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przeciwnym inercji, która przyspiesza nadejście śmierci. M ądrość jest pełna życia, 
nie jest czymś statycznym, przeciwnie, stanowi bodziec dla człowieka starego, by wy
wiązał się z obowiązku bycia na straży tradycji, by przypominał i przekazywał rodzi
nie, młodszemu pokoleniu i tym, którzy będą o nią pytać -  H istorię Świętą. W  ten 
sposób starzec przem ienia płodność fizyczną, na pełną życia płodność duchową. Bi
blia nie zna starości zepchniętej na margines życia doczesnego. Starość w aspekcie 
symboliki eschatologicznej i apokaliptycznej została przyobleczona w atrybuty 
wieczności. Starość jest w Apokalipsie symbolem wieczności. Ludzkie życie przy
chodzi i zdąża do Wiecznego, Alfy i Omegi, dzieląc życie ze swoim Stworzycielem.

W  rozdziale III zatytułowanym „Osoba starsza”, Autorka podejm uje problemy 
ludzi w wieku podeszłym z psychologicznego punktu widzenia, inspirowanego zresz
tą, jak cała książka, zdrowym ludzkim i chrześcijańskim szacunkiem dla ludzi starych.

W  książce M arie-Jo Thiel nie brakuje miejsca dla problemów interesujących oto
czenie ludzi w podeszłym wieku. Jest to tem atem  najobszerniejszego, IV  rozdziału, pt. 
„Starzeć się pośród asystujących”. Pierwsze i najważniejsze środowisko każdego czło
wieka -  rodzina, odgrywa niezastąpioną i najważniejszą rolę także w jesieni życia ludz
kiego. Nie brak w tej części książki również refleksji na tem at duszpasterstwa ludzi sta
rych, które solidarnie, zgodnie z ich specyficznymi potrzebami, powinno wielkodusz
nie i z miłością braterską stawać na wysokości trudnego, ale przecież tak naturalnego 
dla posługi Kościoła zadania. A utorka podejmuje także refleksję na tem at nadziei, 
której nieodłącznie potrzebuje każdy człowiek, zwłaszcza chrześcijanin w okresie ży
cia, szczególnie zasługującym na miano „przedsionka zmartwychwstania”.

Książka M arie-Jo Thiel jest udaną próbą przybliżenia czytelnikom ważnego za
gadnienia starości z punktu widzenia ludzkiego, chrześcijańskiego, naukowego -  
zwłaszcza z punktu widzenia teologii praktycznej. Publikacja ta opatrzona jest boga
tym aparatem  naukowym i źródłowym. Odwołuje się do M agisterium Kościoła, 
zwłaszcza do nauczania Jana Pawła II, a także sięga do źródeł literackich, filozoficz
nych i mądrości ludowej, które ubogacają refleksję Autorki, dobrze współbrzmiąc 
z optymistycznym przesłaniem  o starości, jakie zawiera ta wartościowa książka.

Omawiana publikacja zasługuje na to, by być swoistym vademecum dla ludzi star
szych -  najbardziej zainteresowanych tematem. Może być także szczególnie pomocna 
dla tych, którzy pragną w sposób kompetentny służyć ludziom starym w ich twórczym 
i pięknym przeżywaniu okresu „przedsionka zmartwychwstania”.

Ics. Wiesław Jankowski

III Spotkanie przedstawicieli Akademickich Instytutów Studiów nad Rodziną 
i Centrów Bioetyki zorganizowane przez Papieską Radę ds. Rodziny, Rzym.

W dniach 14-17 lutego 2000 r. w Rzymie odbyło się III Spotkanie Przedstawicie
li Akademickich Instytutów Studiów nad M ałżeństwem i R odziną i Centrów Bio
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etycznych z całego świata. Spotkanie zostaio zorganizowane przez Papieską Radę 
ds. Rodziny przy współpracy Papieskiej A kadem ii Życia i Papieskiej Rady ds. 
D uszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia. Okazją do zorganizowania Spotka
nia było 5-lecie Encykliki Jana Pawła I I Evangelium vitae.

Trzydniowe obrady podzielone były na 3 sesje -  dwie wykładowe z dyskusjami 
i jedną sesję relacyjną. W pierwszej głos zabierali specjaliści z Instytutów Studiów 
nad M ałżeństwem i Rodziną, w drugiej przedstawiciele Centrów  Bioetyki, na to 
miast w trzeciej przedstawiano relacje z działalności poszczególnych Instytutów 
i Centrów. Zorganizowane Spotkanie było także okazją do spotkań nieformalnych 
i wymiany doświadczeń.

