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Trzydzieci lat encykliki HUMANAE VITAE

wiadectwo wiernoci
Ks. W³adys³aw Gasid³o

W

tym roku, 23 lipca, minê³o
trzydzieci lat od og³oszenia przez Ojca wiêtego
Paw³a VI g³onej encykliki Humanae
vitae - O zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania ¿ycia ludzkiego.
W ci¹gu minionego trzydziestolecia
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 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.
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PRAKTYKA

K

Wartoæ dowiadczenia

arta, któr¹ prezentujemy tym
razem, zosta³a przys³ana przez
kobietê prowadz¹c¹ obserwacje od siedemnastu lat, szczêliw¹
matkê trojga dzieci, maj¹c¹ du¿e dowiadczenie w karmieniu ekologicznym (zaczê³a prowadziæ obserwacje,
bêd¹c jeszcze nastolatk¹, na d³ugo
przed ma³¿eñstwem  to dobry przyk³ad dla matek dorastaj¹cych córek, by
spróbowa³y zachêciæ je do zainteresowania siê naturalnym planowaniem
rodziny).
Mamy tu zapis czwartego cyklu po
przyjciu na wiat trzeciego dziecka,
które maj¹c pó³tora roku, nadal jest
karmione piersi¹. Natomiast p³odnoæ
powróci³a po dwunastu miesi¹cach od
porodu (po poprzednich dwóch porodach niep³odnoæ zwi¹zana z karmieniem trwa³a 17 i 14 miesiêcy).
Zanim przeanalizujemy kartê, warto zwróciæ uwagê na niezwykle rzetelne i skrupulatne zapisywanie objawów: temperatury, luzu i szyjki
macicy  dziêki temu mamy dok³adny
i pe³ny obraz cyklu. W³acicielka karty stosuje te¿ w³asne symbole: K 
krwawienie, Pl  plamienie, NR  luz
nierozci¹gliwy, W  wilgotno. Napisa³a równie¿: Poniewa¿ mam wieloletnie dowiadczenie (17 lat obserwacji), pewne rzeczy traktujê bardziej na
wyczucie, np. kiedy zacz¹æ mierzyæ
temperaturê. Rzeczywicie, zauwa¿my, ¿e w tym cyklu pomiary zosta³y
rozpoczête w dniu 13 i to zupe³nie wystarczy³o. Natomiast osobom zdobywaj¹cym dopiero dowiadczenie radzimy, by zaczê³y mierzenie od szóstego
dnia cyklu - z up³ywem czasu i wy bêdziecie mogli dostosowaæ praktykê do
coraz bogatszej wiedzy. Przy okazji
zwróæmy jeszcze uwagê, na ogólnie
niski, ale  jak napisa³a - typowy dla
tej pani, poziom temperatury. Takie
niskie temperatury (najni¿sza 35,9)
mog¹ byæ te¿ charakterystyczne dla
matek karmi¹cych. W zwi¹zku z takim
niskim poziomem trzeba by³o dopisaæ
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nowe wartoci z boku wykresu.
W przedstawionym tu cyklu zauwa¿amy rozbie¿noæ pomiêdzy przebiegiem objawów temperatury i szyjki macicy a luzem. Dzieñ 20 jest
bowiem pierwszym dniem wzrostu
temperatury po jajeczkowaniu, jest to
zarazem pierwszy dzieñ zamykania siê
szyjki, natomiast odczucie wilgotnoci, które  przypominamy  równie¿
jest oznak¹ p³odnoci, utrzymuje siê
jeszcze do dnia 22. Gdyby by³a to karta kobiety niedowiadczonej, mo¿na
by podejrzewaæ, ¿e mo¿e nie ma ona
jeszcze pewnoci w obserwacji odczuæ, ale w³acicielka karty zapewni³a, ¿e nie mia³a tu ¿adnych w¹tpliwoci. Cykl ten mo¿e wiêc ilustrowaæ
podstawow¹ zasadê metody objawowo  termicznej: objawy wzajemnie
siê uzupe³niaj¹ i nie mo¿emy ulegaæ
pokusie zignorowania którego z nich.
W tym wypadku, mimo ¿e temperatura i szyjka wskazywa³y ju¿ na niep³odnoæ, ma³¿onkowie musieli poczekaæ
na szczyt luzu, by zastosowaæ któr¹
ze standardowych regu³. Szeæ dni
przed wzrostem: 14  19, poziom ni¿szy: 36,2, poziom wy¿szy: 36,4, pe³ny

wzrost temperatury: dni 22, 23, 24.
Wed³ug regu³y A (trzy dni pe³nego
wzrostu, potwierdzone co najmniej
dwoma dniami wysychania luzu)
faza III zaczyna siê wieczorem 24
dnia cyklu.
Jeli chodzi o wyznaczenie koñca
fazy I to mo¿emy to zrobiæ na kilka
sposobów. Wed³ug regu³y klinicznej
pierwszych szeæ dni cyklu uznamy za
niep³odne; wed³ug regu³y 21 dni bêdzie to siedem dni; za zgodnie z regu³¹ ostatniego dnia suchego faza I
koñczy siê dnia 9, tak samo jak wed³ug regu³y Döringa (najwczeniejszy
dzieñ wzrostu temperatury z dotychczasowych cykli minus siedem).
I jeszcze jedna bardzo wa¿na sprawa: zdobycie wprawy w prowadzeniu
i interpretacji obserwacji pozwala cieszyæ siê sob¹ tak¿e w tych okresach
naszego ma³¿eñskiego ¿ycia, kiedy
mamy powody, by poczekaæ z kolejnym poczêciem. W naturalnym planowaniu rodziny nie chodzi przecie¿ o
to, by odmawiaæ sobie tej radoci i bliskoci.
Bo¿ena Tabor
Fundamenty Rodziny  nr 5/1998

MEDYCYNKI

Nowiny
z medycyny
Alkohol i p³odnoæ
Kobiety staraj¹ce siê o poczêcie
dziecka powinny zrezygnowaæ z alkoholu  stwierdzaj¹ duñscy naukowcy, których badania omawia British Medical Journal. W eksperymencie wziê³o
udzia³ 430 ma³¿eñstw w wieku 20  35
lat, po raz pierwszy staraj¹cych siê
o poczêcie. Okaza³o siê, ¿e nawet niewielkie dawki alkoholu (lampka wina,
kufel piwa, kieliszek likieru) spo¿ywane kilka razy w tygodniu (1  5 razy)
spowodowa³o obni¿enie p³odnoci
o oko³o czterdzieci procent w porównaniu z kobietami, które nie spo¿ywa³y
alkoholu. Natomiast kobiety, które siêga³y po alkohol czêciej ni¿ 10 razy w
tygodniu, mia³y p³odnoæ obni¿on¹
o oko³o 66 procent w stosunku do kobiet niepij¹cych. Aby unikn¹æ b³êdów
spowodowanych innymi czynnikami,
naukowcy uwzglêdniali równie¿ takie
elementy jak: indeks masy cia³a kobiet,
przebyte choroby narz¹dów rodnych,
iloæ plemników w nasieniu.
Ju¿ wczeniej by³o wiadomo, ¿e
nadu¿ywanie alkoholu os³abia p³odnoæ, ale nie s¹dzono, ¿e równie¿ jego
umiarkowane spo¿ycie mo¿e mieæ podobne skutki. Jest to istotne odkrycie,
poniewa¿ wraz ze wzrastaj¹cym spo¿yciem alkoholu w wielu krajach, staje
siê jasne, ¿e nawet niewielki negatywny wp³yw tego zjawiska na p³odnoæ nie
pozostaje bez znaczenia dla zdrowia
spo³eczeñstw  stwierdza British Medical Journal.
(BMJ, vol. 317/1998, s. 505)
Panowie - szanujcie siê
Palenie papierosów przez m³odych mê¿czyzn mo¿e spowodowaæ
uszkodzenia materia³u genetycznego
zawartego w plemnikach, a co za tym
idzie, póniejsz¹ niep³odnoæ. W przeFundamenty Rodziny  nr 5/1998

prowadzonych na zlecenie czeskiego
rz¹du oraz Agencji Ochrony rodowiska ONZ badaniach nawyków zwi¹zanych z piciem alkoholu i paleniem
uczestniczyli osiemnastoletni mê¿czyni. Okaza³o siê, ¿e u palaczy czêciej
ni¿ u niepal¹cych wystêpowa³a nieprawid³owoæ polegaj¹ca na obecnoci
dodatkowego chromosomu Y, a poza
tym w ich p³ynie nasiennym by³o mniej
plemników. Ju¿ dawno wiadomo o negatywnym wp³ywie palenia tytoniu na
iloæ nasienia, natomiast po raz pierwszy odkryto, ¿e mo¿e ono równie¿ powodowaæ defekty materia³u genetycznego.
Z kolei dr Ken Takeda oraz jego
wspó³pracownicy z Uniwersytetu Tokijskiego zbadali wp³yw d³ugotrwa³ego
oddzia³ywania wysokiego stê¿enia spalin z silników diesla na iloæ nasienia
u szczurów. Przez szeæ miesiêcy, dwanacie godzin dziennie poddawano
zwierzêta dzia³aniu trzech poziomów
stê¿eñ spalin, z których najni¿szy by³
odpowiada³ dwukrotnej zawartoci spalin w mocno zanieczyszczonej atmosferze Tokio. Okaza³o siê, ¿e w porównaniu ze szczurami z grupy kontrolnej
iloæ nasienia u zatruwanych gryzoni
by³a o 21, 36 i 53 procent mniejsza,
w zale¿noci od poziomu stê¿enia spalin. Wyniki tych badañ nie s¹ zbyt optymistyczne, szczególnie dla mê¿czyzn
mieszkaj¹cych w du¿ych miastach.
(Internet  Parents Place)
Poszukiwani dobrzy ojcowie
Ojcowie nie zdaj¹ sobie czêsto
sprawy z tego, jak wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ w ¿yciu swoich dzieci, a szczególnie synów. Wyniki badañ przeprowadzonych na Uniwersytecie Pó³nocnej
Karoliny w USA wskazuj¹, ¿e ch³opcom, którym zabrak³o troskliwej obec-

