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Ju¿ drugi rok Liga Ma³¿eñstwo
Ma³¿eñstwu prowadzi
swój serwis internetowy.
Nawi¹zalimy w ten sposób
wiele kontaktów, a docieraj¹ca
do nas korespondencja
wiadczy o tym, ¿e nasza
propozycja trafia
do zaintersowanych.
Poni¿ej przytaczamy fragmenty
listów pewnego ma³¿eñstwa,
a wiêcej o Internecie piszemy
na stronie 2.
24 lutego 1999
Jestemy m³odym ma³¿eñstwem
(choæ z pewnym sta¿em). Mamy za
sob¹ dosyæ zró¿nicowan¹ drogê antykoncepcji. Mo¿na by o tym napisaæ spore opowiadanie. Ju¿ widaæ, ¿e
nale¿ymy do tych katolików, którym
trudno poj¹c naukê Kocio³a o grzechu antykoncepcji, za to obecnie dysponujemy ju¿ spor¹ dawk¹ w³asnych
obserwacji, które coraz skuteczniej
os³abiaj¹ nasz entuzjazm do sztucznych rodków regulacji urodzeñ.
Nie wdaj¹c siê w szczegó³y: pierwsze zastrze¿enie to przeró¿ne skutki
uboczne. Nawet jeli nie s¹ same w
sobie zbyt dotkliwe i nie wp³ywaj¹ na
ogólne funkcjonowanie organizmu, to
jednak skutecznie potrafi¹ obrzydziæ
¿ycie! Mój ulubiony przyk³ad: pigu³ka (wiêc mo¿na zawsze....) plus rodki przeciwgrzybiczne plus ¿el nawil¿aj¹cy (bez którego po paru miesi¹cach
pigu³ki ani rusz) = nie da siê prawie
nigdy. To jaka paranoja! Od mê¿a
wymaga to naprawdê o wiele wiêkszego samozaparcia ni¿ kilkudniowe przerwy w naturalnym, planowaniu rodzi-

¯ycie pokaza³o...
ny. A do tego jeszcze ginekolog, który
twierdzi, ¿e przy pigu³ce tak musi byæ,
choæby nie wiem jaka by³a nowoczesna,
i ze trzeba siê do tego przyzwyczaiæ.
Bardzo przepraszam: co ma byæ
celem stosowania (jakichkolwiek)
metod regulacji poczêæ? Czy zapewnienie ma³¿eñstwu komfortu wspó³¿ycia przy pozbyciu siê lêku przed nieplanowanym poczêciem, czy mo¿e
stuprocentowe zapobieganie dziecku, kosztem niezliczonych powik³añ
i dyskomfortu? Nie trzeba odpowiadaæ. Drugie zastrze¿enie: istnieje jaki powszechny przymus stosowania
pigu³ek. Jest to szczególnie widoczne
w postawie ginekologów, którzy wrêcz
sami chc¹ decydowaæ o stylu planowania rodziny, jaki wybiera dla siebie
ma³¿eñstwo. Rozró¿niaj¹ tylko dwa
wyjcia: nic (kiedy planuje siê dziecko) albo pigu³ka (aby zapobiegaæ). Innych metod nawet nie proponuj¹, a
kiedy ma³¿eñstwo ju¿ je stosuje, reaguj¹ ¿achniêciem, ze to na pewno nieskuteczne i wpadniecie. Jak mo¿na
powstanie nowego cz³owieka (zostawmy kwestiê - planowane czy nie) nazywaæ wpadk¹?
Poniewa¿ mamy z mê¿em naturê
przekorn¹ i nie wyobra¿amy sobie,
¿eby ktokolwiek mia³ narzucaæ nam
styl ma³¿eñstwa, zw³aszcza w tak delikatnych kwestiach, wiêc od pewnego czasu nosimy siê z zamiarem wypróbowania metod NPR. Tak siê
sk³ada, ¿e powoli zaczynamy te¿ myleæ o dziecku, wiêc nie przera¿a nas
nawet ewentualne niepowodzenie.
Chcemy siê sami przekonaæ, co te

metody s¹ warte, dlaczego obecnie
prawie nie pozostawia siê wyboru m³odym ludziom? We wszelkich opracowaniach kwestie naturalnego planowania rodziny zbywane s¹ kilkoma
zdaniami, sprowadzane do kalendarzyka, o którym ka¿de dziecko wie,
¿e jest archaiczny, brak rzetelnych,
obiektywnych opracowañ dostêpnych
szerszemu gronu czytelników.
G³ówny argument to zawsze: wymagaj¹ okresowej abstynencji. Jak to
brzmi? - prawie jak wiezienie! Przecie¿ tak czy owak, z ro¿nych powodów rzadko kiedy ma³¿eñstwo wspó³¿yje na okr¹g³o przez miesi¹c, przerwy
s¹ zawsze.

Dokoñczenie na s. 4

W tym numerze:

ü Praca na zmiany i obserwacje (s. 2)
ü Wychowanie do pos³uszeñstwa (s. 6)
ü Godne po¿ycie ma³¿eñskie (s.8)
ü Karmienie piersi¹ i wspó³¿ycie (s. 10)
ü Karmienie - matka te¿ korzysta (s. 11)
ü Problemy okresu przekwitania (s.13)
ü Rekolekcje dla rodzin (s. 14)
ü Papie¿ w Rumunii - (s. 14)
ü A tak¿e: nowiny z medycyny, Liga
Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu w Internecie,
recenzje, nauczanie Ojca wiêtego.
W nastêpnych numerach:
Komputer notuje obserwacje; M³odzi rodzice po czterdziestce; Mêska p³odnoæ; Metody naturalne - trudne?; Etyka w medycynie;
Czy dziecko s³abo ronie?
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Praca na zmiany
ûûûûû 
ü ü ü

P
P
PP

P P
P

PP

P5 4

6

PPP P

PPP

3 21

L
S S S S L mP
L L R RR L L S S S S S S S SNNN
P12 3 4

Karta obserwacji nr 13, VII-VIII 1994, wiek: 24 lata
najkrótszy cykl: 24; najd³u¿szy cykl: 37
najwczeniejszy dzieñ wzrostu temp.: 12 (dane z ostatnich 12 cykli)

Co nowego
w sieci?
www.mateusz.pl/goscie/ligamm/
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INTERNET

Mo¿e jeszcze nie wszyscy wiedz¹,
wiêc na pocz¹tek: Liga Ma³¿eñstwo
Ma³¿eñstwu prowadzi swój serwis internetowy. Staramy siê, ¿eby nasze
strony by³y ¿ywe - prawie co tydzieñ
dok³adamy nowe teksty, na przyk³ad
wiele artyku³ów maj¹cych siê ukazaæ
w Fundamentach Rodziny mo¿na
przeczytaæ w Internecie wczeniej ni¿
na papierze. Mimo braku szerszej reklamy nasz k¹cik ma chyba ju¿ swoich bywalców skoro od listopada ubieg³ego roku odnotowalimy prawie trzy
tysi¹ce odwiedzin.
Co proponujemy? Równolegle z
emisj¹ radiowego kursu NPR w Katolickim Radiu Poznañ zamieszczamy

û

üà

ü

pn

Z

amieszczona obok karta nale¿y do pielêgniarki, pracuj¹cej
na zmiany. Normalnie mierzy
ona temperaturê o godzinie szóstej, za
po nocnych dy¿urach pi w dzieñ i
dokonuje pomiaru o godzinie piêtnastej (te temperatury oznaczone s¹ na
wykresie liter¹ P). Jak widaæ otrzymuje w pe³ni czytelny wykres i przejrzysty zapis luzu. Wed³ug regu³y C
faza III zaczyna siê w przedstawionym
tu cyklu 24 dnia.
Pokazujemy tê kartê dlatego, ¿e praca na zmiany czy nieregularny tryb ¿ycia czêsto bywaj¹ przedstawiane jako
przeszkody w prowadzeniu obserwacji
cyklu i praktykowaniu naturalnego planowania rodziny. Choæ w przypadku
niektórych pañ mo¿e to stanowiæ pewn¹ trudnoæ, to jednak najczêciej prawdziwa przyczyna niechêci le¿y gdzie
indziej, ale to ju¿ ca³kiem inny temat.
Zanim z góry ska¿emy siê na niepowodzenie, warto najpierw spróbowaæ pomiarów o ró¿nych porach - zawsze po
najd³u¿szym odpoczynku.q

kolejne lekcje zaczerpniête z materia³ów kursu domowego oraz ich nagrania - mamy ju¿ 27 z 32 lekcji. Systematycznie ronie te¿ iloæ porad
dotycz¹cych karmienia piersi¹ oraz
nieprawid³owoci w przebiegu cyklu;
publikujemy aktualn¹ listê z adresami
wszystkich polskich szpitali odznaczonych tytu³em Szpital przyjazny dziecku; od czasu do czasu udaje nam siê
zamieciæ tekst dotycz¹cy spraw jak
najbardziej aktualnych - na przyk³ad
mo¿na u nas przeczytaæ o etycznych
aspektach badañ prenatalnych; proponujemy te¿ siêgniêcie do wczeniejszych numerów Fundamentów. Za
porednictwem poczty elektronicznej

mo¿na równie¿ zasiêgn¹æ porady w
zakresie karmienia piersi¹ i przebiegu
cyklu - z tej sposobnoci skorzysta³o
ju¿ sporo osób. Równie¿ du¿a czêæ
zamówieñ na materia³y dociera do nas
poprzez Internet.
Na wakacje zaplanowalimy reorganizacjê naszego serwisu, by by³
jeszcze bardziej przejrzysty i by ³atwiej by³o znaleæ interesuj¹ce kogo
teksty. Dziêkujemy za wszystkie
¿yczliwe s³owa - prosimy o rady oraz
sugestie, no i o pomoc w propagowaniu stron Ligi.
Na koniec trzeba jeszcze wspomnieæ, ¿e ca³e przedsiêwziêcie jest
mo¿liwe dziêki bezinteresownej pomocy Chrzecijañskiego Serwisu
WWW Mateusz, którego wdziêcznymi goæmi jestemy. q (M.T.)
Drodzy Czytelnicy
Przepraszamy, ¿e kazalimy Wam tak d³ugo
czekaæ na kolejny numer naszego pisma. Jest
ono przygotowywane spo³cznie, w czasie wyrwanym z ¿ycia zawodowego oraz rodzinnego i
czasami doba jest zbyt krótka, ¿eby ogarn¹æ
wszystko. Dwa kolejne numery (lipcowy i sierpniowy) uka¿¹ siê w odstêpie miesiêcznym.
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Z MEDYCYNY

Nowiny
z medycyny
pijmy z dzieckiem
Matkom karmi¹cym piersi¹, w
celu u³atwienia karmienia, zaleca siê
czêsto spanie razem z dzieckiem. Jak
dotychczas niewiele jest badañ uzasadniaj¹cych takie zalecenie. Badacze ze
Stanów Zjednoczonych ocenili w sposób bezporedni nocne zachowanie 35
par utworzonych przez matkê karmi¹c¹ wy³¹cznie piersi¹ i jej dziecko. 15
matek nie spa³o z dzieckiem w jednym
³ó¿ku, a 20 na ogó³ spa³o z dzieckiem.
Czêstoæ karmieñ oraz czas ich trwania mierzono podczas dwóch kolejnych nocy: pierwszej nocy utrzymano dotychczasowy porz¹dek, a drugiej
wprowadzono zmianê. Wykazano, ¿e
dzieci, które zwykle pi¹ w jednym
³ó¿ku z matk¹ ssa³y pier trzykrotnie
d³u¿ej ni¿ dzieci, które pi¹ same.
Autorzy proponuj¹ dwa prawdopodobne wyt³umaczenia tej sytuacji: zapach
matki mo¿e zwiêkszaæ aktywnoæ
dziecka, a jego bliskoæ mo¿e pozwalaæ matce odpowiadaæ na najdelikatniejsze ruchy i cichsze dwiêki.q
(Biuletyn ISPD, marzec 1999)
Karmienie a p³odnoæ
Karmienie piersi¹ w mniej wiêcej 99% przypadków uniemo¿liwia
zajcie w ci¹¿ê, pod warunkiem, ¿e
spe³nione zostan¹ nastêpuj¹ce trzy warunki: wiek karmionego dziecka nie
przekracza 6 miesiêcy, matka karmi
wy³¹cznie lub prawie wy³¹cznie piersi¹ i nie pojawi³y siê u niej ponownie
krwawienia miesi¹czkowe. Tym niemniej, badania nad tym sposobem zapobiegania ci¹¿y (znanym jako metoda laktacyjnego braku miesi¹czki)
krytykowane s¹ ze wzglêdu na to, ¿e
nie bierze siê w nich pod uwagê aktywnoci seksualnej kobiet. Aby wyFundamenty Rodziny  nr 2/1999

