæ delikatnym zaproszeniem do czystoci. Fundamentem, na którym opiera siê przepowiadanie jest mi³oæ, dziêki której wszyscy jestemy w Kociele, równie¿ osoby homoseksualne. Do
nich  braci i sióstr  Koció³ mówi: Potrzebujemy siebie nawzajem. [...] Jestecie zawsze naszymi
dzieæmi.

SOULS WRITTEN OFF: A FEW REMARKS ON HOMOSEXUALITY
ON THE PULPIT
(SUMMARY)

The Holy Scripture and Church teaching recognise homosexual relations as contrary to the
order of things established by the Creator. These relations constitute a threat to happy eternity as well
as damage the innate dignity of their perpetrators and the social model of the family. Preaching on the
subject of homosexuality addressed to homosexual persons should be a gentle invitation to chastity.
The preaching must absolutely be founded on love, which will allow the Church to call out to its
homosexual brothers and sisters: We need one another [...] You are always our children.

50 J. Prusak, wi¹tynia a nie wiêzienie, Znak 674 (2011); wydanie internetowe, http://www.miesiecznik.znak.com.pl/index.php?tekst=886&p=all (10.06.2013).
51 List pasterski do rodziców dzieci homoseksualnych.
52 W. Hryniewicz, Hermeneutyka w dialogu. Szkice teologicznoekumeniczne, t. 2, Opole 1998,
s. 70.
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GELÖSCHTE SEELEN. ÜBER HOMOSEXUALITÄT AUF DER KANZEL
– MEHRERE KOMMENTARE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Heilige Schrift und die Lehre der Kirche halten homosexuelle Beziehungen unvereinbar mit
der Ordnung der Dinge, die der Schöpfer bestimmt hat. Sie sind eine Bedrohung für die Ewigkeit und
stimmen nicht mit der Würde der Täter sowie dem sozialen Modell der Familie überein. Eine Predigt
über Homosexualität sollte eine sanfte Einladung zur Keuschheit sein. Die Grundlage der Predigt
muss die Liebe sein, mit der die Kirche den homosexuellen Brüdern und Schwestern zuruft: Wir
brauchen einander [...] Ihr seid immer unsere Kinder.