noci ojca, grozi dwukrotnie wiêksze
ryzyko trafienia do wiêzienia przed
ukoñczeniem 30 roku ¿ycia ni¿ ich rówienikom z pe³nych rodzin. W programie badawczym, który trwa³ od 1979
do 1993 roku, uczestniczy³o 6 400 mê¿czyzn w wieku od 14 do 22 lat.
Naukowcy stwierdzili, ¿e obecnoæ
troskliwego naturalnego ojca jest nie do
zast¹pienia. Jego braku nie rekompensuje ojczym, poniewa¿ w rodzinach
rozbitych pojawiaj¹ siê ró¿ne problemy, które mog¹ skomplikowaæ sytuacjê
dzieci. Dziewiêædziesi¹t procent
uczestników programu przysz³o na
wiat w pe³nej rodzinie, ale przy koñcu
badañ a¿ 40 procent badanych ¿y³o
w rodzinie niepe³nej.
Wyniki uzyskane w trakcie innego
badania z udzia³em 14 700 nastolatek
wskazuj¹, ¿e ta sama prawid³owoæ
powtarza siê w przypadku dziewcz¹t.
Okaza³o siê, ¿e dziewczêta, które mia³y troskliwych ojców, o wiele rzadziej
rozpoczyna³y wspó³¿ycie seksualne
przed lubem, rzadziej siêga³y po alkohol i narkotyki i wykazywa³y ni¿szy
poziom agresji.
(Reuters 28 VIII 1998)
Religijni dziadkowie
Do interesuj¹cych wniosków doszli
naukowcy z Uniwersytetu Stanowego
w Pensylwanii i z Uniwersytetu Pó³nocnej Karoliny. 23 sierpnia tego roku
w San Francisco, na dorocznym zjedzie Amerykañskiego Towarzystwa Socjologicznego przedstawili oni wyniki
badañ przeprowadzonych wród 500
rodzin mieszkaj¹cych w wiejskich regionach stanu Iowa. Badaczy interesowa³ zwi¹zek pomiêdzy religijnoci¹
dziadków a ich zaanga¿owaniem
w opiekê i wychowanie wnuków. Okaza³o siê, ¿e jeli dziadkowie chodzili
czêsto do kocio³a, byli zaanga¿owani
w prowadzenie szkó³ki niedzielnej lub
prowadzili katechezê i modlili siê, tym
bli¿sze by³y ich relacje z wnukami: czêciej je odwiedzali, opiekowali siê nimi
podczas choroby, byli ich przyjació³mi
i nauczycielami. Religijni dziadkowie
byli równie¿ bardziej zwi¹zani z pozosta³ymi cz³onkami rodziny.
(Internet  Baby Center)
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MORALNOÆ

wiadectwo
wiernoci
dokoñczenie ze s. 1
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. 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 en-
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cyklika 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 50-51). 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 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
i Memoria³ Krakowski
Obok wspomnianych róde³ i jasnych wytycznych Soboru Watykañskiego II wielk¹ pomoc¹ dla Paw³a VI
okaza³y siê memoria³y z³o¿one na jego
rêce w latach 1967-1968. 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).
Fundamenty Rodziny  nr 5/1998

MORALNOÆ
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 moralnoci
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
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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 kie-

Ojciec wiêty Pawe³ VI
rowanie 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 podkrelaj¹ 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 natural-

nych 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

Ks. W³adys³aw Gasid³o - autor wielu publikacji, m.in. ksi¹¿ki Z zagadnieñ etyki ma³¿eñskiej i rodzinnej. Jest proboszczem w krakowskim kociele w. Anny.
Przez wiele lat, za pasterzowania w Krakowie Kardyna³a Karola Wojty³y, ksi¹dz Gasid³o
kierowa³ Wydzia³em Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitarnej i by³ jednym zbliskich wspó³pracowników obecnego Papie¿a.
Nasz cykl rozwa¿añ o encyklice Humanae
vitae zamkniemy w nastêpnym numerze równie¿ artyku³em ksiêdza W³adys³¹wa Gasid³y.
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Rodzinne
wiêtowanie
Rozmowa
z Magd¹ i Antonim
Gugulskimi - rodzicami trójki
dzieci; instruktorami NPR
w Lidze Ma³¿eñstwo
Ma³¿eñstwu
Jak obchodzicie rodzinne uroczystoci?
Najpierw rodzi siê pomys³. Potem
mylimy gdzie i jak wszystko zorganizowaæ, uzgadniamy listê goci i wymylamy, kto móg³by nam pomóc,
choæby od strony kulinarnej - mama
na przyk³ad zrobi³a kiedy 80 kotletów,
zadaniem babci jest przygotowanie
trzech tortów, mama Antoniego piecze
ciasteczka itp.
Przy ostatnich chrzcinach pomóg³
nam kolega, który ma du¿y samochód
dostawczy. Chcielimy urz¹dziæ przyjêcie na lenej polanie i szukalimy
kogo, kto by nam przewióz³ jakie
mebelki turystyczne, a kolega stwierdzi³, ¿e zamiast nich mo¿na wzi¹æ do
jego auta du¿y stó³ i krzes³a z naszego
pokoju gocinnego, tak wiêc na polanie ustawilimy normaln¹ zastawê, jak
w domu - z obrusami i wszystkim, co
trzeba.
W przypadku imprez plenerowych
bardzo wa¿ny jest te¿ wybór takiego
miejsca, ¿eby wspólnie nacieszyæ siê
piêknem nowej okolicy - bardzo udane imieniny dzieci urz¹dzilimy kiedy na nadwilañskich ³¹kach, by³a te¿
impreza na polanie w Kampinosie.
Poza tym takie miejsce powinno byæ
równie¿ w miarê bezpieczne, ¿eby
dzieci, których jest zawsze du¿o, mog³y siê spokojnie rozbiec i rozpe³zn¹æ.
Na przyk³ad ostatnio natrafilimy na
bardzo du¿¹ len¹ dzia³kê, która mia³a
tê zaletê, ¿e by³a ogrodzona. Odszukalimy jej w³aciciela, poprosilimy
o zgodê i urz¹dzilimy imprezê na sto
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piêædziesi¹t osób - takiej iloci ludzi
nigdy nie bylibymy w stanie zaprosiæ
do domu. Jedyn¹ niewiadom¹ pozostaje pogoda, choæ przewa¿nie zabiezpieczamy siê na ró¿ne okolicznoci, przygotowuj¹c jaki du¿y namiot czy
wynajduj¹c jak¹ szopê.
Kiedy ju¿ wszystko ustalimy, wtedy przy okazji wiêkszych imprez drukujemy i rozsy³amy zaproszenia  to
prostsze ni¿ dotrzeæ do wszystkich
osobicie, a poza tym jest bardziej uroczycie. W przeddzieñ trzeba siê udaæ
na miejsce, ¿eby ustaliæ, gdzie co bêdzie sta³o. Ostatnio Antoni porobi³ takie wielkie napisy na tekturze: Jedzenie Picie, Konkursy, Mycie 
trzeba trochê uzbroiæ teren: przygotowaæ wodê w bañkach do obmycia dzieciaków, z³o¿yæ gdzie sprzêty sportowe. No i wreszcie lista konkursów
i zabaw, bo wiadomo, ¿e poza jedzeniem, ogniskiem i piewaniem, musimy co zaproponowaæ co wiêcej. Nieod³¹cznym elementem naszych
spotkañ s¹ wiêc ró¿ne zabawy ruchowe i zawody, ¿eby wszyscy siê wyszaleli  i m³odsi i starsi. Bo je¿eli poprzestalibymy na tym, ¿e nas imprezie
wszyscy maj¹ tylko jeæ, rozmawiaæ
i chodziæ, to znajdzie siê spora czêæ
ludzi, którzy siê nie znaj¹ i którzy
mog¹ siê nudziæ zdani tylko na swoje
towarzystwo. Oprócz tego, poniewa¿
s¹ to zawsze imprezy bezalkoholowe,
wiêc miejsce, które w innej sytuacji
zajmuje alkohol, trzeba wype³niæ innymi atrakcjami: gra w badmintona,
mecz w pi³kê, zabawy dzieci na linie
(w ogóle jak siê ma dzieci, to nale¿y
zaopatrzyæ siê w linê): przeci¹ganie,
hutanie, przechodzenie po linie rozwieszonej miêdzy drzewami. Na naszej imprezie rocznicowej najwiêkszym powodzeniem cieszy³y siê
konkursy z taczkami: przejazd z ¿on¹

na czas, przewiezienie jak najwiêkszej iloci dzieci - oczywicie wszyscy dopingowali i by³a wietna zabawa. Musz¹ te¿ byæ jakie nagrody
 wiêc zawsze przygotowujemy
paczkê z zabawnymi drobiazgami.
Liczy siê przede wszystkim dobry
pomys³. Ostatnio Asia dosta³a na urodziny rower i dos³ownie na kilka dni
przed urodzinami wymylilimy, ¿e
zrobimy imprezê rowerow¹. Obdzwonilimy znajomych i przyjecha³o kilkadziesi¹t osób z przeró¿nymi rowerami: ma³ymi i du¿ymi. Wybralimy
siê niedaleko na teren po³o¿onej w lesie szko³y: pagórki, kawa³ek asfaltowego boiska  by³y ró¿ne konkursy, na
przyk³ad przejazd doros³ej osoby na
jak najmniejszym rowerze. Przy innej
okazji urz¹dzilimy doros³¹ prywatkê:
poprosilimy wszystkich, ¿eby poprzychodzili ubrani w stylu lat szeædziesi¹tych, dobralimy odpowiednia muzykê.
Zim¹, na imieniny Asi, urz¹dzamy
tradycyjne ju¿ tropienie rannego niedwiedzia. Znaczymy trop kolorowymi bibu³kami, Antek przebiera siê
za niedwiedzia i chowa siê w ró¿nych
miejscach ze s³oikiem miodu za pazuch¹. Dziecko, które pierwsze go wytropi, dostaje w nagrodê miód. Sta³o
siê to ju¿ tradycj¹ i dzieci co roku pytaj¹, czy i tym razem bêdzie niedwied.
Chyba dobrym pomys³em jest to,
¿e w przypadku imprez dzieciêcych
wyznaczamy godzinê, na któr¹ rodziFundamenty Rodziny  nr 5/1998

