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W

tym roku, 25 lipca, minê³o
trzydzieci piêæ lat od og³o
szenia przez Ojca wiêtego
Paw³a VI g³onej encykliki Humanae
vitae  o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania ¿ycia ludzkiego.
Powiedziano wiele na temat tego dokumentu, który poruszy³ sumienia wiata.
Jedni gwa³townie go atakowali, inni namiêtnie polemizowali z zawartymi w nim
zasadami, zarzucaj¹c Papie¿owi wstecznictwo i nienad¹¿anie za duchem czasu.
Z drugiej jednak strony, encyklika  jako
wiadectwo wiernoci wobec Pana
wszelkiego ¿ycia, poszanowania Bo¿ego
Prawa i pos³uszeñstwa Urzêdowi Nauczycielskiemu Kocio³a  by³a przedmiotem wnikliwych analiz oraz wywa¿onych
komentarzy teologicznych i duszpasterskich. Owa wieloæ postaw i reakcji wobec Humanae vitae wiadczy o wadze
tej encykliki, która wywo³a³a ogromne
poruszenie w wiecie i pobudzi³a wielu
ludzi do studiowania Magisterium Ecclesiae, katolickiej etyki ma³¿eñskiej, a tak¿e
do weryfikacji w³asnych postaw moralnych. Papieski dokument po prostu zmusza³ do okrelenia jasnego stanowiska
wobec Bo¿ej wizji ma³¿eñstwa i rodziny,
do opowiedzenia siê za Ewangeli¹ ¿ycia,
za wiêtoci¹ rodzicielstwa lub przeciw
¿yciu, za cywilizacj¹ mierci a¿ do akceptacji zabijania w³¹cznie.

Wyzwanie i krytyka
Encyklika powstawa³a w burzliwym
czasie, podczas natê¿onego fermentu
myli i nieoczekiwanych pr¹dów w ³onie samego Kocio³a po Soborze Watykañskim II; w atmosferze niezbyt sprzyjaj¹cej studiowaniu i przyjmowaniu trudnych prawd ewangelicznych, których
trzeba by³o wtedy broniæ. Sam Sobór
Watykañski II, jako wydarzenie donios³ej wagi, mo¿e dlatego, ¿e nie tak czêste, by³ rozmaicie pojmowany zarówno
przez wielu cz³onków Kocio³a jak i osoby stoj¹ce poza nim. Byli i tacy, dla których Sobór stanowi³ okazjê do przykrawania Kocio³a na w³asny u¿ytek. Powo³ywanie siê na Sobór nie rzadko by³o
tylko pretekstem do krytyki rzekomo niesoborowych porz¹dków panuj¹cych
w Kociele posoborowym. Ta atmosfera
udziela³a siê nie tylko zaanga¿owanym w
¿ycie Kocio³a, ale tak¿e prostym wiernym. Pewne, wrêcz groteskowe sytuacje
mog³y obrazowaæ panuj¹c¹ wówczas
w niektórych krêgach atmosferê: jedni
postulowali zniesienie celibatu kap³añskiego, a inni skrócenia modlitw brewiarzowych. Kr¹¿y³ dowcip, ¿e Sobór z pewnoci¹ ograniczy modlitwy kap³añskie do
trzech Alleluja, przy czym jedno z nich
bêdzie mo¿na antycypowaæ, czyli odmówiæ dzieñ wczeniej. Trzeba przyznaæ, ¿e
o ile wiêkszoæ episkopatów wiata i teologów stanê³o po stronie Paw³a VI, to
jednak wielu katolików i niekatolicy oraz

Z okazji jubileuszu og³oszenia
encykliki Humanae vitae
proponujemy lekturê artyku³u
ks. W³adys³awa Gasid³y,
wieloletniego
wspó³pracowanika kardyna³a
Karola Wojty³y w Wydziale
Duszpasterstwa Rodzin
krakowskiej kurii
metropolitarnej.
Dla naszych Czytelników
mamy te¿ prezent  specjaln¹
wk³adkê z tekstem encykliki.
niektórzy teologowie i biskupi, niekoniecznie w z³ej wierze, domagali siê zmiany dotychczasowego stanowiska Kocio³a w kwestii przekazywania ¿ycia ludzkiego, o której traktuje encyklika, uznaj¹c
to zadanie jako bardzo donios³y obowi¹zek ma³¿onków (por. HV 1). Tak¿e zdecydowana wiêkszoæ papieskiej komisji
ekspertów, powo³anej jeszcze przez Jana
XXIII w 1963 r., a rozszerzonej do 75
osób przez Paw³a VI, po piêciu latach pracy przed³o¿y³a w 1967 r. s³ynny raport, w
którym postulowa³a now¹ interpretacjê prawa natury i uznanie antykoncepcji. Tylko
czterech cz³onków komisji z³o¿y³o swoje
votum separatum. Komisja ta sk³ada³a siê
w wiêkszoci z zachodnich ekspertów w
dziedzinie teologii, biologii, medycyny i socjologii zafascynowanych postêpami techniki, zw³aszcza w dziedzinie produkcji
rodków antykoncepcyjnych, szczególnie
nowymi preparatami hormonalnymi
i wk³adkami domacicznymi. Chyba nie
zdawano sobie jeszcze wtedy sprawy
z ca³ej prawdy o niszcz¹cym dzia³aniu
preparatów antykoncepcyjnych ani nie
brano pod uwagê faktu, ¿e niektóre z tych
rodków dzia³aj¹ poronnie, a wiêc niszcz¹ poczête ¿ycie ludzkie.
Dokoñczenie na s. 89
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Chcemy zostaæ
rodzicami
Mam 25 lat. Od jakiego czasu
interesujê siê naturalnymi
metodami planowania rodziny.
Bardzo chcê siê tego nauczyæ
i w zwi¹zku z tym kupi³am
ksi¹¿kê J. i S. Kippley Sztuka
naturalnego planowania
rodziny. Mam za sob¹ kilka
kart obserwacji, jednak mam
k³opoty z dokonaniem
interpretacji. Nie mam siê do
kogo zwróciæ, bo w moim
miecie nie ma lekarza, który
by³by zainteresowany tymi
metodami. Planujemy z mê¿em
dziecko i przyznam, ¿e co nie
wychodzi. Mam wra¿enie, ¿e
le interpretujê dane, dlatego
zwracam siê do Pañstwa
o pomoc.

S

tatystyki mówi¹, ¿e ma³¿eñstwo
potrzebuje rednio trzech miesiê
cy, aby próby poczêcia zakoñczy³y siê sukcesem. Ten czas jest oczywicie spraw¹ bardzo indywidualn¹: jednym ta sztuka uda siê w pierwszym cyklu, innym po kilku miesi¹cach.
Zacznijmy od klasycznej interpretacji
zapisów z nades³anej karty. Czas p³odnoci zaczyna siê wraz z pojawieniem
siê luzu, czyli 7 dnia cyklu. W ci¹gu
nastêpnych dni, jakoæ luzu p³odnego
poprawia siê a¿ do dnia 16, kiedy mamy
dzieñ szczytu, czyli ostatnie wyst¹pienie
luzu bardziej p³odnego typu lub odczucia liskoci. Teraz przyjrzyjmy siê temperaturze: szeæ pomiarów bezporednio poprzedzaj¹cych wzrost mamy
w dniach 712. Poziom ni¿szy: 36,7; poziom wy¿szy 36,9. Trzy wy¿sze temperatury przypadaj¹ce po dniu szczytu napotykamy w dniach 17, 18 i 19  od
wieczora tego ostatniego dnia rozpoczyna
siê czas niep³odnoci poowulacyjnej. Faza
lutealna (od wzrostu temperatury do
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koñca cyklu) trwa³a 13 dni. W³acicielka karty nie zaznaczy³a niestety na wykresie wa¿nego dla tej sytuacji faktu:
kiedy mia³o miejsce wspó³¿ycie.
Przyjrzyjmy siê teraz temu cyklowi
z punktu widzenia osoby pragn¹cej poczêcia. Oko³oowulacyjny wzrost temperatury (pocz¹tek w dniu 13) o kilka dni wyprzedza dzieñ szczytu i to wydaje siê kluczowe dla wyboru dni najwiêkszej p³odnoci. Wprawdzie stwierdzono, ¿e
owulacja najczêciej pokrywa siê z dniem
szczytu luzu, ale nie mo¿na uznaæ tego za
regu³ê. Przeanalizujmy objaw luzu  po
trzech dniach zró¿nicowanej wydzieliny
(rozci¹gliwy, lecz nieprzejrzysty) pojawia
siê luz najlepszej jakoci (rozci¹gliwy
i przejrzysty  dni 10 i 11), w dniu 12 zaznaczono trzema krzy¿ykami du¿¹ iloæ
luzu, w dniu trzynastym, kiedy zaczyna
siê wzrost, luz jest wci¹¿ rozci¹gliwy
i taka dobra wydzielina utrzymuje siê
jeszcze przez trzy dni, a równoczenie
mamy ju¿ bardzo wyrany wzrost temperatury. W takiej sytuacji nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e najwiêksze szanse na poczêcie by³y
w dniach 1013. Utrzymuj¹cy siê od dnia
13 wzrost temperatury wskazywa³by na
wyst¹pienie jajeczkowania, za utrzymywanie siê jeszcze przez kilka dni luzu bardziej p³odnego typu mog³o byæ skutkiem
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silnego jeszcze oddzia³ywania estrogenów
z przedowulacyjnej fazy cyklu i mo¿liwe,
¿e wspó³¿ycie póniejsze ni¿ w dniu 14
nie dawa³o ju¿ mo¿liwoci poczêcia.
Jak widaæ z powy¿szej analizy, mimo
i¿ okres p³odny wyznaczylimy na pocz¹tku na dni 719 (takiej interpretacji trzyma³oby siê ma³¿eñstwo nie planuj¹ce
dziecka), to nie wszystkie te dni daj¹ jednakow¹ szansê poczêcia, zatem ma³¿onkowie pragn¹cy zostaæ rodzicami powinni
skoncentrowaæ siê na obserwowaniu
objawów najwiêkszej p³odnoci, czyli
najlepszej jakoci wydzieliny luzowej
(przypominaj¹cej surowe bia³ko kurzego
jaja). Aby zwiêkszyæ prawdopodobieñstwo poczêcia, w nastêpnym cyklu ma³¿eñstwo mo¿e postêpowaæ w nastêpuj¹cy sposób: wstrzemiêliwoæ od pocz¹tku cyklu, nastêpnie wspó³¿ycie w kolejne dni od pojawienia siê bardziej p³odnego
typu luzu do wzrostu temperatury. Przypomnijmy, ¿e pierwszym sygna³em
wskazuj¹cym na poczêcie jest temperatura utrzymuj¹ca siê na wy¿szym poziomie ponad 21 dni, a przewidywany termin porodu obliczamy w nastêpuj¹cy
sposób: pierwszy dzieñ wzrostu temperatury w cyklu, w którym nast¹pi³o poczêcie, minus 7 dni plus 9 miesiêcy.q
Maciej Tabor
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ZAUFAÆ

erdecznie wspó³czujê tym, któ
rym jest tak ciê¿ko z NPR i prze
¿ywaj¹ w swym ¿yciu naprawdê trudne chwile. Ja jestem mê¿atk¹ od
6 lat i jak na razie jestemy z mê¿em
zadowoleni, ¿e stosujemy NPR. No, wiadomo ¿e s¹ gorsze i lepsze dni  szczególnie chodzi tu o mojego mê¿a; bywa³y chwile, ¿e ma dosyæ. Mamy dwójkê
dzieci i jeszcze trzecie w niebie (poronienie). Chcielibymy mieæ wiêcej, ale
jestem nieuleczalnie chora (reumatoidalne zapalenie stawów) i przy obecnych
lekach (sterydy, cytostatyki i sole z³ota
domiêniowo, no i przeciwbólowe) i stanie zdrowia nie mo¿emy mieæ wiêcej
dzieci  przynajmniej na razie. Wyobracie sobie, ¿e do tych leków do³o¿y³abym
jeszcze antykoncepcjê  chyba to by³by
gwód do trumny, choæ cz³owiek potrafi znieæ niewiarygodnie du¿o. Wierzcie mi, ¿e pomimo naprawdê ciê¿kich dni,
kiedy to musia³am budziæ w nocy mê¿a,
¿eby mnie przekrêci³ na bok, bo sama
nie by³am w stanie, dzieci zawsze by³y
i s¹ s³oñcem w moim ¿yciu. S¹ darem
i niczym innym  darem Boga. Zawsze
trzeba byæ gotowym na to, ¿e Pan tchnie
¿ycie w po³¹czone komórki. My nie wie-

N

my, co mo¿e nas spotkaæ w ¿yciu i mo¿emy byæ zaskoczeni, gdy ta ma³a istota
w której chwili ¿ycia oka¿e siê filarem .
Gdy nie mam si³y wstaæ, to one (moje
córki) mnie mobilizuj¹. Wtedy muszê!!!
Nie ma, ¿e boli. Moja rodzina dodaje mi
si³ do walki z chorob¹ i wolê nie myleæ,
co by by³o, gdybym kiedy wybra³a inn¹
drogê.
Mylê ¿e ca³a tajemnica polega na tym,
by zaufaæ Bogu  bo po ludzku mo¿e
co wydawaæ siê kompletnie nierozumne, ale Bóg widzi nasze ca³e ¿ycie i On
wie lepiej zdecydowanie lepiej. Mylê
wiêc, ¿e stosuj¹c NPR, trzeba zawsze
zostawiaæ margines dla Niego (nawet
maleñki), bo inaczej to nie ma sensu, to
jest zwyk³a antykoncepcja. Bo w NPR
chodzi nie tylko o to, czego my chcemy.
Mylê, ¿e niektóre rzeczy zrozumiemy
póniej, na koñcu ¿ycia albo dopiero po
nim. A teraz pozostaje nam ufaæ i czekaæ. UFAÆ.
Mylê ¿e ufam na tyle Bogu, aby zostawiæ mu ten margines. Wierzê, ¿e je¿eli On zechce nas jeszcze obdarowaæ
dzieckiem, to bêdzie ono zdrowe, a je¿eli nie, to najwidoczniej On tak chce. To
nie jest ¿aden brak rozs¹dku czy g³upo-

EKOLOGIA

ajwa¿niejszy w npr jest dla mnie
aspekt zdrowotny i ekologicz
ny. Kobieta jest p³odna w ma³¿eñstwie co najmniej 20 lat. Nie wyobra¿am sobie trzymania przez ten czas cia³a obcego (wk³adka domaciczna)
w moim organizmie, które w dodatku
powoduje permanentny stan zapalny
(wiem, ¿e wymienia siê j¹ co jaki czas).
Nikt te¿ nie przekona³ mnie, ¿e przyjmowanie przez te umowne 20 lat codziennej dawki hormonów, które blokuj¹ owulacjê, czyli naturalny proces organizmu ka¿dej zdrowej kobiety, pozostaje bez wp³ywu na moje zdrowie. Moim
zdaniem dopuszczalne jest przyjmowanie rodków ingeruj¹cych w funkcjono-

wanie organizmu tylko wtedy, gdy s³u¿y leczeniu choroby, a nie wtedy, gdy
zak³óca jego normaln¹ pracê. Tak pojmujê dbanie o swoje zdrowie, tak pojmujê ekologiê, a npr jest dla mnie po
prostu ekologiczne. Nie wyobra¿am sobie, ¿ebym mog³a z mê¿em stosowaæ prezerwatywê, która jest ma³o skuteczna,
wiedz¹c, ¿e jestem w okresie p³odnym.
To dla mnie nieodpowiedzialnoæ. Nie
wyobra¿am sobie te¿, ¿ebymy korzystali z niej, wiedz¹c, ¿e jestem ju¿ w fazie niep³odnej.
Stosujê npr, bo jeszcze przed lubem
czyta³am du¿o o ca³ej filozofii npr 
o jej aspekcie zdrowotnym i ekologicznym, ale tak¿e o wp³ywie na porozu-

ta, tylko zaufanie Bogu, bo tylko Jemu
mo¿na tak ufaæ. Zreszt¹ postawi³am na
Niego w momencie gdy wysz³am za m¹¿
i po trzech miesi¹cach by³am w ci¹¿y.
Wiedzia³am wtedy, ¿e moja choroba
mo¿e siê zaostrzyæ (chorujê od 12 roku
¿ycia  teraz mam 27lat) i tak siê sta³o.
By³o ciê¿ko, ale szybko stanê³am na nogi.
Decyduj¹c siê na drugie i trzecie dziecko, równie¿ bra³am pod uwagê zaostrzenie. Po poronieniu nic w³aciwie siê nie
sta³o, ale po kolejnym porodzie by³o tragicznie. £udzi³am siê, ¿e wszystko bêdzie OK, ale po pó³tora miesi¹ca siê zaczê³o: stopniowo gorzej i gorzej, do tego
karmi³am piersi¹ i by³o mi ciê¿ko odstawiæ ma³¹. Ale musia³am  lekarze nie
mogli mnie postawiæ na nogi przez
3 tygodnie w szpitalu. W koñcu jako
tam powoli dosz³am do siebie, a w³aciwie to dochodzê do tej pory. Zaznaczam,
¿e w ¿adnej ci¹¿y nie bra³am ¿adnych
leków, ani pó³ roku przed. Dzieci s¹ zdrowe i wspania³e. Teraz, gdy ca³y czas biorê leki, robimy wszystko, aby nie poczê³o siê kolejne dziecko  oczywicie
w ramach NPR. Dobrze siê przygotowa³am na te sytuacje i skoñczy³am roczny kurs NPR I stopnia. Jako nam siê
udaje, choæ nie zawsze mogê stosowaæ
temperaturê (czêste stany podgor¹czkowe). Zawsze jednak pamiêtam o tym, ¿e
to Bóg daje i zabiera. Pozdrawiam.q
(M.)

mienie i wiê ma³¿onków, bardzo korzystnej dla ma³¿eñstwa okresowej abstynencji, dziêki której nie tylko wci¹¿ jestemy dla siebie atrakcyjni, ale która
wrêcz zmusza do szukania innej, g³êbszej p³aszczyzny porozumienia i wymaga pracy nad sob¹. A bez niej nie ma
mowy o dobrym ma³¿eñstwie. I przyjê³am tê filozofiê za swoj¹  nie dlatego,
¿e tak trzeba, ale dlatego, ¿e ona mnie
przekonuje, a ¿adna inna nie mia³a mocnych i g³êbokich argumentów. I sprawdzi³am to w swoim ¿yciu.q
(E.)

www.lmm.pl

v najszybszy kontakt z nami
poprzez email v wygodny sklep
z naszymi publikacjami vporady
v forum czytelników v dobre
nowiny vczytelnia
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RODZINA
DOBRE NOWINY

NARODZINY SYNA

S

yn nam siê narodzi³. W Wielki
Pi¹tek. Chcia³bym, aby to by³a
prawdziwa nowina, a nie depesza, wiêc zacznê od pocz¹tku, czyli od
nas. Mamy na imiê Wojtek i Marta i jestemy ma³¿eñstwem z czteroletnim sta¿em. Obecnie przebywamy na czasowej
(?) emigracji w Kanadzie i w zwiazku
z tym, ¿e lata lec¹, a Marta nie bardzo
mog³a znaleæ pracê, no i ¿e bardzo chcielimy, zdecydowalimy siê zaprosiæ do
naszej rodziny kogo nowego. Od pocz¹tku bylimy pe³ni radoci i niepokoju. To drugie potegowa³ fakt, ¿e poprzednim razem Marta poroni³a pomiêdzy drugim a trzecim miesi¹cem z powodu miêniaków. Zwykle nie s¹ one powodem
poronieñ, ale te z niewiadomych wzglêdów (albo wiadomych  dwa zastrzyki
progesteronu mog³y daæ im du¿ego rozmachu) ros³y bardzo szybko i by³y du¿o
wieksze od dziecka. Zatem jak tylko minê³o pierwsze szeæ tygodni od poczêcia, udalimy siê do lekarza. Z powodu
takiej a nie innej historii ci¹¿a zosta³a zakwalifikowana jako zagro¿ona, co w tutejszych warunkach oznacza sta³¹ opiekê ginekologa (gdy wszystko przebiega
normalnie i gdy kobieta nie ma historii, to ci¹¿¹ opiekuje sie lekarz rodzinny
i dopiero przed porodem kobieta jest
badana przez ginekologa. USG jest robione raz w drugim trymestrze). Bylimy bardzo przejêci i zasypalimy lekarza mnóstwem pytañ, jak zapobiec powtórzeniu siê poronienia. Mielimy
szczêcie, bo trafilimy na m¹drego cz³owieka  powiedzia³ nam, ¿e prawie nic
nie mo¿emy zrobiæ, a i medycyna nie jest
wiele w stanie zaradziæ. Ale powiedzia³
te¿, ¿e miêniaki bardzo rzadko s¹ przyczyn¹ utraty dziecka. Tak wiêc Marta
mo¿e prowadziæ normalny tryb ¿ycia
i dbaæ o siebie. Spodoba³o nam siê jego
zaufanie do Natury, bo dobrze wspó³gra³o z naszym zaufaniem do Boga.
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W naszym serwisie internetowym jest szczególne miejsce:
miejsce na dobre nowiny. Takich nowin nie us³yszycie
w serwisach informacyjnych  zaprz¹tniêtych wojnami,
zbrodniami, sensacjami, kataklizmami, intrygami, k³ótniami
polityków. Bo dobre nowiny z codziennoci rzadko s¹ efektowne
medialnie  s¹ za to piêkne i daj¹ si³ê do ¿ycia.
Podzielcie siê z innymi swoj¹ dobr¹ nowin¹: www.lmm.pl/forum

