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"To stalo sie wówczas - tak póíaa w sciu! - Tqczqlem rozwniet czego
ludzie potrzebuja od nas, swoich pastorów, i czego ja, Pasten nad
wsrystkimi, tak zdecydowanie odmawiatem ím. Nie Wtrzeb$A oni wiecej
praw, wiecej zakazöw, wiecej pneströg. histnieli jut w Boskim Dziele
Stwonenia. Potzebujq Himatu milo§ci, wspólczucia i zrozumienia, w
hórym moga rozwijaé sie ai da monwnÍu vvypetnienia swojego
poslannictwa - co wta§nie jest, moi drodry bracia, prawdziwym sensem
zbawienia'.
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adresowanym
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Przedmowa
Kiedy grupà, która opracowala ten list pasterski poprosila nas

o

dopisanie przedmowy do angielskiego wydania, od Íazu pÍTpomnielismy
sobie, ze w roku 1980, gdy byli§my czlonkami zarz4da, DuchowieÉstwo
Nowej Fali opublikowalo angielskie tlurhaczenie innego holenderskiego

dokumentu zatytulowanego "Homoseksualisci w Spoleczeístwie". Praca
ta stanowila jeden z pierwszych przejawów aktywnosci Duchowienstwa
Nowej Fali w zakresie wspólpracy miglzynarodowej z innymi katolickimi grupami, rowniez zajmuj4cymi sie teologicznym pastoralnym
aspektem homoseksualizmu oraz do§wiadczeniami katolickich lesbdek i
homoseksualistów w Ko§ciele. "Homoseksualisci w Spoleczeristwie' byl
po Íaz pierwszy opublikowany w Holandii w sierpniu 1979 roku, jako
dokument oficjalnej agencji w hierarchii wladz holenderskich, nazywanej
Katolicka Rada do spraw Ko§ciola i Spoleczeístwa. FakÍ, ze dokument
ten zostal opublikowany za zgoda Biskupów, nie oznaczal, 2e wszyscy
oni calkowicie zgadzali sie z jego tre§cia. Rada byla prawie wyl4cznie
zloLona z l:udzi §wieckich. Celem tego dokumentu bylo zainicjowanie
pastoralnej teologicznej dyskusji na temat homoseksualizmu w§ród
zwyczajnych katolikow w Holandii, takich jak parafianie, czlonkowie

i

i

spolecznosci studenckich

i

akademickich.

Napisali§my przedmowg do tego angielskiego tlumaczenia po tym, jak
odwiedzili§my Holandie latem 1979, aàeby spotkaé sie z wieloma ludZmi
zaanga2owanymi w dzialalno§é kaplaísk4 ia rzecz Katolików, bed4cych
homoseksualistami lub lesbijkami.
Przedmowa wyja§nila,

i,e

nadzieja Rady, zwi4pana

z

opublikowaniem

tego dokumentu zawierala siQ w slowach: "...caty Ko§ciót bedzie
styszany, a zadanie mówienia, stuchania, rozwaiania i rozróiniania, tak
naprawdq

-

bedq dzietem Ducha".

Duio zmienilo sie w Ko§ciele holenderskim od roku 1980, je§li chodzi o
warto§ci duchowe oraz strukturq. Wydarzenia takie jak: wizyta papieska,
specjalny synod w Rzymie z udzialem Papieza i biskupów holenderskich,
zmiana zasad mianowania biskupów do holenderskich diecezji, reforma
edukacji seminaryjnej, przeci4gajace sie napiqcia w sprawie dotycz4cej
roli pracowników pastoralnych oraz powstanie Ruchu "8-ego Maja" - to
wszystko przyczynrlo siq do istniej4cej przepa§ci pomiglzy zhierarchizo-

wanym Kosciolem, a zwczajnymi katolikami. Chocia2 problem homosek-

sualizmu jest tylko jednym z wielu tematów, co do których ci4gle
wystqpuj4 róinice pogl4dów, na nim wla§nie koncentruj4 sie teraz
autorzy ponÉszego dokumentu. W rozdziale -2- tego listu pasterskiego,
zawarli oni rys historyczny wzrostu zainteresowania problemem
homoseksualizmu w spoleczno§ci katolickiej w Holandii. Zanieszczone
pewne informacje na temat grupy, która wydata ten list pasterski równiei
mog4 pomóc w osadzeniu go we wla§ciwym konteKcie. Niezaleinie od
tego, 2e biskupów holenderskich reprezentowala Katolicka Rada do
spraw Ko§ciola i Spoleczeístwa, ten nowy dokument pochodzi od
niezaleinej grupy katolickieh duchownych . homoseksualistów i
pracowników pastoralnych nazywanej Aktywn4 G-pa Katolickich
Pastorów Homoseksualistów (WKHP).

.

Grupa ta zostala zaloLona 16 stycznia 1980 roku, a celem jej bylo
umoZliwianie hornoseksualistom lesbijkom spotykania siq, po to by
mogli studiowaé problemy dotyczace czlonkostwa. Poprzez promowanie
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ró2nych akcji grupa ta wywiera równie2 wplyw na Ko§cióI. Aktywna
Grupa sklada sie z sze§ciu grup rejonowych, a calkowite czlonkostwo,
zarejestrowane w styczniu L992, wynosilo 104 osoby. Chociaz Grupa
jest otwarta na przyjqcie kobiet-lesbijek, nie posiada obecnie czlonkiÉ. W
Grupie znajduja swoje przedstawicielstwo: ksie2a parafialni i kapelani,
zarówno czynni zawodowo jak i emerytowani, studenci teologii, ludzie
wykonuj4cy róLne zawody - na przyklad badacze, dziennikarze, spikerzy
oÍaz pracownicy pastoralni. Pracownicy pastoralni w Holandii sa
osobami, które posiadaj4 akademickie wyksaalcenie teologiczne, ale nie
s4 wy§wiqcone. Wielu z nich jest zatrudnionych w pelnym wymiarze
godzin jako pastorowie w parafiach i róànych instytucjach zwiryanych z
Ko§ciolem. Do Aktywnej Grupy naleLa zarówno ksieZa diecezjalni jak i
czlonkowie Zakonów Religijnych l1cznie z czlonkami Zakonów
Kontemplacyjnych.

Na strukturg organizacyjna Aktywnej Grupy sklada siq sze§cioosobowy zuz4d, który musi umieé publicznie przemawiaé oÍaz
prezentowaé swoje pogl4dy je§li zajdzie konieczno§é udzielenia wywiadu
dla prasy, lub rozmowy z wNadzwni Ko§ciola. ZwykJi czlonkowie mog4
pozostaé anonimowi. Grupa spotyka sie na zebraniu walnym dwa razy do
roku. Wtedy to opracowywany jest biuletyn zachqcajacy czlonków do

wymiany pogl4dów na temat finansów organizacji, ogólnych
wiadomo§ci, rx,erzji ksiE2kowych oraz innych informacji dotycz4cych

czlonkostwa, a którymi s4 zainteresowani.

Al*ywna Grupa wspólpracuje z innymi organizacjami takimi jak,
Aktywna Grupa Teologów Homoseksualistów która jest Protestanckim
odpowiednikiem \À/KHP, Towarzystwo Pracowników Pastoralnych, Ruch
"8-ego Maja", Europejskie Forum Chrze§cijaískich Grup Homoseksualistów/Lesbijek oraz LKP, bedaca instytucja selekcjonuj4c4 informacje
dotycz4ce grup ChrzeScij aískich Homoseksualistów/Lesbtjek w Holandii.

WKHP byla zaangaLowana w publikacje sondaZu socjologicznego
"Czlowiek i Pastor", który zostal przeprowadzony w Archidiecezji
Urecht w 1983, oraz w publikacje artykulu na temat zasad mianowania
na stanowiska oraz praktycznych kryteriów dla pracowników pastoralnych, co zostalo ujqte w "Teologii Praktycznej" wydanej w 1982 roku.
"Powolani by otÍzymaé blogoslawieístwo" byl po Íaz pierwszy
opublikowany w 1989 i zostal rozeslany do wszystkich biskupów,
pastorów, pracowników pastoralnych oraz rad parafialnych w Holandii.
JuZ ukazalo siq niemieckie tlumaczenie, a ta angielska wersja rozpowszechni ten list w krajach anglojqzycznych. Wierzymy, ize ten wklad ze
strony Ko§ciola holenderskiego bdzie mial du2e znaczenie i wplyw na
Katolików z innych krajów. Tak jak w przypadku wielu innych
wspólczesnych problemów z którymi styka sie Ko§ciól, niektórzy ludzie
próbuj4 pomniejszyé jego znaczenie twierdzac, 2e wystqpuje on tylko w
Stanach Zjednoczonych. Implikacja tego osadu jest to, Le universalny
Ko§ciól uwa2a ten temat za nie warty wiqkszej uwagi.
Jednak2e Wa§kan zdaje sie nie podzielaé tego stanowiska,
sprawiajac wraienie, 2e jest §wiadomy faktu, i2 wiele rejonowych
Ko§ciolów, w róznych cze§ciach §wiata, próbuje odpowiadaé na
teologiczne i pastoralne potrzeby wyraiane przez Katolików o
sklonno§ciach do homoseksualizmu i lesbijstwa. Opublikowany w 1986
roku list papieski do biskupów, dotyczacy opieki duszpasterskiej nad
homoseksualistami staral siq jasno sprecyzowaé oraz podkre§lié znaczenie
autorytatywnej nauki Ko§ciola, ale zuazem potwierdzil fakÍ, 2e temat
jest "zloZony" i powoduje "liczne konsekwencje" dla Zycia Ko§ciola,
oraz jest "wla§ciwym punlÍem zainteresowania" opieki duszpasterskiej.
Zjawisko homoseksualizmu wymaga równiei od przedstawicieli Ko§ciola
"uwilinego studiowania, a*Íywnego zainteresowania otaz uczciwej,
dobrze wywa2onej teologicznie porady". Autorzy "Powolani by otrzymaé

blogoslawieístwo" odpowiedzieli na ten wymóg w sposób, który z
pewno§cia wskazuje na ich duie i aktywne "zainteresowanie" oraz ich
gleboka §wiadomo§é potrzeby "uczciwo§ci" w tej dziedzinie.
Rozpoczynaja oni uczciwym opowiedzeniem o wlasnych
do§wiadczeniach, potrzebach oraz nadziejach; takie stawiaja wyzwanie
nam pozostalym w naszej wspólnocie katolickiej, aby§my dorównali ich
uczciwo§ci oraz glqbokiej trosce o sprawy Ko§ciola.

Ponad dwadzie§cia lat studiów oÍaz pracy duszpasterskiej
u§wiadomilo nam, 2e Katolicy - zarówno mgtczyíni jak i kobiety,
stykaja siq z problemem homoseksualizmu na calym §wiecie, chociai w

pewnych rejonach temat ten jest bardziej otwarcie oraz swobodniej
dyskutowany przez pastorów, teologów, a nawet biskupów. Stoimy. na
stanowisku, Le zachecanie do ogólnej dyskusji na ten temat iest
. powinno§ci4 wobec Ko§ciola, dlatego tei, cieplo przyjmujemy ten
dodatkowy udzial naszych katolickich przyjaciól z Holandii. Zdaiemy
sobie sprawq z tego, 2e glosy, które przemawiaj4 do nas pruez ten
dokument, reprezentuja jedynie punkt widzenia jednej kultury i kraju na
tq kwestie. Wiemy teraz, Le walnejest, iZ slu0hamy krytycznie i dzieki
temu dostrzegamy, w którym miejscu w't4a oruz nadzieje zawrte w tym
dokumencie zgadzaj4 siq z naszymi, a nawet je uzupelniaj4, à w którym
miejscu rozbiegaj4 siq z pewnymi naszymi analizami czy sugestiami.
Wa2ne w tym wszystkim jest to, 2e poniewaZ dokument ten jest
wielokrotnie powtarzany, mamy mo2liwo§C ci4glego sluchania glosów
oraz do§wiadczeó homoseksualistów i lasbijek w Ko§ciele jako jednego z
tradycyjnych teologicznych Íródel oceny moralnej. Jak potwierdzaj4 sami
autorzy, ich wlasne stanowisko nie jest jedynym fuódlem w tej sprawie.
Nie moZemy jednak pozwolié sobie na to by go ignorowaé lub
wykluczyé z dialogu i wiezi jaka istnieje pomi$zy róZnymi Íródlami
madro§ci moralnej we wspólnocie katolickiej.