ROZMOWA
ce przysy³aj¹ pociechy, zostawiaj¹c je
pod nasz¹ opiek¹. Korzyci s¹ takie,
¿e rodzice maj¹ czas dla siebie, a poza
tym je¿eli przychodz¹ rodzice i dzieci, to wtedy trzeba ugociæ tak¿e doros³ych, a dzieciaki na takiej imprezie
czuj¹ siê jak uci¹¿liwy dodatek. Staramy siê przygotowaæ ró¿ne atrakcje,
¿eby dzieci mia³y satysfakcjê, ¿e doroli zrobili co specjalnie dla nich: jest
wiêc teatrzyk z biletami, szukanie tortu itp. Zapowiadamy, o której godzinie rodzice maj¹ siê zjawiæ ponownie,
czêstujemy ich herbat¹ i wszyscy siê
rozchodz¹. Dzieci d³ugo wspominaj¹
takie zabawy.
Teraz w ogóle urz¹dzamy mniej
typowych imprez dla doros³ych, a wiêcej wspólnych, plenerowych, bo one
stwarzaj¹ okazjê do spotkania siê
ludzi w ró¿nym wieku, pocz¹wszy
od babæ, poprzez rodzinê i przyjació³, a skoñczywszy na maluchach
w mieszkaniu by³by z tym problem: o czym rozmawiaæ, ¿eby nikt
siê nie nudzi³, ¿eby dzieci nie przeszkadza³y i tak dalej.
To wszystko chyba kosztuje?
Du¿e imprezy wymagaj¹ nak³adów
finansowych, ale jest to przewidziane
w naszym bud¿ecie rodzinnym. Chocia¿ na przyk³ad wspomniana impreza
rowerowa odby³a siê w czasie, kiedy
bylimy doæ zapracowani, wiêc ja
przygotowa³am tylko tort i kupi³am
soki i to wszystko  nawet specjalnie
nie trzeba by³o w domu sprz¹taæ.
Wszyscy przyszli, wieczki zosta³y
zdmuchniête na ganku, zjedlimy kawa³ek tortu i ruszylimy w plener.
A jak wiêtujecie inne okazje?
Jeli jest to okazja bardziej uroczysta, na przyk³ad rocznica lubu czy
chrzest, to zaczynamy wiêtowanie
Msz¹ wiêt¹. Staramy siê, ¿eby by³a
to odprawiona specjalnie dla nas, osobna, bardziej uroczysta Msza, zapraszamy rodzinê, s¹siadów i przyjació³, których prosimy, ¿eby przygotowali
piewy i czytania; drukujemy dla
wszystkich teksty pieni. Czasami kazanie przybiera formê spontanicznego
dzielenia siê refleksjami zwi¹zanymi
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z us³yszan¹ w³anie Ewangeli¹. Staramy siê wtedy zaprosiæ jak najwiêcej
osób, bo jest to te¿ jaka forma wiadectwa wiary: ludzie widz¹, ¿e mo¿na
tak¹ uroczystoæ przygotowaæ i prze¿yæ w nieco inny sposób - kiedy jedna z s¹siadek przyzna³a, ¿e a¿ pop³aka³a siê ze wzruszenia.
Tak w³anie przygotowalimy nasz¹ Mszê lubn¹: teksty pieni, ¿eby
na przyk³ad wszyscy mogli zapiewaæ
ma³o znany Hymn do Ducha wiêtego. Magda i ja piewalimy psalm
i nielimy dary. Poprosilimy te¿ kilka osób, by przynios³y ciasto i przygotowalimy napoje, poniewa¿ rozes³alimy oko³o piêæset zaproszeñ
i przysz³o rzeczywicie mnóstwo osób,
wiêc ¿eby podczas stania w kolejce do
sk³adania ¿yczeñ nikomu siê nie d³u¿y³o, rozstawilimy przed kocio³em
sto³y i ludzie mogli siê czêstowaæ.
Chcielimy jako uhonorowaæ tych, którzy przyszli tylko na lub, bo przecie¿
nie moglimy zaprosiæ wszystkich na
wesele, które by³o przewidziane na oko³o osiemdziesi¹t osób, chocia¿ w rodku nocy trochê jeszcze dosz³o, bo rozesz³a siê wieæ, ¿e jest dobra zabawa.
Wesele by³o bezalkoholowe i odbywa³o siê w noc wiêtojañsk¹ na terenie ogródków dzia³kowych, gdzie
by³o ma³e jeziorko. Panna m³oda rozda³a kwiaty wszystkim pannom, one
uwi³y wianki, a potem puszcza³y je na
wodê z jednego pomostu, za panowie
z drugiego pomostu starali siê je ³apaæ; obydwa pomosty piewa³y do siebie. Póniej by³o ognisko ze piewami do samego rana.
Bardzo wa¿n¹, choæ chyba zanikaj¹c¹ tradycj¹ jest podró¿ polubna i
zachêcamy wszystkich do jej kultywowania. My wyjechalimy kilka dni po
lubie na ca³y miesi¹c i nikt nie wiedzia³ dok³adnie, gdzie jestemy. Jest to
tak szczególny dla ma³¿eñstwa czas,
¿e nale¿y spêdziæ go razem - miejsce
nie jest takie wa¿ne. Po raz pierwszy
jestemy tylko dla siebie i w zwi¹zku
z tym zaczynaj¹ wychodziæ na jaw ró¿nice charakterów, a poza tym mo¿na
siê sob¹ nacieszyæ.
Bardzo mile wspominamy te¿ ósm¹
rocznicê lubu, po³¹czon¹ z chrzcina-

mi Jerzyka i imieninami Antka. Rozes³alimy zaproszenia na Mszê, przysz³o du¿o osób i co nas ogromnie zaskoczy³o  ci ludzie naznosili mnóstwo
prezentów, które zajê³y pó³ du¿ego
pokoju - czulimy siê jak nowo¿eñcy.
Czy to przywi¹zanie do hucznego
wiêtowania wynielicie z domów
rodzinnych?
W domu Magdy rzeczywicie wiêtowa³o siê z rozmachem, ale wiêkszoæ
pomys³ów jest naszych. Rodzina Magdy bardzo lubi³a ró¿ne okazje - odbywa³y siê imprezy na dzia³ce, zreszt¹
osiemdziesiêciosiedmioletnia babcia
do tej pory sprasza goci na swoje
imieniny i urodziny.
Takie tradycje warto podtrzymywaæ i tworzyæ, bo to jest mi³e i w ten
sposób umacniaj¹ siê wiêzi rodzinne.
(Rozmawia³ Maciej Tabor)

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. (...) Wród
tylu form chrzecijañskiego
apostolatu ta wydaje siê obecnie najpotrzebniejsza (Pawe³ VI)

ODPOWIEDZMY
WSPÓLNIE
NA TO WEZWANIE!
Zapraszamy do wspó³pracy
ma³¿eñstwa, które chcia³yby
uczyæ metod naturalnego
planowania rodziny
INFORMACJE:
Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu
Kopaliny 73
32720 Nowy Winicz
a tak¿e w Internecie:
www.mateusz.pl/goscie/ligamm/
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ZDROWIE
Jak od¿ywiaæ siê w ci¹¿y?

Dieta dla dwojga
dr Ewa lizieñ  Kuczapska

O

d¿ywianie siê kobiety w ci¹¿y nie odbiega daleko od zasad racjonalnego ¿ywienia
ka¿dego z nas. Oczywicie w zwi¹zku
z powsta³ym i rozwijaj¹cym siê w niej
nowym ¿yciem zapotrzebowanie energetyczne wzrasta o oko³o 300 kcal w
pierwszej po³owie i o oko³o 500 kcal
w drugiej po³owie ci¹¿y, nie oznacza
to jednak, ¿e kobieta w tym piêknym
okresie swojego ¿ycia ma jeæ za dwoje. Nic bardziej b³êdnego! W latach 90
 tych Amerykañska Akademia Nauk
opracowa³a dane dotycz¹ce po¿¹danego wzrostu masy cia³a w czasie ci¹¿y.
Zgodnie z tymi zaleceniami, kobiety
drobniejsze, szczuplejsze, z wyjciow¹ niedowag¹ powinny przybraæ na
wadze oko³o 12,5 do 18 kilogramów.
W czasie ci¹¿y za te panie, które jeszcze przed ci¹¿¹ mia³y nieco nadwagi,
powinny przybraæ maksymalnie 6  11
kg. Zalecenia te uzale¿niaj¹ w³aciwy
przyrost wagi od tzw. indeksu masy
cia³a (ang. body mass index), który
obliczamy w nastêpuj¹cy sposób: masa
cia³a w kilogramach podzielona przez
podniesiony do kwadratu wzrost mierzony w metrach. Tak wiêc na przyk³ad indeks masy cia³a pani wa¿¹cej
49 kg i mierz¹cej 1,6 m bêdzie wynosi³: 49 : (1,6)2 - czyli: 49 : 2,56 = 19,1.
Badania te wnosz¹ bardzo wiele do
wiedzy o pocz¹tkach ¿ycia ludzkiego
i jego rozwoju, bowiem stan od¿ywie-

nia kobiety przed poczêciem dziecka
i w okresie prenatalnym rzutuje na
przysz³e zdrowie jej potomstwa. Dzi
wiemy, ze niska waga oko³ourodzeniowa sprzyja m.in. urazom oko³oporodowym, opónieniu w rozwoju psychoruchowym, a tak¿e wyst¹pieniu
padaczki, nadpobudliwoci i problemów z nauk¹.
Tak¿e nadmierny przyrost wagi cia³a dziecka sprzyja m.in. urazom oko³oporodowym, póniejszym zaburzeniom w gospodarce t³uszczowo 
wêglowodanowej, oty³oci, cukrzycy,
chorobom uk³adu kr¹¿enia. Waga noworodka nie zale¿y wprost proporcjonalnie od masy cia³a jego matki,
bowiem wchodzi tu w grê szereg ró¿nych czynników decyduj¹cych o jakoci przep³ywu ³o¿yskowego, ale niew¹tpliwie styl ¿ycia matki i jej stan
ogólny ma bardzo du¿e znaczenie.
Co jeæ?
Dlaczego by zatem nie zadbaæ o siebie ju¿ wczeniej? Oto kilka podstawowych zaleceñ dotycz¹cych od¿ywiania
siê kobiety w tym szczególnym okresie:
- nale¿y zwracaæ uwagê na ró¿norodnoæ spo¿ywanych pokarmów oraz na
ich jakoæ, a nie na iloæ;
- polecam ciemne pieczywo (bogate
m.in. w witaminy B1, PP, w ¿elazo
oraz b³onnik), a tak¿e produkty zbo-

Poni¿sza tabela obrazuje po¿¹dany przybytek masy cia³a w ci¹¿y:
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Indeks masy cia³a przed ci¹¿¹

Po¿¹dany przyrost wagi w ci¹¿y

Niski (poni¿ej 19,8)

12,5 – 18 kg

Normalny (19.8 – 26)

11,5 – 16 kg

Wysoki (26 – 29)

7 – 11,5 kg

Bardzo wysoki (powy¿ej 29)