janiæ ten problem, w Manili (Filipiny) przeprowadzono badanie na grupie 485 kobiet. Badanie obejmowa³o
tak¿e analizê aktywnoci seksualnej
uczestnicz¹cych w nim kobiet.
Wszystkie matki karmi³y poprzednie
dziecko przynajmniej 12 miesiêcy.
Badanie wykaza³o, ¿e przy w³aciwym
zastosowaniu metoda ta w czasie
pierwszych 6 miesiêcy po porodzie
by³a skuteczna w 99% przypadków i
pozostawa³a w 97% skuteczna do 12
miesiêcy po porodzie. Do koñca 6 miesi¹ca u 1/3 kobiet pojawi³y siê ponownie krwawienia miesi¹czkowe. Kobiety te wprowadzi³y dodatkowe pokarmy
w 6 lub 7 miesi¹cu ¿ycia dziecka, 3/4
kobiet wykaza³o aktywnoæ seksualn¹ pod koniec trzeciego miesi¹ca po
porodzie. Badanie to udowodni³o, ¿e
karmienie piersi¹ jest bardzo skuteczn¹ metod¹ zapobiegania ci¹¿y, a jej
skutecznoæ nie zale¿y od abstynencji
seksualnej.
Celem innego badania przeprowadzonego w Hondurasie by³o stwierdzenie, czy wprowadzenie dodatkowych
pokarmów w 4 miesi¹cu ¿ycia dziecka ma wp³yw na prawdopodobieñstwo
zajcia w ci¹¿ê. Matki karmi¹ce wy³¹cznie piersi¹ zosta³y w 4 miesi¹cu
po porodzie podzielone losowo na trzy
grupy: w pierwszej z nich utrzymano
pe³ne karmienie piersi¹ do 6 miesi¹ca
¿ycia dziecka (PK - pe³ne karmienie),
w drugiej wprowadzono dodatkowe
pokarmy, ale utrzymano karmienie
piersi¹ na ¿¹danie (KM1 - karmienie
mieszane1), a w trzeciej wprowadzono dodatkowe pokarmy, utrzymuj¹c
du¿¹ czêstoæ karmienia piersi¹, jak w
4 miesi¹cu (KM2 - karmienie mieszane2). Wyniki ukaza³y, ¿e odsetek matek, u których brak miesi¹czki utrzy-

mywa³ siê w 6 miesi¹cu po porodzie
wynosi³ w grupie KM1 64,5%, w grupie PK 80% i 85,7% w grupie KM2.
Po po³¹czeniu dwóch grup, w których
utrzymano czêste karmienie piersi¹
(PK + KM2) stwierdzono znamienn¹
ró¿nicê miêdzy nimi i grup¹ KM1 Czas
powiêcony na karmienie piersi¹ by³
czynnikiem maj¹cym najwiêkszy
wp³yw na czas trwania braku miesi¹czki. Matki, które po wprowadzeniu
dzieciom dodatkowych pokarmów
nadal czêsto karmi³y piersi¹ zachêcano do dawania dziecku piersi nawet
wtedy, gdy samo nie wyra¿a³o ono
chêci jedzenia. Autorzy s¹dz¹, ¿e w
warunkach innych ni¿ eksperymentalne, matki nie utrzymywa³yby tak czêsto karmienia piersi¹, a wprowadzenie
dodatkowych pokarmów przed ukoñczeniem 6 miesi¹ca ¿ycia dziecka skróci³oby czas trwania braku miesi¹czki i
okres naturalnej niep³odnoci poporodowej.q
(Biuletyn ISPD, marzec 1999)
Ryzyko poronienia
Ryzyko poronienia wzrasta, jeli
do implantacji embrionu w macicy
dochodzi póniej ni¿ po 10 dniach
od owulacji - informuje New England
Journal of Medicine, powo³uj¹c siê na
badania przeprowadzone w USA.
W grupie 189 badanych kobiet 84
procent zarodków zagniedzi³o siê w
8, 9 lub 10 dniu po jajeczkowaniu. Póniejsza implantacja by³a zwi¹zana ze
znacz¹cym wzrostem liczby wczesnych poronieñ. Wród 102 ci¹¿, w
których implantacja nast¹pi³a w 9 dniu,
13 procent skoñczy³o siê poronieniem
przed szóstym tygodniem. Taki los
spotka³ 26 procent zarodków zagnie¿d¿onych w dniu 10, 52 procent
zagnie¿d¿onych w dniu 11 i a¿ 82 procent, jeli implantacja mia³a miejsce
wiêcej ni¿ 11 dni po owulacji.
W sumie w badanej grupie 48 ci¹¿
zakoñczy³o siê poronieniem przed szóstym tygodniem - redni czas implantacji wyniós³ dla nich 10,5 dnia po
owulacji.q
(New England Journal of Medicine
10 VI 1999, vol. 340, s. 1796-1799)
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Dokoñczenie ze s. 1
Zreszt¹ przy stosowaniu antykoncepcji liczba stosunków te¿ nie jest
nieograniczona! Choæby z tych powodów, które wymieni³am powy¿ej.
Podsumowuj¹c, wydaje nam siê, ¿e
naturalne planowanie rodziny jest ciekaw¹ alternatyw¹ dla ludzi takich jak
my. Poszukujemy metody, która pozwoli nam cieszyæ siê sob¹ bez stresu
i obawy o powik³ania.
¯eby nie by³o ca³kiem idealnie, to
wspomnê, ¿e jestem dowiadczon¹
alergiczk¹ z wieloletnim sta¿em i byle
co powoduje u mnie wzrost temperatury (wiele alergenów).
Kiedy zdecydujemy siê ostatecznie, zwrócê siê do Pañstwa o materia³y Kursu domowego. Pozdrawiam
serdecznie.
1 marca 1999
Przechodzimy na NPR i to ca³kowicie (inaczej tego sobie jako nie
wyobra¿amy). W ci¹gu kilku dni pomiêdzy wys³aniem mojego listu a
otrzymaniem odpowiedzi przekopalimy masê literatury, zarówno z Internetu, jak i tradycyjnej i tylko utwierdzi³o nas to w ostatecznym
postanowieniu.
Poniewa¿ odstawilimy pigu³ki
cztery miesi¹ce temu (i przenigdy do
nich nie wrócimy, choæby pojawi³y siê
nowe, poz³acane i wysadzane diamencikami), wiêc sytuacja ju¿ siê unormowa³a i wszystko zaczyna poma³u wygl¹daæ tak, jak przed ich
przyjmowaniem. Oczywicie, dla
pewnoci bêdziemy przez pewien czas
postêpowaæ zgodnie ze wskazaniami
dla by³ych u¿ytkowników pigu³ek.
Czas, w którym poczêcie dziecka
nie jest ju¿ ¿adnym problemem, jest
wed³ug nas wietn¹ okazj¹ do spokojnej nauki NPR, nie chodzi o podejcie
jak bêdzie, to trudno (bo wówczas
po co w ogóle jakie obserwacje), tylko o spokój, który jak wiadomo sprzyja
regularnoci cykli, systematycznoci
obserwacji i prawid³owym interpretacjom. Poza tym atmosfera przygotowania na poczêcie doskonale wp³ywa
na ma³¿eñstwo, nawet jeli chcemy je
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jeszcze od³o¿yæ, mi³oæ kwitnie i to
mia³am na myli, pisz¹c uwagi o czasie, w jakim zamierzamy wprowadziæ
NPR. Nie zamierzamy traktowaæ NPR
jako kolejnej metody antykoncepcji,
bo to nieporozumienie. Mnie osobicie
zachwyca w tych metodach ich pe³na
zgodnoæ z naturalnym rytmem ma³¿eñstwa i fakt, ¿e to samo stosujemy,
kiedy chcemy od³o¿yæ poczêcie i kiedy chcemy z du¿¹ dok³adnoci¹ je zaplanowaæ. Od tej pory nie bêdziemy
potrzebowali niczego poza ci¹g³¹ znajomoci¹ cyklu. Mój m¹¿ jest tak zachwycony perspektyw¹ lepszego poznania zmian, jakie zachodz¹ w ci¹gu
miesi¹ca w jego ¿onie, ¿e ci¹gle mówi
o tym, kiedy zaczniemy (wiadomo, ¿e
mê¿czyzna, zw³aszcza jeli kocha,
bywa przera¿ony i zdezorientowany,
kiedy ¿onie nastroje zmieniaj¹ siê z
dnia na dzieñ)
Byæ mo¿e jest nam tak ³atwo zdecydowaæ siê na ca³kowit¹ rezygnacjê
z antykoncepcji, bo nigdy nie stosowalimy jej jako czego koniecznego
do ¿ycia albo do zapobiegania poczêciu. Po prostu ja uwa¿a³am, ¿e to najlepsze dla mê¿a, on s¹dzi³, ¿e jest to
najlepsze dla mnie - to wszystko. Poniewa¿ te pogl¹dy okaza³y siê b³êdne,
wiêc podjêlimy decyzjê o zmianie
frontu. Nasze pogl¹dy na ma³¿eñstwo
s¹ zbie¿ne z nauk¹ Kocio³a i jestemy przekonani, ¿e jest to s³uszna droga. Jakim cudem wydawa³o nam siê,
¿e antykoncepcja temu nie przeszkadza. ¯ycie pokaza³o, ¿e przeszkadza.
W gruncie rzeczy cieszymy siê, ¿e tak
siê sta³o, to znaczy ¿e sama natura zamanifestowa³a swoj¹ niechêæ do takich
poczynañ, bo ominê³a nas koniecznoæ
mozolnego, filozoficznego udowadniania sobie ró¿nic pomiêdzy antykoncepcj¹ a NPR. Po prostu dane nam
by³o przekonaæ siê, ¿e antykoncepcja
do niczego dobrego nie prowadzi, odbiera ma³¿onkom spontanicznoæ
(choæ mówi siê, ¿e jest odwrotnie),

radoæ z pe³nego zjednoczenia, beztroskê i czu³oæ, nie mówi¹c ju¿ o eksploatowaniu zdrowia kobiety, co samo
w sobie jest z³em oczywistym. Nawet
jeli ma³¿eñstwo stara siê panowaæ nad
antykoncepcj¹ (tak, jak by³o w naszym
przypadku), nawet jeli nie ma mowy
o przedmiotowym traktowaniu, jeli
jest szacunek, mi³oæ i szczeroæ, to
po pewnym czasie antykoncepcja staje siê celem samym w sobie, w którego tle majaczy gdzie mi³oæ fizyczna
ma³¿onków.
Mówi¹c krótko: jeli próbuje siê
walczyæ z natur¹, to ona prêdzej czy
póniej zacznie siê buntowaæ.
Pozwalam sobie na nieco d³u¿sze
refleksje, bo niektóre z nich s¹ dla mnie
samej nowe i zadziwiaj¹co prawdziwe. Mój m¹¿ ma bardzo podobne obserwacje.
Na marginesie, choæ jestem daleka
od przyjmowania spiskowej teorii
dziejów, to nie mogê siê oprzeæ wra¿eniu, ¿e uporczywe ods¹dzanie metod NPR od czci i wiary w ró¿nych
artyku³ach i podrêcznikach medycznych (choæ nie wszystkich - moje rodzeñstwo koñczy³o medycynê, wiêc
oczyta³am siê swego czasu), ma pod³o¿e komercyjne. Przecie¿ na NPR nikt
nie zarabia....
Najbardziej cieszy mnie fakt, ¿e
wszelkie skutki uboczne antykoncepcji opisywane w podrêcznikach znam
z autopsji i mogê potwierdziæ. Mogê
wiêc spokojnie odpieraæ zarzuty, ¿e ci
kocielni edukatorzy wymylaj¹ fakty, ¿eby tylko przeforsowaæ swoje pogl¹dy....
Jestem pe³na wewnêtrznego przekonania, ¿e nasza decyzja jest s³uszna
i wyjdzie nam tylko na dobre. (takie
wewnêtrzne przekonanie jeszcze nigdy
mnie nie zawiod³o - to ponoæ typowe
u kobiet).
Planujemy rozpocz¹æ obserwacje i
wdra¿aæ NPR wed³ug doktora Roetzera. Kupilimy jego ksi¹¿kê, bo wydaFundamenty Rodziny  nr 2/1999

WIADECTWO
Byæ mo¿e jest nam tak ³atwo zdecydowaæ siê na ca³kowit¹
rezygnacjê z antykoncepcji, bo nigdy nie stosowalimy jej
jako czego koniecznego do ¿ycia albo do zapobiegania poczêciu.
Po prostu ja uwa¿a³am, ¿e to najlepsze dla mê¿a, on s¹dzi³, ¿e jest to
najlepsze dla mnie - to wszystko. Poniewa¿ te pogl¹dy okaza³y siê
b³êdne, wiêc podjêlimy decyzjê o zmianie frontu.
Nasze pogl¹dy na ma³¿eñstwo s¹ zbie¿ne z nauk¹ Kocio³a
i jestemy przekonani, ¿e jest to s³uszna droga. Jakim cudem
wydawa³o nam siê, ¿e antykoncepcja temu nie przeszkadza.
¯ycie pokaza³o, ¿e przeszkadza...
wa³a nam siê najbardziej konkretna z
dostêpnych pozycji, omawiaj¹c jednoczenie bardzo szczegó³owo ró¿ne sytuacje nietypowe, jednoczenie wiele
z opisanych tam sytuacji znam z w³asnych, przedpigu³kowych obserwacji. Zamówimy te¿ materia³y Kursu
domowego. Oczywicie bêdziemy siê
trzymaæ jednej odmiany metod NPR tak nakazuje rozs¹dek, ale moja natura zagorza³ego empirysty domaga siê
poznania te¿ innych wersji.
21 kwietnia 1999
Oczywicie, zgodnie z wczeniejszym zamys³em, przeszlimy na NPR.
W naszym przypadku (kilka miesiêcy
po odstawieniu pigu³ki), mo¿e nie byæ
to szczególnie ³atwe. Musielimy wytrwaæ w baaaaaaaaaaardzo d³ugim
okresie wstrzemiêliwoci, ale jasno
sprecyzowany cel pomaga przetrwaæ.
Jak piêknie napisa³ doktor Roetzer,
koñcz¹c w ten sposób dyskusje na temat wstrzemiêliwoci: przecie¿ to nie
s¹ dni bez mi³oci! Po drodze przypl¹ta³a siê paskudna infekcja wirusowa,
wiêc sami rozumiecie... Ale to nic.
Perspektywa nagrody by³a zbyt nêc¹ca, aby siê poddaæ.
Moje cykle, mimo ¿e to ju¿ pi¹ty
miesi¹c po odstawieniu pigu³ki - która, oczywicie jak wszystkie wspó³czesne rodki hormonalne, jest ca³kowicie obojêtna dla organizmu,
nieszkodliwa, nie wp³ywaj¹ca na p³odnoæ itd., itd. - nie s¹ bynajmniej regularne i nie chodzi mi tylko o regularnoæ w sensie d³ugoci cyklu.
Dziêki obserwacjom mam wiadomoæ, ¿e mój organizm nie jest jeszcze w pe³ni sprawny i nie zaryzykujeFundamenty Rodziny  nr 2/1999