Marny nadziejg, ie ten dokument bdzie interesuj4cy nie tylko dla
Katolików bedacych homoseksualistami lub lesbijkami, 'ale tak2e dla
wielu innych, którzy znajduj4 siebie w podobnych synracjach walki, by
zrozttmieé i nadaó sens pewnym moralnym wskazówkom Ko§ciola w
konkretnych tematach zwiyanych z seksem. Katolicy - homoseksuali§ci
czy te| lesbijki, znajduja sig w synracjach zadziwiajaco podobnych do
sytuacji innych Katolików w Ko§ciele, których studia, modlitwa i
do§wiadczenia wokól tematów zwi4zanych z seksem onz zwi&kani
partnerskimi, postawily ich w pozycji obywateli drugiej kategorii.

Istniej4 pewne powszechne tematy oraz zwyczajne wspólne sprawy, które
l4czq,tych ludzi. Byé mo2e najsilniejszymi z nich s4, ich wspólna troska i
zaanguhowanie w Zycie Ko§ciola jako spoleczno§ci otwartej dla ludzi o
róZnych pogl4dach oÍaz ich zobowiazanie do tego, aby wspólnie
poszukiwaé prawdy, kÍóra moze wnie§é rado§é i ukojenie w zycie tak
wielu istnieó ludzkich.

Trudno jest ocenié dokladnie jaki wptyw na Ko§ciól holenderski
miala praca "Homoseksuali§ci w Spoleczeístwie". Niemniej, bezpiecznie
jest twierdzié, irc potrzeba uczciwego i otwartego dialogu w tym temacie,
jaka istniala ponad dziesieé lat temu, istnieje w dalszym ci4gu, a byé
moie jest nawet silniejsza dzisiaj, zarówno w spoleczno§ci holenderskiego Ko§ciola Katolickiego, jak i gdziekolwiek indziej w tym Ko§ciele.
Poprzez prezentowanie tej pracy w róZnych tlumaczeniach celem
wzbudzenia refleksji, krytyki, oraz spowodowania reakcji spoleczno§ci
katolickiej na calym §wiecie, Aktywna Grupa ustanowila kierunek w
jakim rozs4dna, przepelniona wiar4 oraz ufna w Bogu spoleczno§é moZe
poda2aé. Jest to jeszcze jeden wazny wklad w pomoc dla spoleczno§ci

uslyszala i odpowiedziala na glosy swoich
wspólczlonków bedacych lesbijkami lub homoseksualistami. Duchowieístwo i ludzie pracuj4cy dla Ko§ciota coraz bardziej zdecydowanie
zapewniaj4 o swoich moZliwo§ciach oraz prawie do tego, by pol4czyé
caly swój potencjal seksualny i wykorzystaé go odgrywaj4c "akÍywn4
role w spoleczno§ci Chrze§cijatiskiej". Wedlug amerykatiskich biskupów
katolickich, rola ta slusznie im przysluguje, co zostalo wyra2one w "Zyé

katolickiej,

aby

w Jezusie Chrystusie" (1976).

Z

tego powodu zasluguj4 oni na nasza wdziqczno§é, podziw i
szacunek. Ale jednocze§nie zasluguja na to, by§my odpowiedzieli im
swoja przemy§lan4 reakcj4 - tak4, na jaka nas staC.

Robert Nugent
Jeannine Gramick

I
Vtrstql
§iostry i Bracia:

W§ród wyznawców naszej wiary s4 mgirczyíri, którzy kochaia
mgLczym i kobiety, które kochaj4 kobiety. Homoseksuali§ci i lesbijki,
do której to kategorii sa oni zwykle zaliczani, naleZa do ludzi stworzonych przez Boga.

dalszym ci4gu pozycja wielu lesbijek i homoseksualistów w
n:§zym Ko§ciele jest bardzo malo znaczaca. Sa oni cisi lub, co gor'sza,
uciszani. Nie uznaje sie i nie akceptuje pelni ich istnienia, ze wszystkimi
'ich rado§ciami i smutkami, które sa cze§cia kaZdego Lycia. Dziela oni
do§wiadczenia róinych innych grup w Ko§ciele, na przyklad kobiet,
które walcz4 o swoje prawa, czy teL ludzi rozwiedzionych.
W coraz wiqkszym jednak stopniu staje{ny sie §wiadomi istnienia

W

jxzcze jednego ruènu; zwolennicy lesbijstwa i homoseksualizmu
zaczynaj4 mieó imie i twarz w spoleczno§ci. Powstajq i przemawiaja,
czgsto bez rozgoryczetia, bdac równieL coraz bardziej §wiadomymi
faktu, iZ sa zadowoleni z tego kim i czym sA, oraz 2e zdecydowali. sie
uciele§nié swoj4 egzystencjq jako homoseksuali§ci i lesbijki w sposób
kreatywny, w przyjaÍni i solidarno§ci, a szczególnre jako ludzie
wierz4cy. tWyra2ajac to w kategoriach wiary, sa oni §wiadectwem
nadziei która w nich Éyje (Pierwszy List Sw. Piotra 3:15), mianowicie,
nadziei na sloíce sprawiedliwo§ci (Malachiuz 3:20) i na nowe niebo i
nowa ziemiq (Apokalipsa 21:1). Blogoslawi4 oni sióie wzajemnie, a
wiec moga otrzymaó blogoslawieístwo, do którego s4 predystynowani'
("...btogostawcie, gdyi tw to powglani zostali§cie, aby§cie odziedziczyli
btogoslawiertstwo". Pierwszy List Sw. Piotra 3:9).
Zwolennicy homoseksualizmu lub lesbijsrwa orwarcie wypowiadaja
siq w gronie wyznawców tej samej wiary w Ko§ciele. Moga to robié
dzqki poparciu innych Chrze§cijan, pomi$zy którymi znajduje siQ liczna
grupa pastorów, ttórzy przez ostatnie kilka dziesiecioleci po§wieCali sie,
czQsto ekumenicznie, pracy dla Ko§ciola, gdzíe jest miejsce dla tych,
tÍórzy w 2yciu podaiaja inna droga na ta, na której jest mal2eístwo i
rodzina. Moga robié to równie2 dzieki ruchowi lesbijek i homoseksualistów, kÍórzy ro4owszechnili odmienne. style Lycia w naszym

spoleczeístwie i którzy walcza o wyzwolenie i równo§é. Wiedza
równie2, 2e ich wysilki znajduj4 poparcie u rodziców dzie*i ze
sklonno§ciami do homoseksualizmu lub lesbij stwa.
Przemawiaj4c glo§no w Ko§ciele i spoleczeístwie, ci mqLczyíni i te
kobiety oddaja hold swoim poprzednikom, którzy odeszli bezimiennie i
których Zycie jako lesbijki czy homoseksuali§ci bylo "piekielne" gdy2
odmówiono irn, je§li nie calkowicie zabrano, prawa do 2ycia.
Homoseksuali§ci i lesbijki sa obecni w KoSciele. S4 w§ród tych,
l«tórzy pelni4 oficjalne funkcje w Ko§ciele jak równieZ w§ród
zakonników. W Holandii, pewna ich grupa poN4czyla siq i utworzyla
A§wn4 G*pe Katolickich Pastorów Homoseksualistów (WKHP). Ta
Aktywna Grupa, która do Was adresuje ten list pasterski, tozpocz$a
dzialalno§é w 1980 roku, a obecnie liczy okolo stu czlonków. Grupa ta
stwarza swoim czlonkom, spo§ród których wszyscy sa homoseksualistami
. zwi42anymi zawodowo lub profesjonalnie z Ko§ciolem, okazie do
spotykania sie. Razem z innymi walczy o równe trakÍowanie
homoseksualistów i heteroseksualistów w Ko§ciele. Poptzez swoj4
dzialalno§é, Grupa wnosi pro§be o Ko§cióI, w którym panowalaby
otwarto§é oraz miejsce dla nowych idei i lojalnej opozycji. Oto dlaczego
Aktywna Grupa, podobnie jak niektóre inne grupy homoseksualistów i
lesbijek, ma równiez swój udzial w Ruchu "8-ego Maja", parasolu
ochronnym organizacji Ko§ciola Katolickiego w Holandii, dziaNai4cych
na Ízefrz odnowy Ko§ciola i spoleczeístwa.
Bedac czq§ciq spoleczno§ci ludzi wierz4cych jak równiei
spoleczno§ci homoseksualistów i lesbijek, czlonkowie Aktywnej Grupy
Katolickich Pastorów Homoseksualistów chcieliby przedstawié
do§wiadczenia homoseksualistów we wspólnocie ko§cielnej: to, àe moima
byé zarówno gleboko wierz4cym, jak i homoseksualista lub lesbUka.
Dlatego zdecydowanie chcemy siq zaangaZowaé w umocnienie pozycji
homoseksualistów w ko§ciolach, wl4czaj4c w to pozycjq nas samych.
Nasi biskupi, z nielicznymi wyj4tkami, niezdolni sa do swobodnego
wypowiadania sie, zarówno w kraju jak i na forum miqdzynarodowym,
na temat do§wiadczel seksualnych i tworzenia zwipków w ogóle, jak
równieZ na temat homoseksualizmu i zwiwkÓw homoseksualistów i
lesbijek w szczególno§ci. Zarówno Aktywna Grupa jako calo§é, jak
równiei niektórzy indywidualni jej czlonkowie, spotykaja sie z negaci4
ze strony biskupów.
W oparciu o odpowiedzialno§é, jaka ciaiy na nas jako pastorach,
zwracamy siq do was, nasze siostry i bracia, l<tórzy naleZycie do
holenderskiego Ko§ciola Katolickiego. Rozumiemy, Le moie byé wam
10

trudno zajmowaé, siq tematem homoseksualizmu. Równie2 i dla wielu z
nas homoseksualizm byl na pocz4tku rzeczywi§cie "dziwnymn zjawiskiem. Niemniej odwolujemy sie do otwartej dyskusji na temat zwiuków
partnerskich i seksu na forum Ko§ciola. W li§cie §m omówione sA
pokrótce nastqpujqce pun*ty: dokonania historyczne, które doprowadzily
do tego rodzaju dyskusji (cze§é 2), legalne miejsce w Ko§ciele dla tego
rodzaju wysilków (cze§é 3), i nasz wlasny mo2liwy wklad w te dyskusje
(czq(é 4). List koíczy siq pewnymi praktycznymi sugestiami i zaleceniami (cze§é 5).
List ten nazywamy "pasterskim', 4poniewaz chcemy w nim zawrzeé
slowa nadziei i zachety. Mamy nadziejq, Le tÍé§é, tego listu zostanie
wla§ciwie odczytana pÍzez naszych bratnich zwolenników homoseksualizmu. Jednocze§nie, chcieliby§my skierowaé wyÍazy zachqty do
wszystkich tych w naszym Ko§ciele, kÍórzy nie czuj4 sie ani w pelni
. szanowani ani akceptowani, niezale2nie od tego czy s4 to lesbijki,
kobiety w ogóle, ludzie rozwiedzeni, Lonaci ksiQia, czy ludzie którzy nie
sa w stanie 2yé zgodnie z oficjaln4 nauka moralna i regulami
okre§lonymi przez przywódców Ko§ciola, a co jest dla nich cieikie do
zniesienia.

