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Trzydzieci lat encykliki HUMANAE VITAE - podsumowanie

Bilans trzydziestolecia
Ks. W³adys³aw Gasid³o
Przez ca³y miniony rok
zamieszczalimy artyku³y
zachêcaj¹ce do refleksji
nad znaczeniem encykliki
Humanae vitae.
Koñczymy ten cykl artyku³em
ks. W³adys³awa Gasid³y,
maj¹c nadziejê,
¿e pomoglimy Wam,
Drodzy Czytelnicy,
lepiej zrozumieæ treci
zawarte w tym wa¿nym
i wci¹¿ aktualnym
dokumencie Kocio³a.
Prorok naszych czasów
Encyklika Humanae vitae nazywana jest czêsto dokumentem profetycznym - proroczym. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e prorokiem by³ tak¿e ten, kto j¹
og³osi³. Nie zapominajmy jednak, ¿e
prorok, to nie tylko kto, kto przepowiada przysz³oæ, ale tak¿e cz³owiek,
który mówi w imieniu Boga, g³osi Jego
orêdzie i wskazuje w³aciw¹ drogê.
Tak¹ w³anie rolê pe³nili prorocy Starego Testamentu; takim prorokiem by³
równie¿ patron Paw³a VI - Jan Chrzciciel, który napomina³, nawo³ywa³ i poucza³. Bardzo czêsto prorocy tak¿e
cierpieli - spotykamy siê z tym w Starym i Nowym Testamencie, jak równie¿ w historii Kocio³a. Na pewno
Pawe³ VI prze¿ywa³ wielkie wewnêtrzne zmagania i rozterki, decyduj¹c siê
na opublikowanie encykliki i nosz¹c

w sobie ten nieprzeparty imperatyw, ¿e
jest to jego obowi¹zek, mimo g³osów
sprzeciwu, jakie dochodzi³y do niego
z ró¿nych stron. wiadcz¹ o tym s³owa Ojca wiêtego wypowiedziane ju¿
po og³oszeniu encykliki: Pierwszym
uczuciem, które wype³ni³o nasze serce, by³o poczucie ogromnej odpowiedzialnoci. Poddalimy nasze sumienie ca³kowicie g³osowi prawdy,
staraj¹c siê interpretowaæ normy Bo¿e
w skomplikowanym problemie autentycznej mi³oci ludzkiej, w zasadniczej
strukturze instytucji ma³¿eñstwa, respektuj¹c godnoæ osobist¹ ma³¿onków i ich powo³anie w s³u¿bie ¿ycia,
jak te¿ wiêtoæ chrzecijañskiego
ma³¿eñstwa. Nie mielimy w¹tpliwoci co do naszego obowi¹zku zabrania
g³osu w sformu³owaniu takim, jakie
znalaz³o wyraz w obecnej encyklice.
Owoce wiernoci
Matka Teresa z Kalkuty powiedzia³a kiedy: Bóg nie ¿¹da, bym odnosi³a
sukcesy, ale pragnie, bym by³a Mu
wierna. W wietle tego wyznania mo¿na by zapytaæ, jak z punktu widzenia
minionego trzydziestolecia spogl¹damy dzi na encyklikê Humanae vitae.
Ze s³ów Ojca wiêtego wynika, ¿e nie
chodzi³o mu o sukces w kszta³cie taniej popularnoci. Trudno pos¹dzaæ
Paw³a VI o takie nastawienie, zreszt¹
jego decyzja nie spotka³a siê z powszechnym uznaniem i po ludzku s¹-

dz¹c, Ojciec wiêty sukcesu nie odniós³. O wiele wa¿niejsze jest to, co
Matka Teresa powiedzia³a w drugiej
czêci wspomnianego zdania - Pawe³
VI pozosta³ wierny. Wierny Chrystusowi i Kocio³owi, a z tej wiernoci
nie mo¿e nigdy wynikn¹æ z³o. Nieraz
stawia siê pytanie: Wiêcej dobra czy
z³a wynik³o z tego dokumentu? Z wiernoci Bo¿ej Prawdzie nie mo¿e nigdy
wynikn¹æ z³o, nawet wtedy, kiedy
zbuntowani odchodz¹ i kiedy obra¿eni, czy rozczarowani s³abn¹ w swoim
zaanga¿owaniu w Koció³ i oddalaj¹
siê od niego.

Dokoñczenie na s. 4-5

W tym numerze:

ü Refleksje o Humanae Vitae (s. 1)
ü Interpretacja cyklu (s. 2)
ü Jak robimy Fundamenty? (s.3)
ü Rodzinne wiêtowanie (s. 6)
ü Zadowoleni ma³¿onkowie? (s. 4-5)
ü Nie ma jak u taty (s. 8-9)
ü Nawracaj¹ce zapalenie piersi (s. 10-11)
ü Szpitale przyjazne dziecku (s. 11)
ü Poronienia (s.12)
ü Nowoci w Internecie (s. 14)
ü Kurs radiowy w Poznaniu (s. 14)
ü Papie¿ o wiêtowaniu niedzieli (s. 16)

A za miesi¹c m.in:
Testery p³odnoci; Viagra - kwestie moralne;
Nieregularne cykle - znaczenie od¿ywiania;
Karmienie piersi¹ - porady; Z medycyny.