Ci¹¿a przebiega³a w miare normalnie 
pomijaj¹c czasami czêste bóle brzucha
Marty. Jednak lekarz nie zdecydowa³ siê
na ¿adn¹ ingerencjê farmakologiczn¹,
pomijajac Tylenol gdy ból stawa³ siê nieznony. Co do miêniaków to najpierw
zmala³y, a potem uros³y, ale nigdy nie nie
przekroczy³y rozmiaru, którym nale¿a³oby siê przejmowaæ. Wiêc nasz maluszek
rós³ sobie w spokojnej atmosferze.
Gdy nadchodzi³ ju¿ czas, zaczelimy
myleæ o porodzie. Bylimy niemal pewni
z dowiadczenia znajomych, ¿e Marta
bêdzie mia³a cesarskie ciêcie. I tu równie¿ siê mylilimy. Po USG lekarz orzek³,
¿e pomimo, i¿ miêniaki znajduj¹ sie w
okolicach trzonu macicy, to na razie nie
ma wskazañ do operacji. I tak te¿ siê
sta³o. Po ca³ym Wielkim Czwartku pe³nym nieregularnych skurczów, kiedy to
ju¿ zw¹tpilimy, ¿e to nast¹pi, o godzinie 12.30 Marta orzek³a  jedziemy do
szpitala. Skurcze nadal by³y nieleguralne, lecz ca³kiem mocne, wiêc zadzwonilimy do szpitala, uprzedzajac o naszym
przyjedzie i do s¹siadów (jak to by³o
umówione), by nas podrzucili. A by³o
co wieæ, bo bylimy przygotowani na
d³ug¹ bataliê. Zatem ksi¹¿ki do czytania
(w przerwie pomiedzy skurczami), ulubione p³yty (jako ¿e radio jest standardowym wyposa¿eniem sali porodowej
 muzyka mo¿e przecie¿ relaksowaæ)
i jedzenie dla przysz³ego taty. Przy
drzwiach szpitala musielimy siê roz³¹czyæ, poniewa¿ z powodu SARS ja jako
odwiedzajacy musia³em przejæ inn¹ procedurê. Tak siê jednak uwin¹³em z ankietami, ¿e na oddziale porodowym znalaz³em siê szybciej od Marty. Jakie¿ by³o
moje zdziwienie, ¿e jej tam jeszcze nie

ma. Ale za to zd¹¿y³em otworzyæ jej
drzwi. Mielimy pojêcie, jak to bêdzie
wygla³o, poniewa¿ dla par spodziewajacych siê dziecka s¹ organizowane wycieczki po oddzia³ach porodowym
i noworodków, aby m³ode mamy i ojcowie wiedzieli, co ich czeka. Wiêc najpierw
zgodnie z planem odby³y siê wstêpne
badania. Zaczêto monitorowaæ skurcze,
które siê bardzo rozrzedzi³y w tym czasie. Przeprowadzono ankietê dotycz¹c¹
historii ci¹¿y i prawie chciano nas odes³aæ do domu  jednak lekarka sprawdzi³a jeszcze rozwarcie i .... tu mamy
6 cm. Zatem akcja wokó³ nas siê na
chwilê przyspieszy³a. Wprowadzono nas
do pokoju porodowego i tam moglimy
siê rozgociæ. Marta chcia³a pochodziæ,
ale chciano jeszcze pomonitorowaæ skurcze przez 15 min. Wiêc ja siê rozpakowa³em, wyj¹³em ksi¹¿kê i zacz¹³em
Marcie czytaæ. Radia nie zd¹¿ylimy w³¹czyæ, za to przez ca³y poród towarzyszy³o nam bicie serca naszego malucha.
Ledwie przeczyta³em akapit, a tu posz³y
wody. No i siê zaczê³o.... Przysz³a lekarka i zmierzy³a rozwarcie: 9 cm. Zatem
trzeba sie szykowaæ. Prawdê mówi¹c,
ba³em siê tego momentu, bo co ja siê
tam bêdê pa³êta³ pod nogami profesjonalistów  jednak i dla mnie znalaz³a siê
praca. Zimne ok³ady na czo³o i tak Marta zaczê³a rodziæ. Dziêki maszynie monitoruj¹cej skurcze wiedzielimy, kiedy
narasta skurcz i mog³em dopingowaæ
Martê do parcia. Trzy parcia na skurcz
i tak powoli zaczêlimy widzieæ g³owê.
W tym czasie na chwilê zrobi³o siê t³oczno. Przygotowano wszystkie potrzebne
rzeczy, nagrzano stolik dla maluszka i ....
I tak ju¿ by³o doæ monnotonie, a¿ do
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czasu, kiedy przyszed³ czas na ostatni
skurcz. Wtedy te¿ zrobi³o siê t³oczno.
Zobaczylimy najpierw g³owê, potem
czyste wody i ca³¹ resztê. P³acz¹ce dziecko odebra³a studentka i ona przeciê³a
pêpowinê. Dwóch pielêgniarzy zajê³o siê
dzieckiem, ktore siê uspokoi³o, gdy zosta³o wytarte i odessano mu luz z prze³yku i nosa. A lekarka ze studentk¹ asystowa³y przy rodzeniu ³o¿yska.
Sprawdzi³y, czy nic nie zosta³o, i za³o¿y³y jeden szew. A ja w tym czasie ju¿
mia³em na rêkach ma³ego Patryka. Nie
spa³, patrzy³ na mnie. Zapomnia³em, ¿e
to ju¿ 4.30. Marta zaczê³a dochodziæ do
siebie, zmieniono jej pos³anie i podano
ciep³ego tosta z herbat¹. Jak ju¿ siê lepiej poczu³a, posz³a pod przysznic. A ja
mog³em siê nacieszyæ Patrykiem. Jak ju¿
siê mama wyk¹pa³a, nast¹pi³a próba
pierwszego karmienia  po 10 minutach
pielêgniarka zdecydowa³a, ¿e Patryk wie,
co robiæ z piersi¹, ale nie jest g³odny. Tak
te¿ to wygl¹da³o.
Tak wiêc jako szczêliwi rodzice przemiecilimy siê na oddzia³ noworodków.
Tam Marta sie po³o¿y³a, a ja poszed³em
z Patrykiem do k¹pieli. K¹pa³a go pielêgniarka, pokazuj¹c mi, jak to siê robi, jak
siê wyciera i ubiera. P³aka³ wniebog³osy,
ale jak tylko zosta³ w³o¿ony w podgrzane bety, przesta³ p³akaæ. I zacz¹³ byæ pi¹cy jak i my i to by³ koniec naszej wielkiej
nocy tej Wielkanocy.
Teraz Patryk ma ju¿ 7 tygodni. Pan Bóg
nam pob³ogos³awi³ bardzo cierpliwym
dzieckiem. P³acze tylko w ostatecznoci i
pi w nocy jak na porz¹dne dziecko przysta³o. Przybiera szybko, je, sika, robi kupkê
i siê umiecha. Czego jeszcze chcieæ...q
Wojtek

DYSKUSJE I POMOC
NOWE FORUM INTERNETOWE
Internauci odwiedzaj¹cy nasz serwis
(www.lmm.pl) maj¹ od niedawna mo¿liwoæ
wymiany opinii na nowym forum dyskusyjnym
Tematyka na nim poruszana jest bardzo szeroka: od burzliwej wymiany opinii na temat moralnych aspektów antykoncepcji i naturalnego
planowania rodziny, poprzez rozmowy o relacjach ma³¿eñskich, po dowiadczenia w wychowaniu dzieci.
Forum ma byæ przede wszystkim miejscem,
gdzie mo¿na zadaæ pytanie dotycz¹ce praktycznych problemów zwi¹zanych z NPR oraz
uzyskaæ na nie odpowied.
Na forum mo¿na tak¿e podzieliæ siê dobrymi
nowinami, zaproponowaæ tytu³y ksi¹¿ek do
tworzonej przez nas Internetowej Ksiêgarni
Rodzinnej oraz poleciæ innym dobrego lekarza.

Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu
Wspólnie budujemy cywilizacjê ¿ycia

F10procentowa zni¿ka przy zakupie publikacji rozprowadzanych przez LMM,
FFundamenty Rodziny przez rok
FZapewnione konsultacje w³asnych cykli,
FMo¿liwoæ uczestniczenia w kursie prowadzonym przez LMM za po³owê
op³aty kursowej.

a wszystko to dla Cz³onków Wspieraj¹cych
Stowarzyszenia Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu
Cz³onkiem Wspieraj¹cym LMM mo¿e byæ ka¿dy, kto:
vwp³aci na konto LMM sk³adkê cz³onkowsk¹ w wysokoci co najmniej 30 z³,
vuczestniczy³ w kursie NPR prowadzonym przez naszych instruktorów
i wp³aci³ op³atê kursow¹ w wysokoci nie mniejszej ni¿ sk³adka cz³onkowska.
Ten rodzaj cz³onkostwa nie poci¹ga za sob¹ ¿adnych zobowi¹zañ
i wygasa po up³ywie roku od dokonania wp³aty.
Wp³aty prosimy kierowaæ na rachunek:

LMM, ul. Spokojna 5, 05502 Piaseczno 3
Kredyt Bank S.A. o. Piotrków Tryb.
numer rachunku: 85150016051216000250090000
(z dopiskiem Sk³adka cz³onkowska)

Karmienie piersi¹ a ryzyko rozwoju raka sutka
Urodzenie dziecka jest znanym czynnikiem zmniejszaj¹cym ryzyko rozwoju raka sutka. Dotychczas nie ustalono, jaki (jeli jakikolwiek) udzia³ w tym efekcie ochronnym ma karmienie
piersi¹, gdy¿ ¿adne z przeprowadzonych badañ nie objê³o wystarczaj¹cej liczby kobiet, aby
mo¿na by³o wiarygodnie oceniæ zwi¹zek miêdzy karmieniem piersi¹ a ryzykiem rozwoju raka
sutka.
Analiz¹ objêto opublikowane i niepublikowane badania kliniczno-kontrolne, w których wziê³y
udzia³ 100 kobiety chore na inwazyjnego raka sutka, a autorzy podali dok³adne dane dotycz¹ce
takich czynników, jak liczba ci¹¿, liczba urodzonych dzieci, sposób rodzenia, karmienie piersi¹
itd. oraz stosowania hormonów p³ciowych.
U poszczególnych kobiet chorych na inwazyjnego raka sutka i u odpowiednio dobranych
zdrowych kobiet porównywano wystêpowanie takich czynników, jak: liczba ci¹¿, wiek kobiety
podczas ka¿dej ci¹¿y, liczba dzieci karmionych piersi¹, czas karmienia piersi¹ poszczególnych
dzieci i wszystkich dzieci ³¹cznie oraz inne cechy demograficzne i kliniczne mog¹ce wp³ywaæ
na ryzyko rozwoju raka sutka.
W porównaniu z kobietami w grupie kontrolnej chore na raka sutka rzadziej rodzi³y i wiêcej
sporód nich nigdy nie rodzi³o. Wród kobiet, które urodzi³y przynajmniej jedno dziecko, w
porównaniu z grup¹ kontroln¹, chore na raka sutka rzadziej kiedykolwiek karmi³y piersi¹ i krócej.
Ryzyko rozwoju raka sutka zmniejsza³o siê wraz ze wzrostem liczby porodów, zarówno
wród kobiet, które kiedykolwiek karmi³y, jak i wród kobiet, które nigdy nie karmi³y piersi¹,
chocia¿ karmienie piersi¹ wi¹za³o siê z dodatkowym zmniejszeniem iloci przypadków rozwoju
raka sutka o 4,0%.Prawdopodobieñstwo rozwoju raka sutka zmniejsza³o siê o 4,3% na ka¿de
dodatkowe 12 miesiêcy karmienia piersi¹. Zmniejszenie ryzyka rozwoju raka sutka zwi¹zane z
karmieniem piersi¹ by³o podobne wród kobiet w krajach rozwiniêtych i rozwijaj¹cych siê oraz
nie zale¿a³o od wieku, pochodzenia etnicznego, liczby porodów, wieku w chwili pierwszego
porodu i innych analizowanych cech demograficznych i klinicznych.
Zarówno sam fakt karmienia piersi¹, jak i ³¹czny czas karmienia piersi¹ znamiennie zmniejszaj¹ ryzyko rozwoju raka sutka. Autorzy spekuluj¹, ¿e w krajach rozwiniêtych wyd³u¿enie czasu
karmienia piersi¹ rednio z 8,7 do 24 miesiêcy dla ka¿dego dziecka i zwiêkszenie redniej liczby
dzieci z 2,5 do 6,5 (czyli w stopniu obserwowanym do niedawna w krajach rozwijaj¹cych siê)
mog³oby zmniejszyæ zapadalnoæ na raka sutka z 63 przypadków na 1000 kobiet do oko³o 27 na
1000. W bardziej prawdopodobnym scenariuszu, tj. przy niezmienionej redniej liczbie dzieci
(2,5), wyd³u¿enie czasu karmienia piersi¹ rednio o 6 miesiêcy mog³oby zapobiec rozwojowi
oko³o 5% przypadków inwazyjnego raka sutka.
Medycyna Praktyczna 28.11.2002

Zapraszamy: www.lmm.pl/forum
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MI£OÆ
I CZYSTOÆ
Kontynuujemy druk ma³o znanego, a bardzo wa¿nego dokumentu
Papieskiej Rady do Spraw Rodziny: Ludzka p³ciowoæ 
prawda i znaczenie. Jest on adresowany przede wszystkim
do ma³¿onków oraz rodziców i traktuje o prze¿ywaniu czystoci
i wychowywaniu do niej.

Powo³anie do mi³oci
16. Zarówno mi³oæ dziewicza, jak
i ma³¿eñska, które, jak powiemy póniej,
s¹ dwiema formami, w jakich realizuje
siê powo³anie osoby do mi³oci, wymagaj¹ w swoim rozwoju zobowi¹zania do
¿ycia w czystoci, ka¿da zgodnie z w³asnym stanem ¿ycia. P³ciowoæ  jak
mówi Katechizm Kocio³a Katolickiego
 staje siê osobowa i prawdziwie ludzka, gdy zostaje w³¹czona w relacjê osoby do osoby, we wzajemny dar mê¿czyzny i kobiety, który jest ca³kowity i nieograniczony w czasie. [1] Jest rzecz¹
oczywist¹, ¿e wzrost w mi³oci, o ile
zawiera szczery dar z siebie, wymaga
tej dyscypliny namiêtnoci i uczuæ, przez
któr¹ dochodzi do panowania nad sob¹.
Nikt nie mo¿e daæ tego, czego nie posiada: jeli osoba nie panuje ca³kowicie nad
sob¹, to wypracowywaniu cnót, a szczególnie czystoci  brakuje owego samoopanowania, które czyni j¹ zdoln¹ do
oddania siebie. Czystoæ jest duchow¹
energi¹, która uwalnia mi³oæ z egoizmu
i agresywnoci. W tej samej mierze, w
której w cz³owieku os³abia siê czystoæ,
jego mi³oæ staje siê coraz bardziej egoistyczna, tzn. ronie zaspakajanie pragnienia przyjemnoci kosztem daru z siebie.
Czystoæ jako dar z siebie
17. Czystoæ jest radosnym potwierdzeniem dla tego, kto potrafi ¿yæ darem
z siebie, wolny od ka¿dego egoistycznego zniewolenia. To zak³ada, ¿e osoba
nauczy³a siê dostrzegaæ innych i szanowaæ ich godnoæ w ró¿norodnoci. Osoba czysta nie jest skupiona na samej sobie, ani nie pozostaje w relacjach egoistycznych z innymi osobami. Czystoæ
sprawia, ¿e osobowoæ jest harmonijna,
sprawia te¿, ¿e dojrzewa ona i wype³nia
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siê wewnêtrznym pokojem. Ta czystoæ
umys³u i cia³a pomaga rozwin¹æ prawdziwy szacunek wzglêdem samych siebie, a jednoczenie uzdalnia do szacunku wobec innych, widz¹c w nich osoby
godne czci, gdy¿ stworzone zosta³y na
obraz Bo¿y, a przez ³askê s¹ dzieæmi
Bo¿ymi, wybranymi przez Chrystusa,
który ich wezwa³ z ciemnoci do przedziwnego swojego wiat³a (1 P 2,9).
Panowanie nad sob¹
18. Czystoæ domaga siê osi¹gniêcia
panowania nad sob¹, które jest pedagogi¹ ludzkiej wolnoci. Alternatywa jest
oczywista: albo cz³owiek panuje nad
swoimi namiêtnociami i osi¹ga pokój,
albo pozwala zniewoliæ siê przez nie
i staje siê nieszczêliwy. [2] Ka¿da osoba wie, równie¿ poprzez dowiadczenie,
¿e czystoæ wymaga tego, by stanowczo odsuwaæ niektóre myli, s³owa i czyny grzeszne, jak to stara³ siê dok³adnie
wyjaniæ i przypomnieæ w. Pawe³ (por.
Rz 1,18; 6,1214; 1Kor 6,911; 2Kor 7,1;
Ga 5,1623; Ef 4,1724; 5,313; Kol
3,58; 1Tes 4,118; 1Tm 1,811; 4,12).
Wymaga wiêc zdolnoci i postawy panowania nad sob¹, które s¹ znakiem wewnêtrznej wolnoci, odpowiedzialnoci
wobec siebie samego i wobec innych,
a jednoczenie daj¹ wiadectwo o wiadomoci wiary. Takie panowanie nad
sob¹ niesie z sob¹ zarówno unikanie
okazji prowokuj¹cych i zachêcaj¹cych do
grzechu, jak i umiejêtnoæ przezwyciê¿ania instynktownych impulsów w³asnej
natury.
19. Gdy rodzina prowadzi dzie³o w³aciwej pomocy wychowawczej i zachêca do æwiczenia siê we wszystkich cnotach, wychowanie do czystoci staje siê
u³atwione i pozbawione wewnêtrznych

konfliktów, nawet wtedy, jeli w niektórych momentach m³odzi mog¹ dostrzec
sytuacje szczególnie delikatne.
Dla tych, którzy siê znajduj¹ w rodowiskach, gdzie siê obra¿a i nie docenia
czystoci, ¿ycie w sposób czysty mo¿e
wymagaæ trudnej walki, niekiedy heroicznej. W ka¿dym razie, z ³ask¹ Chrystusa, która wyp³ywa z Jego oblubieñczej mi³oci do Kocio³a, wszyscy mog¹
¿yæ w sposób czysty, tak¿e je¿eli siê znajduj¹ w okolicznociach ma³o temu
sprzyjaj¹cych.
Sam fakt, ¿e wszyscy s¹ powo³ani do
wiêtoci, jak to przypomina Sobór Watykañski II, u³atwia zrozumienie tego, ¿e
zarówno w celibacie, jak i w ma³¿eñstwie, mog¹ istnieæ  co wiêcej faktycznie wszyscy tego dowiadczaj¹ w taki
czy inny sposób, w okresie krótszym albo
d³u¿szym  sytuacje, w których s¹ niezbêdne heroiczne akty cnoty. [3] Tak¿e
¿ycie ma³¿eñskie zak³ada radosn¹ i wymagaj¹c¹ drogê wiêtoci.
Czystoæ ma³¿eñska
20. Osoby zwi¹zane ma³¿eñstwem s¹
wezwane do ¿ycia w czystoci ma³¿eñskiej, pozostali praktykuj¹ czystoæ we
wstrzemiêliwoci. [4] Rodzice s¹ wiadomi, ¿e najwa¿niejszym warunkiem
wychowania dzieci do czystej mi³oci
i do wiêtoci ¿ycia jest prze¿ywanie
przez nich samych czystoci ma³¿eñskiej. Znaczy to, ¿e powinni oni byæ
wiadomi tego, i¿ w ich mi³oci jest obecna mi³oæ Boga. A wiêc, ¿e tak¿e ich
oddanie seksualne powinno byæ prze¿ywane z poszanowaniem Boga i Jego planu mi³oci, w sposób wierny, pe³en czci
i wielkodusznoci wobec ma³¿onka i
wobec ¿ycia, które mo¿e siê zrodziæ z
ich gestu mi³oci.
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Tylko w ten sposób mo¿e wyra¿aæ siê
mi³oæcaritas. [5] Tote¿ chrzecijanin
w ma³¿eñstwie jest powo³any do prze¿ywania swojego oddania w zakresie
w³asnych relacji osobistych z Bogiem,
jako wyrazu swojej wiary i mi³oci wobec Boga, a wiêc z wiernoci¹ i z wielkoduszn¹ p³odnoci¹, które mówi¹ o mi³oci Bo¿ej. [6]
Tylko w ten sposób chrzecijanin odpowiada na mi³oæ Boga, któr¹ pomagaj¹ nam poznaæ przykazania. Nie jest
prawdziw¹ mi³oci¹ ta mi³oæ, która w
swoim najwy¿szym stopniu nie by³aby
tak¿e mi³oci¹ Boga. Mi³oæ Pana zak³ada to, ¿e siê pozytywnie odpowiada na
Jego przykazania: Jeli mnie mi³ujecie,
bêdziecie zachowywaæ moje przykazania (J 14,15). [7]
21. By ¿yæ w sposób czysty, mê¿czyzna i kobieta musz¹ byæ stale owiecani
wiat³em Ducha wiêtego. W centrum
duchowoci ma³¿eñskiej le¿y... czystoæ,
nie tylko jako cnota moralna (ukszta³towana przez mi³oæ), ale zarazem jako
cnota zespolona z darami Ducha wiêtego  nade wszystko za z darem czci
(...) Tak wiêc 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. [8]
Z drugiej za strony przekonanie rodziców o tym, ¿e ich w³asne ¿ycie
w
czystoci i troska o to, by dawaæ codzienne
wiadectwo wiêtoci, stanowi za³o¿enie
i warunek ich w³asnej dzia³alnoci wychowawczej. Powinni tak¿e uwa¿aæ ka¿dy atak na cnotê i na czystoæ ich dzieci
za obrazê ich w³asnego ¿ycia wiary i jako
zagro¿enie zubo¿enia w³asnej komunii
¿ycia i ³aski (por. Ef 6,12).q
Przypisy

[1] Katechizm Kocio³a Katolickiego, n.
2337.
[2] Ibid., n. 2339.
[3] Por. Jan Pawe³ II, Przemówienie do
uczestników seminarium o Odpowiedzialnym rodzicielstwie, zorganizowanego przez Katolicki Uniwersytet Sacro
Cuore i przez Instytut Jana Paw³a II
(17.09.1983): Insegnamenti di Giovanni
Paolo II, Vol. VI,2, s. 564.
[4] Katechizm Kocio³a Katolickiego, n.
2349.

[5] Zob. ni¿ej n. 54 tego¿ dokumentu.
[6] Por. Pawe³ VI, Encyklika Humanae vitae (25.07.1968), nn. 89.
[7] Nie czyniæ tego, jest zawsze oszustwem  jak zauwa¿a w. Jan z Avilla.
Niektórzy s¹ tak nieowieceni, ¿e wierz¹, i¿ jeli serce sk³ania ich do czynienia czegokolwiek powinni to czyniæ nawet jeli by³oby to sprzeczne z przykazaniami Boga; mówi¹, ¿e Go kochaj¹
i mimo ³amania Jego przykazañ nie trac¹ Jego mi³oci. Zapominaj¹, ¿e Syn
Bo¿y przepowiada³ swoimi ustami dok³adnie co przeciwnego <> (J 14,21):
<> (J 14,23). I , kto Mnie nie mi³uje,

ten nie zachowuje s³ów moich. Tak jasno czyni zrozumia³ym, ¿e kto nie zachowuje Jego s³ów nie ma Jego przyjani
ani Jego mi³oci. I jak mówi w. Augustyn: <> (Audi filia, c. 50).
[8] Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich.
s. 495.