r$/la§nie pozycja homoseksualistów

w Ko§ciele sluZy nam tutaj za
do§C specyficzne, gdyL musimy zaczaé od
przedstawienia naszej wlasnej sytuacji jako homoseksualistów, -l<tórzy
równieZ pelni4 obowiazki pasterskie. Fiaz jeszcze pragniemy wyrazié
nadziejq, 2e ucntcia nasze jak równieà zdolno§é do wnikliwej oceny,
przedstawione w tym liScie, okrta sie cenne nie tylko dla
homoseksualistów, ale równie2 dla wielu innych ludzi. Walczymy o
Ko§ciól, w którym byloby miejsce dla wszystkich szczerze pragnacych
podainé, drog4 Jezusa z Nazaretu, niezaleànie od swojej orientacji
seksualnej, plci czy posiadanej pozycji. Dlatego mamy nadzieje, Le takàe
ci, którzy nie sa homoseksualistami odnajda w sobie dzieki tym
przemy§leniom pewne ukryte warto§ci. List ten jest charakterystyczny
równie2 dlatego, 2e jest napisany przez mqitczyzn-homoseksualistów, a
nie kobiety-lesbijki. Aktywna Grupa nie zÍzesza czlonków-kobiet.
Ponadto, sytuacja lesbijek w Ko§ciele i spoleczeístwie jest inna niL
mgàczyzn. Naszym zdaniem byloby to niewla§ciwe gdyby§my bdac
mqàczyírami wypowiadali sie w imieniu kobiet.
List ten jest rezultatem wzmo2onej wymiany pogl4dów w§ród osób
zrzesnnych w Aktywnej Grupie, oraz zdobyl aprobatq jej czlonków.
Rozeslali§my wstQpnA wersjq tego tekstu ludziom naleZ4cym do róinych
punkt wyj§cia. Jest

to
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i lesbijek oraz duàej liezbie
ekspertów z dzidziny teologii i nauk spolecznych. Z wdzipzno§cia
wl4czyli§my do tekstu ich komentarze. Jednak2e jedynie my jeste§my
odpowiedzialni za tre§é tego listu.

przyko§cielnych ruchów homoseksualistów

t2
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Rozwiniqcie pojgó seksualizmu

i

homoseksualizmu

2.1 Powód, dla którego list ten zostal

napisany
Na pierwszym spotkaniu, w roku 1985, które znanejest pod nÀzwa
Ruchu "8-ego Maja", dala sie zobaczyc "inna twarz Ko§ciola". Aktywna
Grupa od samego pocz4tku uczestniczy w tym ruchu. Biskupi byli bardzo
z tego niezadowoleni, a zwlxzeza wówczas gdy na zebraniu w roku
1987 Akt),wna Grupa wykorzystala chor4giew, aircby skierowac uwagq
na sytuacjq homoseksualnych ksiqZy i pracowników pÍlstoralnych w
Ko§ciele. Po wezwaniu komitetu wykonawczego ruchu, aby wytlumaczyl
'sie w li§cie, Kardynal A.J.Simonis jako prezes Konferencji Biskupów
Rzymskokatolickich, 5-ego lutego 1988 zwrócil sie pisemnie
bezpo§rednio do Aktywnej Grupy. Chor4giew, a zwlxzcza jego

reprodukcja

w

postaci pocztówki, wywolaly wedlug

kardynala

"zdziwienie i dezaprobate wsród biskupów i licznej grupy wiernych'.
Przypomnial on czlonkom Aktywnej Grupy o 'wiernym posluszetistwie
wobec powszechnego autorytetu doktrynalnego w Ko§ciele' ttórego
wymaga sie od ka2dego Katolika, oraz odwolal sie do Konstytucji
Drugiego Soboru Watykarískiego, Lumen Gentium. Uznal on równie2 za
nie do zaakceptowania fakÍ, 2e "pastorowie ewidentnie ignoruj4 - lub
przynajmniej sprawiaj4 takie wrazenie, poprzez to co mówi4, poprzez
styl Zycia i poprzez swoje zachowanie, ie ignoruj4 nauke Ko§ciola w tej
istotnej sprawie".
Ten list od Kardynala Simonisa bezpo§rednio sprowokowal
napisanie listu pasterskiego, który wla§nie czytacie.Postqp jaki dokonal
sie w ci4gu ostatnich kilku lat jeszcze bardziej unaocznil potrzebq
otwartej dyskusji na tematy seksualizmu i zwiwków partnerskich w
obrebie wspólnoty naszej wiary.
2.2 Nowe spojrzenie na seksualizm
W roku 1953 obchodzono 100-lecie przywrócenia hierarchii
Ko§ciola Rzymskokatolickiego w Holandii. Kardynal J. de Jong nie mógl
uczestniczyé w uroczysto§ciach odbywaj4cych siQ na stadionie
Galgenwaard w Utrechcie, ale przemawial do holenderskich Katolików
pÍzez radio. Przemowa jego byla wzruszaj4cym wezwaniem o
zachowanie jedno§ci w Zyciu publicznym Ko§ciola. Wezwanie to mialo
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swój powód. Zacz$y siq bowiem pojawiad symptomy zmian w obrebie
szczelnie zamkniqtego bastionu, jaki tworzyla, przynajmniej
powierzchownie, holenderska spoleczno§é katolicka a2 do czasów po
brugiej wojnie swiatowej. Te znaki staly siq manifestem, kiedy biskupi
opubtitowati swój "Mandat" w maju 1954. W nim to wierni zostali
wezwani, by zaciesnili swoje szeregi, majac jednocze§nie zabronione
wstqpowania do jakichkolwiek organizacji pol§cznych czy spolecznych,
pomiqdzy którymi znajdowala sie Front Jedno§ci dla Reform Seksualnych. Ogólnie rzegz biorac, odezwa Episkopatu byla próba zachowania
tradycji. Jedrrak2e takie odwolywanie sie do autorytetów okazalo siq juZ
nieskuteczne; a na pewno nie w odniesieniu do pol§ki i spoleczeístwa,
ani nawet nie w odniesieniu do 2ycia osobistego ludzi. Postqp jaki
dokonal sie w spoleczerístwie holenderskim nie omin$ holenderskich
Katolików. wyzwolenie okazuje sie byé faktem nieodwracalnym. we
wspólczesnym pojmowaniu seksualizmu i zwiaZków partnerskich równie2
w§ród Katolików ma miejsce zmiana pogl4dów, gdzie na glówne miejsce
wysuwaja sie ludzkie przeiycia. Nie tylko doktryna, ale równie2

do§wiadczenia wydaj4 sie byé wiarygodnym ítódlem
wla§ciwego oceniania. Po Íaz pierwszy szersze kregi wiernych
kwestionuj4 doktrynq katolick4, gloszaca, ti sa niezmienne prawa,
mocno zaszczepione w ludzkiej naturze, a mianowicie przekonanie, ite
seksualizm slu2y wyl4cznie prokreacji. Do§wiadczenia càowieka wydaj4
sig byé jednak róLne, chociai potrzeba duio odwagi Leby siq do tego
przyznaé. Gdzie tylko ta nowa prawda jest jasno wyraiana, jest ona
jutrzenk4 wolno§ci. Wla§nie to z pewno§ci4 poslu|ylo za temat rozmów,
jakie przeprowadzal na antenie radia katolicki psychiatra, Dr C. Trimbos
w latach: 1960 i 1961.
Jednocze§nie krytyka tradycyjnej moralno§ci przyniosla ze soba
wzrost ztaczenia ludzkiego sumienia. Nie tylko oficjalna nauka Ko§ciola,
ale równiei wlasne, odpowiednio wyksztalcone sumienie osobiste
odgrywa waLnl rolq przy podejmowaniu §wiadomych decyzji w sprawie
zwlwków seksualych i prokreacji. Nawet wladze ko§cielne nie neguja
tych osi4gnieé. Niektórzy ich przedstawiciele, jak na przyklad Biskup w.
Éekkers z 's Hertogenbosch, zachwali do nich. JednapZe w roku 1968
zostala wydana encyklika papieska Humanae vitae. stwierdza ona, Le
wszystkie sztuczne §rodki kontroli urodzeí sA sprzeczne z godno§ci4
czlowieka. Wobec takiego stanowiska, stalo siq jasne jak szeroka jest
przepa§é pomiqdzy oficjaln4 nauka Ko§ciola, a opiniami i dzialaniami
íielu czlonków Ko§ciola, nie tylko w Holandii, ale i na calym §wiecie.
Jednocze§nie w czasie Drugiego soboru watykaískiego wielu

codri"*e

L4

Katolików zaczelo doceniaé inne aspe§ seksualizmu. Odkryli oni, 2e
seksualizm i intymno§é sa darami od Boga, którymi wszyscy ludzie
mogS sie cieszyé. W coraz wiqkszym stopniu ludzie zdaj4 sobie sprawQ z
tego, 2e poza malierlstwem moie istnieC wiele sposobów wyraiania
intymno§ci i czulo§ci midzy ludÍmi. To odkrycie poddaje w watpliwo§é
tradycyjn4 naukQ Ko§ciola, Ée Boska intencj4 jest to, aby mqLczyzna i
kobieta mogli uzupelniaé siq wzajemnie jedynie w legalnie zawartym
zwiwl<s mal2erlskim. Poniewa2 nasz kontakt z innymi kulturami jest
coÍaz szeÍszy, ro§nie w nas §wiadomo§é wzglqdno§ci naszego wlasnego,
zachodniego wzorca Lycia rodzinnego. Ludzie zaczynaj4 równiei
dostrzegaé jak stosunki wtadzy w spoleczeístwie wplywaja na zwi@ki

midzy ludlmi oraz

.

sam seksualizm.

2.3 Nowe spojrzenie na homoseksualizm
Wraz z tym nowym podej§ciem do seksualizmu, ro§nie przekonanie,
ze homoseksualizm mo2e byé postrzegany i do§wiadczany jako jedyna w
swoim rodzaju sposobno§é do wyraienia czlowieczeÍistwa i milo§ci. Dla
wielu homoseksualistów i lesbijek postap ten przyszedl za pózno. W
miedzyczasie odeszli z Ko§ciola, gdzie zostali zepchniqci przez wladze
ko§cielne na margines. Jdnalcie s4 inni, którzy nie pozwolili sie
zniechesié. Wa§nie te lesbijki i ci homoseksuali§ci sa dowodem na to, àe
maj4 oni jedyny w swoim rodzaju i szczególny udzial w tworzeniu tego,
co jest nazywane Cialem Chrystusa.
Czy homoseksualizm stwarza unikalna sposobno§é do wyra2enia
ludzkich tcnt€! Ostatnie dokumenty Stolicy Apostolskiej nie stwierdzaj4
tego, a przez ostatnie kilka lat coraz czq§ciej spotykamy siq z oficjalnymi
wypowiedziami Ko§ciola na temat homoseksualizmu. Dlaczego jest coraz
wietsze zainteresowanie tematem homoseksualizmu? Odpowidzi4 zdaie
siq byc to, ze zarówno w spoleczeÉstwie jak i w ko§ciolach, wlaczajac w
to Kosciól Katolicki, zaczynl pojawiac sie nowa atmosfera wokól
homoseksualizmu. Jesli chodzi o koscioly holenderskie, fakt ten jest
odnotowany w ksiaice pt.: 'Czlowiek nie musi byé sam", ewangelickim
spojrzeniu na homoseksualizm, opublikowanym w roku L977 przez
Holenderska Rade Ko§ciolów i przedstawionym ko§ciolom
czlonkowskim, a w tym równieZ Ko§ciolowi Katolickiemu. Ksia2ka
stwierdza, ze homoseksualizm nie jest choroba czy dewiacja, ale czym§
zupelnie normalnym i ze ekspresja homoseksualna oparta na milosci, jest
równie sluszna, co heteroseksualna.
Pojawienie sie tej ksiazki unaocznia fal<t, Le w czasie tego stulecia w
Holandii nast4pila zmiana. Chocia2 od roku 1811 zachowanie
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nie bylo karalne przez prawo, z polecenia ministra
gabinetu,
Regout, wprowadzono w roku 1911 do kodeksu
katolickiego
przepis
dyskryminuj acy osoby homoseksualne. w
prawa hol-enderskiego
gtosny, artykule 284b czytamy co nastqpuje: "Osoba pelnoletnia, która
skazana na karq
óop.firi .ryn lubi.Zny z osoba tej samej plci, zostanie
wiezienia ào lat cztórech'. Artykul ten byl zniesiony dopiero w roku
lg7l, po sze§ciesiScioletnim okresie walki o prawa dla
homoseksualistów. Katolicy nie odegrali wiodacej roli w tej walce.
Wprost przeciwnie: w 1950 Centrum Edukacji Politycznej, biuro badaí
które póÉniej znane bylo pod nazw4 "Partia Katolików", opublikowalo
raport "R aà i Moralno§é Publiczna". W raporcie tym zwrócili sie z
pro§ba o karanie ka2dego przypadku zachowania homoseksualnego oraz
; zatrzymywanie wszystkich winnych "a:2 do czÍl§u kiedy zostana
wyleczeíi ze swoich sklonno§ci lub na tyle umocnia swoja siln4 wolq,
' ZóAy siq im opieraé". Jednakze te sugestie nie doprowadzily do Zadnych
propozycji ustaw parlamentarnych w sprawie homoseksualizmu. W roku
iq60 iA. zmienila kierunek. W tym czasie, na bazie ekumenizmu,
zostala ustanowiona opieka pastoralna nad osobami o orientacji
homoseksualnej. Nale|y tu wspomnieé nazwiska Wielebnego Alje
Klamera, Wielebnego Reina Brussarda oraz Ojca J. Gottschalka, (
lvI.S.F.), jako pionierów tworzenia "klimatu przyiaznego
homoseksualistom" w ko§ciolach holenderskich.
Ale ksia2ka "czlowiek nie musi byé sam", równie2 wywolala
podzielili siq.__Watykan, który w
negatywne
-tqzs reakcje. Biskupi holenderscy
popÍzez Kongregacjq do spraw Doktryny \Miary opublikowal
.oro
o§wiadczenie w sprawie kilku w4tpliwo§ci zwipanych z etyk4 seksualn4,
zwrócil sie z pró§ba do biskupów holenderskich o wyja§nienie kwestii
homoseksualizmu tak, aby ludzie nie mieli wraZenia istniejacego wokól
nich doktrynalnego chaosu. Biskupi holenderscy przedyskutowali te
pro§be na spotkaniu w lipcu 1979 roku. Przedstawicielom prasy
powiedziano rzecz nastQpujaca: "Konferencja Biskupów nie twrta' tetaz
ia moiliwe, a1eby wydaé wspólne o§wiadczenie na temat
homoseksualizmu. Uwaiaja oni za rozs4dne, aby daé pierwszetistwo
Specjalnemu Synodowi Biskupów Holenderskich, który ma byé 4zwolany
pizez PapieLa celem przedyskutowania teologicznych oraz pastoralnych
problemów, istniejacych w obrqbie Rzymskokatolickiej Prowincji
koscielnej w goianàii. Jednocze§nie biskupi bQda pracowaé nad
sformulowaniem wspólnej deklaracji w sprawie homoseksualizmu. Ich
idga przewodnia bedzie zaloLenie, 2e homoseksualizm nie moze byé
oddziàlony od seksualizmu czlowieka w ogóle, ani teL od kwestii
homoseksualne