PRAKTYKA

P³odnoæ po porodzie

P

rzedstawiona poni¿ej karta po
chodzi od karmi¹cej matki szesnastomiesiêcznego dziecka.
W cyklu tym (w okolicach dnia 32) nast¹pi³a pierwsza po porodzie owulacja.
Wczeniej kobieta ta mia³a ju¿ dwa
cykle bezowulacyjne: 25-cio i 28 
dniowy.
Zaobserwowanie powrotu p³odnoci po porodzie (podobnie jak nieregularnoci pojawiaj¹ce siê w okresie
premenopauzy) stanowi czêsto pewien
problem dla ucz¹cych siê metod naturalnego planowania rodziny (to w³anie od wie¿o upieczonych rodziców
otrzymujemy bardzo du¿o prób o radê
i o materia³y). Dlatego w³anie sugerujemy, by ma³¿onkowie ju¿ wczeniej
nauczyli siê prowadzenia i interpretowania obserwacji, by w tych trudnych
okresach mieli jakie podstawy i punkt
odniesienia.
Tê kartê przys³a³a pani, która uczy³a siê metody objawowo  termicznej
z Domowego kursu NPR (informacje
na s. 14) i nie mia³a okazji osobicie
zetkn¹æ siê z instruktorami NPR.
Zwróæmy uwagê na wzrost temperatury w dniach 21  24  w³acicielka
karty skrupulatnie odnotowa³a je jako
zak³ócone (zatem nie bierzemy ich pod
uwagê); zauwa¿y³a tak¿e wystêpuj¹cy w tym czasie wyrany luz bardziej
p³odnego typu (rozci¹gliwy), co
upewni³o j¹, ¿e nie wesz³a jeszcze
w fazê niep³odnoci powoulacyjnej.
Gdyby polega³a tylko na temperaturze, mog³aby mylnie s¹dziæ, ¿e zaczê³a siê ju¿ faza III.
Mimo ¿e w³acicielka karty zawsze
najpierw dokonywa³a obserwacji zewnêtrznych, by³y one tak niejasne, ¿e
w niektórych dniach nawet ich nie zapisywa³a. Jednak z powodzeniem nauczy³a siê polegaæ na wewnêtrznych
obserwacjach luzu oraz szyjki macicy  zwróæmy uwagê, ¿e s¹ one prowadzone bardzo skrupulatnie. Wzajemne potwierdzanie siê ró¿nych
objawów pozwala na dok³adniejsz¹ in-
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terpretacjê cyklu. Poniewa¿ jest to ju¿
trzeci cykl po porodzie (a pierwszy
owulacyjny) obraz luzu jest ju¿ dosyæ ustabilizowany, za temperatura
przed owulacj¹ utrzymuje siê na doæ
niskim poziomie, co jest charakterystyczne dla matek karmi¹cych. Typowa dla cykli przejciowych jest tak¿e
krótka faza lutealna (od pierwszego
dnia wzrostu temperatury po owulacji
do ostatniego dnia przed kolejn¹ miesi¹czk¹)  trwa³a ona 8 dni. Faza III
zaczyna siê wieczorem 35 dnia cyklu
(wed³ug regu³y R), a ostro¿niejsza
regu³a C pozwala wyznaczyæ ja dzieñ
póniej.
Karta ta obrazuje kilka zagadnieñ:
1. Domowy kurs naturalnego planowania rodziny mo¿e byæ dla ma³¿onków dobrym ród³em wiedzy, nawet w
trudnej sytuacji powrotu p³odnoci po
porodzie.
2. Ekologiczne karmienie piersi¹
rzeczywicie wyd³u¿a okres naturalnej
niep³odnoci poporodowej. Tak¿e dlatego  a przede wszystkim maj¹c na
uwadze korzyci dla dziecka - na kursach prowadzonych prze Ligê Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu powiêcamy wiele
uwagi temu zagadnieniu. Obok upo-