Do 6 kg

¿owe z grubego przemia³u (dobre ród³o mikroelementów);
- nale¿y piæ oko³o 0,5 l chudego mleka lub jogurtu dziennie oraz spo¿ywaæ
niskot³uszczowy nabia³ (ród³o wapnia, a tak¿e witamin B2 i B12);
- nale¿y zwiêkszyæ spo¿ycie drobiu i ryb
morskich (makrela, led, ³oso) oraz
rolin str¹czkowych, poniewa¿ s¹ one
zdrowszym ród³em bia³ka ni¿ czerwone miêso, a ponadto stanowi¹ bogate
ród³o NNKT (nienasyconych kwasów
t³uszczowych) oraz ¿elaza; zwróæmy
przy tym uwagê na ³¹czenie tych potraw z warzywami i owocami, które,
bêd¹c bogate m.in. w witaminê C, u³atwiaj¹ przyswajanie ¿elaza;
- spo¿ywajmy codziennie ok. 1 kg
warzyw i owoców (ród³o witamin: C,
A, E, beta karotenu i flawonoidów, a
tak¿e kwasu foliowego, mikroelementów i b³onnika)
- nale¿y unikaæ nadmiaru t³uszczów,
zw³aszcza zwierzêcych i zastêpowaæ
je olejami rolinnymi;
- zdecydowanie unikajmy s³odyczy i alkoholu, czyli tzw. pustych kalorii, które nie dostarczaj¹ ¿adnych wartoci
pokarmowych, zaspokajaj¹c jedynie
g³ód i wypieraj¹c z diety produkty bardziej wartociowe;
- nie nale¿y zbytnio przetwarzaæ produktów  najlepiej spo¿ywaæ je wie¿e b¹d wykorzystywaæ mro¿onki
Kwas foliowy
Polski Narodowy Program Ochrony Zdrowia (na lata 1996  2005) opracowany przez zespó³ ekspertów zaleca
w celu zapobiegania wadom wrodzonym
uk³adu nerwowego spo¿ywanie ok. 0,4
 1 mg kwasu foliowego dziennie
przez wszystkie kobiety w wieku rozrodczym. Jest to szczególnie wa¿ne
zw³aszcza w okresie trzech miesiêcy
poprzedzaj¹cych planowane poczêcie
i w pierwszych 12 tygodniach po poczêciu. Zaburzenia zamykania siê tzw.
cewy nerwowej w okresie p³odowym
mog¹ prowadziæ do tzw. bezmózgowia
i przepuklin oponowo  rdzeniowych.
Polska nale¿y do krajów o najwiêkszym
wspó³czynniku zgonów z powodu rozszczep krêgos³upa i wodog³owia. Stwierdzono, ¿e oprócz uwarunkowañ geneFundamenty Rodziny  nr 5/1998
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tycznych wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ tu
równie¿ czynniki rodowiskowe, a
wiêc m.in. dieta uboga w kwas foliowy. Dlatego te¿ warto podkreliæ koniecznoæ spo¿ywania wiêkszej iloci
warzyw i owoców, rolin kalafiorowych, dro¿d¿y, pomarañczy, bananów.
Konieczne jest równie¿ dodatkowe
przyjmowanie kwasu foliowego w tabletkach (w aptekach mo¿na go kupiæ
bez recepty)  wystarczy za¿ywaæ jedn¹ tabletkê (5 mg) co cztery dni.
Uczeni amerykañscy wskazali tak¿e na znaczenie kwasu foliowego w
profilaktyce zespo³u Downa. Interesuj¹ce mo¿e byæ równie¿ to, ¿e dzieciom
z zespo³em Downa zaleca siê dietê bogat¹ w tzw. antyoksydanty, tj. witaminê C i E oraz beta karoten. Stwierdzono bowiem, i¿ wystêpowanie defektu
metabolicznego u tych dzieci w postaci nadprodukcji tzw. wolnych rodników mo¿e prowadziæ do szeregu
nieprawid³owoci, z chorob¹ nowotworow¹ jako efektem w³¹cznie.
Cynk
Zauwa¿ono te¿, ¿e zaburzenia absorpcji folianów w jelicie wi¹¿¹ siê
z niedoborem cynku. Zarówno wspomniana Amerykañska Akademia Nauk
jak równie¿ Polski Instytut ¯ywnoci
i ¯ywienia w Warszawie zalecaj¹ profilaktyczn¹ suplementacjê cynkiem w
iloci 20 mg dziennie w okresie ci¹¿y
i 25 mg dziennie w okresie laktacji.
Nasza dieta, nawet urozmaicona,
nie pokrywa w pe³ni zapotrzebowania
organizmu na cynk, a poniewa¿ okresem magazynowania przez p³ód mikropierwiastków jest pierwszy trymestr
ci¹¿y (do 12 tygodnia), st¹d te¿ istnieje pilna potrzeba uzupe³nienia tego
pierwiastka u obojga rodziców przed
poczêciem oraz we wczesnej ci¹¿y.
U mê¿czyzn cynk poprawia jakoæ nasienia, u kobiet za jego niedobór mo¿e manifestowaæ siê zaburzeniami p³odnoci, problemami
z such¹ skór¹, rozstêpami w ci¹¿y,
wypadaniem w³osów, bia³ymi plamkami na paznokciach, atonicznymi
krwawieniami w okresie oko³oporodowym, depresj¹ poporodow¹, zaburzeniami odpornoci.
Fundamenty Rodziny  nr 5/1998

U poczêtych dzieci niedobór cynku zwiêksza prawdopodobieñstwo wyst¹pienia wspomnianych ju¿ wy¿ej
wad rozwojowych, a tak¿e zroniêcia
palców d³oni i stóp, niedorozwoju narz¹dów p³ciowych, zespo³u Downa,
autyzmu. Jeli niedobór cynku wyst¹pi w okresie krytycznym dla rozwoju
mózgu p³odu, to liczba komórek nerwowych mo¿e byæ mniejsza, a jego
funkcje trwale zaburzone.
Pokarmy bogate w cynk to m.in.
miêso, ledzie, ostrygi, mleko, produkty zbo¿owe, pestki dyni, soja, groch.
Nale¿y wspólnie z lekarzem prowadz¹cym rozpoznaæ potrzebê dodatkowej suplementacji tabletkowej (np.
preparat Zincas  1 tabl. dziennie).
Magnez
W wielu reakcjach metabolicznych
wzajemnie uzupe³niaj¹ siê cynk, magnez i ¿elazo. W okresie ci¹¿y wzrasta zapotrzebowanie na magnez do
oko³o 450 mg dziennie. Magnez odgrywa m.in. kluczow¹ rolê w przewodnictwie nerwowo  miêniowym, st¹d
te¿ jego niedobór czêsto jest zwi¹zany z poronieniami i przedwczesnymi
porodami. Niezwykle interesuj¹c¹ hipotezê przedstawili w 1993 roku uczeni
australijscy, kojarz¹c niedobór magnezu z nadcinieniem wywo³anym ci¹¿¹
oraz tzw. Zatruciem ci¹¿owym. Twierdz¹ oni, ¿e prawid³owa suplementacja
magnezu w okresie przed poczêciem i
w czasie ci¹¿y mo¿e przyczyniæ siê do
zmniejszenia zachorowalnoci na te powa¿ne schorzenia, które prowadz¹ niekiedy do tragicznych powik³añ. Przyswajaniu magnezu sprzyja równoczesne
przyjmowanie witaminy B6 (np. polski
preparat Laktomag B6). Dzieci matek z
niedoborem magnezu czêsto rodz¹ siê
jako wczeniaki, maj¹ os³abione ³aknienie, s¹ nerwowe i nadpobudliwe.
Objawami niedoboru magnezu
u matki mog¹ byæ stany tzw. neurastenii (to jest m.in. trudnoci z koncentracj¹, zmêczenie psychiczne i fizyczne  stan ci¹g³ego zmêczenia 
poczucie zagro¿enia, stany lêkowe
zaburzenia snu, p³aczliwoæ), a tak¿e wra¿liwoæ na zmiany pogody, naprzemienne biegunki i zaparcia. Do

zaburzeñ gospodarki magnezem w naszym organizmie przyczyniaj¹ siê
m.in.: antybiotyki, leki przeczyszczaj¹ce i odwadniaj¹ce, uspokajaj¹ce, tabletki antykoncepcyjne, rodki przeciwzapalne i przeciwbólowe, a tak¿e
stres, alkohol, kuracje odchudzaj¹ce.
¯elazo
Ka¿da kobieta w ci¹¿y powinna
równie¿ zwróciæ uwagê na potencjaln¹ mo¿liwoæ wyst¹pienia anemii.
Niedokrwistoæ zwi¹zana z niedoborem ¿elaza wystêpuje u oko³o 30  70
procent brzemiennych kobiet. Jest ona
zwi¹zana ze stopniowym naturalnym
zwiêkszeniem objêtoci krwi kr¹¿¹cej
i wynikaj¹cego st¹d stopniowego rozrzedzenia sk³adników morfologicznych. Poniewa¿ niedokrwistoæ rzêdu
11 mg % (i mniej) hemoglobiny nie
jest obojêtna tak dla zdrowia dziecka
jak i matki, nale¿y podkreliæ koniecznoæ w³aciwej diety. Bogate w ¿elazo s¹ na przyk³ad: czerwone miêso
(polêdwica, w¹troba cielêca) oraz
dro¿d¿e, soja, otrêby pszenne. Mimo
¿e w produktach rolinnych jest du¿o
¿elaza, to jedna zawarte w nich inne
zwi¹zki (fityniany, b³onnik, kwas
szczawiowy) hamuj¹ jego wch³anianie. Podobne dzia³anie ma te¿ mocna herbata.
Poranne nudnoci
Odrêbnym zjawiskiem wystêpuj¹cym we wczesnym etapie ci¹¿y (g³ównie w I trymestrze) s¹ tzw. poranne
nudnoci. Stwierdzono, ¿e istnieje cis³y zwi¹zek pomiêdzy hipoglykemi¹
(tj. niedocukrzeniem) a nudnociami.
Wskazane jest rozpoczynanie dnia
od niezbyt obfitego posi³ku  tê zasadê ma³ych porcji nale¿y stosowaæ tak¿e w ci¹gu dnia. Mo¿na popijaæ posi³ek herbat¹ z imbirem - stwierdzono
bowiem, ¿e ma on w³aciwoci ³agodz¹ce te dolegliwoci. Zaleca siê równie¿ magnez z witamin¹ B6, kwas foliowy i inne witaminy z grupy B.q
Autorka jest ginekologiem, pracuje w warszawskim szpitalu przy ul. ¯elaznej, gdzie prowadzi tak¿e poradniê naturalnego planowania
rodziny, czynn¹ we wtorki (12.00 - 14.00) i w
rody (17.30 - 19.30), tel. 838 60 41, wewn. 320.