W tem atykę Spotkania wprowadził Przewodniczący Papieskiej Rady ds. R odzi
ny kard. Alfonso López Trujillo -  referatem  pt. „Problemy rodziny dziś i antropo
logia”. W skazał na ogólną powierzchowność dzisiejszej kultury wyrażającą się 
w niesłychanej skłonności do niejasności i nieokreśloności, dwuznaczności, która 
jest swoistą batalią semantyczną (są tworzone nowe wyrażenia: np. «zdrowie repro
dukcyjne», «pre-embrion» itp.).

Ponadto stwierdził, iż człowiek dzisiejszy ma istotne trudności w rozpoznaniu 
własnej prawdy wewnętrznej. W  tej też perspektywie ukazał niepokojące zjawiska 
trapiące rodzinę. Są nimi m.in. ideologia gender, według której tożsamość płciowa 
i różnice między płciami są tylko konstrukcją społeczną, wytworem kultury, bez 
żadnego odniesienia do prawdy osobowej i bez związku z naturą ludzką. W parze 
z tą  ideologią idzie «banalizacja płci», a w konsekwencji banalizacja rodziny i życia, 
przy hipokrytycznym głoszeniu przez tę samą kulturę godności człowieka, wolności 
i miłości. Odpowiedzią Kościoła i ludzi dobrej woli na te  współczesne zagrożenia 
kulturow e powinna być ochrona i prom ocja właściwej antropologii, gdzie niezastą
pioną «gramatyką» jest prawda o człowieku, o rodzinie i miłości, znana i upragnio
na  przez «milczącą większość» ludzkości.

W  pierwszej sesji prelegenci podejm ow ali zagadnienia rodzinne zasygnalizo
w ane przez Przew odniczącego Papieskiej R ady ds. Rodziny. I tak  ks. prof. Tony 
A natre lla  (Paryż), ekspert w dziedzinie psychiatrii, podjął tem at „A ntropologia 
i plciowość”, ks. prof. M ichel Schooyans z Papieskiej A kadem ii N auk Społecz
nych (zasłużony profesor U niw ersytetu Louvain) omówił zagadnienie „R odzina 
na forum  m iędzynarodow ym ”, prof. Carl A. A nderson  z Sekcji A m erykańskiej 
Papieskiego Insty tu tu  Jana  Pawia II Studiów  nad  M ałżeństw em  i R odziną 
(Rzym-W aszyngton), zaznajomi! zebranych z „Polityką rodzinną w P arlam en
tach” , bp Stanislaw  Stefanek, dyrektor Instytutu Studiów  nad  R odziną U niw er
sytetu K ardynała S tefana Wyszyńskiego (W arszawa-Łom ianki), przedstaw ił te 
m at „C entra lne miejsce antropologii w program ie nauczania Instytutów  S tu 
diów nad  R odziną”, bp Francisco Gil H ellin , Sekretarz  Papieskiej R ady ds. R o 
dziny, omówił zagadnienie „M ałżeństwo: jako  s truk tu ra  na tu ra lna  i sakram ent 
chrześcijański” .
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W  drugiej sesji dominowały zagadnienia bioetyczne. Sesję rozpoczął wykład 
W iceprzewodniczącego Papieskiej A kadem ii Życia, dyrektora Instytutu Bioetyki 
przy Katolickim Uniwersytecie Sacro Cuore w Rzymie, bpa Elio Sgreccia nt. „Spo
tkanie poszukiwań naukowych i tendencji kulturowych na płaszczyźnie ludzkiej 
prokreacji”, następnie dr C orrado Viafora, K oordynator Projektu Etyka i Medycy
na Fondazione Lanza przedstawi! zagadnienie „Ustawodawstwo europejskie wo
bec faktu sztucznej prokreacji”, podobne tem aty omówili: dr Joe Santam aria, Prze
wodniczący Centrum  Thom as M ore oraz Krajowy Prezydent Australijskiego Sto
warzyszenia Rodzin „O statnie tendencje ustawodawcze i sądownicze w odniesie
niu do szacunku wobec życia w Ameryce Północnej i w A ustralii”, tem at „Naglące 
problemy bioetyczne w Południowej A m eryce” nie został podjęty z powodu absen
cji prelegenta, w jego miejsce sytuację rodziny w Ameryce Południowej scharakte
ryzował abp Nicolas Cotugno Fanizzi, Przewodniczący D epartam entu  Rodziny, 
Życia Dzieci i Młodzieży CELAM  (M ontevideo-Urugwaj), natom iast bp Daniel 
N landu Mayi z Archidiecezji w Kinszasie (Kongo) omówił tem at „Zainteresow a
nie bioetyką w Afryce”, natom iast o. prof. Vincenzo Arackal z Papieskiej Rady ds. 
D uszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia „Nowe tendencje kontroli p łodno
ści w Azji” . Główną część Spotkania z referatam i tematycznymi zakończy! Prze
wodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia, 
abp Javier Lozano B arragan wystąpieniem nt. „Jakość życia: niektóre problemy 
konkretne”.