wszechniania NPR, tak¿e promocja
karmienia ekologicznego jest jednym
z naszych podstawowych celów.
Badania przeprowadzone przez
wspó³pracuj¹cego z CCL dra Williama Taylora wykaza³y, ¿e w grupie 55
matek przestrzegaj¹cych zasad ekologicznego karmienia piersi¹ (podaj¹cych wy³¹cznie pier przynajmniej do
szóstego miesi¹ca ¿ycia dziecka, karmi¹cych na ¿¹danie, nie mniej ni¿ 9
razy dziennie w pierwszych trzech
miesi¹cach, pi¹cych ze swymi dzieæmi w nocy) redni czas od porodu do
wyst¹pienia pierwszej miesi¹czki wynosi³ 15,9 miesi¹ca, natomiast w ca³ej
grupie badanych (144 matki  wród
tak¿e takie, które nie karmi³y cile
wed³ug regu³) okres ten wyniós³ 12,8
miesi¹ca.
3. W pewnych sytuacjach obserwacje wewnêtrzne (luz i szyjka) mog¹
byæ bardziej pomocne ni¿ sama obserwacja zewnêtrzna luzu.
4. Dobrze jest, jeli ma³¿onkowie
wiedz¹, jak interpretowaæ wzajemnie
uzupe³niaj¹ce siê objawy p³odnoci.
Bo¿ena Tabor
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Faza lutealna: 8 dni
11-go dnia cyklu dziecko skoñczy³o 16 m-cy
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rodzy Czytelnicy i Przyjaciele. Koniec roku to czas ró¿nych remanentów  dostosujmy siê i my do tej powszechnej mody.
Za nami (ju¿? dopiero?) pi¹ty rok wydawania Fundamentów Rodziny.
Wci¹¿ siê uczymy, ale jak¹ poprawê
chyba widaæ? Zaczynalimy skromnie:
10  12 stron - g³ównie przedruki, bowiem w pocz¹tkowym zamyle nasze
pisemko mia³o udostêpniaæ polskim
czytelnikom (przede wszystkim
uczestnikom prowadzonych przez Ligê
Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu kursów naturalnego planowania rodziny) artyku³y z amerykañskiego biuletynu CCL
Family Foundations. Z czasem trochê
siê roztylimy (w porywach do 20
stron), dopracowalimy siê w³asnego
profilu (mam nadziejê) i grona kilku
wiernych wspó³pracowników, wzrós³
te¿ nak³ad.
Fundamenty od kuchni
Chcia³bym krótko napisaæ, jak powstaje nasz dwumiesiêcznik. Fundamenty s¹ redagowane przy minimalnych nak³adach finansowych: nie
mamy biura, redakcji, etatowych pracowników, nie p³acimy nikomu honorariów. Tworzone s¹ przy komputerze
stoj¹cym na biurku o wymiarach
120x60 cm w prywatnym mieszkaniu
we wsi Kopaliny na po³udniu Polski.
£¹cznoæ z wielkim wiatem utrzymujemy przede wszystkim dziêki Internetowi. Bezinteresown¹ informacj¹
o Lidze i o naszym pimie s³u¿¹ od czasu do czasu katolickie pisma  szczególnie wdziêczne wspomnienie nale-
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Ma³y kroczek
w nowy roczek
¿y siê Gociowi Niedzielnemu i Redaktorce dzia³u W naszym domu  Pani
Ewie Babuchowskiej, która jest bardzo otwarta na wspó³pracê, dziêki
czemu od jakiego czasu nasi autorzy pojawiaj¹ siê na Gociowych
(i gocinnych) ³amach  patrz numer
noworoczny.
W efekcie powstaje dzie³o tworzone zupe³nie spo³ecznie  tym bardziej
jest nam mi³o, gdy s³yszymy (od czasu do czasu) g³osy wyra¿aj¹ce uznanie dla wyników naszej pracy.
Wierni czytelnicy
Co dobrego wydarzy³o siê w ostatnim roku? Przede wszystkim dziêki
gronu ¿yczliwych i wiernych Czytelników uda³o siê zwiêkszyæ nak³ad 
obecnie rozchodzi siê oko³o tysi¹ca
egzemplarzy ka¿dego numeru. Wysy³amy pismo wszystkim uczestnikom
naszych kursów, którzy póniej czêsto
odnawiaj¹ prenumeratê; otrzymuj¹ je
ci, którzy zamówili komplet materia³ów Kursu domowego NPR; jest sporo
osób, które kolportuj¹ Fundamenty w
swoim rodowisku  najczêciej w parafiach. W ten sposób docieramy nawet do Norwegii i do Chicago. Wszystkim Wam jestemy niezmiernie
wdziêczni  nie chodzi nam, bowiem
o robienie pisma dla niego samego, ale
o jeszcze jeden sposób propagowania
odpowiedzialnego rodzicielstwa i wartoci rodzinnych  a mówi¹c bardziej
wzniole: o budowanie cywilizacji mi³oci, która rodzi siê w rodzinach. Ka¿dy z Was ma w tym swój udzia³.
Plany i marzenia
Wierni s³owom Wieszcza, którego
wspominalimy przez ca³y rok, staramy siê mierzyæ si³y na zamiary, nie
zamiar pod³ug si³. A ¿e zamiary
mamy skromne, to i (równie skromnych) si³ te¿ na ogó³ wystarcza. Zatem

planujemy: stopniowo zwiêkszyæ objêtoæ do 20 stron (w tym roku mo¿e
w co drugim numerze); wystaraæ siê o
to, ¿eby listonosz przynosi³ Pañstwu
Fundamenty Rodziny na prze³omie
miesiêcy, na które s¹ datowane, a nie
(co siê nam zdarzy³o i tym razem) 
na pocz¹tku miesi¹ca nastêpnego; no
i nadal powiêkszaæ nak³ad. Na razie ze
wzglêdów finansowych i organizacyjnych wci¹¿ pozostaniemy przy obecnej szacie graficznej: bez kolorowej
ok³adki i ró¿ne odcienie szaroci.
A co nam siê marzy? ¯ebycie Pañstwo mieli wiêkszy udzia³ w powstawaniu kolejnych numerów, pisz¹c do
nas czêciej o swoich rodzinnych dowiadczeniach (na ka¿dy list, nawet
najkrótszy, rzucamy siê jak wyg³odnia³e bieszczadzkie wilki). ¯eby znalaz³o
siê wiêcej osób, które pomog¹ nam w
kolporta¿u, zamawiaj¹c przynajmniej
10 egzemplarzy kolejnych numerów
(to najtañszy sposób otrzymywania
Fundamentów, bo taka osoba dostaje
dla siebie jeden darmowy egzemplarz.
Aha... i ¿ebymy stali siê wielkonak³adowym, kolorowym i b³yszcz¹cym ogólnopolskim magazynem, z sieci¹ korespondentów w najdalszych
zak¹tkach Polski (najciekawsze rzeczy
niekoniecznie dziej¹ siê w Warszawie)
i ¿eby mo¿na by³o zorganizowaæ wielki zjazd naszych czytelników na jakiej
po³oninie, hali czy innej prerii...
Hola, hola! (...ju¿ wiem - to dlatego, ¿e piszê te s³owa o wpó³ do drugiej w nocy) Zatem  raz jeszcze serdecznie dziêkuj¹c za Wasz¹ dobroæ 
¿egnam siê z Pañstwem i ¿yczê spe³nienia siê w nowym roku równie nieokie³znanych marzeñ. Teraz ju¿ wiecie, Kochani, dlaczego temu tekstowi
towarzyszy ten nieco oszo³omiony
z radoci anio³ek...q
Maciej Tabor
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Zadowolenie
z planowania
rodziny