9

KARMIENIE

Zapalenie
piersi

dr Magdalena Nehring  Gugulska

Pier zaczyna pobolewaæ z jednej
strony, zaczynasz cierpieæ na ból g³owy, ka¿d¹ czynnoæ wykonujesz z trudem, pobolewaj¹ ciê stawy, czujesz
dreszcze. Czy¿by rozpoczyna³a siê
grypa? Takie ch³ody za oknem. Ale
wcale nie boli ciê gard³o, nie masz
kataru. Pier nieco bardziej boli w czasie karmienia, tak od strony pachy. Ale
to pewnie przez ten nowy biustonosz,
mo¿e zbyt dopasowany. Wieczorem,
przy k¹pieli ogl¹dasz pier. Bolesne w
ci¹gu dnia miejsce jest teraz zaognione, a¿ b³yszcz¹ce, twardsze ni¿ pozosta³a czêæ piersi i coraz bardziej bolesne. Czujesz siê fatalnie, ale ju¿
wiesz....dorobi³a siê zapalenia piersi.
Przyczyny
Zapalenie piersi ( a poprawnie: po³ogowe zapalenie sutka) powstaje najczêciej wtedy, gdy pier nie jest dostatecznie opró¿niana i mleko zalega
w pêcherzykach i przewodach mlecznych. Ucisk zalegaj¹cego p³ynu na
delikatne cianki przewodów uniemo¿liwia dotarcie na miejsce hormonu oksytocyny. Zaburza to prawid³owy skurcz komórek miêniowych
otaczaj¹cych przewody i w zwi¹zku z
tym uniemo¿liwia wyp³yw mleka. Ale
ta sytuacja to na razie tylko zastój pokarmu. Aby powsta³o zapalenie musi
do³¹czyæ siê czynnik infekcyjny, którym najczêciej w tym wypadku bêdzie bakteria. Dlatego poród czynników przyczyniaj¹cych siê do
powstania stanu zapalnego sutka w
okresie laktacji bêd¹ te, które predysponuj¹ do zastoju: nieprawid³owo lub
nieefektywnie ss¹ce dziecko, niew³a-
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ciwe postêpowanie w okresie nawa³u pokarmu w pierwszych dniach po
porodzie, uciskaj¹cy biustonosz, ubranie oraz te, które umo¿liwiaj¹ penetracjê bakterii: opónione leczenie zastoju lub zablokowanego przewodu
wyprowadzajacego, uszkodzenie brodawek sutkowych, obecnoæ bakterii
w nosogardzieli dziecka, przemêczenie matki, nadmierny wysi³ek fizyczny, wyczerpanie nerwowe, z³e od¿ywianie. Proces zapalny, jako
odpowied organizmu na obecnoæ
bakterii toczy siê na poczatku w tkankach otaczaj¹cych przewody i pêcherzyki mleczne. Tkanki te s¹ bardzo
dobrze ukrwione, dlatego objawy nasilaj¹ siê szybko i obejmuj¹ ca³y organizm. Wraz z krwi¹ doskonale docieraj¹ leki i na tym etapie poprawa
nastêpuje prawie natychmiast. Etap
póniejszy jest wtedy, gdy bakterie
kolonizuj¹ wnêtrze przewodów mlecznych. Ten stan powstaje tylko wtedy,
gdy istniej¹ zaburzenia w przep³ywie
mleka z pêcherzyków przez przewody
na zewn¹trz. Wartki strumieñ wie¿ego pokarmu, czêsto p³yn¹cy przez
przewody chroni je przed osiedleniem
siê bakterii. Leczenie na póniejszym
etapie jest du¿o bardziej skomplikowane, trzeba stosowaæ leki, które osi¹gaj¹ wysokie stê¿enie w pokarmie, ci¹gle dr¿¹c o to czy nie uformuje siê
ropieñ.
Objawy
Objawy zapalenia mog¹ dotyczyæ
ca³ej piersi lub jej fragmentu. Najczêciej choruj¹ górne, zewnêtrzne kwadranty gruczo³u piersiowego, czyli te
pod pach¹. Choroba dotyka na ogó³ tê
pier, z której dziecko nie lubi ssaæ lub
mamie trudniej z niej karmiæ. Pier jest
zaczerwieniona, obrzmia³a, gor¹ca,

silnie bolesna. Mo¿na wyczuæ miejsca
wyranie twardsze ni¿ pozosta³a czêæ
gruczo³u i bardzo tkliwe. Ponadto do³¹cza siê z³e samopoczucie, a czêsto
równie¿ objawy typowe dla rozpoczynaj¹cej siê grypy: dreszcze, uczucie
rozbicia, bóle kostne, ból g³owy oraz
podwy¿szona ciep³ota cia³a (powy¿ej
38,4 st. C). Te objawy ogólne odró¿niaj¹ zapalenie piersi od zastoju pokarmu czy zablokowania przewodu
wyprowadzaj¹cego. Przy tych ostatnich bywa krótkotrwa³a gor¹czka nie
przekraczaj¹ca 38,4 st. C, nie ma objawów grypopodobnych, bolesnoæ i
zaczerwienienie s¹ s³abiej wyra¿one.
Pamietaæ równie¿ trzeba, ¿e ka¿da gor¹czka u karmi¹cej mamy jest raczej
objawem zapalenia piersi ni¿ przeziêbienia. Znam sytuacjê, gdy gor¹czkuj¹c¹ matkê skierowano do szpitala i
przebadano w kierunku wszelkich
mo¿liwych zaka¿eñ, ³¹cznie z pobraniem p³ynu mózgowo-rdzeniowego.
Co robiæ?
Jeli stwierdzimy stan zapalny piersi, musimy niezw³ocznie zacz¹æ dzia³aæ. Ka¿de zaniedbanie mo¿e prowadziæ do przechodzenia zapalenia w
kolejne etapy i groziæ wiêkszymi komplikacjami, np. nawracaniem zapaleñ
lub powstaniem ropnia piersi.
Najwa¿niejsze jest czêste, prawid³owe opró¿nianie pêcherzyków i
przewodów mlecznych co zapewnia
sta³y przep³yw mleka przez gruczo³.
Jednoczenie nie mo¿e to byæ nadmierne pobudzanie gruczo³u do pracy. Trzeba znaleæ z³oty rodek. W tym wypadku najlepszym z³otym rodkiem
jest dobrze ss¹ce, czêsto chêtne do ssania dziecko. Wobec tego nale¿y:
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- poprawiæ technikê karmienia
tak, aby mieæ pewnoæ, ¿e dziecko dobrze chwyta pier, ma wygodn¹, dobr¹ pozycjê, wykonuje prawid³owe ruchy jêzykiem i karmienie jest
skuteczne.
- czêsto karmiæ, przynajmniej co
2 godziny, czêciej zaczynaj¹c chor¹
piersi¹. Dobrze jest stosowaæ nastêpuj¹cy system karmienia z obu piersi:
dwa karmienia pod rz¹d rozpoczynaæ
od chorej piersi i koñczyæ zdrow¹,
a trzecie z kolei zacz¹æ od zdrowej, dokoñczyæ na chorej. Zachowuj¹c zasadê czêstszego karmienia chor¹ piersi¹,
unikniemy nieprzyjemnego przepe³niania siê zdrowej piersi.
- zmieniaæ pozycjê w trakcie jednego karmienia. Godna polecenia jest
pozycja spod pachy, zw³aszcza gdy
dolegliwoci dotycz¹ zewnêtrznych
czêci gruczo³u. Okolica pachy jest
bardziej sk³onna do zastojów, bo dziecko karmione w sposób klasyczny nie
opró¿nia jej dobrze. G³ówna si³a ssania dziecka koncentruje siê od strony
jego bródki, czyli tam gdzie pracuje
jêzyk. Jeli to mo¿liwe trzeba tak karmiæ, aby chora okolica piersi znajdowa³a siê jak najczêciej od strony bródki dziecka.
- dbaæ o dobry wyp³yw pokarmu
poprzez stworzenie sobie dobrych warunków do karmienia, wygodny fotel,
ma³e poduszki zapewni¹ wygodn¹ pozycjê mamie i dziecku, relaks, pozytywne nastawienie i przyjemne myli.
Mo¿na uruchomiæ wyp³yw przystawiajac dziecko do zdrowej piersi,
a zaraz po rozpoczêciu siê wyplywu
mleka, prze³o¿yæ dziecko do chorej
piersi. Wyp³yw mo¿na te¿ wzbudzaæ
przez rêczne odci¹gniêcie niewielkiej
iloci pokarmu przed karmieniem.
- w przypadku k³opotów z wyp³ywem nie poddaj¹cych siê ¿adnym
naturalnym sposobom trzeba poprosiæ
lekarza o przepisanie oksytocyny. Zasady przyjmowania tego leku s¹ nastêpuj¹ce: oksytocynê w ampu³kach Polfa stosujemy na waciku i wdychamy
kilkakrotnie przed karmieniem; tabletki Sandopart firmy Sandoz stosujemy
podjêzykowo na 5 minut przed karmieniem, nie przekraczaj¹c dawki 8 tableFundamenty Rodziny  nr 5/1998

tek dziennie. Oksytocyny nie nale¿y
stosowaæ d³u¿ej ni¿ 14 dni, a najlepiej
doranie przed tymi karmieniami, które stanowi¹ trudnoæ (du¿o osób w
domu, dzieci wracaj¹ce ze szko³y, wizyta rodziny itp.)
- jeli dziecko nie ssie efektywnie,
aktywne ³ykanie trwa krócej ni¿ 5 - 10
minut lub w ogóle nie istnieje, pier
musi byæ opró¿niana poprzez odci¹ganie. Odci¹gniêty pokarm mo¿e byæ podawany dziecku.
- po karmieniu nale¿y stosowaæ
zimne ok³ady (lód, zimna kapusta, nawet mro¿onka o ob³ych kszta³tach) na
chore miejsca pomijaj¹c brodawkê.
Trzeba utrzymywaæ je przynajmniej 30
minut, a jeli d³u¿ej to zdejmowaæ je
na 15 minut przed kolejnym karmieniem. Zimno pomaga ograniczyæ stan
zapalny, dokuczliwy ból, a tak¿e wp³ywa na zmniejszenie siê produkcji mleka. Stosowanie zimnych ok³adów jest
nieod³¹cznym i bardzo wa¿nym elementem leczenia.
- mo¿na zastosowaæ lek przeciwgor¹czkowy (np. Paracetamol
w dawce 500-1000 mg co 6 godzin lub
dora¿nie przed szczytem gor¹czki).
- korzystnie dzia³aj¹ leki przeciwzapalne (np. Ibuprofen), czasem matka tak cierpi z bólu, ¿e trzeba siêgn¹æ
po lek przeciwbólowy inny ni¿ paracetamol (np. Pyralginê).
- zachowujemy sta³¹ dla okresu
laktacji zasadê, ¿e jeli nie trzeba podawaæ leków to ich nie u¿ywamy, ale
jeli sytuacja tego wymaga, to nie nale¿y ich przesadnie unikaæ, stosuj¹c siê
do zdrowego rozs¹dku i wspó³czesnej
wiedzy.
- odpoczywaæ, le¿eæ w ³ó¿ku, nie
podejmowaæ siê zbyt licznych obowi¹zków domowych, skorzystaæ ze
zwolnienia lekarskiego.
- nie zapominaæ w tym ca³ym zamieszaniu o jedzeniu i piciu.
- pod ¿adnym pozorem nie masowaæ, nie ugniataæ , nie naciskaæ piersi. ¯adnego gruczo³u nie pobudza siê
do pracy przez zgniatanie, a mo¿na go
jedynie powa¿nie uszkodziæ, zw³aszcza gdy jest on w stanie choroby.
Jeli przy systematycznym, prawid³owym postêpowaniu gor¹czka nie