Trzecią sesję poświęcono szczegółowym relacjom z działalności poszczególnych 
Instytutów Studiów nad R odziną i Centrów Bioetyki.

Instytuty zaprezentowali:
1. M ons. Prof. Jean  Laffitte.V ice Preside dell’Istitu to  G iovanni Paolo II per Studi su Ma- 

trim onio e Famiglia, Pontificia U niversita L ateranense Sezione C entrale, Roma.
2. Ks. D r Krzysztof Wolski, W icedyrektor Instytutu Studiów nad Rodziną, Uniwersytetu 

K ardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Łomianki.
3. Prof. W anda Póltawska, w ieloletni D yrektor Instytutu Teologii Rodziny, przy Papieskiej 

Akadem ii Teologii w Krakowie.
4. Prof. Javier Escriva Ivars y D ńa. M arta  Dalfó de Escriva, Instituto de Ciencias para  la 

Familia, Universidad de N avarra, Pam plona, Espańa.
5. M ons. Juan A ntonio Reig Pla V icepresidente Pontificio Instituto Juan Pablo II de Es- 

tudios sobre M atrim onio y Familia, Sezione Spagnola, Valencia, Espańa.
6. Dr. M ichael Waldstein, P resident, In ternational Theological Institute for Studies on 

M arriage and Family, Gam ing, Austria.
7. Dr. Julio C. C apparelli, D irecto r Institu to  para  el M atrim onio y la Familia, Diócesis de 

San Isidro, Provincia de B uenos Aires, A rgentina.
8. P. Joao Carlos Petrini, D irector Institu to  Superior de E studos para  M atrim onio e Fam i

lia, Salvador -  Bahia, Brasil.
9. Prof. A na Isabel G allardo M arun, Institu to  B erit de la Familia, Segovia, Espańa.
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10. D r. Jose-Rom an Flécha A ndres, D irector Escuela U niversitaria de Ciencias de la Fa
milia, Universidad Pontificia de Salam anca, Espańa.

11. Rev. Dr. D. Jesus Rodriguez Torrente, Secretario  Tecnico Instituto Universitario Ma- 
trim onio y Familia, Universidad Pontificia Comillas, M adrid, Espańa.

12. D r. M anuel C laret Noneli, D irector del C entro  de Estudios sobre la Familia, Facultad 
de Teologia de Cataluna, Barcelona, Espańa.

13. Dr. Patrick J. Di Vietri, D irector of the Family Life Institute, M anassas, U.S.A.
14. Rev. Prof. Emilio G arreaud, D irector del Instituto para  el M atrim onio y la Familia, 

A requipa, Peru.
Centra Bioetyki przedstawili:

1. D r. Jose H ernandez Yago, PhD, Présidente Sociedad V alenciana de Bioetica, Valen
cia, Espańa.

2. Prof. Dr. H ugo O. M. Obiglio, D irector Institu to  de E tica Biom edica, Buenos Aires, 
Argentina.

3. Prof. John Fleming, D irector Southern Cross Bioethics Institute, Plympton SA, A u
stralia.

4. Univ. Prof. Dr. Johannes Bonelli, D irek to r Institu t für M edizinische A nthropologie 
und Bioethik, W ien, Austria.

5. P. Miguel M anzanera, SJ, D irector Institu to  de Bioetica, U niversidad Católica Boli- 
viana, Cochabam ba -  Boliwia.

6. Dr. Pablo A rango Restrepo, D irector D epartam en to  de Bioetica, Universidad de la 
Sabana, C undinam arca, Colombia.