Rys. Beata Piskór

MA£¯EÑSTWO

dr Henryk Jarosiewicz

W

wypowiedziach na temat
naturalnego planowania rodziny da siê zauwa¿yæ znamienny dwug³os. Z jednej strony wypowiadaj¹ siê na ten temat lekarze
i inni specjalici, a z drugiej strony 
sami ma³¿onkowie. Jak w ¿adnej innej dziedzinie mêdrca szkie³ko i oko
nie zast¹pi tutaj czucia i wiary. Aby
pogodziæ jeden i drugi punkt widzenia, w analizie psychologicznej zwracamy uwagê na aspekt ilociowy i jakociowy stosowania metod NPR.
Iloæ obejmuje to, co zewnêtrznie mierzalne, co da siê policzyæ. Chodzi zwykle o dzietnoæ (liczbê dzieci w rodzinie), o poczêcia w czasie zaplanowanym
lub nie (skutecznoæ metod). Jakoæ jest
elementem równie¿ obiektywnym,
a jej miernikiem jest ludzka wiadomoæ. Dziêki introspekcji, czyli obserwacji wewnêtrznej, dowiadcza siê
ró¿nych uczuæ zwi¹zanych z praktykowaniem metod.
Poza aspektem ilociowym i jakociowym zachowania ma³¿onków, czyli poza dwoma opisami sytuacji: opisem
zewnêtrznym i opisem wewnêtrznym,
mo¿na jeszcze mówiæ o ich postêpowaniu moralnym. Chodzi o to, czy
ma³¿onkowie spe³niaj¹ siê stosuj¹c
metody. Postêpowanie takie, nasze
spe³nienie, mo¿na prze³o¿yæ na kategorie iloci i jakoci, ale samo ono
wykracza poza nie. Za w³aciwym
odniesieniem dla jego oceny jest dobro, jakie w tym postêpowaniu jest
realizowane. Ma³¿onkowie d¹¿¹ do
dobra, a wraz z tym prze¿ywaj¹ spe³nienie1 swego powo³ania.
£atwo zauwa¿yæ, ¿e je¿eli nie bierzemy pod uwagê postaw ¿yciowych
ma³¿onków, znajdujemy siê w pozor-
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nym impasie w dyskusji z oponentami. Oto
narzekaj¹cy na metody
NPR zwracaj¹ uwagê, i¿
ma³¿eñstwa praktykuj¹ce
je maj¹ - statystycznie
rzecz bior¹c - wiêcej dzieci stosuj¹ce
antykoncepcjê. Ma to  zdaniem krytyków - wiadczyæ o ma³ej skutecznoci metody. Owszem  trudno siê nie
zgadzaæ z faktami, ¿e rodz¹ siê dzieci.
Có¿ jednak oznaczaj¹ te fakty? Mo¿na by siê odwo³aæ do takiego porównania: wród osób zdrowo siê od¿ywiaj¹cych jest znacznie wiêcej
zdrowych, ni¿ wród od¿ywiaj¹cych
siê le. Czy chcemy przeczyæ takim
faktom? Rzeczywicie, wród par stosuj¹cych naturalne planowanie rodziny rednia dzietnoæ waha siê miêdzy
2,5 a 3,0 dziecka na rodzinê (wed³ug
badañ w³asnych autora). Za rednia
dzietnoæ w populacji wynosi oko³o
1,5 dziecka na rodzinê. Czy to nie jest
zatem tak, ¿e pary nie stosuj¹ce metod
naturalnych s¹ zag³odzone? Czy nie
nale¿y stwierdziæ, ¿e - po prostu - zamieraj¹ one, podczas gdy pary ¿yj¹ce
w zgodzie z normami etycznymi rozwijaj¹ siê prawid³owo?!
Lecz mo¿e jednak cierpi na tym atmosfera w ma³¿eñstwach praktykuj¹cych
naturalne planowanie rodziny? Badania
empiryczne przecz¹ temu. S¹ to bowiem
pary zazwyczaj zadowolone ze swego
po¿ycia, aczkolwiek zdarzaj¹ siê wyj¹tki.
Warto im siê przyjrzeæ. Wród 6 grup
ma³¿eñstw, które by³y poddane ocenie
(chodzi³o o styl wdra¿ania siê i stosowania metod naturalnej regulacji poczêæ)2 ,
by³a równie¿ grupa ma³¿onków, którzy
skar¿yli siê na metody naturalne. Dlaczego? Powodem by³o naruszenie wa¿nej re-
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gu³y relacji ma³¿eñskiej, któr¹ mo¿na, w
lad za nauczaniem Jana Paw³a II, okreliæ jako komplementarnoæ, czyli wzajemne dope³nianie siê ma³¿onków. Zjawisko to dotyczy zarówno dope³niania siê
w wymiarze bytowym: jestemy sobie potrzebni, jak i w wymiarze psychologicznym: trudno nam prze¿ywaæ szczêcie
poza sob¹.
Zadowolenie a przyjemnoæ
Kluczem dla zrozumienia komplementarnoci po¿ycia seksualnego jest dostrze¿enie specyficznych ró¿nic w osi¹ganiu zadowolenia i przyjemnoci
w relacjach miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹.
Specyfikê relacji seksualnej Karol Wojty³a ujmuje nastêpuj¹co: Kobieta chce
raczej doznawaæ mi³oci, by mog³a mi³owaæ. Mê¿czyzna raczej chce mi³owaæ, aby
móg³ doznawaæ mi³oci (Mi³oæ i odpowiedzialnoæ, str.161). Trzeba odró¿niaæ
te dwa aspekty: doznania i akty mi³oci,
gdy¿ dotycz¹ one dwóch odrêbnych w³adz
cz³owieka: intelektu i woli, tj. poznawania i d¹¿enia. Choæ obie osoby d¹¿¹ do
wspólnego dobra (potomstwo, mi³oæ)
i poznaj¹ siebie wzajemnie w relacji mi³oci, to jednak dokonuje siê to w odmienny sposób. Pragn¹c dobra, ma³¿onkowie
osi¹gaj¹ je dwojako: mê¿czyzna kochaj¹c, kobieta bêd¹c kochan¹3 . A to oznacza, ¿e ró¿ni ich te¿ sposób osi¹gania przyjemnoci.
Fundamenty Rodziny  nr 6/1998