Jeli ten tekst pobudzi³ Ciê do refleksji 
napisz do nas:
Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu,
ul. Spokojna 5, 05502 Piaseczno 3,
email: fundamenty@lmm.pl
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Domowy kurs naturalnego
planowania rodziny
dla dociekliwych, zabieganych, niemia³ych
Najpe³niejsze ród³o informacji o nowoczesnych metodach
naturalnego planowania rodziny
Komplet materia³ów Domowego kursu NPR
vSztuka naturalnego planowania rodziny  znana ksi¹¿ka Johna i Sheili Kippleyów
vprzewodnik  32 krótkie lekcje, prowadz¹ce krok po kroku  od zagadnieñ
podstawowych ku skomplikowanym problemom
vdwa zeszyty do prowadzenia w³asnych obserwacji  dwanacie kart
w wygodnym formacie
vdodatkowe karty obserwacji  mo¿liwoæ korespondencyjnych konsultacji
vzeszyt æwiczeñ  szczegó³owe omówienie interpretacji ró¿nych cykli
vFundamenty Rodziny  przyk³adowy egzemplarz dwumiesiêcznika Ligi
Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu
vw prezencie kaseta wideo: Jacek Pulikowski Mi³oæ bez lêku
Tematy
vobserwacja i interpretacja objawów p³odnoci vskutecznoæ metod NPR
vpowrót p³odnoci po porodzie vcykle nieregularne vpremenopauza
a naturalne planowanie rodziny vantykoncepcja i zdrowie vpo odstawieniu
pigu³ek hormonalnych vtrudnoci z poczêciem vwp³yw leków na objawy
w cyklu vku szczêliwemu ma³¿eñstwu
Jak zamówiæ DOMOWY KURS NATURALNEGO PLANOWANIA
RODZINY?
vpoczt¹: Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu, ul. Spokojna 5, 05502 Piaseczno 3
vtelefonicznie: (022) 750 31 40
vInternet: www.sklep.lmm.pl
vCena: 60 z³ plus koszty przesy³ki
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Stosunek
przerywany
BOGDAN GÓRNICKI

S

tosunek przerywany (po ³acinie
coitus interruptus) polega na wy
cofaniu pr¹cia z pochwy przed
wytryskiem nasienia. Jest to sposób bardzo stary, poniewa¿ wspomina o nim ju¿
Ksiêga Rodzaju: Onan, syn Judy, mia³
dope³niæ obowi¹zku nazywanego lewiratem. Chodzi³o o to, ¿e jeli bracia
mieszkali razem i jeden z nich umar³, nie
zostawiaj¹c syna, to jego ¿ona mia³a
wyjæ za drugiego brata, którego obowi¹zkiem by³o zbli¿enie siê do niej i poczêcie potomka, a ten otrzymywa³ imiê
zmar³ego ojca. Jeli brat unika³ spe³nienia tego obowi¹zku (chodzi³o o wa¿ne
dla Izraelitów przetrwanie imienia zmar³ego), to bratowa mog³a publicznie zdj¹æ
mu sanda³ z nogi i plun¹æ w twarz, co
sprowadza³o na niego hañbê. Otó¿
wspomniany Onan znalaz³szy siê w takiej sytuacji po mierci brata, ...wiedz¹c,
¿e potomstwo nie bêdzie jego, ilekroæ
zbli¿a³ siê do ¿ony swego brata, unika³
zap³odnienia... (Rdz 38, 9). I chocia¿
imiê Onana da³o pocz¹tek nazwie innej
praktyki seksualnej, to jednak chodzi tu
w³anie o stosunek przerywany  dos³owne t³umaczenie tego fragmentu
mówi o marnowaniu nasienia przez
wylewanie go na ziemiê. Onan zosta³
ukarany: Z³e by³o w oczach Pana to,
co on czyni³, i dlatego tak¿e zes³a³ na
niego mieræ (Rdz 38,10). Wynika st¹d,
¿e kara dosiêg³a Onana nie tyle za sprzeciwienie siê obowi¹zkowi lewiratu, ile za
sprzeniewierzenie siê prawom natury
ustanowionym przez Boga.
Stereotypy
Sk¹d bierze siê popularnoæ takiego
sposobu, mimo i¿ Koció³ Katolicki uczy,
¿e jest to grzech? Dlaczego jest on niemoralny? Czy powoduje jakie negatywne nastêpstwa?
Odwo³ajmy siê do autorytetu Wandy
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Pó³tawskiej z Papieskiej Rady Rodziny,
która napisa³a na ten temat w artykule
Wp³yw postawy antykoncepcyjnej na
ma³¿eñstwo.(1) Autorka opar³a siê na
swoich dowiadczeniach z pracy w Specjalistycznej Poradni Ma³¿eñskiej. Przeanalizowa³a 99 przypadków ma³¿eñstw
maj¹cych nastawienie antykoncepcyjne,
z czego 55 par, a wiêc przesz³o po³owa,
praktykowa³o stosunki przerywane.
Omawiaj¹c przyczyny takiej powszechnoci zjawiska Wanda Pó³tawska pisze:
Pozornie odpowied jest prosta. Zachowanie to jest przejawem nieopanowania
zmys³owoci, egoizmu, a tak¿e prymitywizmu mê¿czyzny. Jednak¿e g³êbsza
analiza wykaza³a, ¿e przyznaj¹ siê do
tego sposobu dzia³ania ludzie kulturalni,
wykszta³ceni, a tak¿e pary, które wspó³¿yj¹ ze sob¹ rzadko (...). Wydaje siê, ¿e
mê¿czyni, którzy masowo to czyni¹,
przecie¿ szukaj¹ jakiego dobra; nie
mo¿na tych wszystkich ludzi jednoznacznie potêpiaæ i obci¹¿aæ wina egoizmu, przeciwnie  trzeba spróbowaæ
zrozumieæ, jakiego dobra w tym szukaj¹. Dalej dr Pó³tawska zauwa¿a, ¿e stosunek przerywany w zestawieniu ze
sztucznymi rodkami, mo¿e wielu ludziom wydawaæ siê bardziej naturalny,
bo nie ingeruje on bezporednio w funkcjonowanie organizmu kobiety, jak np.
pigu³ka W akcie przerywanym  pisze
autorka  mê¿czyzna ma subiektywne
odczucie, ¿e z kobiet¹ nic z³ego siê nie
dzieje, nie szkodzi jej. (...) Przerywanie stosunku jako metoda dzia³ania jest
jego dzia³aniem, pozostawia mê¿czynie
odczucie w³asnej mêskoci, która przejawia siê w fakcie, ¿e to on dzia³a i on
bierze niejako na siebie ca³¹ odpowiedzialnoæ. Zreszt¹ niektórzy mê¿owie tak
siê wypowiadaj¹: Ja to biorê na w³asne sumienie. Równoczenie sumienie
to jest spokojne. Zaskakuj¹cy jest bowiem fakt, i¿ wielu ludzi  katolików,
mimo jednoznacznego stanowiska teo-

Jestem mê¿atk¹ ponad 8 lat.
Tak naprawdê nigdy nie
u¿ywa³am, ¿adnych rodków
antykoncepcyjnych, a jedynie
czyta³am bezb³êdnie sygna³y
podawane mi przez moje cia³o.
Nie zawsze jednak
wstrzymywalimy siê przed
kochaniem w tzw. dni p³odne,
a czêciej wtedy, kiedy nie
mia³am pewnoci, czy nie zajdê
w ci¹¿ê, myla³ za nas mój m¹¿.
Stosunek przerywany
to sto procent gwarancji,
¿e nie zajdzie siê w ci¹¿ê
wtedy, kiedy tego siê nie
oczekuje. Mam nadziejê,
¿e w zasadach naturalnego
planowania rodziny to jest fair.
logii moralnej, nie uwa¿a tego zachowania za grzech.(2)
A Koció³ mówi jasno  jest to grzech,
bo rozrywa naturalny zwi¹zek pomiêdzy
wspó³¿yciem ma³¿eñskim a p³odnoci¹,
bo stosunek ma³¿eñski nie wyra¿a jednoci, towarzyszy mu natomiast lêk ze
strony mê¿czyzny: czy zd¹¿ê oraz kobiety: czy on bêdzie naprawdê uwa¿a³.
Nieweso³e skutki
Teraz parê s³ów o konsekwencjach
praktykowania stosunków przerywanych. Badania w tym wzglêdzie s¹ prowadzone od dawna. Ju¿ pisany w drugiej po³owie lat szeædziesi¹tych podrêcznik seksuologii pod redakcj¹ Hansa
Giesego wymienia brak orgazmu u kobiet, zaburzenia nerwicowe, oziêb³oæ
p³ciow¹, zak³ócenia potencji u mê¿czyzn
(3) Wanda Pó³tawska równie¿ zauwa¿y³a, ¿e w badanej grupie 55 ma³¿eñstw
u 25 kobiet wyst¹pi³a oziêb³oæ i zanik
orgazmu, przy czym autorka wspomina
o tym, i¿ w wiêkszoci wypadków ich
mê¿owie nie widz¹ ¿adnego zwi¹zku
pomiêdzy swoim dzia³aniem a tymi zaburzeniami.
W kilku przypadkach takie postêpowanie doprowadzi³o do zdrady (tylko w
jednym przypadku zdradzi³a kobieta)
i do rozpadu ma³¿eñstwa. Przesz³o po³owa kobiet cierpia³a na ró¿nego typu
nerwice, wiêkszoæ z nich tak¿e odmawia³a wspó³¿ycia, które odbywa³o siê

MA£¯EÑSTWO
jednak pod presj¹ mê¿czyzny. W tej samej grupie ma³¿eñstw u 28 mê¿czyzn
wyst¹pi³y równie¿ objawy nerwicowe,
da³a siê tak¿e zauwa¿yæ wzmo¿ona dra¿liwoæ i agresywnoæ.
Wanda Pó³tawska pisze: Obie strony
skar¿¹ siê na wzajemne lekcewa¿enie;
mê¿czyni zarzucaj¹ to ¿onom , a kobiety maj¹ pretensje o to, ¿e s¹ traktowane
jak rzecz. Niekiedy mê¿owie nie wiedz¹, ¿e ¿ony cierpi¹ na anorgazmiê i s¹
tym zaskoczeni. Ja jestem z niej zadowolony, ale ona ze mnie nie, ona sta³a
siê bardziej nerwowa i widzê w niej oziêb³oæ  stwierdza m¹¿ i podaje nawet
datê: od dwóch lat, nie zauwa¿aj¹c, ¿e
w³anie od tego czasu wspó³¿yj¹ w sposób przerywany, a on wi¹¿e to z ci¹¿¹
po ostatnim dziecku. (...) Wrêcz niekiedy uwa¿a, ¿e to jest wina kobiety.
Rzecz zastanawiaj¹ca, ¿e takie zachowanie ma³¿onków nie budzi w¹tpliwoci co
do poprawnoci moralnej, ani wyrzutów
sumienia (...). Na ogó³ mê¿czyni s¹ spokojni i uwa¿aj¹ ten sposób zachowania
za najmniej szkodliwy dla kobiety i najbardziej naturalny.
Zawodnoæ
Jest jeszcze jeden problem. Stosunki
przerywane jako metoda antykoncepcji s¹
zawodne (np. badania amerykañskie z lat
197677 podaj¹, ¿e przy stosowaniu tej
metody w ci¹gu jednego roku dziewiêæ
na sto kobiet zajdzie w ci¹¿ê. Stosunek
przerywany nie rozwi¹zuje wiêc problemu unikniêcia poczêcia (b³êdy w sztuce, wydostawanie siê pewnej niewielkiej iloci plemników jeszcze przed wytryskiem).
Pomoc
Jak pomóc ma³¿onkom borykaj¹cym
siê z tym problemem, ma³¿onkom bêd¹cym czêsto w sytuacji, w której nie
mog¹ sobie pozwoliæ na poczêcie kolejnego dziecka? Pierwszy krok nale¿y chyba do nich samych: niech znajd¹ zaufanego, sta³ego spowiednika i szczerze
wyznaj¹ swój grzech. Kap³ani natomiast,
którzy spotykaj¹ siê z takimi sytuacjami
w konfesjonale, niech jednoznacznie i z
mi³oci¹ wyjani¹ z³o takiego postêpowania, a jako pokutê mog¹ na przyk³ad
zaproponowaæ nawi¹zanie kontaktu z
poradniami ma³¿eñskimi, których sieæ
dzia³a w ka¿dej diecezji albo z innymi
orodkami ucz¹cymi naturalnego plano-

Ludzie, którzy nie umiej¹ pokierowaæ swoj¹ p³odnoci¹ i boj¹ siê dziecka,
a równoczenie rozumiej¹ szkodliwoæ sztucznych rodków antykoncepcji, siêgaj¹ do sposobu, który pozornie jest bardziej naturalny, gdy¿ nie wprowadza
¿adnych obcych cia³ do organizmu. W istocie swej jest on g³êbokim przekroczeniem praw natury i dzia³aniem nienormalnym  przerwaniem stosunku. (...)
Brutalnie przerywany akt powoduje nienaturaln¹ sytuacjê dla mê¿czyzny, poniewa¿ wyrzuca go poza teren fizjologicznego dzia³ania, poza organizm kobiety.
Sytuacja staje siê nienaturalna, przy tym po³¹czona jest ze szczególnym napiêciem, poniewa¿ mê¿czyzna musi pilnowaæ, by nie przeoczyæ w³aciwego
momentu dla wycofania siê. Napiêcie to nie pozwala mu prze¿ywaæ w pe³ni
radoci zbli¿enia, a lêk dopinguje do coraz szybszego wycofywania siê  wreszcie
dochodzi do skrócenia odruchu tak dalece, ze mo¿e nast¹piæ przedwczesny
wytrysk, co jest przejawem wzmo¿onej dra¿liwoci i dowodzi narastania nerwicy seksualnej u mê¿czyzny. Ta sama sytuacja powoduje nieco inne, ale równie
patologiczne skutki u kobiety. Kobieta w takim akcie nie ma szans na prawid³owe roz³adowanie, akt bowiem jest za krótki. W prawid³owych warunkach istnieje
ró¿nica w reakcji  kobieta z regu³y reaguje wolniej ni¿ mê¿czyzna.(...)
Przy stosunku przerywanym kobieta zostaje zawsze w pocz¹tkowym stadium napiêcia i jeli taka sytuacja siê powtarza, organizm jej przestaje reagowaæ, nie przygotowuje miejsca dla niego, nie wytwarza potrzebnej wydzieliny.
Akt mo¿e sprawiaæ przykroæ, wrêcz ból fizyczny. (...) Uk³ad ma³¿eñski zostaje
zachwiany, a znerwicowani ludzie staj¹ siê dra¿liwi, wybuchowi, pe³ni pretensji,
manifestuj¹ wrogie nastawienie. (...) Dzia³anie to, nerwicuj¹ce partnerów, wyp³ywa z niewiedzy biologicznej i jest nieporozumieniem. Po latach takiego zachowania ma³¿onkowie ulêgaj¹ coraz wiêkszemu znerwicowaniu i wspó³¿ycie seksualne sprawia im coraz mniej radoci.
(Wanda Pó³tawska, Problem rodzicielstwa w aspekcie psychopatologii (cz. II),
w: Naturalne Planowanie Rodziny, lipiec  sierpieñ 1996 s. 2  3.)

wania rodziny (np. z instruktorami
z LMM, je¿eli jest to mo¿liwe na danym
terenie). Tam ma³¿onkowie znajd¹ fachow¹ pomoc i wsparcie. Niech kap³ani nie
wstydz¹ siê wyjaniaæ ten problem
w kazaniach, na rekolekcjach, w rozmowach indywidualnych  pamiêtajmy bowiem o tym, ¿e, jak pisze dr Pó³tawska,
najczêciej brakuje wiadomoci pope³niania grzechu, a ma³¿onkowie s¹ po
prostu bezradni, nie wiedz¹, jak inaczej
mogliby sobie poradziæ.
Je¿eli ma³¿onkowie poznaj¹ dobrze
zasady jakiej metody naturalnego planowania rodziny, to pozbêd¹ siê lêku
przed w³asn¹ p³odnoci¹, poznaj¹ jej
rytm, ich po¿ycie, zamiast byæ ród³em
stresu, znów stanie siê atrakcyjne dziêki
prze¿ywaniu okresów wstrzemiêliwoci, które nie s¹ czym nienaturalnym.
Wanda Pó³tawska stwierdza: Z chwil¹ kiedy p³odnoæ kobiety jest dla mê¿a
zrozumia³a, jego decyzja uwa¿aj odnosi siê nie do chwili przerwania stosunku, ale do chwili podjêcia wspó³¿ycia. (...) Gdy on uwzglêdni to, co siê
w niej dzieje, problem jest rozwi¹zany,

a wszelka antykoncepcja jest po prostu
niepotrzebna. Znika te¿ potrzeba przerywania stosunku, mê¿czyzna wie, kiedy mo¿e byæ owoc i kieruje czasem zasiewania. Ma³¿onkowie mog¹ spokojnie, bez lêku cieszyæ siê sob¹. Nie ma
mê¿czyzny, który wola³by akt przerywany od normalnego, pe³nego stosunku; przerywanie stosunków nie jest
wyborem lepszego zachowania, jest
przymusow¹ reakcj¹ bezradnoci i wyborem mniejszego z³a.q
Przypisy:
1. Wanda Pó³tawska, Wp³yw postawy antykoncepcyjnej na ma³¿eñstwo, (w:) Specjalistyczne
aspekty problemu antykoncepcji, Rzym 1980.
2.Wszystkie cytaty z artyku³u dr Pó³tawskiej pochodz¹ z wspomnianego powy¿ej wydawnictwa.
3. Seksuologia, p. red. H. Giesego, PZWL 1976,
s. 101.

(Artyku³ ukaza³ siê po raz pierwszy
w Fundamentach Rodziny
nr 56/1995.)
Masz pytanie  napisz do nas:
Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu
ul. Spokojna 5
05502 Piaseczno 3
email: porady@lmm.pl
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HUMANAE VITAE
KS. W£ADYS£AW GASID£O

WIADECTWO
WIERNOCI
Dokoñczenie ze s. 1

Ojciec wiêty zosta³ postawiony
w bardzo trudnej sytuacji, odrzucaj¹c
werdykt komisji ekspertów, tym bardziej, ¿e podobne tezy g³oszono w wielu zachodnich orodkach teologicznych,
zw³aszcza w Niemczech (o. Bernard
Häring, Karl Rahner). Jakby tego by³o
ma³o, w 1966 roku, w diecezji monachijskiej, za czasów kard. Juliusza
Döpfnera wydano instrukcjê duszpastersk¹ zezwalaj¹c¹ dopuszczanie do Sakramentów w. tych wiernych, którzy stosuj¹ antykoncepcjê. Echa tamtych wydarzeñ dociera³y równie¿ do Polski.
Os³awiony artyku³ Karla Rahnera,
w
którym autor wyra¿a swój negatywny
stosunek do nauki zawartej w Humanae
vitae, opublikowa³ w 1969 r. miesiêcznik
Wiê. Krytykê zasad wy³o¿onych w
encyklice Humanae vitae próbowano
opieraæ na b³êdnych twierdzeniach, jakoby Sobór nie zajmowa³ siê problematyk¹
ma³¿eñsk¹ i rodzinn¹, zw³aszcza w odniesieniu do zasad moralnych w dziedzinie przekazywania ¿ycia ludzkiego. Dlatego encyklika jako dokument póniejszy
mia³a byæ rzekomo pomys³em Paw³a VI,
a zatem normy w niej zawarte niekoniecznie musz¹ byæ ca³kowicie obowi¹zuj¹ce.
Zarzuty te by³y chybione najpierw dlatego, ¿e Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym Gaudium
et spes Soboru Watykañskiego II w rozdziale pt. Poparcie nale¿ne godnoci ma³¿eñstwa i rodziny naucza o ma³¿eñskiej
p³odnoci i o uzgodnionej mi³oci ma³¿eñskiej z poszanowaniem ¿ycia ludzkiego (zob. KDK 5051). Pawe³ VI nawi¹za³ do nich i wyci¹gn¹³ praktyczne wnioski w postaci norm moralnych. B³êdne
oceny dokumentu papieskiego, a tak¿e
atmosfera sensacji, a mo¿e nawet w niektórych rodowiskach przera¿enie, jakie
towarzyszy³y og³oszeniu encykliki i wywo³ane sprzeciwy w odniesieniu do zasad etycznej regulacji poczêæ zawartych
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w dokumencie, mia³y swoje ród³o
przede wszystkim w przeniesieniu ca³ej
dyskusji na tak¹ p³aszczyznê, na której
nie mo¿na poszukiwaæ uzasadnienia
norm zawartych w Humanae vitae. W³aciw¹ p³aszczyzn¹ rozwa¿añ i drog¹ rozwi¹zywania zagadnieñ zawartych w encyklice jest eklezjologia ze swoimi ród³ami i w³aciw¹ metodologi¹. Encyklika nie mo¿e byæ owocem akademickiej
dysputy, nie jest te¿ wynikiem spekulacji filozoficznych czy nawet teologicznych. Jest dokumentem Urzêdu Nauczycielskiego Kocio³a. A zatem konieczna
jest znajomoæ nauki o wspólnocie Kocio³a  tylko sam Koció³ mo¿e mówiæ
o sobie. W³anie na Soborze stawiano
takie pytania: Kociele co mówisz sam
o sobie? Nie mo¿na Kocio³a oceniaæ
z punktu widzenia metody i wymagañ
stawianych rozprawom z dziedziny nauk
przyrodniczych. Papie¿ stan¹³ przed niezwykle trudnym wyzwaniem, co wiêcej
 pozosta³ sam, nie znajduj¹c oparcia
nawet w komisji, której celem by³a pomoc w powstawaniu dokumentu, poniewa¿ jej badania i ostateczne wnioski posz³y w niew³aciwym kierunku. Ale czy
rzeczywicie Papie¿ pozosta³ sam? Ojciec wiêty, G³owa Kocio³a i stró¿ depozytu wiary zaczerpn¹³ z niezm¹conego ród³a: zag³êbi³ siê w Koció³, siêgn¹³ po niezmienn¹ naukê Chrystusa
i w wietle Ducha wiêtego znalaz³ oparcie w realizacji swego zamierzenia.
Memorandum z Ulm
Obok wspomnianych róde³ i jasnych
wytycznych Soboru Watykañskiego II
wielk¹ pomoc¹ dla Paw³a VI okaza³y siê
memoria³y z³o¿one na jego rêce w latach 19671968. Wspomnê tu o dwóch.
Pierwszy, tzw. Memorandum z Ulm, zosta³ opracowany i przedstawiony Ojcu
wiêtemu przez lekarzy, uczestników
sympozjum medycznego w Ulm (RFN)
w 1967 r. Argumentacja uzasadniaj¹ca
normy etyczne zawarte w encyklice mia³a

wprawdzie charakter empiryczny, dlatego traktuj¹c o zasadach przekazywania
¿ycia ludzkiego nie odwo³ywa³a siê do
nauki objawionej. Niemniej jednak wyniki badañ przedstawione w tym Memorandum mia³y wielkie znaczenie, zw³aszcza w konfrontacji z werdyktem papieskiej komisji ekspertów. Przede wszystkim ujawniono, ¿e niektóre rodki
uznawane za antykoncepcyjne maj¹ dzia³anie wczesnoporonne i ¿e z punktu widzenia biologii i medycyny s¹ nie do
przyjêcia równie¿ rodki antykoncepcyjne. Memorandum z Ulm dla Paw³a VI
mia³o wielkie znaczenie jako g³os uczonych reprezentuj¹cych nauki dowiadczalne. Dokument urós³ jeszcze do wiêkszej rangi kiedy pod nim znalaz³y siê
równie¿ nazwiska powszechnie znanych
uczonych takich jak J. Rötzer (twórca
naturalnej metody regulacji poczêæ),
prof. E. Blechschmidt z Getyngi (twórca anatomii czynnociowej okresu embrionalnego cz³owieka) oraz prof. J. Lejeune z Pary¿a (s³ynny genetyk, póniejszy Przewodnicz¹cy Papieskiej Akademii ¯ycia).
Memoria³ Krakowski
Drugim niezwykle wa¿nym ród³em,
które sta³o siê zapleczem dla encykliki
by³ opracowany w Krakowie memoria³
dostarczony Ojcu wiêtemu przez kard.
Karola Wojty³ê. Prace nad Memoria³em
Krakowskim trwa³y dwa lata (1966
1968). Nosi on tytu³: Podstawy nauki
Kocio³a dotycz¹cej zasad ¿ycia ma³¿eñskiego. Powsta³ z inicjatywy i przy
wspó³udziale ówczesnego Metropolity
Krakowskiego w tamtejszym rodowisku teologicznym. Wraz z kardyna³em.
Karolem Wojty³¹ w opracowaniu tego
dokumentu brali udzia³: póniejszy biskup  ks. Stanis³aw Smoleñski, ks. Juliusz Turowicz, ks. Jerzy Bajda, ks. Tadeusz lipko i o. Karol Meissner. Dokument zosta³ napisany w jêzyku francuskim. Sk³ada siê z piêciu zasadniczych
czêci. W pierwszej przedstawiono ró¿ne punkty widzenia w odniesieniu do
moralnych zasad ¿ycia ma³¿eñskiego,
wykazano niezmiennoæ nauki Kocio³a
i jej nieomylnoæ, tak¿e wtedy kiedy nie
jest uroczystym wyjanianiem nauki
objawionej. Ponadto poddano gruntownej analizie pojêcie prawa naturalnego,
antropologii chrzecijañskiej na których
fundamencie kszta³tuj¹ siê zasady mo-