obni¿a siê po 24 godzinach nale¿y poszukaæ fachowej pomocy (poradnia
laktacyjna, lekarz, po³o¿na) . Mo¿e
zaistnieæ potrzeba podania antybiotyku i nie nale¿y siê tego obawiaæ, bo
stosuje siê takie leki, które nie szkodz¹ dziecku nawet jeli przechodz¹ do
pokarmu. Z kolei udowodnione jest, ¿e
ka¿da zw³oka w rozpoczêciu antybiotykoterapii zwiêksza ryzyko komplikacji. Wskazaniem do zastosowania
antybiotyku bêd¹:
- uszkodzone brodawki sutkowe
- gor¹czka i objawy grypopodobne
utrzymuj¹ce siê powy¿ej 24 godzin
- nag³e pogorszenie stanu ogólnego
matki z szybko narastaj¹c¹ gor¹czk¹.
Idea³em by³oby wykonanie posiewu pokarmu i stosowanie antybiotyku
dobranego zgodnie z antybiogramem.
Poniewa¿ jednak flora bakteryjna wywo³uj¹ca po³ogowe zapalenie sutka
zosta³a wielokrotnie udokumentowana badaniami i nie jest ona zbyt ró¿norodna, w przypadku pierwszego zachorowania o typowym przebiegu
mo¿na diagnozê i leczenie ustaliæ na
podstawie objawów. Najczêciej w
zaka¿eniach domowych czynnikiem
wywo³ujacym bêdzie gronkowiec z³ocisty (Staphylococcus aureus), gronkowiec skórny (Staphylococcus epidermidis), rzadziej paciorkowce
(Streptococci). Lekami z wyboru bêd¹
doustne penicyliny gronkowcowe.W
Polsce jedynym zarejestrowanym
przedstawicielem jest oksacylina (Syntarpen) stosowana w dawce 500 - 1000
mg co 6 godzin 1 godzinê przed lub 2
po posi³ku. Równie¿ lekami pierwszego rzutu s¹ nieco wygodniejsze w stosowaniu cefalosporyny pierwszej
i drugiej generacji (np.Sefril, Keflex,
Ceclor). Mo¿na je przyjmowaæ z pokarmami co ogranicza ewentualne objawy uboczne. Leczenie powinno
trwaæ 10 dni, aby zapobiec nawrotom.
Jeli dziecko le toleruje lek brany
przez matkê, kuracjê mo¿na skróciæ do
6 dni. Jeli wczeniej wyst¹pi¹ objawy uboczne (wysypka, biegunka), lekarz zmieni lek na inny. Zmiana leku
powinna nast¹piæ równie¿, gdy nie ma
poprawy po 3 pe³nych dobach leczenia. (Dokoñczenie na s. 13)
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ZE WIATA

Daleko st¹d
do Rzymu...
Korespondencja
ks. Ireneusza Zieliñskiego z Norwegii.

N

orwegia  kraj fiordów, reniferów, gór i morza ropy.
Kraj zamo¿nych ludzi o wysokim standardzie ¿yciowym. Dla wielu kraj tysi¹ca i jednej nocy. Kraj
wielkich odleg³oci, ograniczeñ prêdkoci i kolorowych
domków. Czy ludzie w tym kraju prze¿ywaj¹ jakiekolwiek
trudnoci? Czy to mo¿liwe, by ktokolwiek móg³ tu mieæ
jakiekolwiek zmartwienia, oprócz mnie, ksiêdza? Na pozór wydaje siê ¿e nie, a jednak ludzie prze¿ywaj¹ tu takie
same k³opoty finansowe jak gdzie indziej, alkoholizm
i narkomania tak samo degeneruj¹, ma³¿eñstwa siê rozpadaj¹, a wartoæ rodziny odkrywa siê w okolicach Bo¿ego
Narodzenia, bo to s¹ takie przyjemne wiêta, kiedy wreszcie mo¿na pobyæ sobie razem. No w³anie - bo gdy siê nie
jest razem, to przezywa siê samotnoæ, która na co dzieñ
zagoci³a tutaj w sercach wielu ludzi. Spo³eczeñstwo o
wysokim standardzie ¿yciowym staæ na budowanie domów
spokojnej staroci, w których osoby starsze i samotne maj¹
wszelkie wygody i pomoc, jakich nigdzie indziej by ju¿ nie
uzyska³y, nawet od swoich dzieci. Ludzie ci, opuszczeni
przez najbli¿szych, jeszcze mocniej prze¿ywaj¹ swoj¹ staroæ, zmêczenie chorob¹ i wiekiem, samotnoæ i nieproduktywnoæ, i zaczynaj¹ rozumieæ, ¿e czas na odejcie z
tej ziemi, a wiêc najlepszym wyjciem jest eutanazja, bo
przecie¿ nie mo¿na obci¹¿aæ bud¿etu pañstwa i tych, którzy p³ac¹ podatki. Dlatego co jaki czas pojawia siê w mediach w¹tek eutanazji, sprytnie przedstawiany tak, ¿e to
osoby starsze wypowiadaj¹ siê na ten temat, bo przecie¿
m³odzi pozornie nie maj¹ z tym nic wspólnego, chocia¿
chodzi tu przecie¿ tak¿e o ich przysz³oæ.
Rodzina  jaka ona naprawdê jest. Na pewno w Norwegii jest wiêcej wolnych zwi¹zków ni¿ ma³¿eñstw zawieranych przed o³tarzem, ale i wiêcej ma³¿eñstw zawieranych
przed o³tarzem ni¿ zwi¹zków cywilnych. Nie ma jednak z
czego siê cieszyæ. lub kocielny jest najczêciej spraw¹
oprawy, smaku - mniej tradycji, a jeszcze mniej wiary. Przygotowania do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego w obrêbie
Kocio³a Katolickiego przygotowania maj¹ formê 3  4
indywidualnych spotkañ ksiêdza z narzeczonymi, podczas
których wyk³ada siê im najistotniejsze sprawy zwi¹zane z
zawarciem ma³¿eñstwa, podejmuj¹c cztery tematy: nierozerwalnoæ ma³¿eñstwa, jednoæ, cel i wolna wola. Dopiero przed kilkoma tygodniami ukaza³a siê prawdopodobnie
pierwsza w Norwegii ksi¹¿ka podejmuj¹ca temat naturalnego planowania rodziny w oparciu o metodê Billingsa.
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Budynki katolickiej parafii w Stavanger
Do tej pory strojono sobie ¿arty z watykañskiej ruletki, a
sprawê wspó³¿ycia w ma³¿eñstwie pozostawiano samym
ma³¿onkom, pomijaj¹c j¹ milczeniem. M³odzie¿ za ma
nadal czysty umys³, niezm¹cony teologi¹ moraln¹ i postêpuje tak, jak jej siê to podoba. Kielicha barku wiadomoci
dope³nia ustawa norweskiego parlamentu o prawie do aborcji. Brak rodków na wydawnictwa i ludzi, którzy zajêliby siê pisaniem i wydawaniem ksi¹¿ek o tematyce katolickiej i prorodzinnej niech zamkn¹ ten temat.
Warto tu powiêciæ parê s³ów norweskiemu Kocio³owi Katolickiemu. Jest on diaspor¹ - oko³o 1 % mieszkañców kraju jest katolikami. Odleg³oci miêdzy parafiami dochodz¹ do 400 km. Parafia, w której obecnie pracujê (w
miecie Stavanger), jest typow¹ parafi¹ katolick¹ w Norwegii. Jej obszar nie jest najwiêkszy, bo wynosi zaledwie
7230 km2, podczas gdy s¹siednia parafia Bergen ma obszar
29541 km2. Moja parafia liczy 2500 wiernych 59 ro¿nych
narodowoci, od Norwegów poczynaj¹c, przez Wietnamczyków , Polaków, Chorwatów, Niemców, Anglików, Amerykanów, Francuzów, Meksykañczyków, Hiszpanów, Tamilów, Filipiñczyków, Irlandczyków, Wêgrów,
Etiopczyków itd. Na mszy niedzielnej jest wiêc bardzo
kolorowo. Specyfik¹ jest nie tylko iloæ narodowoci i
zwi¹zane z tym przeró¿ne koleje losów, ale i odleg³oci,
które wierni maj¹ do pokonania, by móc znaleæ siê w kociele le¿¹cym w centrum stutysiêcznego Stavanger, które
jest czwartym co do wielkoci miastem Norwegii.
Koció³ Protestancki to inna kwestia. Jest on podporz¹dkowany królowi i to praktycznie parlament decyduje o tym,
co siê dzieje w Kociele. Ruchy i organizacje obroñców
¿ycia nie ciesz¹ siê zbyt wielk¹ popularnoci¹, a gdy zosta³a wprowadzona ustawa proaborcyjna, Koció³ Protestancki
musia³ siê jej podporz¹dkowaæ.
Nauczanie papie¿y, zw³aszcza Paw³a VI, spotka³o siê w
kociele katolickim w Norwegii z niewielk¹ aprobat¹. Od
tego czasu jakiekolwiek pytania dotycz¹ce planowania rodziny kwitowano jednym zdaniem: to ma³¿onkowie decyduj¹ o planowaniu rodziny i o tym, jakich metod bêd¹ u¿ywaæ, zreszt¹ zdanie to te¿ jest zaczerpniête z encykliki
Humanae vitae, tyle ¿e wyrwane z kontekstu sta³o siê Æ
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INICJATYWY
Ä usprawiedliwieniem dla wielu ma³¿onków i samego Kocio³a Katolickiego. Sporo zamieszania narobi³y wypowiedzi Jana Paw³a II. Ale on przecie¿
jest Polakiem  t³umaczono z ironi¹ a Koció³ w Polsce jest konserwatywny, wiêc trzeba mu to wybaczyæ, przyjdzie inny papie¿ i zmieni to niezrozumia³e podejcie Kocio³a do tej
tematyki.
Co jest powodem niezrozumienia
wypowiedzi Paw³a VI i Jana Paw³a II?
Brak informacji! Nauczanie papieskie
jest problemem, dopóki nie zaczniemy siê z nim zapoznawaæ. W tym
wzglêdzie przed Kocio³em w Norwegii daleka droga, bo i daleko st¹d do
Rzymu.q
Ks. Ireneusz Zieliñski

Zapalenie piersi
Dokoñczenie ze s. 11
Nie istniej¹ ¿adne podstawy do
przerywania karmienia w zwiazku z
zapaleniem piesi. Takie zalecenie jest
b³êdem w sztuce lekarskiej. Koniecznoæ kontynuowania karmienia w zapaleniu po³ogowym sutka wynika z
logicznego mylenia i zosta³a bezsprzecznie potwierdzona przez wielu
autorów badañ naukowych nad t¹ jednostk¹ chorobow¹. Badania te by³y
publikowane ju¿ w latach siedemdziesi¹tych, pó¿niej wiele razy jedynie
potwierdzane, wiêc dlaczego do dzi
dnia spotykam matki, którym zalecono przerwanie karmienia lub wrêcz
hamowano laktacjê z powodu zapalenia piersi - wybaczcie, nie wiem!
Uwaga! Okres objawów zapalenia piersi nie jest dobry dla podejmowania strategicznych decyzji dotycz¹cych np.: zakoñczenia
karmienia, powrotu do pracy,
wprowadzania nowych pokarmów. To wszystko zostawmy sobie na
czas pe³nego powrotu do zdrowia.
O tym, jak zapobiegaæ nawracaniu
zapaleñ piersi i jak je leczyæ - opowiem
za miesi¹c.q
dr Magdalena Nehring-Gugulska