MA£¯EÑSTWO
Zadowolenie obojga 
zadowolenie ¿ony
Stwierdzenie, ¿e kobieta chce doznawaæ, rozumiemy w ten sposób, ¿e
kobieta, d¹¿¹c do swego spe³nienia,
pragnie poznaæ mê¿a. Przyjmuj¹c
mê¿a, kobieta prze¿ywa zadowolenie
z bycia matk¹ lub z bycia osob¹ kochan¹. Dowiadczaj¹c zadowolenia
w sobie, w swoim ciele, dowiadcza,
¿e jest kochana. Dowiadcza równie¿
przyjemnoci zmys³owej. Dowiadcza
jej z pewnym opónieniem, kiedy jej
uwaga zaczyna stopniowo obejmowaæ
doznawane treci i prze¿ywaæ je.
Kobieta pocz¹tkowo mniej têskni do
przyjemnoci - d¹¿y raczej do zadowolenia, za przyjemnoæ odnajduje
niejako przy okazji.
Fakt, ¿e wczeniej kobieta nie przyk³ada tak du¿ej wagi do przyjemnoci,4
nie oznacza, i¿ jej nie odczuwa! Tym
bardziej nie wiadczy o tym, ¿e jest jej
nie-przyjemnie. Po prostu jest tak,
i¿ kobieta koncentruje siê zasadniczo
na prze¿ywaniu zadowolenia.
Jak przek³ada siê to na zadowolenie obojga ma³¿onków? Jeli kobieta
daje wyraz swojemu zadowoleniu, to
staje siê ono zadowoleniem wspólnym.
S¹ przecie¿ jednym cia³em! Ma³o tego.
M¹¿, przyjmuj¹c wiadectwo o tym zadowoleniu, sam dowiadcza nie tylko
zadowolenia, ale i przyjemnoci! Poznaje bowiem sw¹ ¿onê jako zadowolon¹. A to jest w³anie dog³êbnie przyjemne! Trzeba pamiêtaæ, i¿ sens s³owa
przyjemnoæ sprowadza siê do zjawiska przyjmowania! To doprowadza nas ju¿ na lad istoty drugiego prze¿ycia, czyli prze¿ycia przyjemnoci.
Przyjemnoæ ma³¿onków
To czego doznajemy, i co poznajemy, daje nam przyjemnoæ. Poznajemy równie¿ specyficznie z uwagi na
p³eæ. Mê¿czyzna kochaj¹c  poznaje,
jak wspomnielimy wy¿ej, owoc swej
mi³oci, czyli zadowolon¹ ¿onê. Kobieta natomiast, bêd¹c kochan¹, poznaje tego, który j¹ kocha.
Stwierdzenie, i¿ mê¿czyzna kocha, by doznawaæ, oznacza, ¿e dzia³a
on, nastawiaj¹c siê na pewien skutek
zewnêtrzny. Osi¹gaj¹c kres swych staFundamenty Rodziny  nr 6/1998

rañ, nastêpnie doznaje (poznaje) ów
skutek, co przynosi mu przyjemnoæ.
Namacalnym skutkiem w ma³¿eñstwie
jest potomstwo. Tekst Biblii podaje:
Adam pozna³ sw¹ ¿onê, a ona poczê³a
(Rdz 2, 24).
Obdarzaj¹c sob¹ (swoim cia³em)
¿onê, mê¿czyzna obdarza j¹ przyjemnoci¹. Dziêki jej wiadectwu jest
wiadom równie¿ jej zadowolenia 
jako skutku swej aktywnoci i jako
wytworu swej mi³osnej twórczoci.
Jednoczenie - przyjemnoæ doznawania w³asnego tylko cia³a, poszerza on
o przyjemnoæ doznawania jej cia³a.
To leczy go z zagra¿aj¹cego egoizmu
szukania przyjemnoci w sobie.