Encyklika
Papie¿a Paw³a VI
HUMANAE VITAE

O zasadach moralnych w dziedzinie
przekazywania ¿ycia ludzkiego

Humanae vitae

Spis treci
Przekazywanie ¿ycia, s. 13
I. Nowe aspekty problemu i kompetencje Nauczycielskiego Urzêdu Kocio³a
 Nowe aspekty problemu, s. 13
 Kompetencje Nauczycielskiego Urzêdu Kocio³a, s. 13
 Specjalne studia, s. 13
 Odpowied Nauczycielskiego Urzêdu Kocio³a, s. 13
II. Zasady doktrynalne
 Integralna wizja cz³owieka, s. 14
 Mi³oæ ma³¿eñska, s. 14
 Odpowiedzialne rodzicielstwo, s. 14
 Wewnêtrzny ³ad stosunku ma³¿eñskiego, s. 15
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Do czcigodnych Bregi Patriarchów, Arcybiskupów, Biskupów oraz innych Ordynariuszów zachowuj¹cych pokój i wspólnotê ze Stolic¹ Apostolsk¹, do Duchowieñstwa i Wiernych
wiata katolickiego, jak równie¿ do wszystkich ludzi dobrej
woli. Czcigodni Bracia i drodzy Synowie! Pozdrowienie i Apostolskie B³ogos³awieñstwo.
PRZEKAZYWANIE ¯YCIA
1. Bardzo donios³y obowi¹zek przekazywania ¿ycia ludzkiego, dziêki któremu ma³¿onkowie staj¹ siê wolnymi i odpowiedzialnymi wspó³pracownikami BogaStwórcy, nape³nia ich
zawsze wielk¹ radoci¹, z któr¹ jednak id¹ niekiedy w parze
niema³e trudnoci i k³opoty. Je¿eli w ka¿dej epoce pe³nienie
tego obowi¹zku stawia³o przed sumieniem ma³¿onków trudne problemy, to wspó³czesny rozwój spo³eczeñstwa ludzkiego spowodowa³ takie przemiany, ¿e powsta³y nowe zagadnienia, których Kocio³owi nie wolno pomijaæ milczeniem,
poniewa¿ odnosz¹ siê one do spraw tak cile zwi¹zanych
z ¿yciem i szczêciem ludzi.
I. NOWE ASPEKTY PROBLEMU I KOMPETENCJE
NAUCZYCIELSKIEGO URZÊDU KOCIO£A
2. Dokonane przemiany s¹ rzeczywicie i donios³e i ró¿norodne. Chodzi tu przede wszystkim o szybki przyrost naturalny Wielu ludzi wyra¿a obawê, a¿eby ludnoæ wiata nie powiêksza³a siê szybciej, ani¿eli. pozwalaj¹ na to pozostaj¹ce do
dyspozycji zasoby, i ¿eby z tego powodu nie zwiêkszy³y siê
trudnoci wielu rodzin i narodów, bêd¹cych na drodze rozwoju. Na skutek tego w³adze pañstwowe ³atwo mog¹ byæ nara¿one na pokusê, aby zagra¿aj¹ce niebezpieczeñstwo za¿egnaæ
nawet przy pomocy radykalnych. rodków. Ponadto nie tylko
warunki pracy i mieszkania, ale tak¿e wzrastaj¹ce wymagania
w dziedzinie zarówno gospodarczej, jak te¿ w dziedzinie wychowania i kszta³cenia m³odzie¿y stwarzaj¹ takie sytuacje ¿yciowe, w których zaradzenie potrzebom wiêkszej iloci dzieci
okazuje siê dzi czêsto rzecz¹ uci¹¿liw¹. Daj¹ siê równie¿ zauwa¿yæ pewne zmiany nie tylko w ocenie samej osoby kobiety i jej zadañ w spo³eczeñstwie, ale tak¿e w ocenie wartoci
mi³oci ma³¿eñskiej oraz znaczenia stosunków ma³¿eñskich
dla tej mi³oci. Nale¿y wreszcie zwróciæ szczególn¹ uwagê na
to, ¿e cz³owiek dokona³ tak zdumiewaj¹cego postêpu w opanowaniu i racjonalnym wykorzystaniu si³ przyrody, ¿e usi³uje
rozszerzyæ to panowanie na ca³e swoje ¿ycie, a wiêc na swój
organizm, na swe duchowe uzdolnienia, na ¿ycie spo³eczne,
wreszcie na same prawa rz¹dz¹ce przekazywaniem ¿ycia.
3. W tym stanie rzeczy narzucaj¹ siê nowe pytania: czy bior¹c pod uwagê zarówno warunki wspó³czesnego ¿ycia, jak
i znaczenie stosunków ma³¿eñskich dla harmonii i wzajemnej
wiernoci miêdzy ma³¿onkami nie nale¿a³oby poddaæ rewizji
obowi¹zuj¹cych dot¹d zasad moralnych, szczególnie je¿eli siê
zwa¿y, ¿e mo¿na je zachowaæ tylko za cenê wielkich, niekiedy
heroicznych powiêceñ. Ponadto, czy stosuj¹c w tej kwestii
tzw. zasadê ca³ociowoci, nie nale¿a³oby s¹dziæ, ¿e d¹¿enie
do mniejszej p³odnoci, ale za to bardziej racjonalnej, mo¿e z
aktów fizycznie obezp³odnionych uczyniæ etycznie dozwolone i m¹dre ograniczanie urodzeñ?
Innymi s³owy, czy nie wolno mniemaæ, ¿e prokreacja jako
cel odnosi siê raczej do ca³oci ¿ycia ma³¿eñskiego, ni¿ do

jego poszczególnych aktów? Prócz tego stawia siê pytanie,
czy ze wzglêdu na wiêksze poczucie odpowiedzialnoci, jakim
siê odznaczaj¹ wspó³czeni ludzie, nie nadszed³ ju¿ czas, aby
zadanie przekazywania ¿ycia powierzyæ raczej ich rozumowi i
woli, ani¿eli okrelonym procesom ich organizmów?
KOMPETENCJE NAUCZYCIELSKIEGO
URZÊDU KOCIO£A
4. Niew¹tpliwie tego rodzaju zagadnienia wymaga³y od Nauczycielskiego Urzêdu Kocio³a nowego i pog³êbionego rozwa¿ania zasad moralnej nauki o ma³¿eñstwie, opartej na prawie naturalnym, nawietlonym i ubogaconym przez Objawienie Bo¿e.
Zapewne nikt z wiernych nie zamierza przeczyæ, ¿e w kompetencjach Nauczycielskiego Urzêdu Kocio³a le¿y interpretowanie naturalnego prawa moralnego. Nie ulega bowiem w¹tpliwoci, ¿e  jak to wielokrotnie owiadczali Nasi Poprzednicy (1)  Jezus Chrystus, czyni¹c Piotra i Aposto³ów uczestnikami swojej boskiej w³adzy i posy³aj¹c ich, aby nauczali
wszystkie narody Jego przykazañ (2), ustanowi³ ich zarazem
autentycznymi stra¿nikami i t³umaczami ca³ego prawa moralnego, a wiêc nie tylko ewangelicznego, ale tak¿e naturalnego.
Prawo bowiem naturalne jest równie¿ wyrazem woli Bo¿ej
i jego wierne przestrzeganie jest ludziom konieczne do zbawienia (3). Koció³ wype³niaj¹c to zadanie w ka¿dej epoce,
szczególnie za czêsto w nowszych czasach, wydawa³ odpowiednie dokumenty, omawiaj¹ce zarówno naturê ma³¿eñstwa,
jak te¿ nale¿yte korzystanie z praw ma³¿eñskich oraz obowi¹zki ma³¿onków (4).
SPECJALNE STUDIA
5. wiadomoæ tego w³anie obowi¹zku kaza³a Nam zatwierdziæ i poszerzyæ Komisjê powo³an¹ w marcu 1963 r. przez
Naszego Poprzednika, p. Jana XXIII. Poza licznymi specjalistami z ró¿nych dyscyplin, dotycz¹cych tego przedmiotu, posiada³a ona w swym gronie równie¿ pary ma³¿eñskie. Komisja ta mia³a na celu nie tylko gromadzenie opinii i postulatów
na temat nowych zagadnieñ tycz¹cych ¿ycia ma³¿eñskiego,
a szczególnie etycznej regulacji poczêæ, ale ponadto dostarczenie odpowiednich informacji, aby Nauczycielski Urz¹d Kocio³a móg³ udzieliæ w³aciwej odpowiedzi na oczekiwania,
jakie w tej sprawie ¿ywili zarówno wierni, jak i inni ludzie na
ca³ym wiecie (5). Prace tych ekspertów, uzupe³nione przez
opinie i rady, jakich  ju¿ to spontanicznie, ju¿ to na Nasz¹
probê  dostarczyli Nam licznie Nasi Bracia w episkopacie,
umo¿liwi³y Nam lepsze rozeznanie wszystkich aspektów tej
z³o¿onej kwestii. Im te¿ wszystkim wyra¿amy za to Nasz¹
¿yw¹ wdziêcznoæ.
ODPOWIED NAUCZYCIELSKIEGO
URZÊDU KOCIO£A
6. Jednak¿e wnioski, do których dosz³a Komisja, nie mog³y
byæ uznane przez Nas za pewne i definitywne, ani te¿ nie mog³y
zwolniæ Nas z osobistego obowi¹zku rozwa¿enia tego donios³ego problemu. Sta³o siê tak miêdzy innymi z tego równie¿
powodu, ¿e w ³onie Komisji nie osi¹gniêto pe³nej zgody co do
proponowanych zasad moralnych; szczególnie, za dlatego,
¿e przed³o¿ono pewne rodki i metody rozwi¹zania zagadnie-
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nia, niezgodne z moraln¹ nauk¹ o ma³¿eñstwie, g³oszon¹ z niezmienn¹ stanowczoci¹ przez Nauczycielski Urz¹d Kocio³a.
Dlatego to, po dok³adnym przestudiowaniu przed³o¿onej Nam
dokumentacji, po bardzo starannym przemyleniu i rozwa¿eniu
zagadnienia, po gor¹cych modlitwach zanoszonych do Boga,
moc¹ powierzonego nam przez Chrystusa mandatu, uwa¿amy
obecnie za stosowne daæ odpowied na te wa¿ne pytania.
INTEGRALNA WIZJA CZ£OWIEKA
7. Problem przekazywania ¿ycia, podobnie jak ka¿dy inny
problem dotycz¹cy ¿ycia ludzkiego, powinien byæ tak rozpatrywany, aby  poza aspektami cz¹stkowymi, nale¿¹cymi do
porz¹dku biologicznego, psychologicznego, demograficznego
czy socjologicznego  uwzglêdni³ ca³ego cz³owieka i ca³e jego
powo³anie, obejmuj¹ce nie tylko porz¹dek naturalny i doczesny, ale równie¿ nadprzyrodzony i wieczny. Z uwagi na to, ¿e
wielu obroñców sztucznych metod ograniczania liczby potomstwa odwo³uje siê do wymogów mi³oci ma³¿eñskiej, czy te¿
odpowiedzialnego rodzicielstwa, konieczn¹ jest rzecz¹ jasno
okreliæ i nawietliæ te dwa zasadnicze elementy ¿ycia ma³¿eñskiego.
Zamierzamy to uczyniæ, przypominaj¹c zw³aszcza niedawny, wysoce kompetentny wyk³ad na ten temat II Soboru Watykañskiego w Konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes.
MI£OÆ MA£¯EÑSKA
8. Mi³oæ ma³¿eñska najlepiej objawia nam sw¹ prawdziw¹
naturê i godnoæ dopiero wtedy, gdy rozwa¿ymy, ¿e pocz¹tek
swój czerpie ona  jakby z najwy¿szego ród³a  z Boga, który jest Mi³oci¹ (6) i Ojcem, od którego bierze swe imiê wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi (7).
Ma³¿eñstwo bowiem nie jest wynikiem jakiego przypadku
lub owocem ewolucji lepych si³ przyrody: BógStwórca ustanowi³ je m¹drze i opatrznociowo w tym celu, aby urzeczywistniaæ w ludziach swój plan mi³oci. Dlatego ma³¿onkowie
poprzez wzajemne oddanie siê sobie, im tylko w³aciwe
i wy³¹czne, d¹¿¹ do takiej wspólnoty osób, aby doskonal¹c siê
w niej wzajemnie, wspó³pracowaæ równoczenie z Bogiem w
wydawaniu na wiat i wychowywaniu nowych ludzi. Dla
ochrzczonych za ma³¿eñstwo nabiera godnoci sakramentalnego znaku ³aski, poniewa¿ wyra¿a zwi¹zek Chrystusa z Kocio³em.
JEJ CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
9. Gdy siê te sprawy widzi we w³aciwym wietle, staj¹ siê
oczywiste charakterystyczne cechy i wymogi mi³oci ma³¿eñskiej. Ich w³aciwe zrozumienie jest rzecz¹ najwy¿szej wagi.
Jest to przede wszystkim mi³oæ na wskro 1udzka, a wiêc
zarazem zmys³owa i duchowa. Tote¿ nie chodzi tu tylko o
zwyk³y impuls popêdu lub uczuæ, ale tak¿e, a nawet przede
wszystkim, o akt wolnej woli, zmierzaj¹cy do tego, aby mi³oæ ta w radociach i trudach codziennego ¿ycia nie tylko
trwa³a, lecz jeszcze wzrasta³a, tak a¿eby ma³¿onkowie stawali
siê niejako jednym sercem i jedn¹ dusz¹ i razem osi¹gali sw¹
ludzk¹ doskona³oæ. Chodzi nastêpnie o mi³oæ pe³n¹, to znaczy o tê szczególn¹ formê przyjani, poprzez któr¹ ma³¿onkowie wielkodusznie dziel¹ miêdzy sob¹ wszystko, bez niesprawiedliwych wyj¹tków i egoistycznych rachub. Kto prawdzi-
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wie kocha swego wspó³ma³¿onka, nie kocha go tylko ze wzglêdu na to, co od niego otrzymuje, ale dla niego samego, szczêliwy, ¿e mo¿e go wzbogaciæ darem z samego siebie. Prócz
tego mi³oæ ma³¿eñska jest wierna i wy³¹czna a¿ do koñca
¿ycia; to znaczy jest taka, jak j¹ rozumieli ma³¿onkowie w tym
dniu, w którym wolni i w pe³ni wiadomi, wi¹zali siê wêz³em
ma³¿eñskim. Choæby ta wiernoæ ma³¿eñska napotyka³a niekiedy na trudnoci, to jednak nikomu nie wolno uwa¿aæ jej za
niemo¿liw¹: wrêcz przeciwnie, jest zawsze szlachetna i pe³na
zas³ug. Przyk³ady tak licznych w ci¹gu wieków ma³¿onków
dowodz¹ nie tylko tego, ¿e wiernoæ jest zgodna z natur¹
ma³¿eñstwa, lecz ponadto, ¿e stanowi ona niejako ród³o, z
którego p³ynie g³êbokie i trwa³e szczêcie. Jest to wreszcie
mi³oæ p³odna, która nie wyczerpuje siê we wspólnocie ma³¿onków, ale zmierza równie¿ ku swemu przed³u¿eniu i wzbudzeniu nowego ¿ycia. Ma³¿eñstwo i mi³oæ ma³¿eñska z natury swej skierowane s¹ ku p³odzeniu i wychowywaniu potomstwa. Dzieci s¹ te¿ najcenniejszym darem ma³¿eñstwa
i samym rodzicom przynosz¹ najwiêcej dobra (8).
ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO
10. Z tych to powodów mi³oæ ma³¿onków domaga siê od
nich, aby poznali nale¿ycie swoje zadanie w dziedzinie odpowiedzialnego rodzicielstwa. Poniewa¿ dzi s³usznie k³adzie siê
na nie tak wielki nacisk, dlatego musi ono byæ nale¿ycie rozumiane. Rozpatrzyæ je przeto nale¿y pod ró¿nymi, cile z sob¹
powi¹zanymi i s³usznymi aspektami.
Bior¹c najpierw pod uwagê procesy biologiczne, odpowiedzialne rodzicielstwo oznacza znajomoæ i poszanowanie w³aciwych im funkcji; rozum cz³owieka bowiem odkrywa w
zdolnoci dawania ¿ycia prawa biologiczne, które s¹ czêci¹
osoby ludzkiej (9).
Nastêpnie, gdy chodzi o wrodzone popêdy i namiêtnoci, to
odpowiedzialne rodzicielstwo oznacza koniecznoæ opanowania ich przez rozum i wolê. Je¿eli za z kolei uwzglêdnimy
warunki fizyczne, ekonomiczne, psychologiczne i spo³eczne,
nale¿y uznaæ, ¿e ci ma³¿onkowie realizuj¹. odpowiedzialne rodzicielstwo, którzy kieruj¹ siê roztropnym namys³em i wielkodusznoci¹, decyduj¹ siê na przyjêcie liczniejszego potomstwa, albo te¿, dla wa¿nych przyczyn i przy poszanowaniu
nakazów moralnych, postanawiaj¹ okresowo lub nawet na czas
nieograniczony unikaæ dalszego dziecka. Co wiêcej, odpowiedzialne rodzicielstwo, o którym teraz mówimy, w szczególniejszy sposób wi¹¿e siê z inn¹, i to bardzo g³êbok¹ ide¹ nale¿¹c¹ do obiektywnego porz¹dku moralnego, ustanowionego
przez Boga, którego to porz¹dku prawdziwym t³umaczem jest
prawe sumienie. Dlatego do zadañ odpowiedzialnego rodzicielstwa nale¿y, aby ma³¿onkowie uznali swe obowi¹zki wobec Boga, wobec siebie samych, rodziny i spo³eczeñstwa, przy
nale¿ytym zachowaniu porz¹dku rzeczy i hierarchii wartoci.
Konsekwentnie, w pe³nieniu obowi¹zku przekazywania ¿ycia nie mog¹ oni postêpowaæ dowolnie tak, jak gdyby wolno
im by³o na w³asn¹ rêkê i w sposób niezale¿ny okrelaæ poprawne moralnie metody postêpowania; przeciwnie, s¹ oni
zobowi¹zani dostosowaæ swoje postêpowanie do planu Boga
Stwórcy, wyra¿onego z jednej strony w samej naturze ma³¿eñstwa oraz w jego aktach, a z drugiej  okrelonego w sta³ym nauczaniu Kocio³a (10).
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WEWNÊTRZNY £AD STOSUNKU MA£¯EÑSKIEGO
11. Stosunki, przez które ma³¿onkowie jednocz¹ siê w sposób intymny i czysty i przez które przekazuje siê ¿ycie ludzkie, s¹  jak to przypomnia³ niedawno Sobór  uczciwe
i godne(11). Nie przestaj¹ byæ moralnie poprawne, nawet gdyby przewidywano, ¿e z przyczyn zupe³nie niezale¿nych od
woli ma³¿onków bêd¹ niep³odne, poniewa¿ nie trac¹ swojego
przeznaczenia do wyra¿ania i umacniania zespolenia ma³¿onków. Wiadomo zreszt¹ z dowiadczenia, ¿e nie ka¿de zbli¿enie
ma³¿eñskie prowadzi do zapocz¹tkowania nowego ¿ycia. Bóg
bowiem tak m¹drze ustali³ naturalne prawa p³odnoci i jej
okresy, ¿e ju¿ same przez siê wprowadzaj¹ one przerwy pomiêdzy kolejnymi poczêciami. Jednak¿e Koció³ wzywaj¹c ludzi
do przestrzegania nakazów prawa naturalnego, które objania
swoj¹ niezmienn¹ doktryn¹, naucza, ¿e konieczn¹ jest rzecz¹,
aby ka¿dy akt ma³¿eñski zachowa³ swoje wewnêtrzne przeznaczenie do przekazywania ¿ycia ludzkiego (12).
NIEROZERWALNOÆ PODWÓJNEJ FUNKCJI
ZNAKU W ZBLI¯ENIU MA£¯EÑSKIM
12. Nauka ta, wielokrotnie przez Nauczycielski Urz¹d Kocio³a podana wiernym, ma swoj¹ podstawê w ustanowionym przez Boga nierozerwalnym zwi¹zku  którego cz³owiekowi nie wolno samowolnie zrywaæ  miêdzy dwojakim znaczeniem tkwi¹cym w stosunku ma³¿eñskim: miêdzy oznaczaniem jednoci i oznaczaniem rodzicielstwa. Albowiem stosunek
ma³¿eñski z najg³êbszej swojej istoty, ³¹cz¹c najcilejsz¹ wiêzi¹ mê¿a i ¿onê, jednoczenie czyni ich zdolnymi do zrodzenia
nowego ¿ycia, zgodnie z prawami zawartymi w samej naturze mê¿czyzny i kobiety. Je¿eli zatem zostan¹ zachowane te
dwa istotne elementy stosunku ma³¿eñskiego, a wiêc oznaczanie jednoci i rodzicielstwa, to wtedy zatrzymuje on w pe³ni swoje znaczenie wzajemnej i prawdziwej mi³oci oraz swoje odniesienie do bardzo wznios³ego zadania, do którego cz³owiek zostaje powo³any  a mianowicie do rodzicielstwa.
S¹dzimy, ¿e ludzie naszej epoki s¹ szczególnie przygotowani do zrozumienia, jak bardzo ta nauka jest zgodna z ludzkim
rozumem.
WIERNOÆ WOBEC PLANU BO¯EGO
13. S³usznie zwraca siê uwagê na to, ¿e wspó³¿ycie p³ciowe narzucone wspó³ma³¿onkowi bez liczenia siê z jego stanem oraz z jego uzasadnionymi ¿yczeniami, nie jest prawdziwym aktem mi³oci i dlatego sprzeciwia siê temu, czego s³usznie domaga siê ³ad moralny we wzajemnej wiêzi miêdzy ma³¿onkami. Podobnie, je¿eli siê sprawê dobrze rozwa¿y, trzeba
przyznaæ, ¿e taki akt wzajemnej mi³oci dokonany z uszczerbkiem dla zdolnoci przekazywania ¿ycia  któr¹ BógStwórca
wszechrzeczy zwi¹za³ z tym aktem specjalnymi prawami 
pozostaje w sprzecznoci zarówno z planem Bo¿ym wed³ug
którego ma³¿eñstwo zosta³o ustanowione, jak i z Wol¹ Pierwszego Twórcy ludzkiego ¿ycia. Je¿eli wiêc kto korzysta
z daru Bo¿ego pozbawiaj¹c go, choæby tylko czêciowo, w³aciwego mu znaczenia i celowoci, dzia³a wbrew naturze tak
mê¿czyzny, jak i kobiety, a tak¿e wbrew g³êbokiemu ich zespoleniu. I w³anie dlatego sprzeciwia siê te¿ planowi Boga
i Jego wiêtej woli. Kto natomiast korzysta z daru mi³oci
ma³¿eñskiej z poszanowaniem praw przekazywania ¿ycia, ten