1,6

stosunków miSzyludzkich

i pytaí jak Lyé" . Ta wspólna opinia w kwestii

homoseksualizmu nigdy sie nie pojawila. Ale Konferencja Biskupów, w
1982, nie wypowiedziala siE przeciwko proponowanemu "Równemu

Traktowaniu", antydyskryminacyjnemu prawodawstwu, gdyit biskupi
orzekli, Leograniczyloby to konstytucyjne prawo do wolno§ci wyznania i
edukacji.
Jesienia 1986 roku, Kongregacja do spraw Doktryny Wiary wyslala

do wszystkich biskupów Ko§ciola Katolickiego nowy list dotycz4cy
opieki pastoralnej nad homoseksualistami. W dokumencie tym
potwierdzona zostala deklaracja z 1975 roku. Nawet je§li osobliwa
sklonno§é osoby homoseksualnej sama w sobie nie jest grzechem, z
moralnego punktu widzenia oznacza ona mniej lub bardziej silne,
wrodzone tendencjq do nieczystego zachowania. "Dlatego sklonno§é ta
musi byé uwaiana za obiektywnie niezdrow4', zgodnie z tre§cia listu.

. Naturalnie,

musi byé roztoczona opieka pastoralna

nad

homoseksualistami, ale jedynie przy zaloLeniu, irc kaide zachowanie
homoseksualne jest niemoralne. Ka2da forma poparcia dla organizacji,
które odrzucaja lub podwa2aja nauke Ko§ciola jest zabroniona, a
pomieszczenia ko§cielne mog4 nie byé oddawane do ich dyspozycji.
Przemoc stosowana w stosunku do homoseksualistów nie jest uwaZana
ruecz trudna do zrozumienia w tym li§cie, równieZ zasugerowany jest
bezpo§redni zwiazek pÍzyczyÍtowo-skutkowy pomiqdzy
homoseksualizmem a ÍozpÍ:zstrzenianiem sie AIDS. W tym sÍrmym
czasie zostala wydana ksiaika "Homoseksualista i Pastor". Ksia2ka ta,
zainicjowana mivlry innymi przez nasz4 Aktywna Grupe, zawiera
badania na temat opinii i praktyk w§ród pastorów Ko§ciola
Rzymskokatolickiego w Archidiecezji Utrecht, w odniesieniu do
homoseksualizmu. Z badarl tych wynika, 2e 86Vo pastorów spo§ród
ankietowanych, w poradach duszpasterskich zachQga homoseksualistów
aby zaakceptowali swoje uczucia i nadali swojemu 2yciu formq, jaka im
najlepiej odpowiada. Raport "Kobiety i Ko§cióI", opublikowany w 1987
wykazal, irc tylko LlVo spo§ród ankietowanych kobiet katolickich

zgodzilo sie ze stanowiskiem Ko§ciola

w

kwestii hornoseksualizmu,

podczas gdy 6a% odrzucilo je. Powinno byó oczywistym, 2e nastqpuje
zmiana nastawienia do homoseksualizmu w§ród wyznawców Ko§ciola
Rzymskokatolickiego. Ten list pasterski jest wla§nie czg§cia tej zmiany.
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Miejsce na Otwarty Dialog
3.1 Znacznnie do§wiadczenia
KaLdy z nÍNi posiada wlasna historie przeLyé zwiryanych z
pragnieniami homoseksualnymi. PrzyjaínimY sie z wieloma
homoseksualistami i lesbijkami szukaj4cymi obecno§ci Boga w Ko§ciele
i poza nim. Dzieki dzialalno§ci duszpasterskiej zapoznali§my siq ze
wszystkimi rodzajami sytuacji, w jakich 2yja ludzie. Te do§wiadczenia
nauczyly nas jak waine jest, aby Chrze§cijanie byli w stanie wl4czyé
swój seksualizm do walki o dobro i autentyczno§é, celem dotarcia do
fiódla czystej dobroci, a takàe wypracowania stylu íyeia ta wzór Jezusa
Chrystusa. Krótko mówi4c, musza umieé wl4czyé swój seksualizm do
calego swojego bogactwa duchowego.
Ale niestety, do§wiadczenie równie2 nauczylo Dffi, Le pewne
oficjalne nauki Ko§ciola dotyczace moralno§ci seksualnej nie tylko nie
pomagaj4 wielu ludziom, a wprost przeciwnie; blokuja proces zespolenia
seksualiznru z duchowo§ci4. Moralno§é aprobuj4ca jedynie taka
aktywno§é ieksualna, l*&al4czy sie z mal2eístwem i która prowadzi do
prokreacji (an- bez uZywania §rodków antykoncepcyjnych), oÍaz
potqpiajaca ka2da inna formq seksu jako gÍzeszÍtL, jest zarówno obca jak
i alienujaca dla homoseksualistów i lasbijek. I nie tylko dla nich; jest
taka równiez dla wielu zwolenników heteroseksualizmu takich jak: ludzie
bedacy w zwivkach malZeískich, samotni, czy ulomni. Niemniej
jednak, celem tej moralno§ci jest pomoc ludziom na ich drodze do
godnego wspólZycia seksualnego, oÍaz we wla§ciwym interpretowaniu
intencji Boga, które sa skierowane ku szczQ§ciu i rozwojowi rodzaju
ludzkiego. Jednak cel ten nie jest ju2 rozumiany pÍzez wielu ludzi.
Dlaczego? My§limy, Le tak jest, poniewaZ oficjalna katolicka nauka
moralna nie bierze pod uwagq do§wiadczeí moralnych ani roztropnej
wnikliwo§ci wiernych, którzy daja wyÍaz swojemu potencjalowi
seksualnemu. Prawie sie ich nie slucha i przez to nie odgrywaja oni
iadnej roli w procesie poszukiwania prawdy, które to powinno wla§nie

poprzdzaé formulowanie oficjalnych o§wiadczeí

moralnych. Homoseksuali§ci odczuwaj4 to

w

kwestiach

szczególnie mocno. tch
do§wiadczenia, czesto zdobywane w róZnych sytuacjach walki o
odró2nienie dobra i zla oruz o to by ustalié co przynosi im spokój,
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prawie nie sa znane spoleczno§ci wiernych. Podobnie jak wielu innych
zwolenników homoseksualizmu na których m4dro§é sklada siq po prostu
ich wlasne, dobrze przemy§lane do§wiadczenie, my równiei jeste§my
przekonani, 2e homoseksuali§ci potrafia daé wyraz swoim pragnieniom w
sposób dobry, sposób, który ksaaltuje ich samych, oraz który jest
zgodny z ich wiara w milo§é Boga, skierowan4 zarówno do nich, jak i
calego §wiata. Jeste§my równieZ przekonani, 2e homoseksualne
przyjaífie oraz wiryki partnerskie moga byé w Ko§ciele jawne i Le w
tym miejscu zastuguja na pelny szacunek.
Chcieliby§my wl4czyé, te do§wiadczenia i przekonania do publicznej
dyskusji w krqgu wspólnoty katolickiej na temat seksualizmu czlowieka.
Prze*iei, pojqgie, jakie ludzie maj4 o homoseksualiÍmie nie moze byc
oddzielone od ich pojmowania seksualizmu w ogóle, zwiwków midzy
rngLczyznami i kobietami, prokreacji czy teL wyobraienia o edukacji
. dzieci. Prawd4 jest, 2e temat homoseksualizmu ma czqsto za zadanie
slutyé za "temat test" dla §ch wszystkich. Podczas szczególowej
dyskusji o homoseksualilmie wymlnie daja sie dostrzec trzy zagadnienia,
z kórych kaide nastqpne jest wainiejsze od poprzedniego:
1) antropologia, lub sposób w jaki postriegamy rodzaj ludzki, a
zwlaszcza wizja wzajemnego dopelniania siq mELczyzny i kobiety;
2) hermeneutics, tj. poprawne czytafie i wykorzystywanie Pisma
Swiqtego lub sposob naszego patrzenia na Pismo Swiete w odniesieniu do
wspólczesnych zagadnieí moralnych;

sposób, w jaki wykorzystujemy ludzkie do§wiadczenia otaz
zwiazane z nimi nauki: psychologiq, socjologiq, nauki medyczne i
kulturowe.
Okazuje siq, 2e to zadanie, na którym siq wla§nie skupiamy, odnosi sie
nie tylko do Ko§ciola Katolickiego, ale równie2 do innych ko§ciolów,
kiedy mowa jest o homoseksualiÍmie. Dlatego homoseksualizm jest
tematem bardzo delikatnym.

3)

3.2 W poszukiwaniu prawdy

Kidy spoleczno§é wiernych staje przed konkretnymi wspólczesnymi
problemami do§cz4cymi wla§ciwego postQpowania czlowieka, ma do
swojej dyspozycji trzy íródla odniesienia by je rozwiryaé:. Boskie
objawienie prawdy w Pi§mie Swiqtym, które jest ci4gle czytane,
powtarzane oÍaz przeàywane pÍzez wiernych w procesie zwanym
tradycj4; pomoc autorytetu doktrynalnego, który, ma za zadanie
wyja§nianie tre§ci Pisma Swiqtego oÍaz znaczenia tradycji; i w koícu ludzkie zrozumienie i madro§é w które zaangaàowane s4 zarówno roarm
t9

jak i emocje.
To ostatnie ír6dlo, tzn. do§wiadczenie, zostalo ju2 omówione. Teraz
chcemy omówié przede wszystkim sposób w jaki odnosimy siq do Pisma
Swietego i tradycji. Kied, sfuchamy Pisma Swiqtego, uczymy §iQ
poznawaé i kochaé Boga, który sprawuje pieczq nad czlowiekiem. Bóg
uwolnil wybranych htdzi z niewoli i byl dla nich gwarancj4, Le wkrocza
do Ziemi Obiecanej. Bóg przerwal laícuch §mierci §miercia Chrystusa,
popÍzez jego zmartwychwstanie i przepelnienie spoleczno§ci wiernych
nadziej4 na nowy §wiat sprawiedliwo§ci, prawdy i pokoju. Ta historia
pokazuje, czego moina oczekiwaé równie2 od nas; 2e my jako nastepcy
tego Boga wyzwalamy ludzi i wspólpracujemy z nimi budujac §wiat, w
którym wszyscy ludzie mogliby 2yé godnie. Wa§nie nasz punkt wyj§cia,
przepelniony wiar4, nadzieja i mitro§cia, jest taki, 2e powinni§my czytaé
Pismo Swiete. Jedynie popÍzez uczciwe wyra2enie milo§ci moZemy
oddaé Pismu §wietemu sprawiedliwo§é i wla§ciwie

je ztozantie(,.