my poczêcia dziecka, zanim wszystko
wróci do normy. To pierwszy, niew¹tpliwy plus. Mogê dodaæ, ¿e zanim bra³am pigu³ki, mia³am cykle regularne
jak w zegarku, prawie co do godziny.
Je¿eli wiêc u takiej kobiety po odstawieniu pigu³ki organizm przez prawie
pó³ roku nie mo¿e wróciæ do normy,
to co mo¿e staæ siê u dziewczyny, która zaczyna braæ pigu³ki, bo ureguluj¹
jej cykle. Byæ mo¿e nie ma tu prostej
zale¿noci, ale powinno to daæ do
mylenia.
Same obserwacje nie s¹ wcale k³opotliwe, nie sprawia nam te¿ k³opotu
koniecznoæ codziennego ich wykonywania. Traktujemy to jako element
systemu, na który siê zdecydowalimy
i nie roztrz¹samy w kó³ko tego, ¿e
musimy co mierzyæ albo sprawdzaæ.
Ka¿dy ze rodków antykoncepcyjnych, które stosowalimy, wymaga³
wcale nie mniej zachodu....
Teraz mogê te¿ w pe³ni doceniæ to,
¿e jestem sob¹, nie jestem hormonalnie modyfikowana, wszystkie dolegliwoci, które mia³am wczeniej,
przesz³y jak rêk¹ odj¹³. Kiedy bior¹c
tabletki, skar¿y³am siê mojemu ginekologowi na obni¿enie libido, stwierdzi³ lekko, ¿e owszem, tabletki mog¹
to powodowaæ, ale g³ówn¹ przyczyn¹
jest z pewnoci¹ spowszednienie naszego zwi¹zku. (dobrze mieæ tak gotow¹ odpowied na wszystko). Spowszednienie przesz³o jak rêk¹ odj¹³,
kiedy odstawi³am tabletki!
Dziêkujê za serdeczne zainteresowanie naszym przypadkiem (tyle
cudzys³owów w tym licie). Na razie
nie by³o niczego, co sprawi³oby nam
szczególn¹ trudnoæ w interpretacji.

Kiedy uzbiera nam siê kilka kart, albo
pojawi siê problem, z ca³¹ pewnoci¹
przelemy je do Ligi z prob¹ o ocenê. Na marginesie: moje karty s¹ chyba dosyæ ciekawe - doskona³a ilustracja dla popigu³kowych cykli.
Na podstawie naszego niedu¿ego
dowiadczenia jestemy zdecydowani
kontynuowaæ NPR. Ja jestem bardzo
zadowolona, ¿e mogê spokojnie ¿yæ,
akceptuj¹c swoj¹ naturê, mój m¹¿ te¿
siê bardzo cieszy, widz¹c jak ¿ona
wraca do siebie. Prosi³am go o
szczer¹ odpowied, czy okresy wstrzemiêliwoci nie daj¹ mu siê za bardzo
we znaki. Odpar³, ¿e owszem, czasem
trochê go cinie, ale przyjmuje ten
rytm jako element metody i ju¿. Po
prostu: decydujemy siê na NPR i ¿yjemy wed³ug okrelonych regu³. Tak,
jak to ma miejsce w przypadku metod
antykoncepcyjnych. Zawsze te¿ nale¿y mieæ w pamiêci zdanie doktora
Roetzera, które przytoczy³am na pocz¹tku. Coraz lepiej te¿ zaczynamy
rozmieæ nauczanie Kocio³a na temat
antykoncepcji - to kolejny plus.
Jeszcze na koniec uwaga o materia³ach Kursu domowego, które
otrzymalimy. Mimo ¿e metody nauczylimy siê z ksi¹¿ki Roetzera i ona
jest dla nas podstawowym podrêcznikiem, kurs okaza³ siê nieoceniony w
wyjanianiu pewnych w¹tpliwoci.
Jest bardzo jasno i przejrzycie u³o¿ony, æwiczenia s¹ tak obszerne, ze wyjaniaj¹ chyba wiêkszoæ mo¿liwych
problemów. Przerobienie æwiczeñ da³o
nam du¿¹ pewnoæ, ¿e rozumiemy to,
czego siê nauczylimy. Mylê, ¿e ka¿dy móg³by siê nauczyæ NPR korzystaj¹c tylko z Kursu domowego i konsultacji.
Za kilka miesiêcy, byæ mo¿e przed
wakacjami, postaram siê napisaæ co
wiêcej. Bêdziemy mieæ wtedy wiêcej
dowiadczeñ i przemyleñ.q
Aleksandra i Andrzej

Jeli poruszy³ Ciê
ten tekst napisz do nas
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OJCOSTWO
Z nowej ksi¹¿ki Jacka Pulikowskiego  Warto byæ ojcem

Wychowanie do
pos³uszeñstwa

C

hcia³bym siê zatrzymaæ trochê
spokojniej nad s³owem: pos³uszny. Nie chcê powiedzieæ,
¿e pos³uszeñstwo wysz³o z mody, ale
to takie s³owo, które jest odczytywane nieraz z podtekstem negatywnym,
¿e to jest niby utrata wolnoci, ¿e to
jest jaka zale¿noæ, a przecie¿ my,
ludzie koñca XX wieku, powinnimy
byæ wolni. Z pos³uszeñstwem kojarzy
siê wiele s³ów, które nabra³y wydwiêku negatywnego, pejoratywnego, np.
kolaboracja, która w gruncie rzeczy
znaczy wspó³praca, a w naszym jêzyku u¿ywa siê tego s³owa w znaczeniu pogardliwym, negatywnym. To pozosta³oæ czasu zaborów, a póniej II
wojny wiatowej i lat komunistycznych, kiedy naganna by³a wspó³praca
z okupantem, wspó³praca ze z³em.
Kolaboracja w potocznym rozumieniu
nabra³a zabarwienia negatywnego - to
jest wspó³praca ze z³em. Dalej niektórym pos³uszeñstwo kojarzy siê z pojêciem konformizm, które oznacza
bezkrytyczne podporz¹dkowanie siê
wszystkim zasadom, a tak¿e ze s³owem uleg³oæ - ta uleg³oæ ze strachu, ¿e zrobiê wszystko, co mi szef
ka¿e, bo bojê siê konsekwencji.
W potocznym rozumieniu w te pojêcia,: niestety, wpisa³o siê równie¿
pos³uszeñstwo, jako co prawie ¿e
wstydliwego. A prawda jest taka, ¿e
do prawdziwego pos³uszeñstwa, o którym postaram siê parê s³ów powiedzieæ, zdolny jest tylko cz³owiek wolny, który posiada siebie, który sob¹
dysponuje. Bo pos³uszeñstwo to jest
podporz¹dkowanie siê drugiemu cz³owiekowi decyzj¹ woli. Podporz¹dkowanie siê z w³asnego wyboru. Dlaczego? Bo ten cz³owiek jest m¹dry,
kompetentny, bo ten cz³owiek pod tym
wzglêdem, pod którym siê podporz¹d-
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kowujê zas³uguje na zaufanie. Pojêcie
pos³uszeñstwa jest tak wa¿ne, bo bez
tej cechy, bez tej umiejêtnoci nie
mog³oby funkcjonowaæ ¿adne spo³eczeñstwo. Co wiêcej, wiele spo³eczeñstw le funkcjonuje dlatego w³anie, ¿e nie ma w nich ducha dobrze
rozumianego pos³uszeñstwa.
Mylê, ¿e to jest wielki ból w naszym kraju, w Polsce, gdzie chlub¹
by³o niepos³uszeñstwo wobec zaborcy, niepos³uszeñstwo wobec okupanta, niepos³uszeñstwo wobec w³adz
komunistycznych. Ale zauwa¿my, ¿e
nawet w czasach najdrastyczniejszych,
gdy pojawi³y siê wrêcz niechrzecijañskie odruchy nienawici wobec rz¹dz¹cych formacji i ich aparatu, to nawet w tamtych czasach, je¿eli milicjant
sta³ na rogu skrzy¿owania i kierowa³
ruchem, nikt nie wpada³ na pomys³,
¿eby siê mu nie podporz¹dkowaæ, dlatego ¿e jest milicjantem, moim wrogiem ideowym. Nie, bo jego w³adzê
w tym zakresie my w danym momencie akceptujemy. Jest dla nas po¿yteczna, my jemu tê w³adzê zlecilimy, wiêc
siê podporz¹dkowujemy, jestemy mu
pos³uszni. Kiwnie rêk¹ - jedziemy,
kiwnie rêk¹ stoimy i nikt przeciw temu
nie protestuje.
Oczywicie rzecz w tym, ¿e je¿eli
komu powierzamy w³adzê, to ta osoba otrzymuje mandat na jaki zakres
dzia³alnoci. Tu nie chodzi o rz¹dy
dusz, to nie jest podporz¹dkowanie
siê we wszystkim, to jest powierzenie
w³adzy w pewnym zakresie. I niestety, o tym czêsto nasi w³adcy, ¿eby nie
powiedzieæ mo¿now³adcy, zapominali i powstawa³a nieprzeciêtna arogancja w³adzy. Wielokrotnie w naszym
kraju to obserwowalimy. Je¿eli nie
wychowamy w naszych dzieciach
prawdziwego ducha pos³uszeñstwa, to

nie pomo¿emy Polsce, nie pomo¿emy
¿adnej spo³ecznoci. Nie pomo¿emy
rodzinom, które za³o¿¹ nasze dzieci.
Mo¿e jeszcze jeden przyk³ad. Wyobramy sobie, ¿e wyl¹dowalimy na
bezludnej wyspie, jest nas oko³o dwudziestu osób. S¹ ró¿ni ludzie. Niektórzy s¹ bardziej bywali w wiecie, inni
naukowcy, intelektualici, jeszcze inni
podró¿nicy. Wspólnie ustalamy, ¿e
komu powierzamy przywództwo, demokratycznie - nazwijmy to tak - ustalamy, ¿e kto siê do tego najlepiej nadaje i ten kto ma nas przeprowadziæ
przez niebezpieczeñstwa na drugi
brzeg wyspy. Wiêc kiedy mu tê w³adzê w tym zakresie powierzylimy, to
w zasadzie gdy on mówi: idziemy w
lewo, to wszyscy powinni iæ w lewo.
Jednak w naszej naturze tkwi co takiego, by powiedzieæ: a mo¿e jednak
w prawo? I na ka¿dych rozstajach dróg
bêdziemy stawali i dyskutowali, czy
w prawo, czy w lewo, trac¹c czas, a
mo¿e nawet nara¿aj¹c siê na niebezpieczeñstwo. (...)
Zauwa¿my jeszcze jedn¹ rzecz. Je¿eli dziecko nie bêdzie wychowane do
pos³uszeñstwa, nie bêdzie zdolne powierzyæ siebie w jakim zakresie komu innemu, to ono nie bêdzie dobrym
pracownikiem. Choæ mo¿e siê to wydawaæ dziwne, nie bêdzie nawet dobr¹ ¿ony czy dobrym mê¿em. Z wielkim bólem czêsto obserwujê, jak w
¿adnym zakresie ¿ona nie chce podporz¹dkowaæ siê mê¿owi. Byæ mo¿e
dlatego, ¿e jest po prostu niezdolna Æ
Fundamenty Rodziny  nr 2/1999