uznaje, ¿e nie jest panem róde³ ¿ycia, ale raczej s³ug¹ planu
ustalonego przez Stwórcê. Jak bowiem cz³owiek, ogólnie bior¹c, nie posiada nieograniczonej w³adzy nad swoim cia³em,
tak równie¿  i to w zgo³a szczególniejszy sposób  nie ma on
jej nad zdolnoci¹ rozrodcz¹, poniewa¿ z natury swojej odnosi
siê ona do przekazywania ¿ycia ludzkiego, którego pocz¹tkiem jest sam Bóg. ¯ycie ludzkie  jak to przypomnia³ Nasz
Poprzednik, p. Jan XXIII  winni wszyscy uwa¿aæ za rzecz
wiêt¹, poniewa¿ od samego pocz¹tku zak³ada ono dzia³anie
BogaStwórcy (13).
NIEDOPUSZCZALNE SPOSOBY OGRANICZANIA
ILOCI POTOMSTWA
14. W oparciu o te podstawowe zasady ludzkiej i chrzecijañskiej nauki o ma³¿eñstwie czujemy siê w obowi¹zku raz
jeszcze owiadczyæ, ¿e nale¿y bezwarunkowo odrzuciæ  jako
moralnie niedopuszczalny sposób ograniczania iloci potomstwa  bezporednie naruszanie rozpoczêtego ju¿ procesu ¿ycia, a zw³aszcza bezporednie przerywanie ci¹¿y, choæby dokonywane ze wzglêdów leczniczych (14).
Podobnie  jak to ju¿ Nauczycielski Urz¹d Kocio³a wielokrotnie owiadczy³  odrzuciæ nale¿y bezporednie obezp³odnienie *, czy to sta³e, czy czasowe, zarówno mê¿czyzny, jak
i kobiety (15).
Odrzuciæ równie¿ nale¿y wszelkie dzia³anie, które  b¹d to
w przewidywaniu zbli¿enia ma³¿eñskiego, b¹d podczas jego
spe³niania, czy w rozwoju jego naturalnych skutków  mia³oby za cel uniemo¿liwienie poczêcia lub prowadzi³oby do tego
(16). Nie mo¿na te¿ dla usprawiedliwienia stosunków ma³¿eñskich z rozmys³em pozbawionych p³odnoci odwo³ywaæ
siê do nastêpuj¹cych, rzekomo przekonywaj¹cych racji: ¿e
mianowicie z dwojga z³ego nale¿y wybieraæ to, które wydaje
siê mniejsze; albo ¿e takie stosunki p³ciowe tworz¹ pewn¹
ca³oæ ze stosunkami p³odnymi, które je poprzedzi³y lub po
nich nast¹pi¹, tak ¿e przejmuj¹ od nich tê sam¹ wartoæ moraln¹. W rzeczywistoci bowiem chocia¿ wolno niekiedy tolerowaæ mniejsze z³o moralne dla unikniêcia jakiego z³a wiêkszego lub dla osi¹gniêcia wiêkszego dobra (17), to jednak nigdy nie wolno, nawet dla najpowa¿niejszych przyczyn, czyniæ
z³a, aby wynik³o z niego dobro (18). Innymi s³owy, nie wolno
wzi¹æ za przedmiot aktu woli tego, co ze swej istoty narusza
³ad moralny  a co tym samym nale¿y uznaæ za niegodne
cz³owieka  nawet w wypadku, jeli zostaje to dokonane
w zamiarze zachowania lub pomno¿enia dóbr poszczególnych
ludzi, rodzin czy spo³eczeñstwa. B³¹dzi³by zatem ca³kowicie
ten, kto by mniema³, ¿e p³odne stosunki p³ciowe ca³ego ¿ycia
ma³¿eñskiego mog¹ usprawiedliwiæ stosunek ma³¿eñski z rozmys³u obezp³odniony i dlatego z istoty swej moralnie z³y.
MORALNA DOPUSZCZALNOÆ STOSOWANIA
RODKÓW LECZNICZYCH
15. Koció³ natomiast uwa¿a za moralnie dopuszczalne stosowanie rodków leczniczych, niezbêdnych do leczenia chorób, choæby wynikaæ st¹d mia³a przeszkoda, nawet przewidywana, dla prokreacji, byleby ta przeszkoda nie by³a z jakich
motywów bezporednio zamierzona (19).
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MORALNA DOPUSZCZALNOÆ KORZYSTANIA
Z OKRESÓW NIEP£ODNOCI
16. Temu nauczaniu Kocio³a na temat moralnego postêpowania w ¿yciu ma³¿eñskim przeciwstawiaj¹ dzi niektórzy 
jak to ju¿ wy¿ej zaznaczylimy (w p. 3)  twierdzenie, i¿ rozum ludzki ma prawo i zadanie opanowywaæ si³y, jakich mu
dostarcza nierozumna natura, i skierowywaæ je ku celom odpowiadaj¹cym dobru cz³owieka. St¹d niektórzy stawiaj¹ pytanie, czy w danym wypadku, z uwagi na tyle ró¿nych okolicznoci, nie jest rzecz¹ zgodn¹ z rozumem sztuczna kontrola
urodzeñ, je¿eli osi¹ga siê przez ni¹ wiêkszy spokój i zgodê
rodzinn¹ oraz stwarza lepsze warunki do wychowania dzieci
ju¿ urodzonych. W odpowiedzi na to pytanie trzeba stwierdziæ z ca³¹ jasnoci¹: Koció³ nie da siê nikomu przecign¹æ w
chwaleniu i zalecaniu korzystania z rozumu w dzia³aniu, co
cz³owieka jako rozumne stworzenie tak cile zespala z jego
Stwórc¹. Stwierdza wszak¿e jednoczenie, ¿e winno siê to
dokonywaæ z poszanowaniem ustalonego przez Boga porz¹dku. Jeli wiêc istniej¹ s³uszne powody do wprowadzenia przerwy miêdzy kolejnymi urodzeniami dzieci, wynikaj¹ce b¹d z
warunków fizycznych czy psychicznych ma³¿onków, b¹d z
okolicznoci zewnêtrznych, Koció³ naucza, ¿e wolno wówczas ma³¿onkom uwzglêdniaæ naturaln¹ okolicznoæ w³aciw¹ funkcjom rozrodczym i podejmowaæ stosunki ma³¿eñskie
tylko w okresach niep³odnoci, reguluj¹c w ten sposób iloæ
poczêæ, bez ³amania zasad moralnych, które dopiero co wy³o¿ylimy (20). Koció³ jest zgodny z samym sob¹ i ze swoj¹
nauk¹ zarówno wtedy, gdy uznaje za dozwolone uwzglêdnianie przez ma³¿onków okresów niep³odnoci, jak i wtedy, gdy
potêpia, jako zawsze zabronione, stosowanie rodków bezporednio zapobiegaj¹cych poczêciu, choæby nawet ten ostatni
sposób postêpowania usprawiedliwiono racjami, które mog³yby siê wydawaæ uczciwe i powa¿ne. W rzeczywistoci
miêdzy tymi dwoma sposobami postêpowania zachodzi istotna ró¿nica. W pierwszym wypadku ma³¿onkowie w sposób
prawid³owy korzystaj¹ z pewnej w³aciwoci danej im przez
naturê. W drugim za stawiaj¹ oni przeszkodê naturalnemu
przebiegowi procesów zwi¹zanych z przekazywaniem ¿ycia.
Jest prawd¹, ¿e w obydwu wypadkach ma³¿onkowie przy
obopólnej i wyranej zgodzie chc¹ dla s³usznych powodów
unikn¹æ przekazywania ¿ycia i chc¹ mieæ pewnoæ, ¿e dziecko
nie zostanie poczête. Jednak¿e trzeba równoczenie przyznaæ,
¿e tylko w pierwszym wypadku ma³¿onkowie umiej¹ zrezygnowaæ ze wspó³¿ycia w okresach p³odnoci (ilekroæ ze s³usznych powodów przekazywanie ¿ycia nie jest po¿¹dane); podejmuj¹ za wspó³¿ycie ma³¿eñskie w okresach niep³odnoci
po to, aby wiadczyæ sobie wzajemn¹ mi³oæ i dochowaæ przyrzeczonej wzajemnej wiernoci. Postêpuj¹c w ten sposób daj¹
oni wiadectwo prawdziwej i w pe³ni uczciwej mi³oci.
POWA¯NE NASTÊPSTWA
SZTUCZNEJ KONTROLI URODZEÑ
17. Uczciwi ludzie mog¹ nabraæ jeszcze mocniejszego przekonania o tym, jak bardzo uzasadniona jest nauka, któr¹ Koció³ w tej dziedzinie g³osi, jeli zwróc¹ uwagê na nastêpstwa,
do jakich prowadzi przyjêcie rodków i metod sztucznego
ograniczania urodzeñ. Niech uprzytomni¹ sobie przede wszystkim, jak bardzo tego rodzaju postêpowanie otwiera szerok¹
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i ³atw¹ drogê zarówno niewiernoci ma³¿eñskiej, jak i ogólnemu upadkowi obyczajów. Nie trzeba te¿ d³ugiego dowiadczenia, by zdaæ sobie sprawê ze s³aboci ludzkiej i zrozumieæ,
¿e ludzi  zw³aszcza m³odych, tak bardzo podatnych na wp³ywy
namiêtnoci  potrzeba raczej pobudzaæ do zachowania prawa moralnego, a przeto wprost niegodziwoci¹ jest u³atwiaæ
im samo naruszanie tego prawa. Nale¿y równie¿ obawiaæ siê
i tego, ¿e mê¿czyni, przyzwyczaiwszy siê do stosowania praktyk antykoncepcyjnych, zatrac¹ szacunek dla kobiet i lekcewa¿¹c ich psychofizyczn¹ równowagê, sprowadz¹ je do roli
narzêdzia, s³u¿¹cego zaspokajaniu swojej egoistycznej ¿¹dzy,
a w konsekwencji przestan¹ uwa¿aæ je za godne szacunku
i mi³oci towarzyszki ¿ycia. Trzeba wreszcie pilnie rozwa¿yæ
i to, jak bardzo niebezpieczne mo¿liwoci przyzna³oby siê
w ten sposób kierownikom pañstw, nie troszcz¹cym siê o
prawa moralne. Któ¿ móg³by wtedy obwiniæ w³adzê pañstwow¹ o stosowanie w skali ca³ego spo³eczeñstwa takich rozwi¹zañ, które przyznano by ma³¿onkom, jako godziwe w rozwi¹zywaniu problemów wystêpuj¹cych w poszczególnych rodzinach? Któ¿ zabroni³by rz¹dcom pañstw propagowaæ metody antykoncepcyjne, jeli uznaliby je za skuteczniejsze; co
wiêcej, nawet nakazywaæ ich stosowanie cz³onkom spo³eczeñstwa, ilekroæ uwa¿aliby to za konieczne? W ten sposób dosz³oby do tego, ¿e ludzie pragn¹cy unikn¹æ trudnoci zwi¹zanych z przestrzeganiem prawa Bo¿ego w ¿yciu indywidualnym, rodzinnym czy spo³ecznym pozwoliliby w³adzy pañstwowej ingerowaæ w najbardziej osobiste i intymne sprawy
ma³¿onków. Je¿eli wiêc obowi¹zku przekazywania ¿ycia nie
chce siê pozostawiæ samowoli ludzkiej, trzeba koniecznie uznaæ
pewne nieprzekraczalne granice w³adzy cz³owieka nad w³asnym cia³em i jego naturalnymi funkcjami; granice, których
nikt nie ma prawa przekraczaæ: ani osoba prywatna, ani w³adza publiczna. Granice te zosta³y ustanowione w³anie ze
wzglêdu na szacunek nale¿ny ludzkiemu cia³u oraz jego naturalnym funkcjom, stosownie do zasad wy¿ej przypomnianych
i zgodnie z nale¿ytym rozumieniem tzw. zasady ca³ociowej,
któr¹ wy³o¿y³ Nasz Poprzednik Pius XII (21).
KOCIÓ£ OBROÑC¥
AUTENTYCZNYCH WARTOCI LUDZKICH
18. Z góry da siê przewidzieæ, ¿e nie wszyscy chyba ³atwo
przyjm¹ podan¹ naukê, skoro ju¿ podnios³o siê tyle g³osów,
które korzystaj¹c z pomocy nowoczesnych rodków propagandy, sprzeciwiaj¹ siê nauce Kocio³a. Koció³ wszak¿e nie
dziwi siê temu, ¿e podobnie jak Boski jego Za³o¿yciel, postawiony jest na znak, któremu sprzeciwiaæ siê bêd¹ (22). Nie
zaniedba z tego powodu bynajmniej na³o¿onego mu obowi¹zku g³oszenia z pokor¹ i stanowczoci¹ ca³ego prawa moralnego, tak naturalnego, jak ewangelicznego.
Poniewa¿ Koció³ nie jest twórc¹ obydwu tych praw, dlatego te¿ nie mo¿e byæ ich sêdzi¹, lecz jedynie stró¿em i t³umaczem. Nie wolno mu wiêc nigdy og³aszaæ za dozwolone tego,
co w rzeczywistoci jest niedozwolone, gdy¿ z natury swej
stoi zawsze w sprzecznoci z prawdziwym dobrem cz³owieka. Koció³ jest w pe³ni wiadom, ¿e broni¹c nienaruszalnoci
prawa moralnego odnonie do ma³¿eñstwa, przyczynia siê do
umocnienia wród ludzi prawdziwej kultury: ponadto zachêca
cz³owieka, aby nie rezygnowa³ ze swych obowi¹zków, zdaj¹c
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siê na rodki techniczne. Czyni¹c tak Koció³ zabezpiecza godnoæ ma³¿onków. Takim w³anie postêpowaniem Koció³,
wierny nauce i przyk³adowi Zbawiciela, okazuje, ¿e obejmuje
ludzi szczer¹ i bezinteresown¹ mi³oci¹, usi³uj¹c ich wspomagaæ w ziemskiej pielgrzymce, aby po synowsku uczestniczyli
w ¿yciu Boga ¿ywego, Ojca wszystkich ludzi (23).
KOCIÓ£ MATKA I NAUCZYCIELKA
19. Powy¿sze Nasze s³owa nie by³yby wiernym wyrazem
myli i trosk Kocio³a, Matki i Nauczycielki wszystkich ludów, gdyby zachêciwszy najpierw ludzi do przestrzegania
i poszanowania prawa boskiego w ma³¿eñstwie, nie nios³y
z sob¹ równie¿ pokrzepienia na drodze poprawnej moralnie
regulacji poczêæ, tak¿e w trudnych warunkach ¿ycia, pod których brzemieniem uginaj¹ siê dzi rodziny i narody.
Koció³ bowiem nie mo¿e odnosiæ siê do ludzi inaczej ani¿eli Boski Odkupiciel: zna wiêc ich s³aboci, ma wspó³czucie dla
rzesz ludzkich, przygarnia grzeszników; nie mo¿e on jednak
uchylaæ siê od nauczania prawa, które w rzeczy samej jest
prawem ludzkiego ¿ycia przywróconego do pierwotnej prawdy i poddanego dzia³aniu Ducha Bo¿ego (24).
MO¯LIWOÆ ZACHOWANIA PRAWA BO¯EGO
20. 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. Co wiêcej, zachowaæ je mo¿na tylko z pomoc¹ ³aski Bo¿ej, która wspiera i umacnia dobr¹ wolê ludzi. Kto jednak
uwa¿niej siê nad tym zastanowi, dostrze¿e, ¿e owe wysi³ki
naprawdê podnosz¹ godnoæ cz³owieka i przysparzaj¹ dobra
ca³ej ludzkoci.
PANOWANIE NAD SOB¥
21. Etycznie poprawna regulacja poczêæ tego najpierw od
ma³¿onków wymaga, aby w pe³ni uznawali i doceniali prawdziwe wartoci ¿ycia i rodziny oraz by nauczyli siê doskonale
panowaæ nad sob¹ i nad swymi popêdami. Nie ulega ¿adnej
w¹tpliwoci, ¿e rozumne i wolne kierowanie popêdami wymaga ascezy, a¿eby znaki mi³oci, w³aciwe dla ¿ycia ma³¿eñskiego, zgodne by³y z etycznym porz¹dkiem, co konieczne
jest zw³aszcza dla zachowania okresowej wstrzemiêliwoci.
Jednak¿e to opanowanie, w którym przejawia siê czystoæ
ma³¿eñska, nie tylko nie przynosi szkody mi³oci ma³¿eñskiej,
lecz wyposa¿a j¹ w nowe ludzkie wartoci. Wymaga ono
wprawdzie sta³ego wysi³ku, ale dziêki jego dobroczynnemu
wp³ywowi ma³¿onkowie rozwijaj¹ w sposób pe³ny swoj¹
osobowoæ, wzbogacaj¹c siê o wartoci duchowe. Opanowanie to przynosi ¿yciu rodzinnemu obfite owoce w postaci harmonii i pokoju oraz pomaga w przezwyciê¿aniu innych jeszcze trudnoci; sprzyja trosce o wspó³ma³¿onka i budzi dla
niego szacunek, pomaga tak¿e ma³¿onkom wyzbyæ siê egoizmu, sprzeciwiaj¹cego siê prawdziwej mi³oci, oraz wzmacnia w nich poczucie odpowiedzialnoci. A wreszcie dziêki opanowaniu siebie rodzice uzyskuj¹ g³êbszy i skuteczniejszy
wp³yw wychowawczy na potomstwo; wtedy dzieci i m³o-