Ale czqsto czytamy Pismo Swiete w inny sposób' Szukamy w nim
usprawiedliwienia dla naszych opinii moralnych i osadów oraz staÍamy
siq przeciagn4é Boga na nasza stronq, wykorzystujac pewne teksty.
Postapujac w ten sposób, ryzykujemy, ie popelniamy nieuczciwo§é w
stosunku do Pisma Swietego. Historia zaglady Sodomy i Gomory
(Genesis I9), na przy&ad, byla niesprawidliwie i niepoprawnie
interpretowana i cale wieki wykorzystywana przeciwko ludziom ze
sklonno§ciami do homoseksualizmu. Historia biblijna o znaczeniu
go§cinno§ci zostala odwrócona i zamieniona w jej przeciwieístwo.
Skutkiem tego bylo okrucieístwo, a nawet rozlew krwi.
Pismo Swiete rzeczywi§cie zawiera teksty, w których zachowanie
homoseksualne jest odrzucane, ale zawiera równie2 historie, obrazy i
i lesbijhi w ich walce
wyraZenia,
-pelniejszettóre mog4 poprzeé homoseksualistów

czlowieczerlsiwo. Podczas czytania Pisma §wietego teksty
nie mog4 byé wyjmowane z ich historycznych kontekstów, ani u2ywane
jako broí do uciszania ludzi. Te dwie wspaniale historie, o uwolnieniu z
egipskiej niewoli i o zriszczeniu wiqzi §mie-rci, musza ci4gle sluZyé nam
o

pojmowaniu Pisma Swietego. riliele grup ludzi
wierz4cych, wl4czaj4c w to grupy homoseksualistów i lesbijek,
do§wiadczylo wyzwalaj4cej mocy Slowa Bo2ego i w ten sposób doznalo
nowego ol§nienia w swojej wierze.
Poniewa2 od wieków Eadycja jest, aby stuchaé, wyja§niaé i
wykorzystywaé Pismo Swiqte, tradycja ta jest konsultowana prze,z
spoleczno§é wiernych. Jednalcie spoleczno§é ta nie robi tego

zi- prziwodnika w
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bezkrytycznie, poniewa2 wie, ie wiele elementów naszej zachodniej
kultury równiei siq z nia zasymilowalo; niektóre z tych elementów byly
wyzwalaj4ce, podczas gdy inne - Bnebicielskie.
W calym tym procesie sluchania Slowa Boiego, asymiluj4cego
przeszlo§é i madrze wykorzystujacego ja dla dobrej i humanitarnej
przyszlo§ci wszystkich ludzi, oczekujemy pomocy ze strony przywódców
Ko§ciola. Ko§ciól posiada kompetencje oru zadanie by nauczad. Ale my
wszyscy, post-qpujacy zgodnie ze swoim sposobem bycia i maj4cy swoje
wlasne do§wiadczenia, jeste§my wlAczeni w ten proces poszukiwania
prawdy. Oficjalne o§wiadczenje tylko wtedy posiada prawdziwy
autorytet, gdy znajduje akceptacjq i poparcie spolpczno§ci wiernych. St4d

nasze wezwanie do publicznej dyskusji
i godnego seksualizmu.

humanitarnego

{

2l

w

Ko§ciele

na

temat
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4
Nasz wlasny wklad w dyskusjq

W powyiszych rozdzialach wykazali§my, 2e istnieje prawowite
miejsce w Ko§ciele dla otwartej i konstruktywnej dyskusji na temat
seksualizmu oraz wla§ciwych norm dla jego humanitarnego i godnego
wyraiania. Teraz chcemy opisaé jaki mo2e byé udzial ludzi bdacych
homoseksualistami, opieraj4cymi siq na wlasnym do§wiadczeniu, w
duchowym dziedzictwie i kolorowej róinorodno§ci katolickiej
spoleczno§ci wiernych. Jako Katolicy wiemy, 2e jeste§my odpowiedzialni
za Lycie Ko§ciola oraz za misjg Ko§ciola w dzisiejszym spoleczeístwie.
Bqdziemy teraz glebiej rozvtaLaé wiele tematów.
4.1 Widzenie rrczywisto§ci takiej, jaka ona jest

Ludzie maja tendencje

do zamykania oczu na te

cze§é

rzeczywisto§ci, która nie jest taka, jaka wedlug nich powinna byé, lub
teL z l<tr&a nie wiedza jak sobie poradzié.W przeszlo§ci ludzie woleli
milczeé w sprawach dotyczacych homoseksualizmu, zwlaszcza w kregach

Chrze§cijaískich. "Skandale" byly ukrywane. Dzisiaj nie jest to ju2
moZliwe, poniewaZ realizm homoseksualizmu, zarówno jego przyjemne
jak i nieprzyjemne strony, jest widoczny, zarówno w my§li jak i 2yciu
publicznym. Niemniej jednak dziedzictwem wcze§niejszych czasów jest
szczególna wraZliwo§é homoseksualistów na cale to nuprzejme"
mówienie oraz falszyw4 glebie w sprawach seksualizmu, co tak
naprawdq tylko zaciemnia fakty. Wystarczy pÍzytoczyé dwa przyklady:
sugerowanie, 2e wszyscy normalni chlopcy w pewnym wieku "w sposób
naturalny" pragna zbhieí seksualnych z dziewczq.fanri (i odwrotnie) oraz
fakÍ, 2e stosunek seksualny jest w dalszym ciagu kojarzony z 'aktem
mal2eískim".
Zachowanie seksualne, czy to pomiqdzy ludÍmi róZnych plci czy tej
samej, je§li chodzi o fantazjq, poi4danie lub sam akt, posiada niezliczon4
ilo§C znaczeÉ: dawanie przyjemno§ci, ekscytuj4ce eksperymentowanie z
nieznanym, aktywne, badt pasywne uwodzenie, uiywanie sily lub
poddawanie siq jej, meczacy ryfiral, intymne i delikatne gesty pomidzy
dwojgiem ludzi, których ciala daja im wzajemn4 przyjemno§é oraz duLo
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wiecej. Jqzyk niderlandzki, na przyklad, ma na

to wiele

okre§leí,

których jednak nie zamierzamy u2ywaé na ambonie.
Homoseksuali§ci musieli znaleíé swoj4 wlasna droge poprzez ten
bujny ogród terminów, nie pomagajac sobie tradycyjnymi wyraZeniami

duio cza§iu i
i konstruktywne dla nich
samych i ich potencjalnych partnerów, jak równie2 co jest zle i
destrukcyjne. Inni, dla których byé moZe pomocne bylo wychowanie

czy

regulami. Niektórzy

z nich

potrzebuj4

eksperymentowania a2eby odkryé co jest dobre

ksaaltujace ich stosunek do innych ludzi, do§é szybko wiedz4, co jest
dla nich dobre, a co nie; wybrali swój wlasny styl 2ycia: zwiqTek staly,
serie zwiazków, licznych partnerów bez Zadnych stalych znbowiryaft, czy
teit Lycie w celibacie.
Id4c dalej, w krajach zachodnich, zwlaszcza w wigkszych miastach,
istnieje bogata kultura homoseksualna. We wszystkich tych krajach
. istniej4 organizacje, które walcza o emancypacjq i równe prawa cywilne
oraz przeciwko obowiaZkowemu heteroseksualizmowi spoleczeístwa. Jest
równiei szereg organizacji, które oferuj4 wsparcie i pomoc, na przyklad
te, które zloiane sl z, oÍa:z dzialaja na Ízecz rodziców homoseksualistów
i te, które zloLone s4 z, oÍaz dzial.aja ta tze'cz homoseksualistów i
lesbijek w zwi&kach malieískich i ich dzie,c,i. Tematy homoerotyczne
mo2na znaleté wszedzie w ekspresji artystycznej: w poezji, powie§ciach,
teatÍze, sztukach piqknych i filmach. lV ostatnich latach kraje te s4
§wiadkami pojawienia siq grup homoseksualistów opieraj4cych siq na
swoich przekonaniach religijnych lub przynalezno§ci do Ko§ciola.
Ponadto, istnieje dzialalno§é komercyjna, gdzie wydaje sie i zarabia du2o
pieni@zy w zwiazku z homosetsualizmem. Obejmuje ona szeroki zakres
od prasy, mody, klubów zdrowotnych i przemystu turystycznego - po
prostytucjq, pornografig i seks-turystykq.
Niektórzy ludzie bdacy homoseksualistami nie chca mieé do
czynienia z aspektami spolecznymi tej kultury, podczas gdy inni z chwil
w nich uczestnicz4 i czuja siq w tym §wiecie jak u siebie w domu. Fa}t,
2e ta "kultura gejowska" istnieje w calej swojej róZnorodno(ci oznaeza,
2e nikt z wlasnej woli nie mo2e jej ignorowaé tak, jak to mialo miejsce
w przeszlo§ci. To obejmuje równieZ ko§cioly.
Waine jest, aby ludzie z innego §rodowiska, a dla wygody
wl4czymy tutaj równiei nasze heteroseksualne siostry i braci w Ko§ciele
Katolickim, zronrmieli te socjalna rzeczywisto§C zanim bda próbowaé
oddzielaé ziarno od plew. Stwierdzaj4c to mamy tu szczególnie na my§li
naukq rozumienia tych pragnieí, które pociagaja homoseksualistów do
wkroczenia na te krqte czy inne §cieiki. Jak ujal to holenderski pisarz24

homoseksualista z przelomu wieku, Jacob Israel de Haan w zdaniu, które
z.ostalo wyryte na pomniku ku czci homoseksualistów niedaleko

'

Westerkerk (Ko§ciola Zachodniego) w Amsterdamie, "dla ptzyiaíni, tej
niezmierzonej tqsknoty' .
My równieZ nie wyobraZamy sobie homoseksualizmu jako czego§
innego, piqkniejszego lub bardziej patetycznego, lepszego czy gor§zego
nD on naprawde jest. Ale wiemy, Le ci4gle docieraja do nas slowa
Swiqtego Pawla Apostola: "A nie upodabniaicie sie do tego §wiata, ale
sig przemieÍrcie przez odrnwienie umyslu wego, aby§cie wnieli rozróbtié,
co jrtt wotq Bóie, co jest dobre, mile i doskotwle" (List Sw. Pawla do
Rzymian 12:2).
Jako Chrze§cijanie pragniemy, by Bóg kierowal naszymi tesknotami
i formowal je poprzez Ducha Swiqtego.
Równie2 homoseksuali§ci i lesbijki otrzymali powolanie do tego by
zosaé §wiqtymi. Abstynencja seksualna sama w sobie nie jest, jak

twierdzi wiekszo§é ludzi, drog4 do osi4gniqcia tego celu. Równie2
sposób ten nie polega, w Zadnym przypadku na nie pÍzyznaulaÍriu sie do
wlasnego po24dania seksualnego. Ta "nowa §wiadomo§é", o kÍórej mówi
Swiqty Pawel, zachwa nas do szukania naszelo zbawienia nie poprzez
dominacjq nad innymi, niewla§ciwe tralÍowanie ludzi, posiadanie
wlasno§ci lub podziw kolegów, ale poprzez wizjq pokoju, kiedy to ludzie
byliby atrakcyjni dla siebie wzajemnie i z wlasnej woli przyczyniali sie
do obopólnego dobra, zarówno w sensie fwycznymjak i duchowym.
Nie jest dobre dla Ko§ciola, Le chce pomagaé ludziom wkraczaé do

Królestwa Bo2ego nie rozumiejac prawdziwego iycia ludzi lub tylko
wychodz4c z jego powierzchownymi analizami, takimi jak zepsucie
moralne, pobla2anie samemu sobie, subie§wizm czy ze§wietczenie. W
takim przypadku nikt nie bdzie sluchal glosu Ko§ciola, a wówczas nikt,
tak naprawdq, nie maidzie w nim pomocy. Uwa2amy to za godne
poialowania i dlatego chcieliby§my wnie§é swój wklad w rozumienie
przez spoleczno§é wiernych wspólczesnej rzeczywisto§ci, je§li chodzi o
seksualizm i zrxiu:kr partnerskie. Wówczas to stanie siq jasne gdzie i
kiedy potrzebne sa granice moralne, a potrzebne s4 w kaidym
przypadku, kiedy zagro,ony jest szacunek dla drugiego czlowieka i
sprawiedliwoSé.