OJCOSTWO
Ädo pos³uszeñstwa, bo nie wynios³a
tego ze swojego domu rodzinnego. Pos³uszeñstwo nie by³o dla niej wartoci¹ pozytywn¹, by³o jakim ograniczeniem i tak by³o pojmowane. I nieraz
ludzie, którzy przychodz¹ do poradni
chc¹c niby naprawiaæ ma³¿eñstwo, z
wielk¹ zaciêtoci¹ siê broni¹ i nie chc¹
siê podporz¹dkowaæ jedno drugiemu
w ¿adnym zakresie. Przecie¿ w pewnych sprawach lepiej jest, gdy kieruje
m¹¿, w innych lepiej, ¿eby zarz¹dza³a
¿ona, bo siê lepiej na tym zna. A trudnoæ le¿y w³anie w tym koniecznym
podporz¹dkowaniu siê w pos³uszeñstwie temu, któremu w danej dziedzinie w³adzê zleciæ powinnimy.
Dziecko, gdy siê rodzi, nie wie, co
jest dla niego dobre. Wiedz¹ to rodzice, przynajmniej powinni to wiedzieæ.
Gdy doros³e dziecko wychodzi z
domu, powinno jasno wiedzieæ, co jest
dla niego dobre, w ogóle, co jest dobre, a co z³e. Ma³o tego, powinno byæ
gotowe do opowiadania siê za tym, co
jest dobre. Nawet, za pewn¹ cenê, a w
wyj¹tkowych wypadkach, gdy w grê
wchodzi jakie wielkie dobro - nawet
z nara¿aniem ¿ycia. Dziecko ma czuæ
powinnoæ opowiadania siê za dobrem
i zwalczania z³a. Ale tê drogê od zupe³nej nieporadnoci i niewiadomoci do pe³nego rozeznania w wiecie
dziecko musi przejæ ufaj¹c rodzicom,
¿e to, co oni mówi¹, jest dla niego dobre. A wiêc na pocz¹tku ma³e dziecko
musi ufaæ rodzicom bezgranicznie, a
potem rodzice powinni dopuszczaæ do
coraz wiêkszej samodzielnoci po to,
¿eby wychodz¹c z domu, osi¹gnê³o
pe³n¹ samodzielnoæ i odpowiedzialnoæ.
Niestety mylê, ¿e tutaj wszyscy
rodzice pope³niaj¹ b³êdy. Podstawowym b³êdem jest to, ¿e rodzice ¿¹daj¹
bezgranicznego pos³uszeñstwa, nie t³umacz¹c dzieciom dlaczego. T³umaczenie, nawet bardzo ma³emu dziecku,
dlaczego ja tak zdecydowa³em, jest
ogromnie wa¿ne, poniewa¿ dziecko
wtedy uczy siê, zaczyna rozumieæ
wyznawan¹ przez rodziców hierarchiê
wartoci. Je¿eli rodzice mówi¹ tak: Ty
mnie musisz s³uchaæ, bo ja ciebie
utrzymujê i jestem silniejszy. Zrób to Fundamenty Rodziny  nr 2/1999

mówi tata do synka - bo ci wlejê - to
takie wychowanie oczywicie jest skuteczne, ale do pewnego momentu, dopóki synek jest s³abszy i siê taty boi.
Ale którego dnia, synek powie: Tata,
spróbuj, mo¿e ju¿ nie dasz rady. I koñczy siê ca³y autorytet ojcowski, wyczerpuj¹ siê argumenty i koñczy siê w
tym momencie pos³uszeñstwo.
Dramatycznie nieraz rodzice prze¿ywaj¹ fakt, ¿e ich dzieci w jakim
wieku siê buntuj¹, w jakim wieku nie
chc¹ ju¿ byæ pos³uszne. Ale to miêdzy
innymi w³anie dlatego, ¿e te dzieci nie
dostrzeg³y wartoci pos³uszeñstwa.
Ma³e dziecko musi zauwa¿aæ, musi
siê uczyæ, musi na w³asnej skórze niejako odczuæ, ¿e op³aca siê byæ pos³uszny rodzicom, bo rodzice chc¹ jego
dobra. To rodzice powinni swoim dzieciom ukazywaæ i traciæ czas na to,
by dzieciom t³umaczyæ, dlaczego tak
post¹pili i - co szczególnie trudne dla
rodziców - pozwalaæ dzieciom czasem
sparzyæ siê na w³asny pomys³ach. Nie
- straciæ ¿ycie, bo do tego rodzice nie
mog¹ dopuciæ, ale ¿eby dziecko odczu³o, ¿e jest na razie jeszcze s¹ ma³o
samodzielne, ¿e na razie musi byæ pos³uszne rodzicom, bo to jest dla jego
dobre.
Mylê, ¿e du¿a czêæ dzieci tego nie
rozumie, zw³aszcza dzieci, które s¹
ósmymi cudami wiata, które s¹
atrakcj¹ dla ca³ej rodziny i rodzice s¹
zachwyceni, jakie dziecko jest genialne, a w efekcie dziecko czuje siê pêpkiem wiata i staje siê zwykle tyranem
domowym. Dos³ownie, podporz¹dkowuje sobie rodziców i bardzo szybko
przestaje byæ pos³uszne, bo jemu nie
jest do niczego potrzebne. Ono wodzi
rodziców za nos. Wielk¹ krzywdê
wyrz¹dzaj¹ rodzice takim dzieciom,
przez to ¿e nie ukazuj¹ im w ogóle ¿adnego sensu pos³uszeñstwa.q
Jacek Pulikowski
(Z ksi¹¿ki Warto byæ ojcem.
Dziêkujemy autorowi
za zgodê na przedruk.)

Jacek Pulikowski - ojciec trojga dzieci,
nauczyciel akademicki, wyk³adowca Studium Rodziny w Poznaniu. Ostatnio opublikowa³ ksi¹¿kê Warto ¿yæ zgodnie z natur¹; wspó³autor M³odzi i mi³oæ.

CZY
POWIEDZIELICIE
ZNAJOMYM O...
Domowym kursie
naturalnego
planowania rodziny
 kompletny zestaw materia³ów
da samodzielnej nauki
 aktualna wiedza o naturalnym
planowaniu rodziny
 32 proste i przejrzyste lekcje
 prenumerata Fundamentów
Rodziny wliczona w cenê
kompletu
 mo¿liwoæ uzyskania
konsultacji i porad ekspertów

Zamówienia na s. 15

Zapraszamy te¿
do zamawiania wiêkszej iloci
(minimum 10)
kolejnych numerów
Fundamentów Rodziny
do kolporta¿u
wród znajomych,
w rodzinie, w parafii.
Ci z Pañstwa, którzy zechc¹ w
ten sposób pomóc nam
w upowszechnianiu
odpowiedzialnego
rodzicielstwa, otrzymuj¹
dodatkowo jeden egzemplarz
gratis, za za pozosta³e p³ac¹
po 1 z³ plus koszty przesy³ki
Prosimy o sk³adanie zamówieñ
na formularzu ze str. 15
Dziêkujemy!
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MA£¯EÑSTWO
Etyka ma³¿eñska

Godne po¿ycie
ma³¿eñskie

N

iedawno dostalimy list od
ma³¿eñstwa, które pyta, jakie
formy okazywania czu³oci w
okresie powci¹gliwoci zwi¹zanej z
praktykowaniem w ma³¿eñstwie metod naturalnej regulacji poczêæ s¹ moralnie dozwolone. Poniewa¿ nie jest to
jednostkowy problem, postanowilismy
powiêciæ wiêcej miejsca temu zagadnieniu.
Papie¿ Pawe³ VI napisa³ w encyklice
Humanae vitae: Nauka Kocio³a
o nale¿ytej regulacji poczêæ, bêd¹ca
promulgacj¹ samego prawa Bo¿ego,
wyda siê niew¹tpliwie dla wielu trudna; wiêcej nawet - zupe³nie niemo¿liwa do zachowania. Bo rzeczywicie,
jak wszystkie rzeczy szlachetne i po¿yteczne, tak i to prawo wymaga mocnych decyzji i wielu wysi³ków od poszczególnych ludzi, od rodzin i
spo³ecznoci ludzkiej. (HV, 20)
Czêsto ma³¿onkowie mówi¹, i¿
najsilniejsze pragnienie fizycznej bliskoci odczuwaj¹ w czasie najwiêkszej
p³odnoci i ¿e natê¿enie tego pragnienia bliskoci fizycznej s³abnie u nich,
gdy wkraczaj¹ w okres niep³odnoci
poprzedzaj¹cy kolejn¹ miesi¹czkê jest to naturalne odczucie. Na to
wszystko mog¹ na³o¿yæ siê jeszcze
ró¿ne ¿yciowe sytuacje - zmêczenie,
zapracowanie, codzienne obowi¹zki,
wyjazdy, choroba itp. - które sprawiaj¹, ¿e i w tym czasie ma³¿eñstwo nie
ma okazji nacieszyæ siê wzajemn¹ bliskoci¹. Jeli taki stan rzeczy trwa d³u¿ej, mo¿e on rodziæ frustracjê i napiêcie, i sk³aniaæ nawet osoby szczerze
wierz¹ce do siêgniêcia po mniej szkodliwe rodki antykoncepcyjne lub do
zrekompensowania sobie podjêtego
wyrzeczenia jak¹ form¹ pieszczot.
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e wyt³umaczymy
sobie takie postêpowanie ró¿nymi
trudnociami, mówimy, ¿e przecie¿ i
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tak staramy siê ¿yæ w zgodzie z sumieniem, ¿e to przecie¿ mniejsze z³o
ni¿ antykoncepcja, ¿e oboje tego
chcemy itd.
Równoczenie m¹¿ i ¿ona (albo
tylko jedno z nich) mog¹ odczuwaæ
niepokój sumienia, instynktownie wyczuwaj¹c, ¿e nie jest to zachowanie
zgodne z zasadami czystoci ma³¿eñskiej. Z czasem jednak takie postêpowanie mo¿e przerodziæ siê w nawyk,
prowadz¹c równoczenie do stêpienia
wra¿liwoci sumienia.
Jeli ma³¿onkowie zamiast wspó³¿ycia anga¿uj¹ siê w intensywne pieszczoty z zamiarem osi¹gniêcia orgazmu
lub gdy tylko wiadomie i dobrowolnie dopuszczaj¹ tak¹ mo¿liwoæ, to
pope³niaj¹ grzech okrelany jako onanizm ma³¿eñski albo wzajemna masturbacja i nie usprawiedliwia niczego fakt, ¿e dzieje siê to w ma³¿eñstwie.
Sakrament ten nie oznacza bowiem
przyzwolenie na wszelkie zachowania
seksualne.
Deklaracja Kongregacji do spraw
Nauki Wiary Persona humana. O
niektórych zagadnieniach etyki seksualnej uczy o masturbacji, ¿e stanowi
ona powa¿ne nieuporz¹dkowanie w
dziedzinie moralnej. (...) Zasadnicza
podstawa tej prawdy le¿y w tym, ¿e bez
wzglêdu na motyw dzia³ania, wiadomy i dobrowolny u¿ytek w³adzy seksualnej poza prawid³owym po¿yciem
ma³¿eñskim w sposób istotny sprzeciwia siê jego celowi. Brakuje tu bowiem
relacji seksualnej, jakiej domaga siê
porz¹dek moralny; takiej mianowicie,
która urzeczywistnia w kontekcie
prawdziwej mi³oci pe³ny sens wzajemnego oddania siê sobie i przekazywania ¿ycia ludzkiego. (PH, 9)
Wspomniana wy¿ej deklaracja bardzo piêknie mówi te¿ o ocenie odpowiedzialnoci i winy cz³owieka:

...cz³owiek grzeszy miertelnie nie
tylko wtedy, gdy jego czyn pochodzi z
bezporedniej pogardy Boga i bliniego, lecz tak¿e wówczas, gdy wiadomie i dobrowolnie - z jakiejkolwiek
przyczyny - wybiera to, co jest powa¿nym nieporz¹dkiem moralnym. (...)
Zapewne nale¿y przyznaæ, ¿e ze wzglêdy na rodzaj i przyczyny grzechów
natury seksualnej, ³atwiej siê zdarza,
i¿ nie wystêpuje w nich w pe³ni wolne
przyzwolenie. Wskutek tego wymaga
siê tu roztropnoci i ostro¿noci w wydawaniu jakiegokolwiek s¹du o odpowiedzialnoci cz³owieka. W tej sprawie zw³aszcza przypominaj¹ siê s³owa
Pisma wiêtego: ...cz³owiek bierze
pod uwagê to, co widoczne dla oczu,
Bóg natomiast patrzy na serce (1 Sm
16, 7). Jeli jednak zaleca siê roztropnoæ w os¹dzaniu stopnia subiektywnej winy poszczególnych wykroczeñ, to
bynajmniej st¹d nie wynika, i¿ wolno
mniemaæ, ¿e w dziedzinie seksualnej
nie pope³nia siê grzechów miertelnych. (PH, 10)
Problem nie tylko w tym, czy w
wyniku pieszczot dochodzi do pe³nej
fizycznej satysfakcji uzyskiwanej poza
wspó³¿yciem czy te¿ w pewnym momencie ma³¿onkowie siê zatrzymaj¹,
nie doprowadzaj¹c siê do orgazmu nie ma jakiego ma³¿eñskiego katalogu technik dozwolonych i zabronionych. Problem w tym, ¿eby nasze
wspólne dzia³anie mia³o na wzglêdzie
szacunek dla godnoci ¿ony i mê¿a.
Szacunek dla tej godnoci polega miêdzy innymi na tym, ¿eby nie traktowaæ cz³owieka jako narzêdzie, instrument do dawania przyjemnoci. Jest to
te¿ szacunek dla sumienia wspó³ma³¿onka w przypadku, gdy nie godzi siê
on na intensywne formy okazywania
czu³oci w okresie, kiedy nie planuj¹c
poczêcia, ma³¿onkowie powstrzymuFundamenty Rodziny  nr 2/1999
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j¹ siê od wspó³¿ycia. Nie usprawiedliwia te¿ takiego dzia³ania fakt, ¿e oboje
tego chcemy lub ¿e jedno z ma³¿onków,
podejmuj¹c inicjatywê pieszczot, rozbudzi drugie, tak ¿e m¹¿ czy ¿ona ulegnie tak wywo³anemu podnieceniu i
odpowie na tê inicjatywê.
Jako ludzie wierz¹cy zobowi¹zani
jestemy jednak do starania siê o wiêksza doskona³oæ, której poszukuje siê
nie tyle na drodze pytania, czy to ju¿
grzech, czy mo¿e jeszcze nie, lecz poprzez dar z siebie, swoich pragnieñ,
po¿¹dañ w imiê mi³oci Boga i blinich:
... pe³na cnota czystoci nie poprzestaje bynajmniej na unikaniu
wspomnianych grzechów. Domaga siê
ona, by mia³o siê przed oczyma tak¿e
osi¹gniêcie pewnych wy¿szych wartoci. Jest ona bowiem tak¹ cnot¹, która
odnosi siê do ca³ej osoby, w jej czynach wewnêtrznych i dzia³alnoci zewnêtrznej. (...) T¹ w³anie cnot¹ powinni odznaczaæ siê ludzie stosownie
do ró¿nych stanów swego ¿ycia... (...)
Jednak w ¿adnym stanie ¿ycia czystoæ
nie ogranicza siê tylko do postawy zewnêtrznej; samo serce cz³owieka winno staæ siê czyste... (...) Czystoæ nale¿y do tej powci¹gliwoci, któr¹ w.
Pawe³ zalicza do darów Ducha wiêtego (...): Albowiem wol¹ Bo¿¹ jest
wasze uwiêcenie: powstrzymanie siê
od rozpusty, aby ka¿dy umia³ utrzymywaæ cia³o w³asne we wiêtoci i we
czci, a nie w po¿¹dliwej namiêtnoci,
jak to czyni¹ nie znaj¹cy Boga poganie. Niech nikt w tej sprawie nie wykracza ani nie oszukuje brata swego...
Nie powo³a³ nas Bóg do nieczystoci,
ale do wiêtoci. A wiêc kto (to) odrzuca, nie cz³owieka odrzuca, lecz
Boga, który przecie¿ daje wam swego
Ducha wiêtego (1 Tes 4, 3-8; por. Kol,
3, 5-7; Tm 1,10). Im bardziej wierni
zrozumiej¹ znaczenie czystoci i jej
niezbêdne zadanie w swym w³asnym
¿yciu jako mê¿czyzn i kobiet, tym lepiej  wiedzeni pewnego rodzaju instynktem duchowym  pojm¹, co ta
cnota nakazuje lub zaleca, ³atwiej tak¿e, bêd¹c pos³usznymi Urzêdowi Nauczycielskiemu Kocio³a, zdo³aj¹
przyj¹æ i wype³niæ to, co prawe sumienie naka¿e w poszczególnych wyFundamenty Rodziny  nr 2/1999