7. Prof. P. Pietro Cavasin, Présidente A.C.E.B.E.S., M estre (V E), Italia.
8. D ott.ssa M. Lom bardi Ricci, D irettrice C entro  Ligure di Bioetica, Savona, Italia.
9. Dr. R oberto  D ell’O ro, S.T.D., Senior R esearch Scholar C enter for Clinical Bioethics, 

Georgetow n University M edical Center, W ashington, D.C., U.S.A..
10. Prof. A ntonio Tarantino, D ire tto re  C entro  di B ioetica e D iritti U m ani,U niversita de- 

gli Studi, Lecce, Italia.
11. D ott.ssa A ntonella Tenda, D ire tto re  dell’Istitu to  per la P rom ozione delle Scienze 

U m ane C entro  U m bro di Studi e Form azione in B ioetica, Perugia, Italia.
12. D r. Aurel Stefko, SJ, PhD , Vice D irecto r Institu te  o f M edical E thics and Bioethics, 

Bratislava, Słowacja.
13. D. Javier Sobrevia Vidal, Associació C atalana D ’estudis Bioetics, Barcelona, Espańa.
14. D r. M ario Iceta G., D irector Sociedad A ndaluza de Investigation Bioetica, Cordoba, 

Espańa.
15. Dr. Javier Vega G utierrez, D irector D epartam en to  de M edicina Legal, U niversidad 

de Valladolid, Espańa.
16. D ra. A na M aria Vega G utierrez, D irectora de la Facultad de D erecho, Universidad de 

la Rioja, Espańa.
Trzecie Spotkanie Akademickich Instytutów Studiów nad Małżeństwem i R o

dziną oraz Centrów  Bioetyki byio okazją do pogłębienia fundam entalnych aspek
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tów, jakie zostały zaprezentow ane w encyklice Evangelium vitae. Wymiana opinii 
i doświadczeń między uczestnikami Spotkania zaowocowała przyjęciem istotnych 
wniosków-postulatów wraz z zobowiązaniem ich opublikowania i prom owania 
w krajowych ośrodkach uniwersyteckich i duszpasterskich2.

ks. Krzysztof Wolski

Sprawozdanie z europejskiego Sympozjum „Transmisja w rodzinie: sekrety,
fikcje i ideały” (La transmission dans la famille: secrets, fictions et idéaux)

-  Lyon 26-27 maja 2000.

Dzięki uprzejmości R ektora UKSW  w Warszawie ks. prof. R om ana Bartnickie
go, mogłem uczestniczyć i reprezentow ać Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń
skiego, na europejskim  Sympozjum zorganizowanym po raz pierwszy przez RE- 
D IF  (R éseau E uropéen des Instituts de la Famille) w Lyonie, w dniach 26-27 maja 
2000 r., na tem at „Transmisja w rodzinie: sekrety, fikcje i ideały”.

Sympozjum miało charakter interdyscyplinarny lub jak  mówiono w Lyonie plu- 
rydyscyplinarny. R eferaty głosili pracownicy naukowi Instytutów Nauk o Rodzinie 
zrzeszonych w R ED IF-e. U czestnikam i byli pracownicy różnych instytucji pom a
gających rodzinie. Byli to ludzie świeccy (przeważnie kobiety), pracujący w świec
kich instytucjach. O ile wykładowcy pochodzili z różnych krajów europejskich, o ty
le słuchacze w większości byli Francuzam i. Przed rozpoczęciem Sympozjum, każdy 
z uczestników otrzymał teksty wszystkich referatów i wystąpień. W  kuluarach moż
na było zapoznać się z m ateriałam i promocyjnymi, folderam i i książkami udostęp
nionymi przez niektóre Instytuty. Znajdująca się w pobliżu księgarnia zorganizo
wała specjalne stoisko, gdzie można było nabyć najnowsze publikacje z zakresu na
uk o rodzinie.

Sympozjum zostało podzielone na kilka sesji tematycznych. Pierwsza z nich, za
tytułowana była „Paradygmaty transm isji” . Wygłoszono dwa referaty. Pierwszy, 
dotyczący rozwoju koncepcji rodziny w E uropie od XVI do XX wieku, przedstawił 
prof. Paul Servais z Uniwersytetu Katolickiego w Louvin (Belgia). Drugi zaś wygło
sił biolog, prof. Jean-M arie Exbrayat, także z Katolickiego U niwersytetu w Louvin. 
Wykład ten był poświęcony historii wyobrażeń przekazywania życia i cech dzie
dzicznych, od starożytności po czasy współczesne. Od starożytności konkurowały 
ze sobą dwie teorie preform acji epigenezy. W arte przypomnienia jest to, że dopie
ro w drugiej połowie X IX  w. odkryto rolę, jaką spełnia w przekazie życia kobiece 
jajeczko. Na początku XX w. odkryto mechanizm zapłodnienia, a w latach pięć

2 Tekst oryginalny postulatów  z III Spotkania A kadem ickich Instytutów Studiów nad M ał
żeństwem i Rodziną oraz Centrów  Bioetyki ukazał się w L O R  19.04.2000, tłum aczenie w ję 
zyku polskim ukaże się w następnym  num erze SnR.


