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Do wiernych braci i sióstr w Chrystusie:

Łaska i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie między Wami! 
Zawsze  byliśmy  zaangażowani  w  dzieło  uzdrawiania,  czy  to  w  stosunku  do  relacji 
międzyludzkich jak i chorób ciała. Pan Jezus nie uczynił żadnej różnicy między tymi dwoma 
rodzajami  uzdrowienia i  my także podążamy jego śladami.  Zaprawdę,  jesteśmy powołani 
przez Pana naszego Jezusa, by przynieść uzdrowienie i pojednanie w naszym podzielonym 
świecie.  Ostatnio  pytania  dotyczące  rozwodu,  powtórnego  małżeństwa  i  seksualności 
pojawiły się w chrześcijańskiej wspólnocie, do której pragnę zwrócić się jako biskup i rzecznik 
naszej ukochanej społeczności. Pytania te dotyczą ponownego małżeństwa i aktywnego życia 
seksualnego osób żyjących w nowych związkach. Doświadczenie małżeństwa przynosi cenne 
wnioski,  które  mogą  być  zastosowane  we  wszystkich  relacjach  w  życiu.  Czasami  owe 
doświadczenie  przynosi  lekcje  bolesnej  tragedii  rozwodu.  Rozwód  jest  zawsze  wielkim 
urazem dla wszystkich, którzy go doświadczają, czy mówimy o małżonkach, czy o  dzieciach 
w  rodzinie.  Chociaż  staramy  się  uniknąć  rozwodu,  jesteśmy  jednak  świadomi  jego 
rzeczywistości  i  prosimy Boga,  by uzdrowił  nasze serca,  gdy zostaną złamane przez ową 
rzeczywistości.

Święty Paweł, Apostoł, w swoim liście do Kościoła w Rzymie, pyta: "Któż nas może oddzielić 
od miłości Chrystusowej?" Zbyt często jednak to sam Kościół dostarcza odpowiedzi. W tym 
samym czasie, kiedy zostaliśmy złamani przez doświadczenie rozwodu, nasza niedola zostaje 
spotęgowana przez poczucie potępienia przez nasz Kościół chrześcijański.  To nie jest głos 
uzdrowienia Jezusa, który słyszymy, jak Samarytanka przy studni w Janowej Ewangelii, ale 
raczej  jest to głos prawa i  wyrok przywódców Kościoła,  wobec których stajemy pogrążeni  
w jeszcze większym smutku.

Wydaje  się  być  oczywistym,  że  ci,  którzy  rozwiedli  się  i  ponownie  pobrali  są  nadal  
w  potrzebie  życia  sakramentalnego  Kościoła.  Łączymy się  z  naszymi  braćmi  i  siostrami 
z  Kościołów wschodnich  w starożytnej  tradycji  wspierania  tych,  którzy  ponownie  weszli 
w związek małżeński i zachęcamy ich do refleksji nad tym wszystkim, co przeszli oraz by 
mogli wzbogacać się tym wszystkim co niesie ze sobą nowy związek. Taki wzrost może być 
możliwy jedynie w komunii z sakramentalnym życiem Kościoła oraz w nauczaniu Kościoła na 
temat życia pełnego modlitwy i miłości, jak naucza Pismo Święte i jak to było praktykowana 
przez wierzące rodziny.

Odmówić daru seksualnego zjednoczenia tych, którzy zawarli ponowny związek małżeński 
jest bardziej  niszczeniem niż wspieraniem sukcesu, jakim jest ponowne zawarcie związku 
małżeńskiego. Gdyż seksualność jest celebracją i wzbogaca miłość pomiędzy mężem i żoną.  
Jest to specjalna i święta przestrzeń, która pozwala na intymne dzielenie się sobą. Jest miarą 
zdrowej relacji między dwoma osobami,  które są dorosłe i gotowe do życia w ten sposób.  
Podczas gdy zdajemy sobie sprawę, że wiele trudności może spowodować zawieszenie lub 



zakończenie seksualnego pożycia pomiędzy mężem i żoną, uznajemy, że to oni sami powinni 
podjąć decyzję o zawieszeniu tej części ich związku, i żaden urzędnik Kościoła nie powinien 
decydować odnośnie  miejsca seksualności w pożyciu małżeńskim lub ponownie pobranych 
małżonków.  Uważamy  takie  zabronienie  pożycia  za  możliwe  zagrożenie  dla  małżeństw. 
Ponieważ  taka  frustracja  mogłaby  doprowadzić  do  znalezienia  „pocieszenia”  u  innych, 
w niezgodzie z  naukami  Kościoła.  Współczucie  i   pełne miłości  wsparcie  -  to  właściwa 
odpowiedź,  którą duchowni  i  świeccy powinni  zaoferować.   Gdyż,  w rzeczywistości,  siła 
Kościoła zależy od siły rodzin, niezależnie czy te są utworzone z  pierwszego małżeństwa czy 
też powtórnego.

Jako wasz biskup, mam zamiar zrobić wszystko co jest możliwe by wspierać i bronic szczęście 
wszystkich  rodzin.  Ci,  którzy  znajdują  się  w  ponownym związku  znajdą  pełne  poparcie 
we wspólnocie wiernych. Naszą nadzieją i naszym marzeniem jest otarcie łez łaską Chrystusa 
zmartwychwstałego, świętowanie miłość Boga, ponieważ istnieje on pomiędzy mężem a żoną, 
rodzicami i dziećmi, naszymi braćmi i siostrami w społeczności wiernych, tak jak pomiędzy 
wszystkimi rodzinami na świecie.  Każda rodzina jest cenna i  każde małżeństwo zasługuje 
na poparcie dla jego stabilności emocjonalnej, seksualnej i ekonomicznej.

Niech Chrystus błogosławi nas i przebacz nam nasze grzechy z przeszłości. Ze świadomością, 
że to robi, pozwólmy Mu dokończyć dzieło zbawienia, nie tylko poprzez Jego przebaczenie, 
ale także uzdrowienie i  napełnianie nas łaską,  byśmy mogli  na nowo chodzić w miłości  
i odkryć drogę, po której może wcześniej wędrowaliśmy.

W Nim, który jest w stanie zrozumieć nasze słabości i napełnić nas łaską,

+ Piotr,
Biskup Przewodniczący, Ekumeniczna Wspólnota Katolicka, 
Orange, CA

(Z języka angielskiego przetłumaczył Jakub Dryja)