Jako ludzie wierz¹cy
zobowi¹zani jestemy jednak
do starania siê o wiêksz¹
doskona³oæ, której
poszukuje siê nie tyle
na drodze pytania, czy to ju¿
grzech, czy mo¿e jeszcze nie,
lecz poprzez dar z siebie,
swoich pragnieñ, po¿¹dañ
w imiê mi³oci Boga
i blinich...
padkach (PH, 11) Bez w¹tpienia
ma³¿onkowie mog¹ wyra¿aæ mi³oæ w
ro¿ny sposób - tak¿e poprzez pieszczoty - ale musz¹ przy tym zachowaæ
uczciwoæ wobec prawa Bo¿ego, w³asnych sumieñ i siebie nawzajem. Czu³oæ, pieszczoty, wspó³¿ycie mog¹
znaczyæ: kocham ciê albo przeciwnie: chcê siê z tob¹ kochaæ - roz³adowaæ swoje podniecenie. Mistrzowie
duchowoci chrzecijañskiej mówi¹ o
potrzebie sublimacji popêdu seksualnego - tak¿e w ma³¿eñstwie. Trzeba
wiadomie traktowaæ czas, kiedy
wspó³¿ycie mo¿e byæ zwi¹zane z poczêciem dziecka jako wyzwanie i okazjê do owego sublimowania wzajemnych odniesieñ, do poszerzenia
repertuaru zachowañ, które wyra¿aj¹ mi³oæ (zapominaj¹ o tym nie tylko
mê¿owie ale tak¿e zatroskane o codzienne drobiazgi ¿ony). Ostatecznie
nieskrêpowane wymogami moralnymi
¿ycie i wspó³¿ycie nie zapewnia automatycznie harmonii, zrozumienia i
mi³oci w ma³¿eñstwie - czêsto jest
wrêcz przeciwnie.
Czas powci¹gania swojej zmys³owoci mo¿e i powinien s³u¿yæ tym
g³êbszemu prze¿ywaniu tego daru, jakim jest mo¿liwoæ wspó³¿ycia ma³¿eñskiego. Có¿, pragnienie wiêkszej
wiernoci Bogu wi¹¿e siê zawsze z
dowiadczeniem w³asnej s³aboci...
Kilka praktycznych rad
Co zrobiæ, ¿eby okres powci¹gliwoci nie by³ drog¹ przez mêkê? Oto
kilka prostych pomys³ów:
- Nie zasypiajmy gruszek w popiele wtedy, kiedy nic nie stoi na prze-

szkodzie wspó³¿yciu, czyli zaplanowaæ i zorganizowaæ intymne wieczory i obdarowywaæ siê pe³ni¹ mi³osnej
rozkoszy (jeli nie stworzymy sprzyjaj¹cych okolicznoci, jeli nasze
wspó³¿ycie bêdzie szybkie i byle jakie - po ostatnim filmie, z perspektyw¹ wczesnego wstawania do pracy na
drugi dzieñ, to trudno mówiæ o dobrym
wykorzystaniu tego czasu i frustracja
bêdzie narastaæ; nie ma powodu, ¿eby
akurat na te dni planowaæ wielkie
sprz¹tanie, prasowanie, generalne porz¹dki itp.)
- Trwaj¹ce zbyt krótko wspó³¿ycie
nie satysfakcjonuje kobiety, pragnie
ona d³u¿szych pieszczot, przygotowania, czu³oci - pewien m¹¿, który dziwi³ siê reakcjom ¿ony, ¿e jest najbardziej chêtna, jak nie mo¿na po
wyjanieniu tej zale¿noci przyzna³
szczerze: no, jak ju¿ mo¿na, to ja nie
potrafiê d³ugo czekaæ
- Przypomnijmy sobie, kiedy ostatni raz wychodzilimy razem do kawiarni, do kina, na spacer, kiedy mielimy czas na d³u¿sz¹, spokojna
rozmowê, kiedy m¹¿ bez ¿adnej specjalnej okazji obdarowa³ ¿onê jakim
drobiazgiem, kiedy ¿ona zrobi³a mê¿owi niespodziankê w postaci jego
ulubionej potrawy - w taki sposób
mo¿na sobie wyznawaæ mi³oæ bez
wspó³¿ycia w czasie p³odnoci
- Czy modlimy siê razem i ka¿de z
osobna, czy czytamy regularnie Pismo
wiête, czy umiemy podj¹æ post, czy
mamy wspólnego sta³ego spowiednika i czy regularnie oraz czêsto korzystamy z Sakramentu Pojednania? - to
s¹ ród³a wewnêtrznej si³y dla chrzecijanina, tylko ¿e czêsto ich nie doceniamy - ... wewnêtrzny ³ad ca³ego
obcowania ma³¿eñskiego, który pozwala rozwijaæ siê znakom mi³oci w
ich w³aciwej proporcji i znaczeniu,
jest nie tylko owocem cnoty, któr¹
ma³¿onkowie w sobie wypracowuj¹,
ale tak¿e darem Ducha wiêtego, z którym wspó³pracuj¹. (Papieska Rada
ds. Rodziny: Ludzka p³ciowoæ:
prawda i znaczenie. Wskazania dla
wychowania w rodzinie, 21)

Dokoñczenie na s. 12
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KARMIENIE

M¹¿, ¿ona
i dziecko
dr Magdalena Nehring  Gugulska

P

otrzeby seksualne karmi¹cej
matki kszta³tuj¹ siê ró¿nie. Wiele kobiet ma w okresie laktacji
obni¿on¹ pobudliwoæ seksualn¹, niektóre wrêcz przeciwnie. Hormony odpowiedzialne za laktacjê wp³ywaj¹ hamuj¹co na hormony odpowiedzialne
za p³odnoæ. I jest to kolejny dowód
na m¹droæ natury. Ale nie tylko hormony hamuj¹ libido. Matki niemowl¹t s¹ czêsto zmêczone i napiête, bardziej marz¹ o nie ni¿ o pieszczotach,
boj¹ siê, ¿e zaraz maleñstwo siê obudzi i bêdzie ich potrzebowaæ. Niektóre kobiety potrzebuj¹ sporo czasu, aby
przyzwyczaiæ siê do swego cia³a po
porodzie, odczuwaj¹ co w rodzaju
obcoci i lêku przed nowymi doznaniami. Niektóre boj¹ siê czy w ogóle
bêd¹ odczuwa³y przyjemnoæ ze
wspó³¿ycia. Badania prowadzone
przez parê psychologów Masters i
Johnson wykaza³y, ¿e karmi¹ce matki
szybciej podejmuj¹ wspó³¿ycie po
porodzie i czerpi¹ z niego wiêksze zadowolenie ni¿ kobiety karmi¹ce
sztucznie.
Pierwsze tygodnie po porodzie s¹
zarezerwowane na obkurczanie macicy, gojenie krocza i cofanie siê zmian
zwi¹zanych z ci¹¿¹ i porodem. W tym
czasie nie zaleca siê wspó³¿ycia. Ale
czekanie do koñca po³ogu (6 tygodni)
nie zawsze jest konieczne, zw³aszcza
jeli macica obkurcza siê szybko, a
krocze nie by³o nacinane. Wtedy po 3
- 4 tygodniach matka mo¿e byæ gotowa do wspó³¿ycia. Dobrze jeli poprzedzi to wizyt¹ kontroln¹ u ginekologa. Niski poziom estrogenów,
zw³aszcza w pierwszym pó³roczu, po-
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woduje u wielu matek nieprzyjemn¹
suchoæ pochwy. Mo¿na sobie z tym
poradziæ prosz¹c mê¿a o d³u¿sz¹ i
czulsz¹ grê wstêpn¹ albo zastosowaæ
rodek nawil¿aj¹cy (np. Feminum ¿el)
albo jedno i drugie.
Omówilimy sprawy fizjologiczne
i techniczne, a pozosta³y ogromnie
wa¿ne aspekty psychologiczne. Jak ju¿
wspomnia³am, matka mo¿e zwyczajnie nie mieæ ani si³y ani ochoty na
wspó³¿ycie w pierwszych miesi¹cach
po porodzie. Czuje siê zmêczona ca³odobow¹ opiek¹ nad dzieckiem, a jednoczenie jest bardzo silnie emocjonalnie zwi¹zana z maleñstwem i to j¹
ca³kowicie poch³ania. Ponadto znalaz³a siê poród kilku nowych relacji z
najbli¿szymi osobami. Jej m¹¿ i zarazem kochanek sta³ siê jednoczenie
ojcem ich dziecka. Jakie to nowe i trudne! Odnalezienie siê w tym wszystkim
przychodzi stopniowo.
Kilka s³ów dla mê¿a:
Musisz otoczyæ ¿onê opiek¹ i g³êbokim zrozumieniem. Na podjêcie
zbli¿eñ nie nalegaj zbytnio. Ale te¿ nie
chowaj g³owy w piasek, bo m³oda
mama gotowa pomyleæ, ¿e jest ju¿ dla
ciebie nieatrakcyjna, niegodna i niekochana. Planuj¹c wspólny wieczór,
zwróæ uwagê na zachowanie dziecka
tego dnia. Jeli przez ca³y dzieñ malec
dar³ siê z powodu kolki i ssa³ pier co
15 minut, nie wró¿y to udanych chwil
we dwoje. Na ile mo¿esz, odci¹¿ ¿onê
od domowych obowi¹zków, pono
krzycz¹cego brzd¹ca, umyj naczynia,
zrób zakupy itp. Ale to na razie proza.
Kobiecie potrzebna jest poezja. W ramach odrobiny romantyzmu przynie
kwiatek (ot, tak!), przygotuj pachn¹c¹
k¹piel, muzykê, wiece...co chcesz. I
b¹d mi³y, chwal j¹, ¿e jest dobr¹ matk¹, mów komplementy, byle prawdzi-

we. Pamiêtaj, ¿e piersi pe³ne mleka
mog¹ byæ tkliwe, znajd wiêc pozycjê, w której nie bêd¹ mocno ugniatane. Czasem w momencie orgazmu nastêpuje wyp³yw mleka, nie zdziw siê.
Wa¿ne jest, ¿eby pomóg³ ¿onie, by
by³a usatysfakcjonowana ze wspó³¿ycia. Tak prowad grê mi³osn¹, ¿eby
mieæ pewnoæ, ¿e ona osi¹gnê³a wystarczaj¹ce pobudzenie i wyraz waszej
mi³oci zadowoli was oboje.
Kilkanacie s³ów do ¿ony:
Najwiêkszym b³êdem pope³nianym
przez kobiety jest zbyt du¿e zaanga¿owanie w macierzyñstwo i odrzucanie mê¿a. Dawanie mu odczuæ, ¿e nie
potrafi pielêgnowaæ niemowlaka, znajdowanie wymówek na propozycje
wspó³¿ycia, nietykalnoæ to najczêstsze i najwiêksze grzechy. Wynikiem
takiego stawiania sprawy jest usuwanie siê mê¿a we w³asny wiat i konkurowanie z dzieckiem o miejsce w sercu kobiety.
Nasze zachowania seksualne s¹ dla
nas piêknymi i g³êbokimi prze¿yciami. Jednoczenie s¹ one bardzo uzale¿nione od naszego mylenia i nastawienia psychicznego, z czego nie
zawsze zdajemy sobie sprawê.
Wszystkim mamom karmi¹cym radzê,
aby gdy min¹ ju¿ pierwsze tygodnie
przygotowa³y specjalny wieczór. Od
rana trzeba go planowaæ. Warto postaraæ siê o krótk¹ drzemkê w ci¹gu dnia.
Mo¿na przygotowaæ co specjalnego
na kolacjê. Wa¿ne, aby entuzjastycznie przywitaæ mê¿a w progu domu. I
koniecznie zmieniæ pozalewan¹ pokarmem bluzkê na kwiecist¹ szatkê. A
mo¿e uda siê wyskoczyæ do fryzjera?
To by by³o zaskoczenie! Ca³y wieczór
b¹d mi³a, mów mê¿owi o tym, co w
nim podziwiasz i cenisz: Æ
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Warto karmiæ
piersi¹