4.2 Zrilànicowanie w odniesieniu do rodziny, prokreacji

oraz

rodzicielstwa
Dzisiaj, wspólczesna zachodnia rodzina, skladajaca siq z ojca, matki
oraz kilkorga malych dzieci, bezustannie przedstawiana jest nam jako
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fundament spoleczeístwa. Takie zapewnienie rodzi kilka pytati- Z
historycznego punktu widzenia, czy moLe do§é mloda forma zwiazku
sluiyé jako model dla wszystkich innych zwi4gk6w, w których ludzie
iryj4 razerril Czy zaloircnie rodziny i poczqpie nastqpców jest zadaniem
wyznaczonym przez Boga? Komu wyznaczurc jest takie zadatiel Czy
trzeba kontynuowaé linie rodzinna? Zakladanie rodziny, macierzyístwo i
ojcostwo - to wszystko sa dobte rueczy, ale nie sa one "§wiqtymi"
powinno§ciami. Czlowiek mo2e je wybraé, ale nie musi.
Gloszac kazania, Jezus radykalizowal naukq Biblii w odniesieniu do
rodziny, tzn. glosil, 2e linie krwi i wivY rodzinne sa podporzadkowane
nowym zwiq,zkom, braterstwu miedzY mqLczyztanri i kobietami, jakie
ztwiryuje sie po§ród tych wszystkich, 1«6rzy swoim 2yciem chca
zasfuLyé na Królestwo Boie. (Zob. Marek 3:31-35; Mateusz 12:46-50;
Lukasz ll.27-28.)
. Ponadto, homoseksuali§ci i lesbijki staraj4 siq zwrócié uwage na
fakÍ, 2e istnieje wiele powszechnych form wspólitycia, innych niz forma
wspólczesnej rodziny, które nie stanowia zagroLetia dla spoleczeístwa.
Ju2 w roku 1985 wiekszo§é rodzin (5370) w Holandii skladala siq z
jednej lub dwóch osób, a oczekuje siq, 2e do roku 2000 liczba ,u 6Edzie
stopniowo rosla - do 2-óch na 3 rodziny (@%).Jest wiec widoczne, ite
nie tylko homoseksualiSci zadaja powa2ne pytania o rolQ rodziny w
naszym spoleczeístwie.
Mo2na nie winié homoseksualistów za to, 2e ich zwiazki nie
prowadz4 do prokreacji pod warunkiem, 2e zwíuki te pozostaj4 w kregu
tych, którzy z wiar4 i nadzieja przygotowuja siq do Zycia w lepszym
§wiecie. Nawet prorok lzaixz odrzucil te zaÍzaty: "Niech wiec nie mówi
cudzoziemiec, loóry przystat do Pann: Pan na peww Wkluczy mnie ze
swego fitdu, i niech nie mÓwi tnebieniec: Patrzcie, iestem tyllco uschtym
drzewem. Bo tak mówi Pan: trzebiefirom, loórzy pnestrzegaiq sabatu i
Wbierajq to, w cqm mÍtm upodobanie, i trzymaiq §ie moiego
przymierca, prryznam w moim domu i w obrebie moích murÓw mieisce i
dam im imie lepsze nit maia synowie i cÓrki, imie wieczne, ldóre nie
bedzie starte". (IGiega lzaixza 56:3-5;zob. Akty 8:26-39).

4.3 Do§wiadczenia naszych cial
Poprzez nasze ciala czujemy, 2e jeste§my zNaczerri z innymi
osobami, jak równiei ze zwierzQtami i otaczajaca nas ziemia. Fwyczna,
dotykalna obecno§C, która moina widzieó i cztté, wywoluje w nas
zarówno przyjemno§é jak i nieprzyjemno§é, poà4danie i nieche{.
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Intymno§é mo2e byé opisywana jako sytuacja familiarno§ci i
bezpieczeístwa, \ry której ludzie, na przyklad, moga otworzyé sig przed
sob4 wzajemnie, nie ukrywaj4c swoich defektów, ani tei mocnych stron,
nie czuj4c juiL zaàenowania wobec siebie wzajemnie. Seksualizm, w
waskim sensie tego slowa, ma z tymi rzeczani malo wspólnego. Mo2e
byé bardzo duZo intymno§ci midzy ludÍmi, którzy nie poszli ze soba do
l6Lka; i moie byé równie2 seks bez intymno§ci.
Oczywi§cie nie tylko homoseksuali§ci wiedza o tych rueczach.
Niemniej jednak maj4 oni swoje wlasne historie do opowied4enia: o
odrzuceniu, intymno§ci i satysfakcji. Niekórzy, na przyklad, doszli do
przekonania, Le wspólitycie seksualne mo2e zrlaczyé co§ jeszcze innego

nii po prostu uczucie dwóch osób do siebie wzajemnie, a mianowicie to,
irc fudzie czuja sie wlaczeni w wiqksza calo§é, ie kaidym swoim
wlóknem pol4czeni sa ze wszystkimi Zywymi istnieniami przez co sa

. pogodzeni ze swoim flzycznym istnieniem, ze swoj4

ziemska
egzystencjA. Kobiety odczuwaj4 to inaczej nri mqLczytni.
Ale czy wskazane jest mówié o takich rze.czach w§ród spoleczno§ci
wiernych? My§limy, Le tak. Przde wszystkim Lyiemy w zachodniej
cywilizacji, która bldnie uczy nas traktowaé riasze ciala jak instrumenty
lub maszyny, które musza byé polerowane, strojone lub reperowane. Jest
to cywilizacja, kÍóra nie przygotowuje nas do postqnwania w przypadku
deformacji, choroby rozkladu, ani teL w przypadku piqkna, sily czy

i

cial. AIDS

bole§nie unaocznil spoleCzno§ci
homoseksualistów wszystkie te aspekty iycia. Niektóre osoby maj4ce
AIDS dowiedzialy siq, wbrew Zalo2eniom naszej cywilizacji, 2e droga

witalno§ci naszych

prowadzaca do §mierci, tak naprawdq, byla dla nich nowa droga àycia.
Poza tym, jak my, Chrze§cijanie mo2emy zachowaé nasza wiare w

Zmartwychwstanie ciala, jedno z Dwunastu Artykulów wiary, i stosowaé
go w naszym wlasnym iryciu, je2eli odrzucamy do§wiadczenia naszych
cial? Wiara ta nie uczy nas tego, 2e pewnego dnia b$ziemy uwolnieni z
naszych cial,logz tego, 2e pewnego dnia ciala nasze stana sie wolne.
4.4 Róinorodno§ó zwiryIrÓw milosnych pomiqdzy ludÍmi
Homoseksuati§ci maj4 swoje wlasne, jedyne w swoim rodzaju
doswiadczenie w sprawach intymnego wzajemnego zaungazowania sie
Indzi, zuówno je§li chodzi o zwiaaki stale jak krotkie przygody.

i

Do§wiadczenia te nie korespondujl ze wspólczesnymi normami
dyktujacymi spoleczetistwu iak mqhczyíni i kobie§ powinni zachowywaé
sie w pracy, na ulicy, w§ród przyjaciól i w lóZku: Z Lalem musimy
przyzraé, irc kultura homoseksualna czQ§to miala gotowy zestaw
alternatywnych norm mówi4cych "jak to powinno byé". Nam wszystkim,
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i heteroseksualistom, brakuje wyobraZni potrzebnej by
oddaé sprawiedliwo§é istniejacemu bogactwu kochania, jak równieÉ
fizycznemu oddzialywaniu mi$zy ludÍmi w przypadku, gdy
odpowiadaja sobie wzajemnie: kobiety z kobietami, mgàczyím z
mqLczyznarri, homoseksuali§ci i kobiety heteroseksualne, faycznre
niepelnosprawni i ci, kÍórzy o nich dbaj4, starzej4cy siq pastor zyjacy w
celibacie i jego, równieZ zyj4ca w celibacie, gospodyni. Sa równieZ
ludzie, którzy maj4 sklonno§ci zarówno do mqíczyzn jak i kobiet. Marny
stala i niewlaíciwa inklinacjq do przyklejania etykietek do wszystkiego,
na przyklad Leby zapytaé: "Czy ten zwiryek ma charakter seksualny czy

homoseksualistom

platoniczny?"

lub Cry ten

osobnik

jest

homoseksualist4,
heteroseksualist4 czy biseksualista?" CzQsto brakuje nam wyobraÍni i w
rezultacie brakuje nam szacunku dla drugiego czlowieka. Cenne slowa
"

takie jak: przyjaírt, chlopak, dziewczyna czesto sa dzisiaj uiywane
.powierzchownie, a nawet w sposób banainy. Muny braki w
umiejqtno§ciu poslugiwania siq jqzykiem. Zmalala róinica pomiqdzy
jqzykiem wulgarnym, medyczno-technicznym iargonem, poetyckim

jqzykiem erotyki, a jqzykiem Pie§ni nad Piq(niami.
Nie zamykamy naszych ocztt na twarda rzeczywisto§é braku
lojalno§ci, falszu, wykorzystywania i poni2ania w relacjach midzy
ludZmi. Homoseksuali§ci widzA na ten temat wszystko. Niemniej
jednak, jeste§my pewni, ie musi byé wiqcej zrozumienia i w zvtiqz,lou z
tym bardziej zróLticowany jezyk do wyra2enia du2ej ró2norodno§ci
zwitzków milosnych pomiqdzy wolnymi i równymi sobie osobami. O
wierno§ci w zwiazkach my§limy nie tylko w kategoriach nie robienia
czego§ z osoba trzeci4, ale równieZ jak o czym§ ogólnie pozytywnym,
takim jak ci4gla dbalo§é o dobro drugiej osoby, wzajemne poleganie na
sobie oraz otwarto§é, nawet w sytuacjach bolesnych.
Nasze zwyczajowe socjalne i lingwistyczne schematy (zakochiwanie
siq, zarqczanie, malZeístwo, a nastqpnie dozgonna wierno§é) juZ nie
wystarczaja. Nie pomagaja tei mlodym ludziom w osi4ganiu dojrzalo§ci
emocjonalnej, ani równieZ nie pomagaja im w umacnianiu §wiadomo§ci,
i2 istnienie równowagi sil w zwiazkach miedzyludzkich jest absolutnie
konieczne. Nadu2ycia, jakie ostatnio wyszly na jaw w spoleczeístwie
holenderskim, takie jak: seksualna przemoc w zwi@kach, kazirodztwo,
gwalt, przemoc stosowana przeciwko homoseksualistom i lesbijkorn oraz
wykorzystywanie kobiet i dzieci, to wszystko ma co§ wspólnego z

brakiem równowagi sil, brakiem wolno§ci oÍaz

niedojrzalo§ci4.

Ko§ciolowi wydaje siQ brakowaé, wyobtaíni i jezyka niezbqdnego do
tego, rteby wnie§é swój wklad w edukacje socjaln4 naszego
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w zakresie wyiej wymienionych tematów. Ta publiczna
debata moralna, do której pragniemy zache&ié, moglaby, jak mamy
nadziejq, pomóc Ko§ciolowi.
spoleczeÉstwa

4.5 Przelamywanie stereotypowych wyobraàeí i ról
W naszym spoleczeísrwie w dalszym ciagu gleboko zakorzenione sq
opinie na temat tego, jacy powinni byé mgàczyzr:a i kobieta, jak powinni
sig zachowywaé, jak powinny byé dzielone ich role i zadania: w miejscu
publicznym, w domu, a nawet w ló2ku. Powinno§ci, które wyrastajA z
tych stereotypów sa Íródlem wielkiej ilo§ci nieszcze$é, nie tylko dla
homoseksualistów, ale równiei dla wielu heteroséksualnych mqLczyzn i
kobiet, poniewai ich pragnienia i ambicje sa tlamszone. Czy chcg tego
czy nis, .mgàczyíní-homoseksuali§ci maj4 swój udzial w przywilejach
jakie niesie ze soba fakt bycia mgLczyzr4. tm bardziej zachowuj4 sie oni
"po kobiecemu", tym mniej s4 akceptowani. Popularna opinia, która
mówi, Le mqLczytni i kobiety uzupelniaja siq wzajemnie tak jak elementy
aktywne i pasywne lub jak sworzeí i nakqtka, ma czasami pewna
religijn4 otoczkq, sugeruj4c4 ie bylo to intencj4 Stwórcy i dlatego
powinno takie pozostaé. W tej kwestii Ko§ciól za bardzo przystaje do
tego dominuj4cego trendu kulturowego. Ko§ció1, przynajmniej w swoich
wlasnych sferach oddzialywania, powinien zrobié miejsce dla
przeciwkultury, aby mogly byé usuniqte naciski tworzone pÍ:zez .te
stereotypowe zaloLeria odno§nie roli kobiety i mgLczyzny. Swiqty Pawel
Apostol pisal: "Bo wsryscy, bórzy zostali§cie w Chrysrusie ochnczeni,
przyoblelrli§cie
sie w Chrystusa...nie mosz m.eZcqary ani bbq;
-albowiem
wy wsryscy jefun jeste§cie w Jezusie Chrystusie" (List §w.
Pawla Do Galacjan 3: 27-28). Spoleczno§é Chrystusowa do której
weszli§my pÍzez Chrzest Swiqty nie usuwa róZnic pomiSzy
mgirczyznarni i kobietami, ale usuwa nacisk na 'mgsko§é" i "kobieco§é".