dzie¿ dorastaj¹c w³aciwie oceniaj¹ prawdziwe, ludzkie wartoci i spokojnie oraz prawid³owo rozwijaj¹ swoje duchowe
i fizyczne si³y.
TWORZENIE KLIMATU SPRZYJAJ¥CEGO
CZYSTOCI
22. Pragniemy przy tej okazji zwróciæ uwagê wychowawców i tych wszystkich, których prawem i obowi¹zkiem jest
staraæ siê o wspólne dobro spo³ecznoci ludzkiej, na koniecznoæ tworzenia klimatu sprzyjaj¹cego czystoci tak, by dziêki
pe³nemu przestrzeganiu zasad porz¹dku moralnego, prawdziwa wolnoæ zapanowa³a nad swawol¹. Wszystko wiêc, co
w dziedzinie tzw. nowoczesnych rodków spo³ecznego przekazu podnieca zmys³y i podsyca rozwi¹z³oæ obyczajów,
a tak¿e wszelkie formy pornografii oraz nieprzyzwoitych widowisk, powinny spotkaæ siê z otwartym i jednog³onym potêpieniem ze strony tych wszystkich, którzy b¹d to troszcz¹
siê o rozwój kultury spo³ecznej, b¹d te¿ maj¹ obowi¹zek broniæ najwy¿szych wartoci duchowych. Bezpodstawnie bowiem
próbowa³by kto usprawiedliwiæ tego rodzaju demoralizacjê,
powo³uj¹c siê na rzekome wymogi artystyczne lub naukowe
(25), czy te¿ uzasadniaæ j¹ swobod¹, na jak¹, byæ mo¿e, zezwalaj¹ w³adze danego kraju.
APEL DO W£ADZ PUBLICZNYCH
23. Pragniemy wiêc zwróciæ siê do Rz¹dców Narodów,
poniewa¿ im to przede wszystkim powierzone zosta³o najwa¿niejsze zadanie ochrony dobra wspólnego i oni mog¹ tak
wiele uczyniæ dla ratowania dobrych obyczajów: nie dopuæcie nigdy do upadku dobrych obyczajów wród waszych narodów! Nie pozwólcie stanowczo, ¿eby w ¿ycie rodziny, tej
podstawowej komórki spo³eczeñstwa, wprowadzono ustawowo praktyki sprzeczne z prawem naturalnym i boskim! Zagadnienia bowiem, jakie ³¹cz¹ siê ze wzrostem liczby ludnoci, w³adza pañstwowa mo¿e i powinna rozwi¹zaæ w inny
sposób: mianowicie, przez prawodawstwo nacechowane trosk¹ o rodziny i przez tak m¹dre wychowanie narodów, a¿eby
zosta³y nie naruszone zarówno prawo moralne, jak i wolnoæ
obywateli.
Jestemy w pe³ni wiadomi, ile trudnoci sprawa ta przysparza w³adzom pañstwowym, szczególnie w krajach bêd¹cych na drodze rozwoju. Dostrzegaj¹c ich uzasadnione troski
og³osilimy encyklikê Populorum progressio. Teraz za za
Naszym Poprzednikiem, p. Janem XXIII, powtarzamy: Problemy te [...] tak nale¿y rozwi¹zywaæ, aby cz³owiek nie stosowa³ rodków ani nie przyjmowa³ zasad sprzecznych z jego
godnoci¹, jakie omielaj¹ siê propagowaæ ci, którzy uwa¿aj¹,
¿e cz³owieka i jego ¿ycie nale¿y bez reszty sprowadziæ do
materii. S¹dzimy, ¿e problem ten tylko wtedy mo¿e byæ rozwi¹zany, je¿eli postêp ekonomiczny i spo³eczny bêdzie s³u¿y³
zarówno poszczególnym obywatelom, jak i ca³ej ludzkoci
i jeli bêdzie zmierza³ do pomna¿ania prawdziwych wartoci(26). Bez w¹tpienia by³oby powa¿n¹ niesprawiedliwoci¹,
jeliby przypisywa³o siê Opatrznoci Boskiej to, co w rzeczywistoci zdaje siê wynikaæ z wadliwego ustroju spo³ecznego
lub z niedostatecznego poczucia sprawiedliwoci spo³ecznej,
z samolubnego gromadzenia bogactw, czy wreszcie z opiesza³ej niechêci do podjêcia odpowiednich prac i wysi³ków ce-
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lem podniesienia poziomu ¿ycia narodu i wszystkich jego synów (27). Oby wszystkie w³adze, do których to nale¿y, ponowi³y ze wzmo¿on¹ energi¹ wysi³ki i starania  jak to niektóre
z nich tak wspaniale ju¿ czyni¹  i oby nie ustawa³a gorliwoæ
w udzielaniu sobie wzajemnej pomocy wród wszystkich
cz³onków wielkiej rodziny ludzkiej. Otwiera siê tu, jak s¹dzimy, nieograniczone pole dzia³ania dla wielkich organizacji miêdzynarodowych.
DO LUDZI NAUKI
24. Pragniemy teraz zwróciæ siê ze s³owami zachêty do ludzi nauki, którzy wiele mog¹ oddaæ us³ug dobru ma³¿eñstwa
i rodziny oraz spokojowi sumieñ, jeli przez wspólny wk³ad
swych badañ bêd¹ siê gorliwie staraæ wszechstronnie wyjaniæ ró¿ne warunki sprzyjaj¹ce w³aciwemu regulowaniu ludzkiej rozrodczoci(28). Przede wszystkim tego nale¿y pragn¹æ,
aby  zgodnie z ¿yczeniem wyra¿onym ju¿ przez Piusa XII 
medycyna zdo³a³a wypracowaæ wystarczaj¹co pewn¹ metodê
poprawnej moralnie regulacji poczêæ, opartej na uwzglêdnianiu
naturalnego rytmu p³odnoci (29). W ten sposób ludzie nauki, a
w szczególnoci uczeni katoliccy, wyka¿¹ ze swej strony, i¿
rzeczy maj¹ siê tak, jak Koció³ naucza, ¿e mianowicie nie mo¿e
byæ rzeczywistej sprzecznoci miêdzy boskimi prawami dotycz¹cymi z jednej strony przekazywania ¿ycia, a z drugiej pielêgnowania prawdziwej mi³oci ma³¿eñskiej (30).
DO MA£¯ONKÓW CHRZECIJAÑSKICH
25. Teraz za nasze orêdzie w szczególny sposób kierujemy
do tych Naszych Dzieci, które Bóg powo³uje, by s³u¿y³y Mu
w stanie ma³¿eñskim. Koció³ bowiem nauczaj¹c o nienaruszalnych wymogach prawa Bo¿ego, jednoczenie obwieszcza
zbawienie i poprzez Sakramenty otwiera drogi £aski, moc¹
której cz³owiek staje siê nowym stworzeniem zdolnym
w mi³oci i prawdziwej wolnoci odpowiedzieæ na boski plan
Stworzyciela i Zbawcy oraz odczuæ s³odycz Chrystusowego
jarzma (31). Niech wiêc ma³¿onkowie chrzecijañscy, pos³uszni
Jego g³osowi, pamiêtaj¹, ¿e ich powo³anie do ¿ycia chrzecijañskiego, zrodzone przez chrzest, zosta³o rozwiniête i umocnione w sakramencie ma³¿eñstwa. Ten bowiem sakrament daje
im moc i niejako ich konsekruje, by wiernie wype³niali swe
o6owi¹zki, by swe powo³anie doprowadzili do w³aciwej mu
doskona³oci oraz by dawali, jak na nich przysta³o, chrzecijañskie wiadectwo wobec wiata (32). Takie bowiem powierza im zadanie, aby ukazywali ludziom wiêtoæ i s³odycz tego
prawa, dziêki któremu ich wzajemna mi³oæ wi¹¿e siê cile
z t¹ ich funkcj¹, przez któr¹ wspó³dzia³aj¹ oni z mi³oci¹ Boga,
Twórcy ludzkiego ¿ycia. Nie zamierzamy tu bynajmniej przemilczaæ trudnoci, niejednokrotnie powa¿nych, na które napotyka ¿ycie chrzecijañskich ma³¿onków. Dla nich bowiem, jak
i dla ka¿dego z nas, ciasna jest brama i w¹ska jest droga,
która wiedzie do ¿ywota (33). Jednak¿e niech nadzieja tego
¿ywota, niby najjaniejsze wiat³o, owieca im drogê, gdy
mê¿nie decyduj¹ siê na to, by na tym wiecie ¿yæ w trzewoci, sprawiedliwoci i pobo¿noci (34), wiadomi w pe³ni, i¿
przemija postaæ tego wiata (35). Niech¿e wiêc ma³¿onkowie ochotnie podejm¹ wyznaczone im zadania, wspierani przez
wiarê i nadziejê, która nie zawodzi  poniewa¿ mi³oæ Bo¿a
rozlana jest w sercach naszych przez Ducha wiêtego, który
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zosta³ nam dany (36). Wytrwa³¹ za modlitw¹ niech wypraszaj¹ sobie pomoc Bo¿¹, a przede wszystkim niech czerpi¹
³aski i mi³oæ z nie wysychaj¹cego ród³a, którym jest Eucharystia. Jeli za s¹ jeszcze uwik³ani w grzechy, niech nie upadaj¹ na duchu, ale z pokor¹ i wytrwa³oci¹ uciekaj¹ siê do
mi³osierdzia Bo¿ego, którego Sakrament Pokuty obficie udziela.
W ten sposób bêd¹ oni mogli osi¹gn¹æ doskona³oæ ma³¿eñskiego ¿ycia, któr¹ Aposto³ przedstawia tymi s³owami: Mê¿owie, mi³ujcie ¿ony wasze, jak Chrystus umi³owa³ Koció³
(...) maj¹ mê¿owie mi³owaæ swe ¿ony, jak w³asne cia³o. Kto
sw¹ ¿onê mi³uje, samego siebie mi³uje. Nikt nigdy nie mia³ w
nienawici w³asnego cia³a, lecz karmi je i otacza troskliw¹
opiek¹. Tak czyni te¿ Chrystus z Kocio³em (...) W tym zawarta jest wielka tajemnica: a mam na myli stosunek Chrystusa do swego Kocio³a. W ka¿dym razie winien ka¿dy
z was mi³owaæ sw¹ ¿onê, jak siebie samego; a ¿ona ma powa¿aæ swego mê¿a (37).
APOSTOLAT RODZIN WRÓD RODZIN
26. Wród owoców, które dojrzewaj¹, gdy prawo Bo¿e jest
gorliwie przestrzegane, niezwykle cenny jest ten, ¿e sami ma³¿onkowie czêsto pragn¹ podzieliæ siê z innymi wynikami swoich dowiadczeñ. Dziêki temu w szerokich ramach powo³ania
wieckich znajdzie siê nowa i niezwykle donios³a forma apostolatu, w której równi us³uguj¹ równym. Wtedy bowiem sami
ma³¿onkowie podejmuj¹ zadania apostolskie, wzglêdem innych
ma³¿onków, pe³ni¹c rolê ich przewodników. Wród tylu form
chrzecijañskiego apostolatu ta wydaje siê obecnie najpotrzebniejsza (38).
DO LEKARZY I S£U¯BY ZDROWIA
27. Wysokim uznaniem darzymy tych lekarzy i cz³onków
s³u¿by zdrowia, którzy w pe³nieniu swojego zawodu ponad
wszelk¹ ludzk¹ korzyæ przenosz¹. to, czego wymaga od nich
szczególny wzgl¹d na chrzecijañskie powo³anie. Niech niezachwianie trwaj¹ w zamiarze popierania zawsze tych rozwi¹zañ, które zgadzaj¹ siê z wiar¹. i prawym rozumem, oraz
niech staraj¹ siê dla tych rozwi¹zañ zjednaæ uznanie i szacunek ze strony w³asnego rodowiska. Niech ponadto uwa¿aj¹
za swój zawodowy obowi¹zek zdobywanie w tej trudnej dziedzinie niezbêdnej wiedzy, aby ma³¿onkom zasiêgaj¹cym opinii
mogli s³u¿yæ nale¿ytymi radami i wskazywaæ w³aciw¹ drogê; czego s³usznie i sprawiedliwie siê od nich wymaga.
DO KAP£ANÓW
28. A teraz z ca³¹ ufnoci¹ zwracamy siê do was, drodzy
Nasi Synowie, Kap³ani, którzy z uwagi na pe³nione przez was
wiête pos³annictwo jestecie doradcami i przewodnikami
duchowymi tak poszczególnych osób, jak i rodzin. Waszym
bowiem szczególnym obowi¹zkiem jest  a zwracamy siê tu
zw³aszcza do wyk³adowców teologii moralnej  podawaæ w
ca³oci i otwarcie naukê Kocio³a o ma³¿eñstwie. Spe³niaj¹c
ten wasz obowi¹zek, pierwsi dajcie przyk³ad szczerego pos³uszeñstwa, jakie wewnêtrznie i zewnêtrznie nale¿y okazywaæ Nauczycielskiemu Urzêdowi Kocio³a. Rozumiecie przecie¿, ¿e takie pos³uszeñstwo wi¹¿e was nie tyle ze wzglêdu na
racje, któremy wy¿ej przytoczyli, ile raczej ze wzglêdu na
wiat³o Ducha wiêtego, którym ciesz¹ siê szczególnie Paste-
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rze Kocio³a w nauczaniu Prawdy (39). Wiecie równie¿ dobrze, jak wielkie znaczenie dla zachowania pokoju sumieñ
i jednoci ludu chrzecijañskiego posiada to, by tak w dziedzinie moralnoci, jak i w sprawach dogmatycznych wszyscy
byli pos³uszni Nauczycielskiemu Urzêdowi Kocio³a i mówili
jednym jêzykiem. Dlatego z ca³ego serca ponownie was wzywamy, przytaczaj¹c pe³ne troski s³owa wielkiego Aposto³a
Paw³a: Zaklinam was, Bracia, na imiê Pana naszego Jezusa
Chrystusa, odzywajcie siê wszyscy w tym samym Duchu!
Niech nie bêdzie wród was rozdwojenia! ¯yjcie w harmonii,
w jednym duchu i w jednej myli (40).
29. A dalej, jeli wybitn¹ form¹ mi³oci dla dusz jest nie
pomniejszaæ w niczym zbawczej nauki Chrystusa, niech¿e siê
ta postawa ³¹czy z wyrozumia³oci¹ i mi³oci¹, których przyk³ad dawa³ sam Chrystus, rozmawiaj¹c i przestaj¹c z ludmi.
Przyszed³szy bowiem nie po to, aby wiat s¹dziæ, lecz aby
go zbawiæ (41), by³ On wprawdzie nieprzejednany wobec
grzechu, ale cierpliwy i mi³osierny dla grzeszników. Niech¿e
wiêc ma³¿onkowie nêkani trudnociami odnajd¹ w s³owie
i sercu kap³ana jakby odzwierciedlenie g³osu i mi³oci naszego Zbawiciela.
Drodzy Synowie, pe³ni ufnoci przemawiajcie, uwa¿aj¹c to
za rzecz pewn¹, ¿e Duch wiêty wspomagaj¹c Nauczycielski
Urz¹d Kocio³a w g³oszeniu prawdziwej nauki, jednoczenie
owieca wewnêtrznie serca wiernych i zachêca ich do wyra¿enia swego przyzwolenia. Ma³¿onków za uczcie niezbêdnej
drogi modlitwy i przygotowujcie ich nale¿ycie do tego, aby
czêciej, z g³êbok¹ wiar¹, przystêpowali do Sakramentów
Eucharystii i Pokuty oraz by nigdy nie upadali na duchu
z powodu w³asnej s³aboci.

naprawdê dzie³a wychowania, postêpu i mi³oci. To rzeczywicie ogromne dzie³o wychodzi wedle naszego g³êbokiego
przekonania na korzyæ zarówno wiata, jak Kocio³a. Cz³owiek bowiem nie zdo³a osi¹gn¹æ prawdziwego szczêcia, do
którego têskni ca³¹ sw¹ istot¹, inaczej, jak zachowuj¹c prawa,
wszczepione w jego naturê przez Najwy¿szego Boga. Do praw
tych powinien on odnosiæ siê w duchu m¹droci i mi³oci.
Przeto zarówno dla tak wielkiego dzie³a, jak i dla nas wszystkich, a zw³aszcza dla ma³¿onków, b³agamy Najwiêtszego
i Najmi³osierniejszego Boga o obfitoæ ³ask, a jako ich zadatek
udzielamy z serca Naszego apostolskiego b³ogos³awieñstwa.
Dan w Rzymie, u w. Piotra, w uroczystoæ w. Jakuba
Aposto³a, w dniu 25 lipca 1968 roku, szóstego roku Naszego
Pontyfikatu
Pawe³ VI, Papie¿

DO BISKUPÓW
30. Obecnie, koñcz¹c tê encyklikê, zwracamy z czci¹ i mi³oci¹ Nasz¹ myl do was, drodzy i czcigodni Bracia w episkopacie, z którymi dzielimy troskê o duchowe dobro Ludu Bo¿ego. Ku wam wszystkim, którzy stoicie na czele kap³anów,
wspó³pracowników w wiêtej pos³udze, i przewodzicie waszym wiernym, kierujemy tê nagl¹c¹ probê, abycie z wszelk¹ gorliwoci¹ i niezw³ocznie oddali siê dzie³u zabezpieczenia
ma³¿eñstwa i obrony jego wiêtoci tak, aby ¿ycie ma³¿eñskie
osi¹ga³o coraz wy¿sz¹ ludzk¹ i chrzecijañsk¹ doskona³oæ.
Zadanie to uwa¿ajcie za najwa¿niejsze dzie³o i obowi¹zek na³o¿ony na was w obecnych czasach. Jak dobrze wiecie, zadanie to wymaga pewnej koordynacji dzia³alnoci duszpasterskiej we wszystkich dziedzinach aktywnoci ludzkiej, mianowicie ekonomiczne, kulturalne i spo³eczne. Jeli nast¹pi wiêkszy i jednoczesny rozwój w tych wszystkich dziedzinach,
wówczas ¿ycie rodziców i dzieci na ³onie rodziny bêdzie nie
tylko znoniejsze, lecz tak¿e ³atwiejsze i radoniejsze. A ¿ycie
spo³eczne, wzbogacone bratersk¹ mi³oci¹ i prawdziwym
pokojem, stanie siê bezpieczniejsze, przy sumiennym zachowaniu tego planu, jaki Bóg powzi¹³ w odniesieniu do wiata.
APEL KOÑCOWY
31. Czcigodni Bracia, najmilsi Synowie i wszyscy Ludzie
dobrej woli! Omieleni niewzruszon¹ nauk¹ Kocio³a, której
Nastêpca Piotra razem z braæmi w episkopacie katolickim jest
wiernym stró¿em i t³umaczem, wzywamy was do wielkiego
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PRZYPISY:
(1) Pius IX, Qui pluribus, w: Acta, t. l, s. 910; Pius X, Singulari quadam, AAS 4 (1912)s. 658 ; Pius XI, Casti connubii,
AAS 22 (1930) s. 579581; Pius XII, Przemówienie Magnificate Dominum do biskupów katolickich, AAS 46 (1954) s. 671
ó72; Jan XXIII, Mater et magistra, AAS 53 (1961) s. 457.
(2) Por. Mt 28,1819.
(3) Por. Mt 7, 21.
(4) Katechizm Rzymski Soboru Trydenckiego, cz. II; r. VIII;
Leon XIII, Arcanum, w: Acta Leonis XIII, 2 (1880) s. 2629;
Pius XI, Divini illius magistri, AAS 22 (1930) s. 5861, Casti
connubii, AAS 22 (1930) s. 545546; Pius XII, przemówienie do w³oskiego zwi¹zku medyków i biologów im. w. £ukasza,12 XI 1944, Discorsi e Radiomessaggi di S.S. Pio XII
(dalej, DeR), 6 (1944) s. 191192 ; Przemówienie do Kongresu w³oskiego katolickiego zwi¹zku akuszerek, AAS 43 (1951)
s. 835854; Przemówienie do Kongresu frontu rodziny i zwi¹zku
wielodzietnych ma³¿eñstw, AAS 43 (1951) s. 857859; Przemówienie do VI Kongresu miêdzynarodowego zwi¹zku hematologów, AAS 50 (1958) s. 734735; Jan XXIII, Mater et magistra, AAS 53 (1961) s. 446447; Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 1067l068, par. 1;1076, par. I2; Sobór Watykañski II,
Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, 4752.
Termin regulacja poczêæ jest przyjêty przez moralistów polskich jako termin techniczny na wyra¿enie katolickiej doktryny o etycznych zasadach normuj¹cych ca³okszta³t procesu
przekazywania ¿ycia ludzkiego. Nie ogranicza siê zatem wy³¹cznie do momentu poczêcia, ale wyklucza wszelkie sztuczne
ingerowanie w stan organów rozrodczych oraz zapewnia w³aciwy przebieg aktów ¿ycia seksualnego, jak i normalny rozwój p³odu w ³onie matki.
(5) Przemówienia Paw³a VI: Przemówienie do wiêtego Kolegium, AAS 56 (1964) s. 588; Przemówienie do papieskiej
komisji do spraw regulacji urodzin, AAS 57 (1965) s. 388;
Przemówienie do w³oskiego stowarzyszenia ginekologów,
AAS 58 (1966) s. 1168.
(6) Por. 1 J 4, 8.
(7) Por. Ef 3,15
(8) Gaudium et spes, 50.
(9) w. Tomasz, STh III 94, a. 2.
(10) Gaudium et spes, 50 i 51.
(11) Gaudium et spes, 49.
(12) Por. s. 19, przyp. 4.
(13) Jan XXIII, Mater et magistra, AAS 53 (1961) s. 447.
(14) Katechizm Rzymski Soboru Trydenckiego, t. II, r. VIII;
Pius XI, Casti connubii, AAS 22 (1930) s. 562564; Pius XII,
DeR 6 (1944) s. 191192; AAS 36 (1944) s. 191192; AAS
43 (1951) s. 842843 oraz 857859, Jan XXIII, Pacem in
terris, AAS 55 (1963) s. 259260; Gaudium et spes, 51.
* Papie¿ ma na myli interwencjê, która polega b¹d na czasowym, b¹d na trwa³ym pozbawieniu p³odnoci cz³owieka za
pomoc¹ zabiegów lub rodków chemicznych.
(15) Pius XI, Casti connubii, ASS 22 1930 s. 559561; Pius
XII, Allocutio, AAS 43 (195l) s. 843; AAS 50 (1958) s. 743
745; Jan XXIII, Mater et magistra, AAS 53 (1961) s. 447.
(16) Por. przyp. 4.
(17) Pius XII, Przemówienie do Kongresu w³oskiego katolickiego zwi¹zku prawników, AAS 45 (1953) s. 798799.
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(18) Por. Rz 3, 8.
(19) Pius XII, Przemówienie do Kongresu w³oskiego towarzystwa urologów, AAS 45 (1953) s. 674675; AAS 50 (1958)
s. 734735.
(20) Pius XII, AAS 43 (1951) s. 846.
(21) AAS 45 (1953) s. 674675; AAS 48 (1956) s. 461462.
(22) £k 2, 34.
(23) Pawe³ VI, Populorum progressio, AAS 59 (1967) nr 21.
(24) Por. Rz 8.
(25) Sobór Watykañski II, Dekret Inter mirifica, 67
(26) Jan XXIII, Litteri et magistra, AAS 53 (1961) s. 447
(27) Pawe³ VI, Populorum progressio, nr 4855.
(28) Gaudium et spes, 52.
(29) AAS 43 (1951) s. 859.
(30) Gaudium et spes, 51.
(31) Por. Mt 11, 30.
(32) Gaudium et spes 48, Lumen gentium, 35. (33)
Por. Mt 7,14 ; Hbr 12,11.
(34) Por. Tt 2,12.
(35) 1 Kor 7, 31.
(36) Rz 5, 5.
(37) Ef 5, 25, 2829, 3233.
(38) Lumen gentium, 35 i 41. Gaudium et spes, 4849; Sobór
Watykañski II, Dekret Apostolicam auctositatem, 11.
(39) Lumen gentium, 25.
(40) 1 Kor 1,10.
(41) Por. J 3,17.

HUMANAE VITAE
Pawe³ VI mia³ pe³n¹
wiadomoæ, ¿e przez tê
prawdê On Sam i Koció³
z nim zjednoczony, staje siê
«znakiem, któremu
sprzeciwiaæ siê bêd¹»,
i da³ tej wiadomoci wyraz.
ralnoci chrzecijañskiej. Z³o moralne
antykoncepcji przedstawiono w czêci
drugiej. Antykoncepcja jest patologi¹
¿ycia ma³¿eñskiego, co wynika z samej
istoty mi³oci. Równie¿ godnoæ osoby
ludzkiej uzasadnia nieetyczny charakter
wspó³¿ycia antykoncepcyjnego, niezgodnego z natur¹ stosunku seksualnego
i niszcz¹cego podstawow¹ strukturê
wspólnoty ma³¿eñskiej. S¹ to bardzo
wa¿ne stwierdzenia, które z³o antykoncepcji upatruj¹ nie tylko w samym jej
niszczycielskim charakterze z punktu
widzenia medycznego czy psychofizycznego lecz wskazuj¹ na to, ¿e antykoncepcja zawsze bêdzie czynem niemoralnym choæby nawet nie by³a szkodliwa
dla zdrowia. Czêæ trzecia memoria³u
zawiera omówienie podstawowych zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz
kryteriów, które nale¿y uwzglêdniæ przy
decydowaniu o iloci dzieci w rodzinie,
a które zosta³y ju¿ okrelone w Konstytucji duszpasterskiej o Kociele w wiecie wspó³czesnym Gaudium et spes
(KDK 50), a tak¿e w encyklice Paw³a
VI O popieraniu rozwoju ludów Populorum progressio (37). W tej czêci
zwrócono równie¿ uwagê na zasady
moralne odnosz¹ce siê do ¿ycia intymnego ma³¿onków, stwierdzaj¹c, ¿e jednoæ i rodzicielstwo stanowi¹ nieroz³¹czn¹ funkcjê zbli¿enia ma³¿eñskiego,
a wewnêtrzny ³ad stosunku ma³¿eñskiego wymaga zawsze naturalnego zbli¿enia, otwartego na ¿ycie. Na szczególn¹
uwagê zas³uguje tu sformu³owanie kierowanie rozumne, poniewa¿ nieodpowiedzialne i nierozumne zachowanie
ma³¿onków, ich b³êdy i lekcewa¿enie
zasad s¹ najczêstszymi przyczynami
komplikacji w kierowaniu p³odnoci¹, za
co z kolei obwinia siê Koció³. W czwartej czêci, która w dalszym ci¹gu zajmuje siê odpowiedzialnym rodzicielstwem,
autorzy Memoria³u omawiaj¹ naturalne
metody regulacji poczêæ. Wykazuj¹ dodatni wp³yw stosowania metody termicznej (by³a ona wówczas powszechnie znana i stosowana). Autorzy podkre-

laj¹ wielkie znaczenie naturalnych metod dla zdrowia ma³¿onków maj¹ce istotny wp³yw na rozwój ich mi³oci. Ostatnia, pi¹ta czêæ memoria³u dotyczy problemów duszpasterskich, zw³aszcza
wychowania, dzia³alnoci duszpasterskiej Kocio³a i zadañ laikatu w apostolstwie na rzecz rodzin i ich zaanga¿owania w kierunku upowszechniania naturalnych metod kierowania p³odnoci¹.
Krakowski Memoria³ opracowany
przez kompetentnych znawców z zakresu teologii, filozofii, seksuologii i medycyny wspó³brzmi¹cy z nauk¹ Soboru
Watykañskiego II, przedstawi³ szczegó³owe opracowanie zasad w dziedzinie
przekazywania ¿ycia ludzkiego. Nic wiêc
dziwnego, ¿e Pawe³ VI przyj¹³ go
z wdziêcznoci¹. Z ca³¹ pewnoci¹ sta³
siê oparciem dla Ojca wiêtego w czasie, kiedy wiat tak zaciekle broni³ siê
przed prawd¹, któr¹ mia³ Papie¿ na nowo
wiatu przedstawiæ w encyklice Humanae vitae. Natomiast po ukazaniu siê encykliki Ojciec wiêty Pawe³ VI przyj¹³
opracowanie kard. Karola Wojty³y jako
oficjalny komentarz do Humanae vitae
i poleci³ go opublikowaæ: La verita
delEnciclica Humanae vitae (LOsservatore Romano 5/1969). Jest to znana
tak¿e w jêzyku polskim rozprawa Kardyna³a Prawda encykliki Humanae vitae. Równie¿ Wprowadzenie do encykliki Humanae vitae autorstwa Kardyna³a z Krakowa otwiera³o jej wydanie
w 1969 r. przygotowane przez Wydawnictwo Watykañskie. Czytamy tam m.in.
s³owa o odpowiedzialnoci jak¹ Ojciec
wiêty Pawe³ VI podj¹³ wobec ca³ego
Kocio³a i ludzkoci w encyklice Humanae vitae, staj¹c siê najbardziej autorytatywnym i najbardziej autentycznym
«wiadkiem Boskiej i katolickiej prawdy» (KK 25). Mia³ przy tym pe³n¹ wiadomoæ, ¿e przez tê prawdê on sam
i Koció³ z nim zjednoczony, staje siê
«znakiem, któremu sprzeciwiaæ siê bêd¹»
(£k 2,34), i da³ tej wiadomoci wyraz.q
(Artyku³ zosta³ napisany specjalnie
dla Fundamentów Rodziny
na 30 rocznicê Humanae vitae
i ukaza³ siê w numerze 5/1998)
Ks. W³adys³aw Gasid³o  autor wielu publikacji, m.in. ksi¹¿ki Z zagadnieñ etyki
ma³¿eñskiej i rodzinnej. Jest proboszczem w krakowskim kociele w. Anny.