F

akt, ¿e karmienie piersi¹ jest ko
rzystne dla dziecka w nikim nie
budzi zdziwienia. Jest to prawda, wielokrotnie potwierdzona badaniami naukowymi. Dobrze te¿ wiemy, ¿e
korzyci te s¹ nie tylko odczuwalne od
razu, ale równie¿ po wielu latach ¿ycia
cz³owieka wykarmionego przez mamê
piersi¹. Nie ka¿da mama jednak wie, ¿e
karmienie piersi¹ niesie korzyci dla niej
samej i to nie ma³e. Spotykam kobiety,
które nie chc¹ karmiæ, bo boj¹ siê utraty
figury, zniekszta³cenia biustu i uwi¹zania w domu. Gdyby wiedzia³y co mog¹
zyskaæ, mo¿e zmieni³yby zdanie.
Ä Dobrze, ¿e masz tak¹ dobr¹ pracê, Dziêkujê, ¿e mi pomog³e przy
k¹pieli ma³ego, Cieszê siê, ¿e znów
mogê byæ ca³a twoja!.
Po kolacji ze wiecami (obowi¹zkowo!), wyk¹pcie razem dziecko. Potem spróbuj je ululaæ. Niemowlêta
maj¹ na szczêcie jedn¹ doæ d³ug¹
przerwê nocn¹ i pi¹ bardzo mocno.
Nawet jeli dziecko pi u was w sypialni, czy nawet w ³ó¿ku, nie martw
siê i obowi¹zkowo siê rozlunij. B¹d
aktywna. Sama zobaczysz, jak cudownie dowartociowany poczuje siê twój
m¹¿. Jemu te¿ to potrzebne. A jak
umocni siê wasza mi³oæ, o ile¿ dojrzalsza i silniejsza, bo jest to teraz mi³oæ dwojga rodziców.
Warto w harmonogram tygodnia
wpisaæ na sta³e specjalny wieczór.
Dziêki temu w nadmiarze obowi¹zków
nie zapomnisz o tym, ¿e to w³anie w
wiê z mê¿em musisz szczególnie inwestowaæ. Gwarantujê, ¿e wasze relacje bêd¹ stopniowo uk³ada³y siê tak
jak powinny. Nikt nie bêdzie o nikogo
zazdrosny, a dziecko otrzyma od was
najwiêkszy dar - kochaj¹cych siê rodziców.q
Fundamenty Rodziny  nr 2/1999

Po porodzie
Tu¿ po porodzie nastêpuje wyrzut
hormonów steruj¹cych laktacj¹. Hormon prolaktyna odpowiedzialny za
produkcjê mleka w gruczo³ach piersiowych osi¹ga w tym czasie bardzo wysokie stê¿enie. W momencie przystawienia noworodka do piersi wyzwala
siê z przysadki mózgowej inny hormon
 oksytocyna, który umo¿liwia wyp³yw mleka z piersi poprzez skurcz
przewodów wyprowadzaj¹cych. Jest
to dok³adnie ten sam hormon, który
odpowiada za skurcze macicy. £atwo
wysnuæ wniosek, ¿e im wczeniej rozpoczête i im czêstsze karmienie tym
wiêcej naturalnej oksytocyny zostaje
wydzielone do krwi matki i tym szybciej i sprawniej obkurcza siê miêsieñ
macicy a utrata krwi przez matkê jest
mniejsza. Udowodniono, ¿e dziêki
wczenie rozpoczêtemu karmieniu
piersi¹ obni¿a siê ryzyko krwotoków
poporodowych.
Po³óg i kolejne miesi¹ce
Mama, która wie¿o przeby³a ci¹¿ê i poród, poch³oniêta obowi¹zkami
przy niemowlêciu, na ogó³ nie planuje od razu kolejnego poczêcia. I tu laktacja jest prawdziwym sprzymierzeñcem. Hormony odpowiedzialne za
laktacjê wp³ywaj¹ hamuj¹co na p³odnoæ. Matka karmi¹ca przez pewien
czas nie ma ani owulacji, ani miesi¹czki. Natura zadba³a o to, aby istnia³ odpowiednio d³ugi, przejciowy okres,
który pozwala organizmowi odbudowaæ zapas ¿elaza i przygotowaæ siê na
ewentualne przyjêcie kolejnego potomka. Przy prawid³owo przebiegaj¹cym, dobrym karmieniu piersi¹ pierwsze 12 tygodni mo¿na uznaæ za
ca³kowicie niep³odne ( u kobiety karmi¹cej sztucznie p³odnoæ mo¿e wracaæ ju¿ w 4 tygodniu po porodzie!).

W kolejnych 3 miesi¹cach, jeli nie
pojawia siê ¿adne krwawienie, a matka karmi wy³¹cznie piersi¹ szanse na
poczêcie s¹ niewielkie i nie przekraczaj¹ 2 %. W drugim pó³roczu wraz z
wprowadzaniem sta³ych, pozamlecznych posi³ków mo¿liwoæ poczêcia
jest wiêksza, ale jeli matka nadal karmi i nie miesi¹czkuje nie przekracza
6%. Pomylcie, czy nie warto?
To nie laktacja a ci¹¿a wp³ywa na
pojawianie siê rozstêpów na skórze i
zmiany w tkankach gruczo³u sutkowego, których nie lubicie. Ale s¹ te¿ matki, które wyczekuj¹ na laktacjê, bo tylko w tym okresie maj¹ ³adniejsze,
pe³niejsze piersi i czuj¹ siê atrakcyjniejsze. Po ustaniu produkcji mleka
biust wraca do stanu sprzed ci¹¿y.
Na skutek przyspieszenia tempa
przemiany materii, mamy karmi¹ce
³atwiej zrzucaj¹ nagromadzony w
czasie ci¹¿y t³uszczyk, co bardzo
dobrze wp³ywa na samopoczucie ka¿dej kobiety, a tak¿e na funkcjonowanie wielu uk³adów organizmu.
Warto dodaæ, ¿e niektóre choroby
przewlek³e m.in. cukrzyca, padaczka,
astma w czasie laktacji nierzadko wyciszaj¹ siê, co choruj¹cym przynosi
ulgê i pozwala ograniczyæ leki.
Po latach
Badania wykazuj¹, ¿e przebyta d³uga laktacja zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwór sutka o 50% (!)
i nowotwór jajnika o 25%. Jeli zdamy sobie sprawê, ¿e choroby nowotworowe s¹ najczêstsz¹ przyczyn¹
zgonów kobiet w rednim wieku, a
wród nich rak sutka zajmuje pierwsz¹ a jajnika szóst¹ pozycjê, jednoczenie rocznie w Polsce odnotowuje siê
ok. 9000 nowych zachorowañ na raka
sutka i ok. 3000 na raka jajnika to zaczynamy rozumieæ wagê sprawy. Jeli wszystkie matki w Polsce zechcia³yby karmiæ dzieci d³ugo i skutecznie
piersi¹ parê tysiêcy kobiet rocznie nie
zachorowa³oby na chorobê nowotworow¹. To chyba warto?
Starsze panie najbardziej boj¹ siê
osteoporozy, która powoduje bóle i
z³amania koci.

Dokoñczenie na s. 12
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RÓ¯NE
Dokoñczenie ze s. 11
Laktacja zmniejsza szanse na rozwój osteoporozy korzystnie wp³ywaj¹c na gospodarkê wapniowo-fosforanow¹ organizmu. Badania wykazuj¹,
¿e wród pañ po 65 roku ¿ycia, które
karmi³y, ryzyko z³amañ szyjki koci
udowej z powodu osteoporozy jest ni¿sze o po³owê.
Jeszcze o psychice
Mamy karmi¹ce czerpi¹ ogromn¹
satysfakcjê z macierzyñstwa, czuj¹ siê
spe³nione jako matki, maj¹ lepszy kontakt z dzieckiem ni¿ kobiety karmi¹ce
sztucznie. Hormony laktacyjne wp³ywaj¹ koj¹co na matczyne usposobienie,
pozwalaj¹ kobiecie ³atwiej znosiæ niemowlêce krzyki i zarwane noce.
Gdy ca³a rodzina wybiera siê na
sobotni¹ wycieczkê mama karmi¹ca
jest ca³kowicie dyspozycyjna. Nie
musi martwiæ siê o godzinê powrotu.
Na zielonej trawce mo¿e spêdziæ
ca³y dzieñ, bo jedzenie dla malucha
jest pod rêk¹. Czy jest co zdrowszego dla m³odej kobiety ni¿ ruch na
wie¿ym powietrzu?
Przyznacie, ¿e laktacja to fenomen,
który trudno jest podrobiæ. I konsument i producent chroni¹ to co najcenniejsze  w³asne zdrowie.q
Magdalena Nehring-Gugulska

P

Dokñczenie ze s. 9
- Czystoæ domaga siê osi¹gniêcia panowania nad sob¹ (...). Alternatywa jest oczywista: albo cz³owiek panuje nad swoimi namiêtnociami
i osi¹ga pokój, albo pozwala zniewoliæ siê przez nie i staje siê nieszczêliwy. Ka¿da osoba wie, równie¿ przez
dowiadczenie, ¿e czystoæ wymaga
tego aby stanowczo odsuwaæ niektóre
myli, s³owa i czyny grzeszne, jak to
stara³ siê dok³adnie wyjaniæ i przypomnieæ w. Pawe³ (...). Takie panowanie nad sob¹ niesie z sob¹ zarówno
unikanie sytuacji prowokuj¹cych i zachêcaj¹cych do grzechu, jak i umiejêtnoæ przezwyciê¿ania instynktownych impulsów w³asnej natury.
(Ludzka p³ciowoæ..., 18) - niech
nam siê wiêc nie wydaje, ¿e jeli pozwalamy sobie na ogl¹danie pobudzaj¹cych filmów czy czasopism, to pozostanie to bez wp³ywu na nasz¹
zdolnoæ panowania nad sob¹.
- Kluczem do sukcesu jest przede
wszystkim stanowcze i podjête wspólnie postanowienie nieanga¿owania siê
w takie pieszczoty, które mog¹ sprawiæ, ¿e stracimy nad sob¹ panowanie
(z regu³y ma³¿onkowie bardzo dobrze

wiedz¹, o jakie gesty czu³oci chodzi).
- Mo¿e lepszym ubiorem nocnym
¿ony na ten czas bêdzie zwyk³a pi¿ama ni¿ kusa koszulka?
- Warto te¿ dobrze nauczyæ siê metod naturalnego planowania rodziny,
by zyskaæ pewnoæ w wyznaczaniu
okresów p³odnoci i niep³odnoci ma³¿eñstwa, które nie ufaj¹ w³asnym
obserwacjom lub maj¹ niewielkie pojêcie o w³asnej p³odnoci, zwykle niepotrzebnie przed³u¿aj¹ czas powstrzymywania siê od wspó³¿ycia, mimo ¿e
nic nie stoi temu na przeszkodzie. Poza
tym ta pewnoæ sprzyja spokojnemu i
komfortowemu prze¿ywaniu chwil
intymnej bliskoci.
Zakoñczmy jeszcze jednym cytatem: Sam fakt, ¿e wszyscy s¹ powo³ani do wiêtoci (...) u³atwia zrozumienie tego, ¿e zarówno w celibacie
jak i w ma³¿eñstwie mog¹ istnieæ (...)
sytuacje, w których s¹ niezbêdne heroiczne akty cnoty. Tak¿e ¿ycie ma³¿eñskie zak³ada radosn¹ i wymagaj¹c¹ drogê wiêtoci. (Ludzka
p³ciowoæ..., 19) - ¿yczmy sobie,
¿ebymy, mimo upadków, wci¹¿ wracali na tê drogê.q
Bo¿ena i Maciej Taborowie

Karmione piersi¹ - zdrowsze

rzeprowadzone w Stanach Zjednoczonych na du¿ej populacji
badanie potwierdzi³o, ¿e karmienie piersi¹ zmniejsza ryzyko zachorowania dziecka zarówno w krajach uprzemys³owionych, jak te¿
rozwijaj¹cych siê. 1743 matki wype³ni³y ankietê dotycz¹c¹ sposobu karmienia dzieci oraz ich stanu zdrowia
w momencie, gdy mia³y one 2, 3, 4, 5,
6 i 7 miesiêcy. Na podstawie danych
uzyskanych z ankiety utworzono 5
kategorii sposobu karmienia: 1) karmienie wy³¹cznie pokarmem kobiecym, 2) karmienie mieszane z wyso-
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Godne po¿ycie...

kim udzia³em pokarmu kobiecego (od
89 do 99% ogó³u po¿ywienia stanowi³o mleko kobiece), 3) karmienie
mieszane ze rednim udzia³em pokarmu kobiecego (pokarm stanowi³ od 58
do 88%), 4) karmieniu mieszane z
ma³ym udzia³em pokarmu kobiecego
(od 1 do 57% po¿ywienia stanowi³o
mleko kobiece) i 5) karmienie wy³¹cznie mieszankami. Wykazano, ¿e ryzyko wyst¹pienia biegunki by³o prawie
dwukrotnie wiêksze u dzieci nie otrzymuj¹cych pokarmu kobiecego, w porównaniu z dzieæmi karmionymi piersi¹. Zapalenie ucha wystêpowa³o 1,6

razy czêciej w grupie dzieci karmionych wy³¹cznie piersi¹. Zapalenie
ucha wystêpowa³o 1,6 razy czêciej
w grupie dzieci karmionych w sposób mieszany z ma³ym udzia³em pokarmu kobiecego, w porównaniu z
dzieæmi karmionymi wy³¹cznie piersi¹ i 1,7 razy czêciej wród dzieci
karmionych wy³¹cznie mieszankami.
Ryzyko wyst¹pienia zarówno biegunki, jak i zapalenia ucha zwiêksza³o siê
wraz ze zmniejszaniem siê objêtoci
pokarmu kobiecego spo¿ywanego
przez dziecko.q
(Biuletyn ISPD, marzec 1999)
Fundamenty Rodziny  nr 2/1999