4.6 Mówienie o Bogu w wyobraieniach
Kryzys religijny w §wiecie zachodnim wymaga, aby§my wszyscy
rozmy§lali o tajemnicy Boga i sposobie, w jaki odczytujemy te
tajemnicq. Nasze wyobraienia o bosko§ci zawsze biora sia z
do§wiadczenia i rze*zywisto§ci widzialnej, tak jak to bylo wówczas, gdy
byla pisana Biblia. Te pojecia równie2 determinuj4 sposób, w jaki
odnosimy siq do Boga.
Do§é powszechne jest dzisiaj psychologiczne przedstawianie Boga,
jako kogo§ posiadaj4cego wladzq - Bóg jako IGól i Pan. Wówczas Bóg
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jest najwy2szym wyobraialnym autorytetem, a prawa Boskie docieraj4
do nas popÍzez ksiqgq §wieta lub przez osobq posiadaj4c4 ziemski
autorytet, duchowna lub §wiecka, która zajmuje miejsce Boga na ziemi.
Jednakie nasze religijne wyobraZenia o Bogu mog4 ewoluowaé równiei
w innych kierunkach. Chrze§cijaíski misscyzm czqsto widzial Boga jak
nikogo innego lexz bezimienny Grunt i Zródlo naszej egzystencji. Jan
Luyken, holenderski mistyk (1649- 17 I 2) pisal :
Ale w gtqbi uczué moich,
zrobito sie cudownie i stodl<o.
Dlatego te Ty nadszedle§, spieszec z gtebin
i jak wiosina zalewajqc nnje spragninne serce.
Tak wiec odlrytem, o Bole,
ie jeste§ ziemiq mojej ziemi.
.

Podró2 duchowa do najglqbszego wnetrza nas samych jest dlatego
jednocze§nie przybliZeniem sie do tajemnicy, kÍóra wszyscy nosimy i
która wiaie nas wszystkich. Odkrywamy, 2e ta tajemnica, która
przedwcze§nie nazywamy "Bogiem", jest jak przyjazna moc, jak
przyjaciel. Tak wies mogliby§my odnie§ó slowa filozofa Arystotelesa do
relacji pomidzy Bogiem a ludzko§cia: "...to co moleruy zrobit dzieki
nasrym prqjaciotom, mozgnty do pewnego stopnia zrobit sorni". I
rzeczywi§cie, prawdziwy przyjaciel, kiedy tylko pomoZe nam w
osiagniegiu czego§, daje nam wra'Zenie, 2e zrobili§my to sami. W Pi§mie
Swiqtym czytamy o Bogu jako przyjacielu ludzi w ramach istniej4cego
Przymierza. W katolickim Zyciu duchowym i tmlogii przyjatír z Bogiem
jest wainym tematem. W liturgii Wschodnich Ortodoksyjnych
Chrze§cijan Bóg nazywany jest "Drogim Przyjacielem Ludzi" lub
"Drogim Filantropem".
Byé moie homoseksuali§ci i lesbijki maja moiliwo§C, jak równie2 maj4
za zadanie, ruz jeszcze podjad temat przyjaíni z Bogiem, aby go poglebié
i wzbogacié dzieki niemu duchowe Zycie Ko§ciola. W wiqkszym ni2 inni
stopniu zdystansowali sie oni od modeli: malZeístwo i rodzic{ziecko.
Ten temat przyjaíni z Bogiem powstrzymuje ludzi od lekcewaienia
samych siebie oraz pomaga nam Lyé w przyjalru z samymi soba. W ten
sposób homoseksualiSci mog4 pomóc w lagodzeniu religijnego zuboZenia
spoleczeístwa i Ko§ciola, zubo2enia które jest w znacznej mierze
spowodowane ubog4 obrazowo§cia przekazywania sobie wzajemnie
tajemnicy Niewypowiedzianego. Oczywi§cie wszystkie obrazy dotycz4ce
zwiwlru pomi$zy Bogiem i rodzajem ludzkim s4 wynikiem omylnego
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ludzkiego dzialania. Jest tak w przypadku wspomnianego jui modelu
"Król i Pan". Tak równieZ jest w przypadku tradycyjnego modelu
zwiryl«u mal2etískiego, w kÍórym Bóg jast Panna Mlode. I tak jest w
przypadku modelu rdzic4ziwko, z Bogiem jako Ojcem i Matka i nami
jako dzieémi. Tytul "Ojciec", którego nauczyl nÍs Jezus, jest
niezastapiony, lecz nie powinien panowaé nad nasza wyobraÍni4. Nawet
obraz Boga jako 'Calkowicie Innego" jest warto§ciowy, ale musi byé
oparty na naszym do§wiadczeniu z ludlmi, którzy sa nam nieznani razem
zó swoimi pro§bami gdy sa bezbronni, blagajacy czy wymagajacy.
Model Boga jako przyjaciela jest równieÈ oczywi§cie wzglqdny, ale mo2e
pomóc ludziom my§leé o Bogu, jako kochaj4cym i lojalnym przyjacielu
wtedy, gdy cierpia lub czuja siq winni, czy teí jako o lojalnym
towarzysan w walce o sprawiedliwo§é.

3t
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Odnowa Ko§ciola
Jako pastorowie-homoseksuali§ci kochamy nasz Ko§cióI, zarówno taki
jaki jest, jak równieZ jaki ma byé. Dokladnie dlatego zobowi4Tujemy siq
do ciaglej pracy nad odnowa Ko§ciola w kierunku, w jakim Pan chcial
by nastqpowala zmiana. W tym li§cie pasterskim zapraszamy was, nasi
bracia i siostry, aby§cie przyl4czyli siq do nas i razem z nami pracowali
Íra tzecz odnowy. Poniisze wnioski i zalecenia moga w tym dopomóc.
5.1 Wzajemne patrzenie sobie w oczy
Posiadanie wiary, jak utrzymujemy w tym li§cie, zaklada odwagq
stawiania czola rueczywisto§ci takiej jaka ona jest, a nie jaka
chcieliby§my Leby byla. Odwaga ta wystgpuje w coraz wiqkszym stopniu
w§ród wiernych w KoSciele, co jest powodem do rado§ci.
Uwzglqdnienie tych faktów oznacza, Le 'my, homoseksuali§ci i
heteroseksuali§ci, musimy byé przygotowani na to, by spojrzeé sobie
prosto w oczy. Homoseksualizm nie mo2e byé "zjawiskiem" w Ko§ciele,
po prostu jeszcze jednym z wielu tematów do dyskusji i rozpatrzenia.
Homoseksualizm jest rzeczywisto§ci4 wszqdzie wokól o§, Zywymi
ludÍmi, mqàczyznanri i kobietami z imionami i twarzami oraz osobistymi
historiami o rado§ci i smutku. Ko§ciól zwykle mówi o homoseksualiÍmie
tak, jakby byl on dla nas czymí obcym; to podej§cie musi byé zast4pione
2yw4 dyskusj4 z homoseksualistami i lesbijkami w Ko§ciele.
Ci, l<tórzy szukaj4 okazji do takiej dyskusji musz4 byé naturalnie
§wiadomi faktu, 2e z powodu trwajacego cale wieki prze§ladowania i
odrzucania homoseksualistów, klore zreszt4 ma miejsce równie2 i dzisiaj,
ujawnianie sie i stawanie w obronie swoich pragnieí nie jest tym, co
wielu homoseksualistów i lesbijek uwa2aloby za krok oczywisty. To z
pewno§ci4 odnosi sie do wielu czlonków naszej wlasnej Aktywnej Grupy,
jak równiez do wielu homoseksualistów i lesbijek bedacych w zwipkach
malZeískich. Uczciwy i dlatego równieZ braterski i siostrzany sposób
traklowania siebie wzajemnie wymaga od nas wszystkich aby§my
angazowali siq w tworzenie w naszym Ko§ciele klimatu, w którym ludzie
wiedzieliby, 2e zacheca sie ich do bycia soba.
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5.2 Dyskusja
Odnotowali§my, 2e istnieje obecnie coraz wieksza przepa§é miedzY
normami moralnymi, które przywódcy Ko§ciola uwaZaj4 za dobre i
prawdziwe, a przekonaniami co do tych norm, manifestowanymi w 2yciu
wigkszo§ci ludzi wierz4cych, wl4czaj4c w to samych pastorów. Przepa§C
ta glqboko porusza wielu ludzi, którym sprawy Ko§ciola sa bardzo
bliskie. I maja oni racje, poniewai w duZym stopniu podwaia ona
wiarygodno§é Ko§ciola, a takàe obecno§é Chrze§cijanina w
spoleczeístwie.
Wzywamy parafie oÍaz inne lokalne spoleczno§ci wiernych, aby
zainicjowaly w swoim gronie dyskusjq na temat tego, jaka powinna byé
dzisiaj prawdziwie ludzka i ewangelicka moralno§é. Nie mamy tu na
my§li dyskusji o samym tylko homoseksualiÍmie. Wzywamy raezej do
zintegrowanego podej§cia, w którym homoseksualizm bdzie uwrtany za
.jedna z form seksualizmu i relacji miedzY ludÍmi, istniejaca obok
innych. W ten sposób homoseksualizm bedzie rozpatrywany w szerszym
spektrum odzewu spoleczno§ci na zmiany, w oparciu o jej wlasne,
aktualne do§wiadczenia w sprawach seksualizmu. Obejmuje to zwiryki
pozamal2eÉskie, zmieniaj4ce sie poglady na mal2eístwo oraz nowe
spojrzenie na relacje miedzy mqàczyznanri i kobietami. Oczywi§cie taka
dyskusja lekcewa2y udzial w niej ludzi z bogatymi doSwiadczeniami oraz
ze zmieniajacym sie statusem seksualnym, czyli; ludzi bedacych w
zwiazkach mat2erlskich oraz ludzi rozwiedzionych, wdowy i wdowców,
homoseksualistów i heteroseksualistów, ludzi, którzy nie wstqrili w
zwiwki malZeískie oraz Lyi4cych w celibacie, ludzi Lyiacych ze soba,
itd. Dialog ten powinien zaistnieé na bazie równo§ci, a do§wiadczenia
osobiste powinny byé przedstawiane i sprawdzane w §wietle Pisma
Swiqtego. Wierzymy, ie taka otwarta dyskusja stanowi odpowiedni
grunt, na którym ludzki potencjal wewnQtrzny rozwinie siq, stajac siq
prawd4 i dobrem. Jednocze§nie, ludzie moga u§wiadomié sobie, jakiego
rodzaju przeszkody i zahamowania stwarzaja dla siebie wzajemnie,
zarówno w spoleczeístwie jak i w Ko§ciele.
Istnieje do§é duzo organizacji i instytucji, które moga towaÍzyszyé
spoleczno§ciom parafialnym lub tei lokalnym spoleczno§ciom wiernych
w prowadzeniu dyskusji na ten temat. DostQpne sa równie2 dobre
materialy do tych dyskusji

5.3 Spoleczno§ó otwarta dla wszystkich
Mnogo§é istniejacych ukladów midzy ludÍmi oraz stylów Zycia nie musi
byé dla Ko§ciola powodem do zmartwienia. Mo2e byé ruczei íródlem
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podziwu i rado§ci. Zachowanie oraz padtrzymywanie tej róZnorodno§ci
wymaga od parafii aby widziala swoj4 rolq jako spoleczno6d, która jest

"otwarta

dla wszystkich ludzii' i

spoleczno§é, która,

w

zgodnie

z tym postqpowala;

sposób pozytywny przyl4cza

do swojego grona

róZnych ludzi.