Zak³ócenia
komplementarnoci relacji
kobieta  mê¿czyzna
Czasem bywa tak, ¿e kiedy poszukuje siê zadowolenia  robi siê co, co
prowadzi do coraz wiêkszego niezadowolenia. Obserwujemy czasem
u dziecka, ¿e im bardziej potrzebuje
snu, tym bardziej siê aktywizuje, czyli... odsuwa mo¿liwoæ snu. Trzeba takiemu dziecku pomóc, czyli  po prostu
 po³o¿yæ je do ³ó¿ka. Niedowiadczony rodzic widz¹c, ¿e dziecko staje siê
ruchliwe, móg³by podj¹æ zabawê
z nim, a jednak dziecko bêdzie dra¿liwe i niezadowolone z jego wysi³ków.
Analogicznie, ³atwo mo¿na sprowokowaæ narastaj¹ce niezadowolenie
u kobiety, kiedy zwróci siê jej uwagê
na poszukiwanie przyjemnoci. Strata
jest podwójna. Najpierw po stronie
przyjemnoci. Aby jej dowiadczyæ,
potrzeba przyjmowaæ, a nie aktywnie
poszukiwaæ. To Adam pozna³ Ewê,
a nie Ewa Adama. Po wtóre: narasta

brak zadowolenia, które mo¿e byæ
skutkiem otwarcia siê tylko na doznawanie. Tego za wiele kobiet siê lêka.
Koncentracja na przyjemnoci, oraz
przecenianie jej braku, jest powodem
licznych frustracji kobiet. Te za kobiety, które zaufa³y swej naturze i ciesz¹ siê zadowoleniem  osi¹gaj¹ równie¿ przyjemnoæ!
Bywa równie¿ i tak, ¿e kobieta kontroluje sytuacjê w³anie po to, by nieprzyjmowaæ nasienia. Odwraca siê
wówczas przeciwko swemu zadowoleniu, bo tu znowu  jego warunkiem
jest ufne przyjmowanie wszystkich
doznañ. Nawet wtedy, kiedy mê¿czyzna uwa¿a, to przecie¿ kobieta
z kolei uwa¿a na mê¿czyznê, czyli
kontroluje go jako potencjalnego dawcê ¿ycia. Jest to pu³apka, gdy¿ przez
tak¹ aktywnoæ kobiety odsuwa to,
czego najbardziej pragnie (czyli ¿ycie)! Kobieta pragn¹c dziecka  lêkowo unika poczêcia!
Wiêkszoæ nerwic na tle seksualnym opiera siê o powy¿szy mechanizm
zaparcia siê siebie. Lêk prowadzi do
represji (czyli wyparcia) pragnieñ oraz
nie pozwala na dowiadczanie przyjemnoci. W sytuacji, kiedy kobieta
przejmuje w zupe³noci rolê mêsk¹,
czyli aktywnie kontroluje sytuacjê, pod
ow¹ aktywnoci¹ jest utajony lêk. Jego
skutki s¹ rozliczne. Przede wszystkim
 ogromne niezadowolenie, nastêpnie
negacja roli kobiecej oraz tych zasad,
które na tej roli siê opieraj¹. Wreszcie
represja naturalnych uczuæ i zwi¹zanych z tym funkcji organizmu kobiety.
Czasem pojawia siê przestrojenie hormonalne ze wszystkimi jego skutkami.
Trzeba tu zauwa¿yæ, ¿e wszelkie
badania metodami obiektywnymi,
czyli oparte na pomiarach zewnêtrznych, sta³y siê powodem ogromnego
wypaczenia w spostrzeganiu zjawisk.
Chodzi tu g³ównie o to, ¿e w pospolitym przekonaniu mê¿czyzna osi¹ga
³atwiej przyjemnoæ seksualn¹. Zapomina siê, ¿e jest to przyjemnoæ towarzysz¹ca egoistycznemu zadowoleniu,
osi¹ganemu nie w komplementarnej
relacji z ¿on¹. De facto nie jest to ta
przyjemnoæ, której on szuka!

Dokoñczenie na s. 7
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MORALNOÆ