ZDROWIE

Problemy okresu
przekwitania (II)
dr Ewa lizieñ - Kuczapska

D

rug¹ du¿¹ grupê dolegliwoci
zwi¹zanych z przekwitaniem
stanowi¹ choroby uk³adu sercowo  naczyniowego. Po menopauzie kobiety czêciej zapadaj¹ na chorobê wieñcow¹, nadcinienie, wylewy
czy zawa³y. Hormonalna terapia zastêpcza jest w tym przypadku jedn¹ z
mo¿liwoci dzia³añ profilaktycznych,
nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e do
g³ównymi przyczynami wspomnianych k³opotów s¹: oty³oæ, brak ruchu
i niew³aciwa dieta, sprzyjaj¹ce tak¿e
wyst¹pieniu mia¿d¿ycy. Dlatego warto ju¿ wczeniej pomyleæ o w³aciwym modelu od¿ywiania. Obecnie
zalecana jest szczególnie dieta ródziemnomorska: niskot³uszczowa, bogata w witaminy, mikroelementy i wielonienasycone kwasy t³uszczowe.
Warto w szczególnoci uwzglêdniæ te
pokarmy, które wspomagaj¹ serce, takich jak: borówka i czarna jagoda,
buraki czerwone (wzmacniaj¹ naczynia krwionone, obni¿aj¹ poziom cholesterolu i zapobiegaj¹ nadcinieniu,
dostarczaj¹ soli mineralnych i witaminy C  bardzo zdrowy jest zw³aszcza
kwas buraczany), cebula (dzia³anie
przeciwmia¿dzycowe), czosnek (dzia³anie przeciwmia¿dzycowe, antyoksydant), chrzan, fasola, soja, soczewica
(bogate w witaminy z grupy B, E oraz
w mikroelementy o w³aciwociach
przeciwcholesterolowych), dynia (ród³o witamin: B, C, prowitaminy A),
grejpfrut (obni¿a poziom cholesterolu), herbata (ma dzia³anie przeciwzakrzepowe, herbata zielona ma w³aciwoci oczyszczaj¹ce i przeciwdzia³a
udarowi mózgu), jab³ka (obni¿aj¹ poziom cholesterolu), kawa bezkofeinowa parzona przez filtr, karczochy
(dzia³anie przeciwmia¿d¿ycowe), kie³ki, kukurydza (dzia³anie przeciwmia¿d¿ycowe, ród³o witaminy E i
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selenu), marchew, oliwa z oliwek,
orzechy, migda³y (dzia³anie przeciwmia¿d¿ycowe, ród³o witamin i selenu), otrêby, p³atki owsiane (witamina
B, mikroelementy), py³ek kwiatowy
- ryby (obni¿aj¹ ryzyko choroby wieñcowej), seler (obni¿a cinienie), owoce, warzywa, herbaty zio³owe.
Starajmy siê te¿ unikaæ stresów i
jak najwiêcej czasu spêdzaæ na wie¿ym powietrzu z dala od spalin i zgie³ku miasta. Pomocne mog¹ siê okazaæ
równie¿ wspomniane wczeniej preparatu zio³owe, które w swoim zawieraj¹ m.in. g³óg i mi³orz¹b japoñski. W
razie w¹tpliwoci nale¿y skonsultowaæ
siê z lekarzem prowadz¹cym.
Trzeci¹ powa¿n¹ grup¹ dolegliwoci s¹ bóle koci, stawów i osteoporoza. Warto wiedzieæ, ¿e podobnie jak
w przypadku k³opotów z sercem nasilenie tak¿e i tych objawów ma zwi¹zek z trybem ¿ycia, jaki prowadzimy.
W myl zasady: przede wszystkim
profilaktyka zapamiêtajmy przede
wszystkim, ¿e na tzw. szczytow¹ masê
kostn¹, która osi¹gamy miêdzy 17 a
25 rokiem ¿ycia, pracujemy ju¿ w
dzieciñstwie i m³odoci. Odpowiednia
dieta, ruch, s³oñce mog¹ stanowiæ o
tym, ¿e nasze koci bêd¹ silne i twarde. Poza tym palenie tytoniu pog³êbia
niedobory wapnia i dramatycznie nasila procesy resorbcyjne w kociach
(utrata masy kostnej) oraz prowadzi do
wbudowywania w masê kostn¹ pierwiastków ciê¿kich (o³ów, kadm). Procesy te s¹ szczególnie nasilone u osób
z aglomeracji miejskich, gdzie zanieczyszczenie rodowiska jest znaczne.
Stwierdzono, ¿e na ka¿dym etapie ¿ycia budujemy koci prawid³ow¹, proporcjonaln¹ diet¹ bogatowapniow¹
(chudy nabia³, roliny str¹czkowe),
trzeba jednak przy tym pamiêtaæ, ¿e
nadmierna poda¿ wapnia mo¿e hamo-

waæ przyswajanie magnezu. Ograniczyæ nale¿y spo¿ycie produktów konserwowanych, na przyk³ad konserw,
szynki konserwowej, koncentratów
zup, napojów typu cola, toniku, poniewa¿ s¹ one m.in. ród³em du¿ych iloci fosforu, który równie¿ mo¿e zaburzaæ wch³anianie wapnia. Przy
k³opotach z koæmi nale¿y te¿ zmniejszyæ spo¿ycie soli, kawy, herbaty oraz
alkoholu, który upoledza przemianê
witaminy D. Oprócz diety wa¿ne dla
profilaktyki i leczenia osteoporozy s¹
odpowiednie æwiczenia i p³ywanie
Na osteoporozê szczególnie nara¿one s¹ kobiety o drobnej budowie,
wa¿¹ce poni¿ej 47 kilogramów, w których rodzinie wystêpowa³a ta choroba. W tej grupie mo¿e czasem okazaæ
siê potrzebna hormonalna terapia zastêpcza. Istniej¹ te¿ alternatywne sposoby leczenia i postêpowania w zaawansowanej osteoporozie (s¹
dostêpne leki hamuj¹ce resorbcjê koci, np. kalcytonina). Warto jednak
wiedzieæ, ¿e aby hormonalna terapia
zastêpcza odnios³a skutek w leczeniu
osteoporozy, musi ona trwaæ przynajmniej 10 lat. Z najnowszych badañ
(Digest, 1997) wynika miêdzy innymi, ¿e terapia ta to tylko jedna z mo¿liwych dróg w pre- i menopauzie.
Wa¿ne jest uwiadomienie sobie, ¿e
klimakterium nie jest chorob¹, lecz fizjologicznie uzasadnion¹ zmian¹ w
¿yciu kobiety. Wskutek niekorzystnego oddzia³ywania licznych czynników
rodowiskowych i ¿ywieniowych coraz wiêcej kobiet (np. w USA oko³o
80 procent) ma dolegliwoci menopauzalne, czasem o znacznym nasileniu.
W tych warunkach szczególnego
znaczenia nabieraj¹ relacje z mê¿em,
poczucie bycia kochan¹ i potrzebn¹.
Konieczne jest równie¿ uwiadomienie sobie, ¿e zdrowe od¿ywianie i odpowiedni styl ¿ycia mog¹ znacz¹co
poprawi nasze samopoczucie, które
przecie¿ nie pozostaje bez znaczenia
dla jakoci ¿ycia ca³ej rodziny.q
Autorka jest ginekologiem, pracuje w warszawskim szpitalu przy ul. ¯elaznej, gdzie prowadzi tak¿e poradniê naturalnego planowania
rodziny, czynn¹ we wtorki w godz.15.00 - 20.00
tel. 838 60 41, wewn. 320.
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Rekolekcje
dla rodzin: Jod³ów 99
Stowarzyszenie Ewangelizacji Rodzin dla Kultury ¯ycia zaprasza na
rekolekcje o nazwie: Dojrzewaj¹ce
dzieci  egzaminem dojrza³oci dla
rodziców. Dlaczego takie rekolekcje?
W dobie tzw. rewolucji seksualnej, której celem jest wyzwolenie
dzieci i m³odzie¿y spod wychowawczego wp³ywu domu, rodziców i
wszelkich instytucji wychowawczych,
staje przed rodzicami szczególne zadanie. Chodzi o prawid³owe wychowanie seksualne.
Zadanie to jest nie tyle trudne, co
utrudniane rodzicom. Najpierw  jestemy zalewani lawin¹ pornografii,
filmów i pism demoralizuj¹cych m³odzie¿. Nastêpnie wmawia siê rodzicom, ¿e wychowanie seksualne jest
zadaniem dla specjalistów. Przes¹d
specjalisty  edukatora seksualnego 
ma zniechêciæ rodziców do samodzielnego przygotowania m³odzie¿y do ¿ycia rodzinnego. Tymczasem, jak wskazuj¹ na to badania naukowe, zadanie
to mog¹ dobrze zrealizowaæ jedynie
rodzice! Wychowanie seksualne w
szkole jest zawsze jakim ³ataniem
dziur, czyli zastêpowaniem rodziców,
którzy sami nie chc¹, czy te¿ nie potrafi¹, tego zadania zrealizowaæ. Dlaczego bywa to zadanie trudne? Jak pisa³ Norwid:
I mieli dzieci, a dzieci ich  dzieci
Takie mnóstwo dzieci ma³ych.
Tak, ¿e po dwóch wiekach - idzie ju¿
trzeci
A brak jeszcze Ludzi dojrza³ych.
Czasem jest tak, ¿e sami rodzice
nie otrzymali odpowiedniego przygotowania w tym wzglêdzie. Czy maj¹
przez to zrezygnowaæ z tego, do czego s¹ powo³ania jako wychowawcy?
Celem Stowarzyszenia Ewangelizacji
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Rodzin jest wspieranie rodzin w krzewieniu kultury s³u¿¹cej ¿yciu. Jest to
aktywne zaanga¿owanie siê w budowê Cywilizacji ¯ycia, oraz pozytywny sprzeciw wobec Cywilizacji mierci. Cel swój Stowarzyszenie realizuje
przez wdra¿anie w ¿ycie nauczania
Jana Paw³a II na temat moralnoci seksualnej, zawartego zw³aszcza w pracy
pt. Mi³oæ i odpowiedzialnoæ.
Jedn¹ z form dzia³ania stowarzyszenia jest organizowanie rekolekcji i
seminariów powiêconych wychowaniu, zw³aszcza wychowaniu seksualnemu m³odzie¿y. Nie mo¿emy, jako
rodzice, zrzec siê odpowiedzialnoci
za przygotowanie naszej dorastaj¹cej
m³odzie¿y do ¿ycia ma³¿eñskiego!
Mi³oæ jak¹ obdarza nas Bóg zobowi¹-

zuje do odpowiedzialnoci  taka jest
wymowa dzie³a K. Wojty³y.
W tym roku rekolekcje dla rodzin
organizowane s¹ w Jod³owie k. Miêdzylesia. I turnus od 17 lipca do 31 lipca nt. Dojrzewanie do ojcostwa, II
turnus od 2 do 7 sierpnia nt. Komunikacja ma³¿eñska, oraz III turnus
od 9-14 sierpnia pt. Dojrzewaj¹ca
m³odzie¿  egzaminem naszej dojrza³oci. Wyjazdy maj¹ charakter rekreacyjny i s¹ niedochodowe. Zg³oszenia przyjmowane s¹ w Parafii w.
Maurycego, ul. Traugutta 34, biblioteka w Domu Katechetycznym, w
czwartki od godz. 16 do 17 (wczeniej
prosimy o kontakt: tel. 342-04-56).q
Henryk Jarosiewicz