Punktem wyj§cia dla tej polityki jednoczenia, jest zwracanie uwagi na
jezyk, jakiego u2ywa sie w parafii. Jqzyk je.st wainy w Ko§ciele;
spoleczno§ci, w której proklamuje sie pewne Ízwzy. Uiywamy tu
pojecia "proklamacja" w znaczeniu raczej szerokim, gdy? chcemy
wskazaé na wszystkie sytuacje, w których normy i wartoSci s4, zarówno
w sposób jawny, jak i ukryty, przyjmowane lub pomijane. Proklamacja
ma miejsce nie tylko na ambonie czy w homilii, ale równiei w
modlitwie, katechezie, edukacji grupowej, przygotowaniach ,do
sakramentów, dzialalno§ci duszpasterskiej, zarówno indywidualnej jak i

. grupowej.

i

inni oglaszaj4, bynajmniej nie jest niewaine dla
dobra homoseksualnych czlonków spoleczno§ci. Czy moina innych ludzi
przyj4é, lub odrzucié za pomoca jezyka jakiego siq u2ywa? Trzeba byé
§wiadomym jednocz4cego, badÍ teL odpychdjacego efektu, jaki daje
mowa. U2ywany jqzyk powinien zapraszaé ludzi, a nie zamykaé, przed
nimi drzwi. Na przyklad, módlitwa wyraiaj4ca pochwalg mg2czyzn i
kobiet oraz ich wzajemnego dopelniania sie, bez odniesienia do innych
rodzajów zviryków, wyklucza homoseksualistów i lesbijki. Slowa takie
jak "Msza rodzinna", "dzialalno§é duszpasterska na Ízecz rodziny" lub
"udzial rodziny" nie sa bardzo zachqcaj4ce dla wszystkich tych, którzy

To, co pastorowie

nie sa zwiryani

z

rodzina. Modlitwa za "tych którzy sa inni" szybko

tworzy wraienie, Le trzeba wspólczué homoseksualistom.

Innym zagadnieniem, jakie chcieliby§my poruszyé zajmuj4c sie idea
jednoczenia jest blogoslawieístwo dla zwiwków. Ko§ciól katolicki
posiada bogat4 tradycjq udzielania blogoslawieístwa ró2nym osobom w
zaleLno§ci od sytuacji. Istnieje nawet blogoslawieístwo dla zwierzqt czy

przedmiotów. Dla wielu mQ2czyzn i kobiet bdacych Chrze§cijanami
blogoslawieÉstwo dane im w momencie zawierania malZeísrwa jest
czym§ bardzo wainym w ich zycil. Idac w §lad za Ko§ciolem
Remonstracyjnym, zalecamy, aby ci wszyscy w niszym Ko§ciele, Ltóny
pragna blogoslawiefstwa dla swoich polowic bedacych
homoseksualistami lub lesbijkami, mieli moZliwo§c otrzymania takiego
blogoslawieístwa. Ta rada nie jest wezwaniem do zawierania "malirtlstw
homoseksualnych", ani tei, nie jest tu nasza intencj4 robienie
negatywnych uwag na temat tych, którzy wybrali inny syl iycia.
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i

lesbijek
Jednak2e goraco apelujemy, aby zwiryki homoseksualistów
powaZnie
religijnym.
w kontek§cie
bytry traktowane
Ostatnia uwaga w tej dyskusji na temat jednoczenia ludzi jest taka, 2e nie
mo2e byé ona nigdy ograniczona tylko do parafii jako jednostki
niezaleinej. Otwarta spoleczno§é ko§cielna przekona swoich czlonków

aby pracowali równie2 ta Ízecz otwartego spoleczeístwa. Dla tego
rodzaju spoleczno§ci pozytywne poparcie dla grup wyzwolenia
dzialajacych w spoleczeístwie powinno byé równie naturalne, jak praca
nr Ízecz zmian w jej wlasnym krqgu.

dla orilz

przez

i lesbijki
IuL od kilku dziesiecioleci znaczaca praca wykonywana jest

przez

5.4

Dzialalno§ó duszpasterska prowadzona

homoseksualistów

pastorów, nalez4cych do wyspecjalizowanych grup duchowiefstwa, kÍóre
. maja na uwadze dobro homoseksualistów i lesbijek. Chociai ta
dzialalno§é duszpasterska nie zawsze byla doceniana przez wszystkich,
jeste§my tym kolegom wdziQgzni. Praca tra Ízwz homoseksualistów i
lesbijek moze byé wykonywana równiei w parafiach, co powinno byé
preferowane gdzie tylko jest to moZliwe. Ma to miejsce dokladnie Wdy,
gdy parafianie rozumiej4, 2e s4 spoleczno§cia otwarta, w obrqbie której
moZe sie z.darzyé, Le wyzrnwca homose*sualizmu lub kto§ z jega lub jej
otoczenia (rodzice, krewni, partner, dzieci, etc.), zbhLy sie do p:lstora.
Kontakt duszpasterski bedzie w takich przypadkach w du2ej mierze
zaleLal od konkretnych pytaí zadawanych ksidzu. Ale w ka2dym
przypadku kontakt ten musi byé spotkaniem w duchu solidarno§ci,
podczas którego pastor i osoba pytaj4ca, Íazem staraja sie dotrzeé do
zalaików problemu, a takie spojrzeé z wla§ciwej perspektywy na sprawy
wiary. Uwa2amy, 2e taka dyskusja mo2e byé owocna tylko wówczas,
gdy pastor posiada wystarczajaca wiedze i umiejqtno§ci, zarówno jako
duszpasterz jak równiei w kwestii homoseksualizmu. Mimo tego, tz
wiedze na ten temat mozna ezerpaé z ogromnej ilo§ci dobrej literatury,
lepiej jast gdy pastor czerpie j4 z pierwszej rqki, Et. przez nie unikanie
kontaltów z parafianami homoseksualistami i lesbijkami.
To prowadzi nas do naszego nastQpnego punktu: grup wsparcia. Jako
czlonkowie Aktywnej Grupy do§wiadczyli§my korzy§ci plyn4cych dla nas
z naszych wspólnych spotkaÍi jako osób wierz4cychipastorów, bedacych
jednocze§nie homoseksualistami. Dlatego oczekujemy, 2e bdzie
korzystne dla naszych parafii, gdy powstana w nich grupy wsparcia
utworzone przez samych homoseksualistów i lesbijki. W ten sposób
ulatwione bedzie równiez przej§cie do nastqpnego etapu dzialalno§ci
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duszpasterskiej na
przez nich samych.

rzwz homoseksualistów, dzialalno§ci prowadzonej

Apelujemy o tworzenie takich grup, nie w celu ularwienia powstania
sytuacji precedensowej, ezy jako alibi, lecz poniewa2 do§wiadczenie
nauczylo nas, Le zwolennicy homoseksualizmu czqsto znajduj4 wsparcie
otaz zachqte w swoim wlasnym towarzystwie. Pastorowiehomoseksuali§ci beda oczywi§cie naleàeé do takich grup: Mamy nadziejq,
2e grupy te bEdA w stanie wypracowaé pozytywne sily, które przynios4
korzy§ci dla calej parafii.
5.5 Stanowiska i funkcje w Ko§ciele
Jako Chrze§cijanie jeste§my przekonani, Le seksualizm jest czym§
piqknym i dobrym, darem od Stwórcy. Dlatego nie uwaZamy tego aní za
wstydliwe, ani bulwersujqce, kiedy homoseksuali§ci czy lesbijki
ujawniaj4 swoje sklonno§ci w Ko§ciele. Jako czlonkowie Aktywnej
Grupy równie2 sami walczymy o otwarto§é. Zachqcamy innych w
Ko§ciele, czy sq to biskupi, ksiqia czy zakonricy, aby równie2 byli tak
otwarci. Uwa2amy za nie do zaakceptowania fakt, ie kto§, kto jest
powolany do wykonywania jakiejkolwiek formy poslugi w Ko§ciele,
uznany jest za osobe niewla§ciwa lub jest sfrustrowany w swoim
powolaniu tylko dlatego, Le publicznie ujawnil swoje preferencje
seksualne.

Po§ród czlonków Akywnej Grupy sa równiez ludzie §wieccy. Naszym
zdaniem, moga oni wstqpowaé w zwiuki homoseksualne bdac
jednocze§nie zwiryarymi moralnymi obligacjami, jakie naratca na nich
ludzka i Chrze§eijariska strona takich z-triwków. Uwaiamy za nie do
zaakceptowania to, 2e aktywnym homosetsualnie, nie wy§wiqconym
pastorom odpowiednie wladze odmawiaj4 jako takim, nominacji na
stanowiska w sluzbie dla Ko§ciola. Nie do zaakceptowania jest równieZ
to, Le taka nominacja podlega niewla§ciwym restrykcjom, jak na
przyklad w sytuacji, gdy wyiej wspomniany pastor jest wla§ciwie
zache,cany do prowadzenia podwójnego Zycia. Tego rodzaju odmowy i
restrykcje naprawdq zdarzaj4 sie obecnie w holenderskim Ko§ciele

Katolickim.
Te odmowy i res§kcje czesto sa motywowane wzglgdami praktycznymi
("Ci ludzie nie sa gotowi do tego..."). Marny wra2enie, 2e parafie moge
wnie§é duZy wklad w spowodowanie zmiany takiej polityki. Goraco

popieramy wszystkich

tych w Ko§ciele, którzy walcza o

antydyskryminacyjn4 politykq mianowania na stanowiska. Wierzymy, 2e
parafie przedsiqwziqly wla§ciwie kroki w celu wypracowania swoich
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wlasnych kryteriów wyznaczania pastorów oraz ochotników.

Unia Pracowników Pastoralnych, Komisja do spraw Praw Czlowieka w
Ko§ciele, Ruch "8-ego Maja" i Rada do spraw Wydarzeri Parafialnych,
mog4 wykonaé duio po2ytecznej pracy w tej sprawie.
Pomiedzy czlonkami Aktywnej Gfupy sa równiei ksieia i zakonnicy. 54
oni zwi4pani §lubami celibatu i czysto§ci. W§ród czlonków Aktywnej
Grupy dyskutujemy o zale2no§ci pomiqdzy celibatem i czysto§ci4 z jednej
strony, a rzeczywisto§cia uczué homoseksualnych z drugiej. W zasadzie,
jeste§my zlania,Ze celibat i czysto§é wymagaj4 dokladnie tego samego,
czy to od homoseksualistów, czy heteroseksualistów.
W przypadku gdy maj4 miejsce sprawy niejasne i nie ma w Ko§ciele
dyskusji na ich temat, ten brak klarowno§ci sytuacji odnosi sie zarówno
osdb homoseksualnych jak i heteroseksualnych.
.do
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Zakortezrr,lf.e

Jako pastorowie, poczytujemy za swój obowiazek aby glosié Ewangelig
tak4, w jaka ludzie wietza i jaka jest przekazywana zgodnie Lyw4
tradycja ko§ciola Katolickiego. Uwaiamy równiei, ie naszym zadaniem
jest-przekazywanie nauki Ko§ciola oraz tfumaczenie ! wyja§nianie jego
tresci, cetu zastosowania. Marny równie2 nadziejq, nasze siostry i
bracia, ze dziaki temu listowi bedziemy mogli rozpoczaé dyskusje z
wami o tym, co w §wietle Ewangelii jest dzisiaj dobre i wla§ciwe dla
ludzi. ZamiaÍem tego listu nie jest udawanie, 2e wypowiedziane jest w
nim ostatnie slowo w powyiszej kwestii, legz ma on §tanowié wklad do
pilnie potrzebnej refleksji w Ko§ciele, która sie tak niedawno zrc,dzrta.
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Btogoslawnry sie wzqi emnie
abJ W mogli otrqmat blo gostawiert$wo,
do ldórego zostali§tty Powolani.
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