Miêdzynarodowy Konsultant Laktacyjny
Fundamenty Rodziny  nr 5/1998

Szpitale
Przyjazne Dziecku
Odpowiadaj¹c na proby naszych Czytelników, zamieszczamy
pierwsz¹ czêæ listy 29 polskich szpitali,
które otrzyma³y tytu³ Szpital Przyjazny Dziecku.
Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze

1. Wojewódzki Szpital Zespolony w
Ciechanowie
ul. Powstañców Wielkopolskich, 06400 Ciechanów
tel.(0-23) 672 32 71, fax 673 27 64
2. Szpital Rejonowy w Czarnkowie
ul. Kociuszki 91, 64-700 Czarnków
(woj. pilskie)
tel. (0-67) 255 20 20, 255 20 24
3. Szpital Rejonowy w Sokó³ce
ul. Sikorskiego 40, 16-100 Sokó³ka
(woj. bia³ostockie)
tel. (0-85) 11 32 41, fax 711 27 25
4. Szpital Rejonowy im. W. Oczki w
Miastku
ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko (woj. s³upskie)
tel. (0-595) 26 81, fax 29 73
5. Szpital Po³o¿niczo  Ginekologiczny w. Zofii w Warszawie
ul. ¯elazna 90, 01-004 Warszawa
tel. (0-22) 838 60 41, fax 838 24 52

6. Szpital ZOZ w Grójcu
ul. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec
(woj. radomskie)
tel. (0-48) 664 30 81
7. Szpital ZOZ w P³oñsku
ul. Sienkiewicza 7, 09-100 P³oñsk
(woj. ciechanowskie)
tel. (0-23) 625 34
8. Szpital ginekologiczno  po³o¿niczy
im. Ludwika Rydygiera w ³odzi
ul. Sterlinga 13, 90-217 £ód
tel. (0-42) 32 34 65 fax 32 34 65
9. I Klinika Po³o¿nictwa i Ginekologii
l¹skiej Akademii Medycznej w Bytomiu przy Miejskim Szpitalu Zespolonym
ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (0-32) 81 00 21, fax 81 71 06
10. Szpital l¹ski w Cieszynie
ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn
tel. (0-33) 205 11

Rodzinny Internet
Zapraszamy na strony internetowe Ligi Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu:
http://www.mateusz.pl/goscie/ligamm/ - mo¿na tam znaleæ wiele
interesuj¹cych i praktycznych tekstów zwi¹zanych z naturalnym planowaniem rodziny oraz z ekologicznym karmieniem piersi¹, a tak¿e porady dotycz¹ce zwi¹zków pomiêdzy od¿ywianiem siê a p³odnoci¹. Poza
tym aktualna lista Szpitali Przyjaznych Dziecku, artyku³y z archiwalnych numerów Fundamentów Rodziny, katalog naszych publikacji,
tekst encykliki Humanae vitae wraz z powiêconymi jej artyku³ami,
informacje o radiowym kursie NPR.q
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POLECAMY

LUBNY PREZENT
NA CA£E ¯YCIE...
Domowy kurs
naturalnego
planowania rodziny
 kompletny zestaw materia³ów
da samodzielnej nauki
 aktualna wiedza o naturalnym
planowaniu rodziny
 32 proste i przejrzyste lekcje
 prenumerata Fundamentów
Rodziny wliczona w cenê
kompletu
 mo¿liwoæ uzyskania
konsultacji i porad ekspertów

Informacje na s. 15

Zapraszamy te¿
do zamawiania wiêkszej iloci
(minimum 10)
kolejnych numerów
Fundamentów Rodziny
do kolporta¿u
wród znajomych,
w rodzinie, w parafii.
Ci z Pañstwa, którzy zechc¹ w
ten sposób pomóc nam
w upowszechnianiu
odpowiedzialnego
rodzicielstwa, otrzymuj¹
dodatkowo jeden egzemplarz
gratis, za za pozosta³e p³ac¹
po 1 z³ plus koszty przesy³ki
Prosimy o sk³adanie zamówieñ
na formularzu ze str. 15
Dziêkujemy!
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Ksi¹¿ka dla
wszystkich

Z

achêcamy do zapoznania siê z wydan¹ przez Fundacjê G³os dla ¯ycianiedawno ponownie ksi¹¿k¹, dr
Teresy Kramarek pt. Naturalne planowanie rodziny i jego biologiczne
uwarunkowania.
Autorka jest doktorem nauk medycznych ze specjalizacj¹ ginekologiczno  po³o¿nicz¹ i wieloletni¹ praktyk¹ w dziedzinie naturalnego
planowania rodziny. Prowadz¹c poradnie ginekologiczne we Wroc³awiu, a
póniej w Poznaniu, by³a jednoczenie
przez 20 lat zaanga¿owana w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej we Wroc³awiu. W tym czasie zajê³a siê tak¿e
szkoleniem instruktorek w zakresie
naturalnego planowania rodziny.
Wieloletnie dowiadczenia zawodowe pozwoli³y autorce na wnikliw¹
analizê praktycznego zastosowania
wiedzy o naturalnym planowaniu rodziny w ¿yciu wielu par ma³¿eñskich
znajduj¹cych siê w ró¿nych warunkach, posiadaj¹cych ró¿ny stopieñ dowiadczenia i motywacji. Owocem
tego jest niniejsza ksi¹¿ka, mog¹ca s³u¿yæ jako podrêcznik dla wszystkich
zainteresowanych t¹ tematyk¹. Materia³ w niej zawarty bêdzie pomocny

zarówno dla osób zajmuj¹cych siê poradnictwem rodzinnym jak i samych
ma³¿eñstw pragn¹cych ¿yæ zgodnie z
natur¹.
Dodatkow¹ zalet¹ ksi¹¿ki jest jej
przejrzystoæ, du¿y format oraz du¿a
iloæ zamieszczonych przyk³adów ilustrowanych graficznie. To wszystko
sprawia, ¿e ksi¹¿kê czyta siê z prawdziw¹ satysfakcj¹.
Ksi¹¿kê mo¿na zamówiæ w siedzibie fundacji:
ul. Forteczna 3
60-362 Poznañ
tel. (0-61) 875 81 19 w. 191

Zachêcamy te¿ do siêgniêcia po wydawany przez Polsk¹ Federacjê Ruchów
Obrony ¯ycia miesiêcznik G£OS DLA
¯YCIA. Grudniowy numer otwiera fragment referatu kardyna³a. A.Trujillo Ojcostwo Boga jako model ojcostwa w rodzinie - wyg³oszonego we Wroc³awiu:
W dzisiejszym wiecie id¹cym na niebezpieczny ekstremalny kompromis zmowy neguj¹cy funkcjê ojcowsk¹, wydaje siê
ogromn¹ koniecznoci¹ odnowiæ tê odpowiedzialnoæ i to prawo w wietle wiary.
(...) Dlatego nale¿y powróciæ do Boga,
utkwiæ wzrok w mi³osnym obliczu Boga,
aby przyj¹æ Go jako doskona³y model. Ojcowie, i to musimy wyranie powtórzyæ,
mog¹ byæ takimi modelami w miarê stawania siê synami, którzy moc¹ Ducha
wiêtego, s³owem, ¿yciem, wszystkimi

energiami mi³oci bêd¹ w stanie powiedzieæ: Abba, Ojcze. Wtedy dopiero rodzina bêdzie mia³a piêkn¹ przysz³oæ.
Na temat ojcostwa w rodzinie pisze te¿
znany ju¿ czytelnikom G³osu.... psycholog dr Henryk Jarosiewicz w artykule pt.
Mêskie rodzicielstwo. Polecamy tak¿e
kilka refleksji na temat sytuacji rodziny we
wspó³czesnym wiecie i jej roli w ¿yciu
konkretnych ludzi; artyku³ Byæ ojcem 
byæ matk¹, a tak¿e na temat dowiadczenia ¿ycia w rodzinie z niepe³nosprawnym
bratem  który okazuje siê najwiêkszym
darem i kryterium prawdy i mi³oci w rodzinie.
Informacje o prenumeracie G£OSU
DLA ¯YCIA mo¿na uzyskaæ w redakcji
miesiêcznika: ul. Wierzbiêcice 41a/10, 61558 Poznañ, tel. (0-61) 876 47 93.
Fundamenty Rodziny  nr 5/1998

LISTY

Piêkny
bukiet
kwiatów...

M

am na imiê Jadwiga, nied³ugo skoñczê 30 lat. Od 8 lat
jestem mê¿atk¹. W tym czasie przysz³y na wiat cztery kochane
córeczki  wszystkie przez ciêcia cesarskie. Ju¿ przy trzecim ciêciu zaproponowano mi sterylizacjê (przeciêcie jajowodów). Nie zgodzi³am siê. Za
niespe³na dwa lata ponownie zasz³am
w ci¹¿ê. Nawet rodzina wtedy uzna³a,
¿e zrobi³am le, nie godz¹c siê na sterylizacjê. Prze¿ywa³am ciê¿kie chwile,
za³amywa³am siê. Gdy nadszed³ ten
wielki dzieñ rozwi¹zania, na stole operacyjnym us³ysza³am to samo pytanie.
Ze stanowczoci¹, która zadziwi³a lekarzy, odpowiedzia³am, ¿e absolutnie
nie ¿yczê sobie tego, co mi proponowali. M¹¿ by³ póniej u lekarza prowadz¹cego i równie¿ dowiedzia³ siê, ¿e
¿ona post¹pi³a nierozs¹dnie, ¿e kolejna
ci¹¿a mo¿e skoñczyæ siê tragicznie itd.
Nadmieniam, ¿e m¹¿ wiedzia³, i¿ podejmê tak¹ decyzjê i zaakceptowa³ j¹.
Muszê jeszcze powiedzieæ, ¿e przez
8 lat naszego ma³¿eñstwa nie stosowalimy ¿adnych rodków antykoncepcyj-

nych  jedynie naturalne rozpoznawanie cyklu. To, ¿e mamy czwórkê dzieci
(kto powie: nieplanowanych( w wieku 7, 5, 3 lata i ostatnie ma 5 miesiêcy,
nie jest wcale wynikiem tego, ¿e naturalne planowanie rodziny jest zawodne. To my zawodzimy, nie doæ dok³adnie oznaczamy dni p³odne, wreszcie nie
doæ dobrze znamy tê metodê.
Wiem, ¿e najlepszy by³by kontakt z
poradni¹ rodzinn¹. Niestety, dla ludzi
mieszkaj¹cych na wsi nie jest to takie
proste. Przynajmniej tu, u nas. Kole¿anka ju¿ trzy miesi¹ce za³atwia nam
wizytê w Katolickiej Poradni Rodzinnej i wci¹¿ trzeba czekaæ, gdy¿ pani jest
jedna, a osób potrzebuj¹cych bardzo,
bardzo du¿o. Teraz jest sezon urlopowy, wiêc oczekiwanie wci¹¿ siê przed³u¿a. I w³anie dlatego, ¿e d³ugo czekamy, naby³am pewnych dowiadczeñ,
którymi chcê siê podzieliæ.
Lepiej zrozumia³am, czym jest p³odnoæ. Jest ona darem od Boga i daru
tego nie nale¿y zmarnowaæ. Kto kiedy powiedzia³, ¿e to tak, jakby kto
podarowa³ nam piêkny bukiet kwiatów,
a my zamiast podziêkowaæ i cieszyæ siê
nimi, niszczymy je na oczach ofiarodawcy i wyrzucamy do kosza. Jak czulibymy siê, gdybymy to my ofiarowali
te kwiaty. Jak musi czuæ siê Bóg, kiedy
widzi, jak Jego piêkny dar niszczymy?
Ten przyk³ad czêsto podawa³am w rozmowach ze znajomymi, którzy dziwili