Papie¿ w Rumunii
W dniach 7 do 9 maja mia³a miejsce wizyta Ojca wiêtego w Rumunii,
na któr¹ wszyscy tutaj, z zw³aszcza
Polacy czekali z niecierpliwoci¹. Polski ksi¹dz na ka¿dej Mszy wiêtej
modli³ siê w intencji tej wizyty i jej
owoców. Bylimy bardzo szczêliwi i
dziêkowalimy Bogu, ¿e Papie¿ odwiedza ten kraj w³anie wtedy, gdy my
tutaj tymczasowo mieszkamy (obecny prezydent Rumunii Emil Constantinescu ju¿ wiele razy zaprasza³ Ojca
wiêtego, ale On czeka³ na zaproszenie prawos³awnego Patryjarchy Teoktista i wreszcie je otrzyma³). W przeciwieñstwie do tego, co pamiêtamy z
Polski, tutaj nie by³o za bardzo widaæ
przygotowañ do tej szczególnej wizyty  dopiero tydzieñ przed zaczêto
budowaæ o³tarze i naprawiaæ g³ówne

drogi, a okna nie by³y udekorowane
nawet w czasie pobytu Papie¿a. Zainteresowanie Rumunów tym wydarzeniem okaza³o siê jednak bardzo du¿e.
A¿ 4 rumuñskie programy telewizyjne transmitowa³y na ¿ywo wszystkie
spotkania, wiêc moglimy ca³y czas na
bie¿¹co ledziæ papiesk¹ wizytê (z ró¿nych ujêæ). Na trasach przejazdu Papie¿a by³ bardzo wielu ludzi z chor¹giewkami i transparentami. Po
przesz³o dziesiêciu latach w Bukareszcie znowu zebra³y siê t³umy ludzi, ale
tym razem z w³asnej woli. Dziêki
temu, ¿e mieszkamy w centrum Bukaresztu, w ka¿dy dzieñ moglimy byæ
blisko przeje¿d¿aj¹cego Ojca wiêtego i wszystkie te spotkania prawie twarz¹ w twarz z Nim by³y wzruszaj¹ce.
Nasza trójka dzieci te¿ bardzo to Æ
Fundamenty Rodziny  nr 2/1999
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Papie¿ w Rumunii
Ä prze¿ywa³a, choæ Natalka by³a
zmartwiona, ¿e nie mog³a podaæ Mu
rêki, a tylko macha³a do Niego.
Modlilimy siê o dobr¹ pogodê na
czas papieskiej wizyty i moglimy
dowiadczyæ cudownego Bo¿ego dzia³ania  by³a piêkna s³oneczna pogoda,
a przed przyjazdem Papie¿a i zaraz po
Jego wyjedzie by³o zimno i pada³
deszcz (wszyscy znajomi Rumuni
stwierdzili nawet, ¿e Papie¿ musi mieæ
jakie znajomoci w niebie, skoro
tak siê sta³o). Jan Pawe³ II w czasie tej
wizyty uczestniczy³ w 3 Mszach trzech
ró¿nych wyznañ  Jego wizyta mia³a
charakter ekumeniczny, co w tym kraju
ma bardzo istotne znaczenie (wiêkszoæ stanowi¹ prawos³awni, drug¹
grup¹ wyznaniow¹ s¹ greko-katolicy,
a tylko mniej ni¿ 5% to koció³ rzymsko-katolicki). W sobotê w katedrze
wiêtego Józefa odby³a siê Msza greko-katolicka, a w niedzielê rano 
Msza prawos³awna, której g³ówn¹
czêæ stanowi³y piewane modlitwy.
Nabo¿eñstwo to odbywa³o siê na Placu Unirii, tzn. placu jednoci, co mia³o szczególn¹ wymowê w tej ekumenicznej pielgrzymce. Symbolicznym
znakiem próby pojednania dwóch religii by³o majestatyczne podejcie Jana

Paw³a II i Patryjarchy Teoktista z
dwóch przeciwleg³ych kierunków
przed o³tarz, gdzie powitali siê i przekazali sobie poca³unek pokoju (transmisja z tej szczególnej Mszy by³a w
polskiej telewizji). Na zakoñczenie
tego nabo¿eñstwa Patryjarcha Teoktist
poinformowa³ wiernych, ¿e w miejscu,
gdzie stoi o³tarz, bêdzie zbudowana
wi¹tynia, a pierwszym ofiarodawc¹
znacznej sumy pieniêdzy na jej budowê jest Papie¿.
W niedzielê po po³udniu odby³o siê
dla nas najwa¿niejsze wydarzenie 
katolicka Msza wiêta, w której osobicie moglimy uczestniczyæ. Mielimy niestety bardzo odleg³y sektor, ale
bylimy razem z Poloni¹ z Bukaresztu, wiêc czulimy siê jak w Polsce, a
dziêki lornetce widzielimy wszystko
dok³adnie. W telewizji mo¿na du¿o
wiêcej zobaczyæ, ale nie jest siê w
rodku tej szczególnej atmosfery, któr¹ moglimy odczuæ tam na miejscu.
By³o to wspania³e prze¿ycie, nasze
dzieci te¿ to odczuwa³y i wyj¹tkowo
nie marudzi³y za bardzo. Ca³a Msza
by³a w jêzyku rumuñskim, wiêc nie
rozumielimy zbyt wiele, ale mielimy
ksi¹¿eczkê z wszystkimi tekstami i
pieniami, co nam bardzo pomog³o.

#
Tytu³

Cena

Domowy kurs NPR (komplet)

40,00 z³

J.S. Kippley Sztuka naturalnego planowania rodziny

10,00 z³

Przewodnik Domowego kursu NPR

7,00 z³

Karty obserwacji codziennych

2,00 z³

Æwiczenia

2,50 z³

ulotka Antykoncepcyjne k³amstwa

0,20 z³

ulotka: NPR - zdrowe, skuteczne, bezpieczne

0,30 z³

Fundamenty Rodziny (minimum 10 egz.)

Iloæ

Nale¿noæ

Od redakcji: Ula i Zbyszek s¹
instruktorami w LMM, maj¹ troje dzieci,
mieszkaj¹ w Bukareszcie.

1,00 z³/egz.

Warto byæ ojcem (nowoæ)

13,00 z³

M³odzi i mi³oæ

15,00 z³

Encyklika "Humanae vitae"

1,50 z³

"Ludzka p³ciowoæ: prawda i znaczenie..."

5,50 z³
Razem do zap³aty:

(Do ³¹cznej kwoty zostan¹ doliczone koszty przesy³ki.
Nie dotyczy to tylko kompletu materia³ów Kursu domowego)
Zamawiam zaznaczone pozycje i zobowi¹zujê siê zap³aciæ
za nie w ci¹gu tygodnia od daty otrzymania przesy³ki

imiê i nazwisko

adres

Fundamenty Rodziny  nr 2/1999

telefon

Dodatkowo Polacy przet³umaczyli
nam najwa¿niejsze treci homilii, w
której Papie¿ powiedzia³ m.in., ¿e Bóg
dokona³ ju¿ wielu zmian w Rumunii i
jeszcze wiele dokona. Przynios³o to
nadziejê wielu ludziom, którzy w wizycie Ojca wiêtego widz¹ pocz¹tek
pozytywnych zmian w ich kraju. Na
koniec Mszy Papie¿ powiedzia³ co
szczególnie do nas  po polsku pozdrowi³ wszystkich Polaków, mieszkaj¹cych w Rumunii i powiedzia³:Niech
Bóg b³ogos³awi Wam we wszystkim,
co robicie. Te s³owa zapad³y nam g³êboko w serce, gdy¿ odebralimy je
jako skierowane do nas. Po 5 godzinach wrócilimy zmêczeni do domu,
ale pe³ni niezapomnianych wra¿eñ.
Dziwilimy siê, jak Papie¿ wytrzymuje
te wszystkie pielgrzymki i spotkania
 widaæ by³o, ¿e jest ju¿ s³aby i zchorowany, a mimo wszystko Bóg daje
Mu du¿o si³y. Podziwialimy Jego
wspania³¹ zdolnoæ do jêzyków  rumuñski by³ dla Niego czym nowym,
a jednak ca³¹ Mszê prowadzi³ w tym
jêzyku, jak równie¿ czyta³ homiliê i
inne przemówienia. Nasza nauczycielka angielskiego (wyznania prawos³awnego) stwierdzi³a, ¿e mia³ bardzo
dobry akcent i mi³y g³os  odebra³a
Go wspaniale. Nasz bliski kolega (katolik) powiedzia³, ¿e jestemy jako
Polacy szczêliwi, ¿e mamy Ojca
wiêtego, który bardzo wiele pomóg³
nam w trudnych czasach. On ¿a³uje,
¿e jego naród nie ma takiej szczególnej osoby, która mog³aby pomóc Rumunii. Mamy jednak nadziejê, ¿e wizyta Papie¿a w tym kraju przyniesie
dobre owoce.
Ula i Zbyszek Gzylowie

Podpis

Wype³niony kupon zamówienia proszê
wys³aæ na adres:
Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu
Kopaliny 73, 32720 Nowy Winicz
tel. (0-14) 685 69 61
Prenumeratorów Fundamentów,
którzy zamierzaj¹ zmieniæ adres,
prosimy o poinformowanie nas o tym.
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OJCIEC
WIÊTY
O

POWO£ANIU RODZINY
2. Pisze wiêty Pawe³ do Efezjan:
«Zachêcam was ja, wiêzieñ w Panu,
abycie postêpowali w sposób godny
powo³ania, jakim zostalicie wezwani». (Ef 4, 1). (...) wiêty Pawe³ wskazuje na wielkoæ tego powo³ania. Jestemy cz³onkami Cia³a Chrystusa, to
jest Kocio³a, który On ustanowi³ i jest
jego G³ow¹. W tym Kociele Duch
wiêty rozdziela ustawicznie swoje
dary s³u¿¹ce do ró¿nych pos³ug i zadañ. Stanowi¹ one wielkie bogactwo
Kocio³a i s³u¿¹ dobru wszystkich.
Przypominaj¹c te s³owa, mylê
zw³aszcza o was, drodzy rodzice. Bóg
obdarzy³ was szczególnym powo³aniem. By zachowaæ ¿ycie ludzkie na
ziemi, powo³a³ do istnienia spo³ecznoæ rodzinn¹. To wy jestecie pierwszymi stró¿ami i opiekunami ¿ycia
jeszcze nie narodzonego, ale ju¿ poczêtego. Przyjmujcie dar ¿ycia jako
najwiêksz¹ ³askê Boga, jako Jego b³ogos³awieñstwo dla rodziny, dla narodu i Kocio³a. Tu, z tego miejsca, wo³am do wszystkich ojców i matek
mojej Ojczyzny i ca³ego wiata, do
wszystkich ludzi bez wyj¹tku: ka¿dy
cz³owiek poczêty w ³onie matki ma
prawo do ¿ycia! Jeszcze raz powtarzam to, co wielokrotnie ju¿ mówi³em:
«¿ycie ludzkie jest wiête. Nikt w ¿adnej sytuacji, nie mo¿e rociæ sobie prawa do bezporedniego zniszczenia niewinnej istoty ludzkiej. Bóg jest
absolutnym Panem ¿ycia cz³owieka,

ukszta³towanego na Jego obraz i podobieñstwo (por. Rdz 1, 2628). ¯ycie ludzkie ma zatem charakter wiêty
i nienaruszalny, w którym odzwierciedla siê nienaruszalnoæ samego Stwórcy» (por. Evangelium vitae, 53). Bóg
chroni ¿ycie zdecydowanym zakazem
wypowiedzianym na Synaju «Nie bêdziesz zabija³» (Wj 20, 13). Dochowajcie wiernoci temu przykazaniu. Kardyna³ Stefan Wyszyñski, Prymas
Tysi¹clecia powiedzia³: «Pragniemy
byæ narodem ¿ywych, a nie umar³ych».
Rodzina jest powo³ana równie¿ do
wychowania swoich dzieci. Pierwszym miejscem, gdzie rozpoczyna siê
proces wychowawczy m³odego cz³owieka jest dom rodzinny. Ka¿de dziecko ma naturalne i niezbywalne prawo
do posiadania w³asnej rodziny: rodziców i rodzeñstwa, wród których rozpoznaje, ¿e jest osob¹ potrzebuj¹c¹
uczucia mi³oci i ¿e tym uczuciem
mo¿e obdarzyæ sam innych. Zawsze
niech bêdzie dla was przyk³adem
wiêta Rodzina Nazaretañska, w której wzrasta³ Chrystus przy Matce Maryi i przy opiekunie Józefie. Poniewa¿
rodzice daj¹ ¿ycie swoim dzieciom,
dlatego przys³uguje im prawo do tego,
by byli uznani za pierwszych i g³ównych ich wychowawców. Oni te¿ maj¹
obowi¹zek stworzenia takiej atmosfery rodzinnej, przepojonej mi³oci¹ i
szacunkiem dla Boga i ludzi, która by

sprzyja³a osobistemu i spo³ecznemu
wychowaniu dzieci. Jak¿e wielk¹ rolê
ma tu do spe³nienia matka. Dziêki
szczególnie g³êbokiej wiêzi, jaka ³¹czy j¹ z dzieckiem, mo¿e skutecznie
zbli¿aæ je do Chrystusa i do Kocio³a.
Zawsze jednak oczekuje na pomoc
swego mê¿a  ojca rodziny.
Drodzy rodzice, dobrze wiecie, ¿e
nie jest ³atwo w dzisiejszych czasach
stworzyæ chrzecijañskie warunki potrzebne do wychowania dzieci. Musicie czyniæ wszystko, aby Bóg by³
obecny i czczony w waszych rodzinach. Nie zapominajcie o wspólnej
codziennej modlitwie, zw³aszcza wieczornej; o wiêtowaniu niedzieli i
uczestniczeniu we Mszy wiêtej niedzielnej. Jestecie dla swoich dzieci
pierwszymi nauczycielami modlitwy
i cnót chrzecijañskich i nikt was w
tym nie mo¿e zast¹piæ. Zachowujcie
religijne zwyczaje i pielêgnujcie tradycjê chrzecijañsk¹, uczcie wasze
dzieci szacunku dla ka¿dego cz³owieka. Niech waszym najwiêkszym pragnieniem bêdzie wychowanie m³odego pokolenia w ³¹cznoci z
Chrystusem i Kocio³em. Tylko w ten
sposób dochowacie wzoru, dochowacie wiernoci waszemu powo³aniu rodzicielskiemu i potrzebom duchowym
waszych dzieci.
(Fragment homilii wyg³oszonej
w £owiczu)

F UNDAMENTY R ODZINY dwumiesiêcznik L IGI M A£¯EÑSTWO M A£¯EÑSTWU  stowarzyszenia o charakterze niedochodowym,
którego celem jest nauczanie i popularyzowanie naturalnego planowania rodziny. Redaktor prowadz¹cy: Maciej Tabor.
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