Drodzy Cz³onkowie
Wspieraj¹cy LMM,
Nasze Stowarzyszenie dzia³a coraz prê¿niej. Przygotowujemy kolejne wydania naszych publikacji,
trwaj¹ prace nad przebudowaniem naszych stron internetowych,
które odwiedza ju¿ oko³o dwiecie
osób dziennie. Zwiêksza siê liczba prowadzonych przez nas kursów. Przybywa nauczycieli  ju¿ od
wrzenia mo¿e byæ ich wiêcej
o piêæ par.
Wszystko to dzieje siê, pomimo
i¿ Liga zatrudnia tylko jedn¹ osobê! Jak to jest mo¿liwe? Dziêki pomocy Bo¿ej i bezinteresownej
wspó³pracy wielu ludzi wspólnie
budujemy cywilizacjê ¿ycia! Jest
w tym i Wasza zas³uga. Ka¿d¹ z³otówkê, któr¹ wp³acacie na nasze
konto, wykorzystujemy najlepiej,
jak umiemy. Za ka¿d¹ te¿ jestemy
bardzo wdziêczni i staramy siê
okazywaæ nasz¹ wdziêcznoæ, wysy³aj¹c Wam Fundamenty Rodziny czy daj¹c 10% rabatu na zamówione u nas materia³y.
Wci¹¿ jednak jestemy niewielk¹ organizacj¹ i potrzebujemy
wsparcia. Nie tylko materialnego.
Potrzebujemy równie¿ Waszej
modlitwy oraz wspó³pracy. Pocz¹wszy od tego numeru FR bêdziecie otrzymywaæ wizytówki
LMM. Mamy nadziejê, i¿ bêdziecie
przekazywaæ je znajomym lub nieznajomym, którzy mog¹ ich potrzebowaæ. Na pewno mog¹ trafiaæ do
narzeczonych i m³odych ma³¿eñstw. Przydadz¹ siê w kancelariach parafialnych, bêd¹ pomocne ksiê¿om, którzy zechc¹ odes³aæ
penitentów do ludzi zajmuj¹cych
siê fachowym doradztwem. Dobrze by³oby te¿ wyk³adaæ na przyk³ad po 10 sztuk w aptekach. Je¿eli jestecie gotowi odpowiedzieæ
na nasz apel, dajcie znaæ  poczt¹, telefonicznie lub mailem. Wylemy Wam za darmo pakiet 50 lub
100 wizytówek. Je¿eli nie w³¹czycie siê w nasz¹ akcjê szerzej  wykorzystajcie przynajmniej te wizytówki, które bêdziecie otrzymywaæ
razem z FR. Dziêkujemy!
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Przemilczany zwi¹zek:
antykoncepcja
i aborcja
KS. PROF. DR ARTUR J. KATOLO

J

edn¹ z prawd objawianych
przez producentów pigu³ek anty
koncepcyjnych z³o¿onych z estroprogesteronu jest dzia³anie jej na szyjkê
macicy, a cilej mówi¹c  czynienie nieprzepuszczalnym dla plemników luzu
szyjkowego. Wielu autorów (jeszcze pod
koniec lat szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XX wieku), którzy zajmowali siê
tym zagadnieniem, twierdzi ¿e jest jednak inaczej, gdy¿ spotykali siê ju¿ z przypadkami luzu p³odnego (czyli przepuszczaj¹cego plemniki) pomimo stosowania pigu³ek estroprogesteronowych.
Tak wiêc blokada szyjki macicy przez
tego rodzaju specyfiki farmakologiczne
nie jest wcale czym absolutnie pewnym
(plemniki dociera³y do jajowodu)1 .
Naczeln¹ zasad¹ dzia³ania pigu³ki antykoncepcyjnej jest blokowanie jajeczkowania poprzez swoiste og³upianie
przysadki mózgowej, która sprawuje
kontrolê nad gospodark¹ hormonaln¹
organizmu. Pigu³ka antykoncepcyjna ma
za zadanie powstrzymaæ uwalnianie hormonów FSH i LH, które odpowiedzialne s¹ za proces owulacji. Dochodzi wówczas do czêciowego rozwoju pêcherzyków jajowych  nie zostaje jednak uwolniona ¿adna komórka jajowa. Najwiêksz¹
rolê w procesie blokowania procesu
owulacji pe³ni¹ estrogeny, których efektywnoæ dzia³ania zale¿y od ich iloci
zawartej w pigu³ce antykoncepcyjnej2 .
Liczne badania wskazuj¹ na fakt, ¿e
ten idealny schemat dzia³ania pigu³ki w
rzeczywistoci nie istnieje w 100%.
Pierwsze pigu³ki antykoncepcyjne wprowadzone do sprzeda¿y w latach 60tych
XX wieku zawiera³y ogromne dawki
estrogenów (0,150 mg mestranolu)
i progestagenów (9,85 mg norethynodrelu); tak du¿e dawki hormonów zawartych w pigu³ce by³y w stanie powstrzymaæ proces jajeczkowania. Jednak ze wzglêdu na bardzo czêste przypadki wystêpowania niekorzystnych
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zjawisk ubocznych dla kobiety  jak np.
zakrzepica, nadcinienie  iloæ hormonów w pigu³ce zosta³a zredukowana.
Okaza³o siê wówczas, ¿e proces jajeczkowania przy zmniejszonej iloci hormonów nie zostaje zablokowany. Tak wiêc
pigu³ki antykoncepcyjne najnowszej generacji (czyli z minimaln¹ dawk¹ hormonów  okrelane jako bezpieczne)
w 40% przypadków w ogóle nie blokuj¹ procesu jajeczkowania3 . Na czym wiêc
polega antykoncepcyjnoæ dzia³ania
wspó³czesnych pigu³ek? Nale¿y rzecz
nazwaæ po imieniu: ich dzia³anie to dzia³anie wczesnoporonne (czyli aborcyjne).
Dzieje siê tak, gdy¿ progestagen zawarty w pigu³ce wywo³uje zjawisko tak
zwanego chudego endometrium w
macicy, które nie pozwala na zagnie¿d¿enie siê zarodka. Dochodzi do aborcji4 .
W tym miejscu mo¿na i nale¿y przywo³aæ s³owa Ojca wiêtego Jana Paw³a
II: Aby u³atwiæ rozpowszechnianie stosowania aborcji, zainwestowano i nadal
inwestuje siê ogromne fundusze w produkcjê rodków farmaceutycznych, pozwalaj¹cych na zabicie p³odu w ³onie
matki w taki sposób, ¿e nie jest konieczna pomoc lekarza. Wydaje siê, ¿e prawie
wy³¹cznym celem badañ naukowych
w tej dziedzinie jest uzyskiwanie produktów coraz prostszych w u¿yciu i coraz
skuteczniej niszcz¹cych ¿ycie, a zarazem
pozwalaj¹cych na wykonywanie przerywania ci¹¿y bez ¿adnej spo³ecznej kontroli i odpowiedzialnoci5 . Dzia³anie pigu³ek antykoncepcyjnych najnowszej
generacji potwierdza te s³owa.
Na zakoñczenie
Ks. J. Bajda w swoim artykule Rozmylanie nad Listem do Efezjan (5, 28
33)6 stwierdza w pewnym momencie,
¿e Autor Listu do Efezjan rysuje w
mocnych s³owach przepaæ, która dzieli
chrzecijan i w ogóle ca³y Koció³, od
tego stylu ¿ycia, który charakteryzuje
pogan. [...] S¹ to nie tylko grzechy
<<przeciw cia³u>>, ale tak¿e grzechy

przeciw godnoci ludzkiej, a ostatecznie
 przeciw Bogu. [...] W opisie tych grzechów mo¿na dopatrzyæ siê szczególnego obrazu zagubienia cz³owieka. Jest to
zagubienie prawdy cia³a, cilej zagubienie prawdy osoby jako istniej¹cej w ciele (por. 2, 3); dalej  zagubienie prawdy
istnienia, co oznacza konsekwentnie utratê Boga (por. 2, 12); wreszcie utratê
prawdy mi³oci, wolnoci i daru (por. 4,
19). To zagubienie jest tak¿e specyficzn¹
form¹ zniewolenia. Dzia³a w tym kierunku mechanizm k³amstwa, który kryje siê
w samym grzechu (por. 4, 1422), oraz
mechanizm nacisku id¹cego od strony
rozpêtanych namiêtnoci (por. 2, 3; 4, 19).
Ten ostatni mechanizm zostaje w jakim
stopniu wyzwolony przez brak poznania
prawdy, zw³aszcza jeli zalepienie umys³u jest dobrowolne (por. 4, 18)7 . Patrz¹c na rzeczywistoæ antykoncepcji nie
trudno dostrzec daleko id¹c¹ analogiê
pomiêdzy s³owami w. Paw³a Aposto³a,
na które powo³uje siê Autor artyku³u,
a mentalnoci¹ antykoncepcyjn¹ wspó³czesnego cz³owieka. Biblijne pytanie
Gdzie jeste (Rdz 3, 9) rozbrzmiewa
coraz mocniej. Gorzej, ¿e wspó³czesny
cz³owiek nie potrafi, albo nie chce, ju¿ dzi
na nie odpowiedzieæ. I to jest dramat i
negacja cz³owieczeñstwa.q
1. Por. tam¿e, s. 159. Por tak¿e: J. A. Bowman,
The effect of norethindronemestranol on cervical mucus, American Journal of Obstetrics and
Gynecology, vol. 102, nr 7, 1 December 1968, s.
10391040; M. Elstein [i inni], Studies on low
dose oral contraceptives: cervical mucus and
plasma hormone changes in relation to circulating DNorgestrel and 17aEthyryl Estradiol concentrations, Fertility and Sterility, vol. 27, nr 8,
August 1976, s. 892899.
2 Por. Suaudeau, s. 159160.
3 Por. tam¿e, s. 162163.
4 Por. tam¿e, s. 164165. Por. tak¿e: Ch. Kahlenborn, W jaki sposób dzia³aj¹ pigu³ki hormonalne oraz inne rodki antykoncepcyjne, w: Bezdro¿a antykoncepcji, red. A. J. Katolo, Lublin
2001, s. 3151.
5 Jan Pawe³ II, Evangelium vitae, nr 13.
6 Ks. J. Bajda, Rozmylanie nad Listem do Efezjan
(5, 2833), Ethos 11(1998), nr 3, s. 6776.
7 Tam¿e, s. 69.

Autor jest wyk³adowc¹ w Pontificia Facolti Teologica dellItalia Meridionale w Neapolu, w Istituto Superiore delle Scienze Religiose w Cosenza oraz w Seminario Teologico Cosentino Redemptoris Custos w Rende we W³oszech.

OG£OSZENIA

Fundusz
Dar ¯ycia

Z

godnie z ostatni¹ wol¹ prof. W³o
dzimierza Fija³kowskiego po
wsta³ fundusz Dar ¯ycia w celu
ratowania ¿ycia dzieci poczêtych. Misjê
tê zmar³y w tym roku profesor, twórca
polskiego modelu Szko³y Rodzenia, powierzy³ polskiej fundacji Human Life
International  Europa.
Wszelkie dary na rzecz Funduszu s¹
przeznaczane na obronê ludzkiego ¿ycia
w tym na pomoc bezporedni¹ dla kobiet w ci¹¿y bêd¹cych w trudnej sytuacji, na dzia³alnoæ edukacyjnopublikacyjn¹ w obronie ludzkiego ¿ycia oraz na
pomoc w ratowaniu dzieci poczêtych
w krajach by³ego ZSRR.
Kapitu³ê Funduszu stanowi¹: Pawe³
Fija³kowski  syn prof. W³odzimierza Fija³kowskiego, Ewa Kowalewska  dyrektor HLI Europa, Antoni Szymañski 
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów
Obrony ¯ycia.
Kapita³em za³o¿ycielskim Funduszu
Daru ¯ycia Prof. W³odzimierza Fija³kowskiego s¹ pieni¹dze zebrane podczas pogrzebu w miejsce kwiatów, zgodnie
z wol¹ Profesora.
Wp³at na rzecz Funduszu mo¿na dokonywaæ na konto:
PEKAO S.A. I O/Gdañsk
1240124240493802700401112
001
Adres:
HLI Fundusz Dar ¯ycia
Prof. W³. Fija³kowskiego,
Jakowa Dolina 47/2,
80286 Gdañsk,
tel. (058) 3411911.

Wirtualna Przychodnia
Pro Vita
Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu uruchomi³a Wirtualn¹
Przychodniê Pro Vita. Jest to lista lekarzy  g³ównie
ginekologów, endokrynologów i lekarzy rodzinnych,
którzy w swojej praktyce lekarskiej opowiadaj¹ siê za ¿yciem.
Warunkiem wpisania na listê jest otrzymanie przez LMM
podpisanego przez lekarza owiadczenia, ¿e w swojej praktyce
nie bêdzie dokonywa³ ani zaleca³ aborcji oraz zap³odnienia
in vitro, nie bêdzie kierowa³ pacjentek na te zabiegi,
a tak¿e nie bêdzie przepisywa³ ani zaleca³ pacjentkom
rodków antykoncepcyjnych.
Pisa³y o naszej inicjatywie Goæ Niedzielny
i Nasz Dziennik, informowa³a o niej tak¿e Telewizja Trwam.
Wiêcej informacji mo¿na znaleæ w Internecie:
www.przychodnia.lmm.pl lub pod numerem telefonu
(022) 750 31 40.
 Lublin: Maciej Barczentewicz, ginekolog  po³o¿nik, 0 601 164 523, (81) 534 31 04
 Kraków, ul. S³awkowska 1: Przychodnia zdrowia rodziny
(012) 422 53 29
 Kraków : Maria Szczawiñska, ginekolog  po³o¿nik, (012) 411 69 41
 Nowy S¹cz: Danuta Hebda-Lis, ginekolog  po³o¿nik, (018) 441 42 35
 Tarnów: El¿bieta Siwak, ginekolog  po³o¿nik, (014) 624 32 80, 0606 125 545
 Warszawa: Ewa lizieñ-Kuczapska, ginekolog  po³o¿nik, (022) 64120 44, 0501 376 996
 Warszawa: Jerzy Rodzeñ, ginekolog  po³o¿nik, 0602 795 713
 Bia³ystok: Magdalena Szymañska, ginekolog  po³o¿nik, (085) 742 21 61
 Bia³ystok: Hanna Ziêtkowska, medycyna rodzinna, (085) 66 211 96
 £apy: Ma³gorzata Skibko, ginekolog  po³o¿nik, (085) 715 28 76
 Gdynia; ul. Abrahama 57: Krzysztof Kubera, specjalista neurologii dzieciêcej, (58) 621 62 51
 Starogard Gdanski: Piotr Marciniak, choroby wewnêtrzne, (058) 563 03 84, 601 871 022
 Czêstochowa: Piotr Wêgrzecki, ginekolog  po³o¿nik, (034) 324 55 39, 0607 843 020
 Bielsko  Bia³a: Monika Ma³ecka-Holerek, ginekolog  po³o¿nik, (033) 818 05 52
 Luboñ, Poznañ: Tomasz Dmochowski, ginekolog  po³o¿nik, (061) 810 18 12,
0601 774 325

sami ma³¿onkowie podejmuj¹ zadania apostolskie
wzglêdem innych ma³¿onków, pe³ni¹c rolê ich przewodników.
Wród tylu form chrzecijañskiego apostolatu
ta wydaje siê obecnie najpotrzebniejsza.
(Papie¿ Pawe³ VI)

Zostañcie instruktorami

naturalnego planowania rodziny
FW ostatnich latach coraz wiêcej ma³¿eñstw zaczyna sk³aniaæ siê

ku wspó³czesnym metodom naturalnego planowania rodziny i wybiera je
jako nowy styl ¿ycia. Potrzeba wiêc tak¿e ma³¿eñstw,
które przekazywa³yby innym swoj¹ wiedzê i dowiadczenie.

Zapraszamy Was do w³¹czenia siê w program szkolenia
instruktorów NPR w Lidze Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu.

Dok³adne informacje o szkoleniu mo¿na otrzymaæ, pisz¹c na adres:
Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu, ul. Spokojna 5, 05502 Piaseczno 3
tel. (022) 750 31 40, email: lmm@lmm.pl
Informacje w Internecie: www.lmm.pl/kursy/instruktorzy.html
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ROZWÓJ DZIECKA
Nasz maluch ronie (10)

Dziesi¹ty miesi¹c
DR MAGDALENA NEHRINGGUGULSKA

W

dziesi¹tym miesi¹cu wszyst
kie dzieci osi¹gaj¹ umiejêtnoæ
swobodnego siedzenia z wyprostowanymi pleckami i roz³o¿onymi
nó¿kami. Wiêkszoæ opanowuje równie¿
sztukê samodzielnego przejcia z pozycji le¿¹cej do siadu. Te, które w etapach
rozwoju przechodz¹ etap raczkowania,
bêd¹ to robiæ ju¿ doæ sprawnie. Jednak
dziesi¹ty miesi¹c up³ywa pod znakiem
przemieszczania siê w pozycji pionowej. Przemieszczanie siê na czterech ³apach jest czêsto tak opanowane, ¿e zaczyna byæ niewystarczaj¹ce. Tajemnicza
si³a natury pcha niemowlaka w górê
i przed siebie. Dla wiêkszoci niemowl¹t nie jest ju¿ problemem podci¹gniêcie siê do stania. Wiele z nich bêdzie
nawet odrywaæ jedn¹ r¹czkê od mebla,
którego siê trzyma. Czasem z pomoc¹
przyjdzie buzia, któr¹ dziecko ³apie teraz górny brzeg ³ó¿eczka. Ale najczêciej
maluch puszcza r¹czkê po to, aby chwyciæ podan¹ mu zabawkê. Zabawka stanowi niejako podporê, bo dziecko nie
umie jeszcze oceniæ, czy dany przedmiot
jest ruchomy czy nieruchomy. Dowie siê
tego po wielu, wielu próbach przytrzymania siê np. grzechotki. Ale na razie 
ma wspania³e szczebelki ³ó¿eczka.
W pewnym momencie zacznie eksperymentowaæ skuszone zabawk¹ w rogu
³ó¿eczka czy kojca i trzymaj¹c siê szczebelków postawi krok w bok, nastêpnie
dostawi nó¿kê. Uradowane sukcesem
powtórzy eksperyment  stawiaj¹c kolejny krok w bok. Tê radoæ odkrywcy
zepsuj¹ mu rodzice wpadaj¹c do pokoju
i krzycz¹c z radoci: Nasz synek (có-
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reczka) chodzi! . Ale trzeba im wybaczyæ, bo to rzeczywicie emocjonuj¹ce.
Ka¿dy ojciec wpadnie w dumê, a mama...
Niektóre mamy odczuwaj¹ wyrany
smutek, ¿e ten maleñki cz³owiek nie jest
ju¿ oseskiem tylko niezale¿nym od nich
stworzeniem id¹cym w wiat na w³asnych nogach.
Kolejnym etapem w nauce chodzenia
jest stawianie stóp przed siebie. Mo¿e
siê to zdarzyæ, gdy nastêpny pewny
chwyt jest usytuowany nieco bardziej
z przodu ni¿ poprzedni.
Jeli dziecko ma w domu du¿o swobody, mo¿e szybko rozwin¹æ umiejêtnoæ chodzenia przy wszystkim do czego da siê przyraczkowaæ. Sprytne
dzieci nagle zaskocz¹ Was w kuchni czy
w ³azience, bo w³anie wykombinowa³y jak tam dojæ trzymaj¹c siê ró¿nych
sprzêtów. Jedne bêd¹ tropiæ rodziców,
inne bêd¹ eksplorowaæ mniej znane rejony mieszkania siej¹c tam spustoszenie.
Niejeden niemowlak wpadnie na to, ¿e
trzymaj¹c obur¹cz ma³e krzese³ko i popychaj¹c je po pod³odze mo¿na wiet-

nie chodziæ. Dziecku wcale nie jest potrzebny chodzik do chodzenia. Do chodzenia jest mu potrzeby sprawny mózg
i zwyk³e sprzêty domowe. Chodzików
zdecydowanie nie polecam, poniewa¿ w
sposób nienaturalny wymuszaj¹ pozycjê pionow¹ i chodzenie. Dziecko powinno zacz¹æ chodziæ wtedy, gdy dojrzej¹
do tego jego uk³ad kostnostawowy
i mienie. Nic co zbyt szybkie nie jest
zdrowe i mo¿e prowadziæ do wad postawy i wadliwego ustawienia kolan
i stóp. A zapewniam Was, ¿e znam dzieci, które nie u¿ywa³y chodzików i zaczê³y samodzielnie chodziæ w wieku dziesiêciu miesiêcy. Znam i takie, które stymulowano chodzikami, a maminej rêki
puci³y siê w 14 miesi¹cu. Ka¿de dziecko ma swoje tempo i nale¿y to uszanowaæ.
Sprawnoæ r¹czek
Chwytanie przedmiotów staje siê teraz niezwykle sprawne. Wiêkszoæ dzieci
opanowa³a ju¿ chwyt pêsetowy (prosty
palec wskazuj¹cy i prosty kciuk). U czê-

PIELÊGNACJA  UWAGI PRAKTYCZNE
 Nie ma potrzeby kupowania chodzika.
 Warto mieæ zestaw skarpetek z ABS-em (gumowy wzorek antypolizgowy).
 Nale¿y kupiæ buty  id¹ ch³ody i chodzenie boso po ka¿dym pod³ozu
jest niemozliwe. Dokonuj¹c zakupu kieruj siê nastepuj¹cymi wskazówkami: buty musz¹ byæ z naturalnego tworzywa, mieæ usztywnion¹ piêtê
i dobrze trzymaæ kostkê, musz¹ mieæ szeroki nosek, antypolizgowe, miêkkie podeszwy. Pierwsze buty nie powinny byæ donaszane po starszym
rodzeñstwie, bo mog¹ byæ wykrzywione.
 Trzeba pomyleæ o zabezpieczeniu rogów stolików i wystaj¹cych czêci
innych mebli, które mog¹ znaleæ siê na wysokoci g³ówki dziecka.
 Trzeba przejrzeæ pod³ogê pod katem zadzieraj¹cych siê rogów dywanów, które mog¹ byæ powodem niepotrzebnych upadków pocz¹tkuj¹cego piechura.
 Zbli¿a siê sezon grzewczy  pamietajcie o odpowiednim nawil¿aniu
i wietrzeniu pomieszczeñ, gdzie przebywa dziecko.
 Na dwór trzeba zabieraæ zapasowe spodenki, w razie zmoczenia czy
zabrudzenia.
 W ch³odne dni przyda siê czapeczka na g³owê.
 Jeli jest piêknie  nie rezygnujcie ze spacerów.