Bilans
trzydziestolecia
Dokoñczenie ze s. 1
Stoj¹ wówczas przed szans¹ na
oczyszczenie siê w zetkniêciu z prawd¹, której nie uwiadamiali sobie dot¹d w ¿yciu. Taka weryfikacja w³asnej
postawy jest bardzo potrzebna - zarówno prostym wiernym, jak i uczonym
teologom i publicystom katolickim,
którzy pretenduj¹ do roli nauczycieli
i mistrzów. Otó¿ ci, którzy pragn¹ mieæ
zawsze racjê, na pewno mieli okazjê
do weryfikacji swych pogl¹dów, swojewj wiary, swoich postaw, do odpolitycznienia mylenia o Kociele a przyk³adanie miary politycznej do
Ewangelii jest bardzo czêstym b³êdem.
Ten okres trzydziestolecia wyznaczaj¹ dwa kamienie milowe: encyklika Paw³a VI Humanae vitae i encyklika Jana Paw³a II Evangelium vitae.
Jeli wspomnimy, ¿e jeszcze wczeniej
ukaza³a siê jeszcze instrukcja Kongregacji Nauki i Wiary Donum vitae (Dar
¿ycia), mo¿emy sobie uwiadomiæ, jak
bardzo skondensowanym dokumentem
by³a encyklika Paw³a VI, jeli z niej
jak ze ród³a wytrysnê³a tak szerokim
strumieniem nauka, która ci¹gle
przypomina o poszanowaniu ¿ycia.
I to jest wyrazisty i wielki sukces dokumentu.
Mo¿na by dodatkowo wspominaæ
wiele innych dobrych owoców, ale s¹dzê, ¿e nie wolno nam zapominaæ
o jednym bardzo wa¿nym, a mianowicie o rozwoju metod naturalnej regulacji poczêæ. Mówi³o siê na ten temat
bardzo wiele w padzierniku ubieg³ego roku w Brazylii, podczas II wiatowego Kongresu Rodzin. Zauwa¿a siê
jak¹ now¹ wiosnê odrodzenie zainteresowania tymi metodami - to równie¿
jest wynik oddzia³ywania dokumentu
papieskiego.
Odnotujmy równie¿ powstanie
wielu ruchów na rzecz ¿ycia i zaanga¿owanie siê w nich tak¿e lekarzy. Mo¿-
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na pójæ jeszcze dalej i wymieniaæ inicjatywy s³u¿¹ce pomoc¹ dzieciom pozbawionym rodziców - czy to z powodu faktycznego sieroctwa, czy ze
wzglêdu na brak mi³oci w rodzinach.
Wszystkie te inicjatywy czerpi¹ z bogactwa nauki zawartej w Humanae vitae, która tak wiele miejsca powiêca
szacunkowi dla ludzkiego ¿ycia od
chwili poczêcia.
Znaczenie
aktu ma³¿eñskiego
Powracaj¹c do szczegó³owych problemów encykliki Humanae vitae, pragnê zasygnalizowaæ tylko jeden, który bardzo czêsto jest przedmiotem
niezrozumienia i w¹tpliwoci. Chodzi
o uzasadnienie nierozerwalnoci podwójnego - jednocz¹cego i rodzicielskiego - znaczenia aktu ma³¿eñskiego.
To niezrozumienie wynika po czêci
st¹d, ¿e na tê sferê ¿ycia ma³¿onków
patrzymy tylko z punktu widzenia biologii, fizjilogii, czy erotyki zapominaj¹c o prawdzie, któr¹ znajdujemy na
pierwszych stronach Pisma wiêtego:
Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich
(Rdz1,27). Warto w sposób pe³ny
przyjrzeæ siê tej biblijnej prawdzie
o cz³owieku. Dotyczy ona bowiem antropologii, mówi o cz³owieku, o mê¿czynie i o kobiecie, czyli o ludzkiej
naturze, w któr¹ wpisana jest p³ciowoæ. Bóg ka¿dego cz³owieka pomyla³ jako istotê p³ciow¹ ró¿ni¹c¹ siê
nieraz znacznie od ludzkich pomys³ów
w tej dziedzinie. Je¿eli zrozumiemy do
koñca ten traktat antropologiczny, zapisany w jednym zdaniu na pierwszych
kartach Biblii - Mê¿czyzn¹ i niewiast¹
stworzy³ ich - to dojdziemy sedna sprawy i znajdziemy odpowied na pytanie, dlaczego musi byæ zachowana nierozerwalnoæ podwójnego znaczenia
aktu ma³¿eñskiego. Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich - to tak¿e bezprecedensowa w dotychczasowej litera-

tury teologicznej praca Jana Paw³a II,
w której rozwin¹³ ten najkrótszy traktat o cz³owieku zapisany w Ksiêdze
Rodzaju.
I jeszcze jeden tekst: Opuci cz³owiek ojca i matkê i z³¹czy siê ze swoj¹
¿on¹ i bêd¹ oboje jednym cia³em.
A tak ju¿ nie s¹ dwoje, lecz jedno cia³o. Co Bóg z³¹czy³ , tego cz³owiek niech
nie rozdziela (Rdz 2,24). Ten fragment
Ewangelii kojarzy siê najczêciej
z nakazem nierozerwalnoci ma³¿eñstwa, ale przecie¿ dotyczy on równie¿
tego wszystkiego, co w ma³¿eñstwie
jest najtrwalsze - a tak¹ powinna byæ
mi³oæ, która tworzy wspólnotê osób.
Jeli za rodzicielstwo ma wyra¿aæ
tak¹ mi³oæ, to przede wszystkim musi
byæ odpowiedzialne, a co z tym idzie,
równie¿ sposób dzia³ania, który do takiego rodzicielstwa prowadzi, nie
mo¿e byæ dowolny. Pisa³ o tym Karol
Wojty³a w swojej ksi¹¿ce pt. Mi³oæ
i odpowiedzialnoæ - zreszt¹ ju¿ sam
tytu³ tej pracy jest bardzo wymowny.
Intymny zwi¹zek dwojga osób, które
sta³y siê jednym cia³em, nie mo¿e byæ
prze¿ywany dowolnie. To stawanie siê,
czy bycie jednym cia³em dotyczy nie
tylko stosunku ma³¿eñskiego, ale tak¿e ca³okszta³tu ich wspólnego ¿ycia pocz¹wszy od nierozerwalnego ma³¿eñstwa, po wszystko, co maj¹ prze¿ywaæ razem jako wspólnota osób z³¹czona przez mi³oæ. Tak wiêc równie¿
intymne zjednoczenie ma³¿onków nie
mo¿e byæ byle jakie, eksperymentuj¹ce, pozbawione sensu i podejmowane
na w³asn¹ rêkê, bo mi³oæ, o której
mowa, nie pochodzi od cz³owieka.
Mówimy oczywicie o mi³oci prawdziwej, czyli bezinteresownej. Bezinteresownoæ ta z kolei nie jest tym samym co darmowoæ. Darem mi³oci
za jest to, co jest owocem mi³osnego
zjednoczenia. Tak, jak ca³y zwi¹zek
ma³¿eñski jest zwi¹zany jednoci¹ i
nierozerwalnoci¹, tak samo poszczególne jego akty; one równie¿ musz¹
odzwierciedlaæ tê jednoæ i nierozerwalnoæ, jeli ma³¿onkowie nie chc¹
doprowadziæ do tego, ¿e ich zwi¹zek
zostanie zburzony, a niebezpieczeñstwo to pojawia siê wtedy, kiedy do
swojej intymnej sfery bycia razem Fundamenty Rodziny  nr 6/1998