#
Tytu³

Cena

Domowy kurs NPR (komplet)

40,00 z³

J.S. Kippley Sztuka naturalnego planowania rodziny

10,00 z³

Przewodnik Domowego kursu NPR

7,00 z³

Karty obserwacji codziennych

2,00 z³

Æwiczenia

2,50 z³

ulotka Antykoncepcyjne k³amstwa

0,20 z³

ulotka: NPR - zdrowe, skuteczne, bezpieczne

0,30 z³

Fundamenty Rodziny (minimum 10 egz.)

Iloæ

Nale¿noæ

1,00 z³/egz.

Warto karmiæ piersi¹

7,00 z³

M³odzi i mi³oæ

8,00 z³

Encyklika "Humanae vitae"

1,50 z³

"Ludzka p³ciowoæ: prawda i znaczenie..."

5,50 z³

Dziêkujemy redakcji rodzinnej
Radia Maryja za udostêpnienie listu.

Razem do zap³aty:
(Do ³¹cznej kwoty zostan¹ doliczone koszty przesy³ki.
Nie dotyczy to tylko kompletu materia³ów Kursu domowego)
Zamawiam zaznaczone pozycje i zobowi¹zujê siê zap³aciæ
za nie w ci¹gu tygodnia od daty otrzymania przesy³ki

imiê i nazwisko

adres
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telefon

siê, ¿e jeszcze czego nie zrobi³am,
¿eby nie mieæ wiêcej dzieci. No w³anie, gdybym zgodzi³a siê na sterylizacjê ju¿ po trzecim dziecku, nie mog³abym cieszyæ siê teraz tym kolejnym. A
skoro ono jest, to widocznie Bóg ma co
do jego osoby swoje plany. Nie móg³by
ich zrealizowaæ, gdybym ja odrzuci³a
Jego dar. Z czym stanê³abym kiedy
przed Nim. Na pewno mia³by prawo
powiedzieæ: Nie znam Ciê.
Tak jak wspomnia³am, nasze ostatnie dziecko ma piêæ miesiêcy, a my na
nowo prze¿ywamy narzeczeñstwo. Czekamy na siebie i jest to cudowne. Nasza mi³oæ odrodzi³a siê, pog³êbi³a. Jestemy dla siebie mili, uprzejmi, ja nie
jestem taka nerwowa. Poza tym czujê
siê dowartociowana, wiem, ¿e m¹¿
mnie szanuje i nie traktuje jak lakê,
maskotkê. I to jest wspania³e. Nie chcê
nawet myleæ, co by by³o, gdybymy nie
mieli ¿adnych hamulców, gdybym siê
zgodzi³a na sterylizacjê. Nigdy nie dowiadczy³abym tej piêknej, wspania³ej
mi³oci, która mo¿e ³¹czyæ ma³¿onków.
Muszê zaznaczyæ, ¿e taka mi³oæ nie
jest ³atwa ani dla mnie, ani dla mê¿a.
Czasami s¹ dni, kiedy wydaje siê nam,
¿e to wszystko nie ma sensu. Ale czy
kto obiecuje, ¿e droga ku Bogu bêdzie
³atwa? Wrêcz przeciwnie. Jest w¹ska,
krêta i pe³na wyrzeczeñ. Mi³oæ nie tylko jest mo¿liwa  ona jest: prawdziwa,
cudowna, najwiêksza, wspania³a. I wtedy mo¿na siê przekonaæ, jaka jest
ogromna. Bo mi³oæ to nie kochanie
siê, ale dawanie siebie. A co mo¿na
daæ, gdy siê nic nie ma do zaofiarowania? A na pewno nic nie damy wtedy,
gdy wielki Bo¿y dar p³odnoci marnujemy lub ca³kowicie go odrzucamy.
Dziêkujê Bogu i Matce Najwiêtszej, ¿e pozwolili mi zrozumieæ te sprawy i kierowali moim wyborem - dobrym, w³aciwym wyborem. q
J.M.

Podpis

Wype³niony kupon zamówienia proszê
wys³aæ na adres:
Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu
Maciej Tabor, Kopaliny 73
32720 Nowy Winicz
tel. (0/14) 685 69 61
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Chrystusie religia przestaje byæ szukaniem Boga
niejako po omacku (Dz
17, 27), a staje siê odpowiedzi¹ wiary
dan¹ Bogu, który siê objawia: jest to
odpowied, w której cz³owiek mówi
do Boga jako do swego Stwórcy i Ojca;
odpowied mo¿liwa dziêki temu jedynemu Cz³owiekowi, który jest równoczenie S³owem wspó³istotnym Ojcu,
a w którym Bóg mówi do ka¿dego
cz³owieka i ka¿dy cz³owiek jest zdolny odpowiedzieæ Bogu. Wiêcej jeszcze, w tym Cz³owieku odpowiada
Bogu ca³e stworzenie. Jezus Chrystus
jest nowym pocz¹tkiem wszystkiego.
Wszystko w Nim odnajduje siebie,
zostaje przyjête i oddane Stwórcy, od
którego wziê³o swój pocz¹tek. W ten
sposób Chrystus jest spe³nieniem pragnieñ wszystkich religii wiata i dlatego jest ich jedyn¹ i ostateczn¹ przystani¹. Je¿eli z jednej strony w
Chrystusie Bóg mówi ludzkoci o sobie, to z drugiej strony, w tym¿e Chrystusie, ludzkoæ ca³a oraz ca³e stworzenie mówi o sobie do Boga - wiêcej,
oddaje siebie Bogu. W ten sposób
wszystko wraca do swego pocz¹tku.
Jezus Chrystus jest odnowieniem
wszystkiego (por. Ef 1, 10), a zarazem
spe³nieniem wszystkiego w Bogu:
spe³nieniem, które jest chwa³¹ Bo¿¹.
Religia, która ma swój pocz¹tek w Jezusie Chrystusie, jest religi¹ chwa³y,

jest istnieniem w nowoci ¿ycia ku
chwale majestatu Boga (por. Ef 1, 12).
Ca³e stworzenie, w szczególnoci za
cz³owiek (vivens homo) jest epifani¹
chwa³y Bo¿ej, powo³anym do pe³ni
¿ycia w Bogu.
7. W Jezusie Chrystusie Bóg nie
tylko mówi do cz³owieka - Bóg szuka
cz³owieka. Wcielenie Syna Bo¿ego
wiadczy o tym, ¿e Bóg szuka cz³owieka. To poszukiwanie Jezus sam
wielokrotnie przyrównywa³ do poszukiwania zgubionej owcy (por. £k 15,
1-7). Jest to poszukiwanie, które rodzi
siê we wnêtrzu Boga i osi¹ga swój
szczyt we Wcieleniu S³owa. Jeli Bóg
wychodzi na poszukiwanie cz³owieka
stworzonego na swój obraz i podobieñstwo, czyni to dlatego, ¿e go mi³uje odwiecznie w S³owie i pragnie go wynieæ w Chrystusie do godnoci
przybranego dziecka. Bóg wiêc wychodzi na poszukiwanie cz³owieka,
który jest Jego szczególn¹ w³asnoci¹
w sposób odmienny ni¿ jakiekolwiek
inne stworzenie. Jest w³asnoci¹ Boga
na podstawie wyboru mi³oci: Bóg
szuka cz³owieka z potrzeby swego ojcowskiego serca.
Dlaczego szuka? Dlatego, ¿e cz³owiek oddali³ siê od Boga, ukry³ siê
przed Bogiem, tak jak Adam poród
drzew rajskiego ogrodu (por. Rdz 3,
8-10). Cz³owiek da³ siê sprowadziæ na
manowce przez nieprzyjaciela Boga

(por. Rdz 3, 13). Szatan ok³ama³ go,
staraj¹c siê mu wmówiæ, ¿e on sam jest
bogiem, ¿e mo¿e poznaæ tak jak Bóg
dobro i z³o, nie licz¹c siê z Bo¿¹ wol¹,
¿e mo¿e po swojemu rz¹dziæ wiatem
(por. Rdz 3, 5). Je¿eli Bóg szuka cz³owieka przez swojego Syna, to dlatego,
a¿eby go wyprowadziæ z tych manowców, na które coraz bardziej schodzi³.
Wyprowadziæ, to znaczy wyt³umaczyæ cz³owiekowi, ¿e znajduje siê na
b³êdnych drogach, ale to znaczy tak¿e
przezwyciê¿yæ z³o, które rozpanoszy³o siê w dziejach cz³owieka. W³anie
to przezwyciê¿enie z³a nazywa siê Odkupieniem. Dokonuje siê ono za cenê
Ofiary Chrystusa, dziêki której cz³owiek dostêpuje darowania d³ugu zaci¹gniêtego przez grzech i ³aski pojednania z Bogiem. Syn Bo¿y sta³ siê
cz³owiekiem, przyj¹³ cia³o ludzkie w
³onie Dziewicy po to, a¿eby z³o¿yæ siebie w pe³ni na Ofiarê Odkupienia. Religia Wcielenia jest religi¹ Odkupienia wiata poprzez Ofiarê Chrystusa.
W tej Ofierze zawiera siê zwyciêstwo
nad z³em, nad grzechem i nad sam¹
mierci¹. Chrystus przyjmuj¹c mieræ
na krzy¿u, równoczenie objawia i daje
¿ycie, albowiem zmartwychwstaje.
mieræ nad Nim nie ma ju¿ mocy.
Jan Pawe³ II
(Tertio millenio..., 6 - 7)
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