ROZWÓJ DZIECKA
KARMIENIE  UWAGI PRAKTYCZNE
 Mleko mamy jest nadal podstaw¹ ¿ywienia, do koñca pierwszego roku
stanowi przynajmniej 2/3 jad³ospisu.
 Znów podajemy witaminê D3 po 12 krople na dzieñ.
 Niektóre dzieci eksperymentuj¹ i przygryzaj¹ brodawkê w czasie ssania.
W takim przypadku nale¿y przerwaæ karmienie, powiedzieæ, ze takie gryzienie ci siê wybitnie nie podoba i powróciæ do karmienia. Nie nale¿y pozwoliæ na bolesne karmienie, bo dziecku ta zabawa spodoba siê i jedynym
wyjciem bêdzie przedwczesne odstawianie dziecka od piersi, a szkoda.
 Nadal nie podajemy produktów zawieraj¹cych gluten i mleko krowie.
 Nie dajemy dziecku s³odyczy ani produktów solonych (np. chipsów).
 Diety nie musimy rozszerzaæ nadmiernie, tylko urozmaicaæ w obrebie
ju¿ wypróbowanych produktów. Ciekaw¹ odmian¹ s¹ biszkopty bezglutenowe, p³atki kukurydziane, chlebek ry¿owy itp.
 Wa¿ne jest, aby pozwoliæ dziecku jeæ samodzielnie, nawet ryzykuj¹c
ba³agan w kuchni.

ci zaobserwujemy chwytanie drobniutkich rzeczy przy pomocy zaokr¹glonego palca wskazuj¹cego i prostego lub
zaokr¹glonego kciuka  chwyt szczypcowy. Na udoskonalenie go wszystkie
dzieci maj¹ czas do koñca pierwszego
roku ¿ycia. Dla dziesi¹tego miesi¹ca doæ
charakterystyczne jest wspó³dzia³anie
obu r¹czek w postukiwaniu przedmiotami. Malec potrafi chwyciæ dwie niezale¿ne zabawki w ka¿d¹ r¹czkê z osobna a nastêpnie bawiæ siê postukuj¹c jedn¹ o drug¹. Dziêki ulepszonej koordynacji wzrokowej i wiêkszej sile miêni
ramienia i przedramienia malec potrafi
teraz z zamachem rzuciæ zabawk¹ pocz¹tkowo w bok i za siebie. Na kolejnym
etapie nauczy siê tak panowaæ nad przedmiotami, ¿e bêdzie rzuca³ w ró¿nych, coraz bardziej zamierzonych kierunkach.
Przy tej okazji sporo rzeczy mo¿e zostaæ
zniszczonych. Trzeba o tym pamiêtaæ
zw³aszcza, gdy jestemy z wizyt¹. Trzeba wiedzieæ, ¿e zniszczenia cennych rzeczy naj³atwiej wybacz¹ ci, którzy aktualnie maj¹ ma³e dzieci. Jeli kto ma ju¿
dzieci du¿e i myl¹ce, trudno mu bêdzie
pogodziæ siê ze strat¹. Bardzo szybko
zapomina siê jak to by³o z w³asnym niemowlakiem. Aby nie zadra¿niaæ uk³adów
przyjacielskich, lepiej uwa¿aæ.
Komunikacja z otoczeniem
Wspaniale rozwija siê teraz rozumienie i naladowanie mowy. Wreszcie
mo¿na pogadaæ z niemowlakiem. Ta
umiejêtnoæ czasem bardzo u³atwia
dziecku ¿ycie. I chyba te¿ miedzy innymi dziêki niej mijaj¹ lêki z poprzednich

miesiêcy. Po prostu mo¿na wyt³umaczyæ,
¿e to burczenie nad g³ow¹ to samolot, ten
pan w okularach to dziadek. Maluch potrafi teraz ucieszyæ siê gdy us³yszy idzie
tata. Mo¿e te¿ nauczyæ siê pokazywaæ
gdzie jest piesek, kotek. Na pytanie gdzie
jest lampa, poka¿e r¹czk¹ w górê. Oczywicie jeli wczeniej kto mu taki gest i
lampê pokaza³. Gdy powtarzamy jak¹
sylabê, dziecko bêdzie próbowa³o naladowaæ. Bêdzie próbowa³o w podobny
sposób u³o¿yæ wargi i powtórzyæ dwiêk.
Czêsto z dobrym skutkiem. S³owo tata
jest ju¿ mówione ze zrozumieniem Z
mam¹ te¿ nie jest tak le, ale zrozumienie mo¿e nadejæ nieco póniej.
Dziecko umie ju¿ wyraziæ nie poprzez krêcenie g³ow¹. Równie¿ doskonale rozumie s³owo nie wypowiadane
przez rodzica. Zw³aszcza, ¿e wraz ze
wzrostem ruchliwoci pojawia siê coraz
wiêcej sytuacji, gdy nie jest niezbêdne. Przecie¿ nie da siê wszystkiego schowaæ i zabezpieczyæ przed tak du¿ym
i sprytnym dzieckiem. Pewne rzeczy
mo¿e ochroniæ jedynie zastosowanie zakazów. Nie powinno ich byæ za du¿o,
aby g³ówn¹ czêci¹ naszych rozmów
z dzieckiem nie by³o Nie,nie,nie. Nawet dzisiêciomiesiêczny malec poczuje
siê le, gdy us³yszy z naszych ust wy³¹cznie zakazy. S³owami mo¿na zniszczyæ ka¿dego. Zamiast ocen w stylu:
Jeste niedobry, ci¹gn¹³e obrus!,
powiedz Och, ci¹gn¹³e obrus, obrus
nie mo¿e le¿eæ na pod³odze, podniemy
go. Od pierwszych dni, kiedy Twoje
dziecko zaczyna dobrze rozumieæ znaczenie s³ów trzeba przyzwyczajaæ sie-

bie i rodzinê do mówienia bez oceniania.
Na rozlanie soku dla zabawy lepiej ni¿
popularne bicie po r¹czce dzia³a, gdy
powiemy spokojnie Sok jest do picia,
nie do rozlewania, tu jest szmatka do
wycierania. Dajemy dziecku szmatkê i
bierzemy drug¹ w swoj¹ rêkê. Wspólne
wycieranie wiêcej dziecko nauczy ni¿
mówienie mu ¿e jest niegrzeczny, mamusia go nie kocha itp.
Jeli zdecydujecie w domu, ¿e czego
nie wolno dotykaæ, np. magnetofonu,
musicie byæ konsekwentni. Dzieci potrafi¹ braæ nas pod w³os. Na nasze nie 
odwracaj¹ siê z niezwykle uroczym
umiechem. Niektórych rodziców to tak
mieszy i wzrusza, ¿e po paru próbach ,
pozwalaj¹ dziecku na wszystko. Dziecko szybko znajduje w³asn¹ metodê na
osi¹ganie celów i ju¿ wie, ze zakazy s¹
nie do koñca prawdziwe. Rodzic prawdziwie dbaj¹cy o swoje dziecko uczy je
bezpiecznego poruszania siê po wiecie.
Nie bój siê zakazów, stosuj je m¹drze i
pamiêtaj, ¿e w³aciwy zakaz podany w
porê mo¿e uratowaæ twojemu dziecku
¿ycie lub uchroniæ przed kalectwem.q
Autorka jest matk¹ czwórki dzieci i lekarzem
Miêdzynarodowym Konsultantem Laktacyjnym. Jest tak¿e sekretarzem Komitetu Upowszechnania Karmienia PIersi¹. Redaguje
serwis internetowy www.laktacja.pl

NAJBLI¯SZE KURSY
PROWADZONE PRZEZ
NASZYCH INSTRUKTORÓW
Bochnia: 26 IX 2003,
Bo¿ena i Maciej Taborowie,
tel. (014) 610 91 22,
e-mail: maciejtabor@wp.pl
Piotrków Trybunalski:
20 IX 2003,
Irena i Mieczys³aw W³ókowie,
tel. (044) 647 72 75,
e-mail: mwloka@wp.pl
Poznañ: 15 IX 2003,
Agata i Krzysztof Jankowiakowie,
tel. (061) 879 77 69,
e-mail: A.Jankowiak@oaza.org.pl
Poznañ: 15 X 2003,
Hanna i Jerzy Matuszkowie,
tel. (061) 879 71 67,
e-mail: jerzy.matuszek@xl.wp.pl
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W RODZINIE
Ksi¹¿ka nie tylko dla ziêciów

Warto pokochaæ teciow¹
JACEK PULIKOWSKI

 Co by zrobi³, gdyby tygrys napad³ na twoj¹ teciow¹? Nic, niech sam siê broni!
 Mamusia sprz¹ta, czy odlatuje? - pyta ziêæ, widz¹c teciow¹ z miot³¹ w rêce...
 Ziêæ, widz¹c teciow¹ jad¹c¹ na rowerze, pyta: Dok¹d mama jedzie?. Pada odpowied:
Na cmentarz. Ziêæ na to: A kto rower odprowadzi do domu?.
Tak zaczyna siê najnowsza ksi¹¿ka Jacka Pulikowskiego - kolejna z serii Warto....
Tym razem Autor bierze pod lupê relacje z rodzicami wspó³ma³¿onka, ale myli³by siê kto s¹dz¹c,
¿e to ksi¹¿ka tylko dla ziêciów. Pierwsz¹ czêæ powinni przeczytaæ przyszli ma³¿onkowie,
a drug¹ ich rodzice. Drukujemy pocz¹tkowy fragment wydanej przez Inicjatywê Wydawnicz¹
Jerozolima ksi¹¿ki, któr¹ mo¿na zamówiæ, korzystaj¹c z formularza z ostatniej strony.

S

k¹d siê bior¹ te i dziesi¹tki in
nych dowcipów o teciowych?
Czy zupe³nie bez ¿adnego powodu? Przecie¿ wszystko ma swoj¹ przyczynê, swoje dlaczego.
D³ugie lata pracy w poradni dla ma³¿eñstw, setki rozmów z bardzo cierpi¹cymi, pokiereszowanymi ma³¿onkami,
z zaniepokojonymi narzeczonymi, a tak¿e z teciami utwierdzaj¹ mnie w przekonaniu, ¿e problem teciów nie jest
wyssany z palca i w gruncie rzeczy wcale nie mieszny. Problemu tego nie wolno (a w ka¿dym razie nie warto) bagatelizowaæ, poniewa¿ nie rozwi¹zany,
przynosi bolesne skutki, wrêcz rany. Siêgaj¹ one nieraz bardzo g³êboko i s¹ trudne do leczenia.

mówiê, a zobaczysz, ¿e to ci pomo¿e 
bez w³asnej analizy rozumowej  wymaga sporej pokory, której zazwyczaj
ludziom brakuje. Poza tym, takie lepe
zawierzenie mo¿e okazaæ siê nieroztropne, gdy rada bêdzie chybiona czy wrêcz
z³a. Zdarzaj¹ siê jednak sytuacje takich
zawirowañ uczuæ, takiego spiêtrzenia
emocji, i¿ rozum przestaje prawid³owo
dzia³aæ i jest niezdolny do rzeczowej analizy. Niejednokrotnie by³em wiadkiem
takiej nabrzmia³ej sytuacji, w³anie na linii m³odziteciowie. Wówczas nale¿a³oby rozumnie wybraæ osobê zaufan¹, autorytet, zawierzyæ jej i pozwoliæ pokierowaæ swoimi krokami. Daæ siê za rêkê
wyprowadziæ z sytuacji, która o w³asnych
si³ach wydaje siê bez wyjcia.

Trudnoci diagnozy
Ju¿ sama diagnoza prawdziwego ród³a bólu, wymagaj¹ca obiektywnego
spojrzenia, jest dla ma³¿onków utrudniona z powodu silnych wiêzi emocjonalnych z w³asnymi rodzicami. Wiêzi te
maj¹ korzenie w najwczeniejszym dzieciñstwie, zaczynaj¹ siê tworzyæ jeszcze
przed urodzeniem siê dziecka. Rzecz jasna, brak w³aciwego zrozumienia ród³a problemu znacznie utrudnia, a czasem wrêcz uniemo¿liwia jego rozwi¹zanie. Bywa co prawda, ¿e problem mo¿e
byæ rozwi¹zany bez pe³nego zrozumienia
go przez zainteresowanego, lecz konieczne jest wtedy ca³kowite podporz¹dkowanie siê podpowiedziom autorytetu
zaufanej, wiarygodnej osoby. Jednak
wype³nienie rady typu: Zrób, co ci

Zrozumienie problemu
Prawdziwie do koñca wewnêtrznie
akceptowane rozwi¹zanie powainego
¿yciowego problemu wymaga najpierw
zrozumienia i zdiagnozowania jego przyczyn. Nastêpnie trzeba obraæ drogê wychodzenia z trudnoci i poddaæ konsekwentnie swe dzia³ania pe³nej kontroli
woli, a¿ do ca³kowitego sukcesu. S³owem, rozum i wola s¹ podstaw¹ przy
rozwi¹zywaniu wszelkich problemów
¿yciowych.
Wydaje siê wiêc, ¿e celowe, sensowne i wa¿ne jest zastanowienie siê nad
problemem teciów, rozpoznanie róde³ k³opotów i nazwanie ich jak najjaniej  po imieniu. Chodzi konkretnie o
spostrze¿enia ogólne, mo¿na powiedzieæ
teoretyczne, i pewne usystematyzowa-
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nie spojrzenia na problem teciów.
Dziêki temu bêdzie mo¿na ³atwiej zrozumieæ swoj¹ konkretn¹, ¿yciow¹ sytuacjê, swój indywidualny problem. Rzecz
jasna, ka¿da sytuacja jest specyficzna,
wyj¹tkowa i jedyna w swoim rodzaju i
wiedza teoretyczna niczego nie za³atwi
do koñca, lecz mo¿e pomóc w rozjanieniu, zrozumieniu bol¹cego problemu.
Taki w³anie cel stawiam sobie, pisz¹c
te s³owa. Zatem do rzeczy!
Ogólne ród³o problemu
Problem teciów jest bardziej z³o¿ony {i delikatny zarazem), ni¿ to siê
wydaje. Mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e podstawowym ród³em i kwintesencj¹ problemów na linii m³odziteciowie jest brak pe³nego zastosowania
siê w ¿yciu do s³ów Pisma wiêtego:
Dlatego opuci cz³owiek ojca i matkê
i po³¹czy siê z ¿on¹ swoj¹, i bêd¹ oboje
jednym cia³em (Mt 19, 5). W³anie brak
opuszczenia zarówno fizycznego, jak
i uczuciowego lub opaczne rozumienie
pojêcia opuszczenie to najg³êbsze
przyczyny nieporozumieñ, napiêæ i bólu
w omawianym problemie.
Zatem problem jest w zasadzie jeden,
lecz sk³ada siê na niego wiele elementów. Nale¿¹ do nich bez w¹tpienia nastêpuj¹ce postawy.
Po stronie m³odych
 lekcewa¿enie problemu teciów (¿eniê siê z dziewczyn¹, nie obchodzi mnie
jej matka),
 wejcie w ma³¿eñstwo na fali emocji,

W RODZINIE
Skoro Stwórca zaleci³ mi³oæ
rodziców, to widocznie tak
byæ powinno, bo przynosi to
dobre owoce.
Wielokrotnie ogl¹da³em
wrêcz dramatyczne
dla ma³¿eñstwa skutki z³ego
traktowania rodziców
wspó³ma³¿onka.
Dom, w którym wyrolimy,
jest wiêtoci¹ nietykaln¹.
Wielkim brakiem m¹droci
¿yciowej, by nie powiedzieæ:
utrat¹ instynktu
samozachowawczego,
jest atakowanie rodziny,
a szczególnie rodziców
wspó³ma³¿onka.
rozbudzonych uczuæ m³odych, bez dostatecznego (czasami ¿adnego) poznania rodziców i rodziny wspó³ma³¿onka,
 niedojrza³oæ m³odych do zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego w ogóle, a do
oderwania siê od w³asnych rodziców
w szczególnoci,
 trudnoci w akceptacji swych teciów
z ich pogl¹dami, stylem ¿ycia, przyzwyczajeniami, bardzo nieraz odleg³ymi od
idealnych wyobra¿eñ i oczekiwañ,
 ¿¹danie przeró¿nych, nienale¿nych
m³odym, wiadczeñ i próby nieuprawnionej interwencji m³odych w ycie teciów, nierzadko dyktowanej egoizmem
i wygodnictwem m³odych.
Po stronie teciów
 niedojrza³oæ rodziców do wypuszczenia
swego dziecka z gniazda rodzinnego,
 niedojrza³oæ rodziców do przyjêcia
nowego, doros³ego dziecka,
 nieakceptacja powo³ania do ma³¿eñstwa
swego dziecka,  nieakceptacja wybranka serca swego dziecka, niezgodnego
z oczekiwanym idea³em,
 próby nieuprawnionej ingerencji w ¿ycie m³odych (czêsto w najlepszej wierze).
Umownoæ roboczo przyjêtej
klasyfikacji
Powy¿sza próba usystematyzowania
problemu jest jedynie propozycj¹ klasyfikacji róde³ trudnoci na linii m³odzi
teciowie. Nie roszczê sobie ¿adnych
pretensji, by powy¿szy podzia³ traktowaæ jako ,jedynie s³uszny. Podzia³ ten

jest si³¹ rzeczy niedoskona³y, bowiem
poszczególne wymienione wy¿ej elementy nie s¹ roz³¹czne, zazêbiaj¹ siê
o siebie, wynikaj¹ jedne z drugich czy
napêdzaj¹ siê wzajemnie.
Ka¿dy przyk³ad zaczerpniêty z ¿ycia
(podam ich wiele dla ilustracji) bêdzie
wynika³ z kilku naraz sporód wymienionych elementów. Zdecydowa³em siê
na dokonanie tego wstêpnego podzia³u
ze wzglêdów czysto praktycznych, by
móc po kolei omówiæ ró¿ne aspekty tej
samej sprawy. Sprawy, jak siê okazuje
w praktyce, niezwykle wa¿nej dla szczêcia ma³¿eñskiego i rodzinnego.
W kolejnych rozdzia³ach bêdê porusza³ wymienione aspekty problemu teciów, ilustruj¹c je przyk³adami z ¿y-

cia. Niezale¿nie od analizy przyczyn trudnoci, warto zastanowiæ siê nad konkretnymi sytuacjami ¿yciowymi, które  jak
pokazuje dowiadczenie  generuj¹ problemy na linii m³odziteciowie. Sytuacj¹
tak¹ jest z pewnoci¹ wspólne mieszkanie, pozostawanie m³odych po lubie na
utrzymaniu rodziców czy oddawanie
dziadkom dzieci na wychowanie. Te
i podobne sytuacje bêdziemy analizowaæ
bardziej szczegó³owo w póniejszych rozwa¿aniach. Zapraszam do lektury.q
Jeli ten tekst pobudzi³ Ciê do refleksji 
napisz do nas:
Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu,
ul. Spokojna 5, 05502 Piaseczno 3,
email: fundamenty@lmm.pl

NOWE WYDANIE!

Sztuka naturalnego
planowania rodziny
F

Autorzy
Ksi¹¿ka napisana przez ma³¿eñstwo dla ma³¿eñstw
 John i Sheila Kippleyowie, za³o¿yciele The
Couple to Couple League, dziel¹ siê wiedz¹ i wieloletnim dowiadczeniem
praktykowania naturalnego planowania rodziny.

F

Dla kogo?
Podrêcznik na ca³e ¿ycie  dla narzeczonych, dla m³odych i starszych
ma³¿eñstw, dla rodziców i wychowawców.

F O czym?
v Dlaczego naturalne planowanie rodziny?  zdrowie, wartoci duchowe
i moralne vObjawy jajeczkowania vInterpretacja cyklu vTrudnoci
z poczêciem dziecka vOdstawienie antykoncepcji hormonalnej vChoroba
a objawy p³odnoci vPowrót p³odnoci po poronieniu vPowrót p³odnoci
po porodzie vEkologiczne karmienie piersi¹ vPremenopauza a naturalne
planowanie rodziny vNieregularnoci w przebiegu cyklu vPoczêcia
niespodziewane
Jak zamówiæ?
v poczt¹: Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu, ul. Spokojna 5, 05502 Piaseczno 3
v telefonicznie: (022) 750 31 40
v Internet: www.sklep.lmm.pl
v Cena: 30 z³ plus koszty przesy³ki
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SKLEPIK
Tytu³
Cena
Iloæ
Sk³adka cz³onkowska (cz³onkom wspieraj¹cym wysy³amy
30,00 z³
szeæ kolejnych numerów Fundamentów Rodziny)
Now e w ydanie: DOMOW Y KURS NPR
60,00 z³
(komplet materia³ów z kaset¹ wideo gratis)
Now e w ydanie: Sztuka naturalnego planowania rodziny
30,00 z³
Æwiczenia w interpretacji cyklu
4,00 z³
Przewodnik domowego kursu NPR
20,00 z³
Dwa zeszyty do prowadzenia obserwacji
6,00 z³
Fundamenty Rodziny (do kolporta¿u: minimum 10
2,00 z³/egz.
egzemplarzy, przesy³ka za pobraniem)
Pawe³ VI: encyklika „Humanae vitae”
3,00 z³
M. Nehring – Gugulska: W arto karmiæ piersi¹
13,00 z³
K. Mikiel – Kostyra: „Mleko matki dla chorego dziecka”
12,00 z³
La Leche League: Sztuka karmienia piersi¹
22,00 z³
J. Pulikowski: W arto pokochaæ teciow¹ – NOW OÆ!
15,00 z³
J. Pulikowski: „Ewa czuje inaczej”
10,00 z³
J. Pulikowski: W artoæ wspó³¿ycia ma³¿eñskiego
19,00 z³
J. Pulikowski: W arto byæ ojcem
15,00 z³
J. Pulikowski: W arto ¿yæ w zgodzie z natur¹
15,00 z³
W . Fija³kowski: Rodzicielstwo w zgodzie z natur¹
18,00 z³
Kaseta wideo: Jacek Pulikowski: Mi³oæ bez lêku
29,00 z³
Kaseta wideo: Jeli mnie kochasz... udowodnij to!
25,00 z³
Kaseta wideo: Josh McDowell: Dlaczego czekaæ
25,00 z³
Rachunek sumienia ma³¿onków chrzecijañskich
2,00 z³
Kard. Godfried Dannels: „Bóg Ojciec”
5,00 z³
Jan Pawe³ II: Evangelium Vitae
4,00 z³
Jan Pawe³ II: Familiaris Consortio
6,00 z³
Ewa Rozkrut: Jak dobrze przygotowaæ dziecko do I
15,00 z³
Komunii...”
Zamawiam wskazane tytu³y i zobowi¹zujê siê
uiciæ nale¿noæ przy odbiorze
(Do ³¹cznej kwoty zostan¹ doliczone koszty pocztowe w wysokoci
9 z³ za przesy³kê Poczt¹ Polsk¹ na terenie Polski.)
______________________________________________________________

______________________________________________________________
Im iê i Nazwisko

Adres

Telefon

____________________
Podpis

Cz³onkowie wspieraj¹cy LMM (czyli osoby otrzymuj¹ce Fundamenty Rodziny) maj¹
prawo do 10procentowego rabatu (zostanie on naliczony przy wysy³ce materia³ów)
Zamówienia prosimy kierowaæ na adres:
Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu, ul. Spokojna 5, 05502 Piaseczno 3
tel. (022) 750 31 40, email: sklep@lmm.pl
ZAPRASZAMY TE¯ DO NASZEJ KSIÊGARNI W INTERNECIE:
www.sklep.lmm.pl
Zamówione materia³y wysy³amy za zaliczeniem pocztowym, koszty przesy³ki
s¹ sta³e i wynosz¹ 9 z³ (na terenie Polski). Koszty przesy³ek zagranicznych zale¿¹
od taryf Poczty. Polskiej. Mo¿emy równie¿ potwierdziæ zakup faktur¹ 
prosimy wówczas o przys³anie wraz z zamówieniem upowa¿nienia
do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ZOSTAÑ NASZYM
KOLPORTEREM!
Bardzo prosimy o pomoc
w kolporta¿u
Fundamentów Rodziny.
Ci z Pañstwa,
którzy zamówi¹
do dalszego rozprowadzania
co najmniej 10 egzemplarzy
naszego dwumiesiêcznika,
otrzymuj¹ jeden egzemplarz
gratis. Prosimy o sk³adanie
zamówieñ na formularzu
zamieszczonym obok
Informacje: tel. (022) 750 31 40
e-mail: sklep@lmm.pl
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

DAR PRZYJACIÓ£
Jeli trzy osoby wp³ac¹
wspólnie na rzecz
Ligi Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu
co najmniej 70 z³,
to na adres jednej z nich
bêdziemy wysy³aæ przez rok
po trzy egzemplarze
kolejnych numerów
Fundamentów Rodziny.
Wysy³kê rozpoczynamy
po otrzymaniu z banku
potwierdzenia wp³aty
dokonanej na konto:
Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu
ul. Spokojna 5,
05502 Piaseczno 3
Kredyt Bank S.A.
Piotrków Trybunalski, numer:
85150016051216000250090000
z dopiskiem:
Dar przyjació³ na rzecz LMM
DZIÊKUJEMY!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fundamenty Rodziny  pismo Ligi Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu. Redaktor prowadz¹cy: Maciej Tabor. Wspó³praca: Magdalena Nehring
Gugulska, Ewa lizieñKuczapska, Ewa Rozkrut, Aleksandra i Roman Strusowie, Katarzyna i Pawe³ Wszo³owie. Adres redakcji: Liga Ma³¿eñstwo
Ma³¿eñstwu, Kopaliny 73, 32720 Nowy Winicz; tel. (14) 610 91 22 (wieczorem); email: fundamenty@lmm.pl. Szeæ kolejnych numerów
Fundamentów Rodziny wysy³amy przez rok uczestnikom kursów NPR prowadzonych przez LMM oraz jako wyraz naszej wdziêcznoci cz³onkom
wspieraj¹cym, LMM, którzy wp³ac¹ sk³adkê cz³onkowsk¹ (minimum 30 z³), wys³an¹ przekazem na konto: LMM, ul. Spokojna 5, 05 502
Piaseczno 3; Kredyt Bank S.A. Piotrków Trybunalski, numer: 85 150016051216 0002 5009 0000 (z dopiskiem Sk³adka cz³onkowska).
Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania. Druk: Drukarnia Kolejowa, Kraków, tel. (12) 421 08 20.
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