MA£¯EÑSTWO
jednym cia³em - wprowadzaj¹ oni co,
co tê wspólnotê rozrywa. Cz³owiek jest
istot¹ jednolit¹ w swojej cielesnoci
i duchowoci, i nie mo¿na mówiæ, ¿e
to, co siê dzieje w sferze cia³a, nie ma
¿adnego wp³ywu na sferê ducha i na
odwrót. I w³anie encyklika Humanae
vitae od 30 lat w profetyczny sposób
ods³ania tê istotn¹ prawdê o cz³owieku. Jest to prawda wymagaj¹ca, zawiera normy obowi¹zuj¹ce w sumieniu,
ale równoczenie jest klarownym w
swoim wyrazie i wspania³ym w treci
orêdziem. Jest to orêdzie mi³oci, która jedna ze sob¹ cielesn¹ i duchow¹
sferê cz³owieka. Mi³oæ ta jest zarówno dusz¹ zjednoczenia cielesnego ma³¿onków, jak i energi¹ o¿ywiaj¹c¹
wstrzemiêliwoæ.
Prawo ¿ycia
W ten sposób Humanae vitae ukazuj¹c fenomen cz³owieka w ca³ej gamie mi³osnych odniesieñ, równoczenie przekonuje do przyjêcia
zawartego w nim zobowi¹zania. Jakie
jest to zobowi¹zanie? Uj¹³ je Jan Pawe³ II w kapitalnym stwierdzeniu: Prawo ¿ycia da³ im w dziedzictwo. A wypowiedzia³ te s³owa niewiele ponad
dziesiêæ lat przed opublikowaniem
encykliki Evangelium vitae. Czym jest
zatem Humanae vitae? - posiewem,
które przynios³o owoc w postaci Evangelium vitae. Ten owoc potrzebowa³
odpowiedniej przestrzeni czasu i w³aciwego klimatu, który pomaga wzrastaæ i pozwala dojrzewaæ. I w tym najbardziej uwidacznia siê wiadectwo
wiernoci wobec Pana wszelkiego ¿ycia i profetyczny charakter encykliki
Humanae vitae. Ten posiew dlatego
obficie zaowocowa³, ¿e wiernoæ
Panu ¿ycia zawsze rodzi Ewangeliê dobr¹ nowinê o ¿yciu i ¿e tej wiernoci ustrzeg³ Najwy¿szy Pasterz
Owczarni Chrystusa - Jan Pawe³ II,
papie¿ rodzin.q
ks. W³adys³aw Gasid³o
Ks. W³adys³aw Gasid³o - autor wielu publikacji dotycz¹cych rodziny, m.in. ksi¹¿ki Z zagadnieñ etyki ma³¿eñskiej i rodzinnej. Jest
proboszczem w krakowskim kociele w. Anny.
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Zadowolenie
z planowania
rodziny
Dokoñczenie ze s. 5
Tym niemniej - wiele kobiet uwierzy³o temu, i¿ nie osi¹ga przyjemnoci, która im siê równie¿ nale¿y i...
zamknê³y sobie do niej drogê! Czy im
siê nie nale¿y? Przypada w udziale obu
stronom, ale nie jako nale¿noæ, lecz
dar. W mi³oci bowiem mo¿na siê tylko obdarowywaæ, a nie ¿¹daæ tego, co
mówi¹ badania, w których cz³owieka
traktuje siê jak zwierz¹tko laboratoryjne. Jasne jest, takie podejcie bardziej
niszczy prze¿ycia kobiet ni¿ mê¿czyzn.
St¹d te¿ nastawienie kobiet, aby osi¹gaæ równie¿ takie wyniki. Nie mniej
to szkodzi mê¿czyznom, gdy¿ przestaj¹ oni szukaæ tego zadowolenia, które
pojawia siê w zespoleniu z cia³em kobiety, a nie jako jedynie uwolnienie
napiêcia w³asnego cia³a. Na skutek
tego typu jednostronnych badañ i interpretacji kazano obu stronom szukaæ przyjemnoci, za ca³y postêp ma
polegaæ na tym, ¿e maj¹ to robiæ
wspólnie. Nie tworzy to jednak wspólnoty, lecz grupê wspólnego interesu.
Wspólnota powstaje bowiem tam,
gdzie obie strony uznaj¹ sw¹ niewystarczalnoæ i wzajemnie obdarowuj¹
siê swoj¹ odmiennoci¹. Taki jest sens
komplementarnoci, któr¹ behawiorystyczna metodologia badañ zupe³nie
zatar³a w wiadomoci nie tylko badaczy, ale i ma³¿onków.
Zachowuj¹c komplementarnoæ,
ma³¿onkowie bêd¹ zadowoleni ze swego po¿ycia ma³¿eñskiego, a wraz z tym
równie¿ z metod naturalnych. W metodach tych bowiem nie przyjemnoæ
stoi na pierwszym miejscu, ale zadowolenie. Zadowolenie powstaje po
przyjêciu drugiego jako daru. Za przyjemnoæ jest skutkiem takiego przyjmowania. Nie s¹ to zatem metody nio-

s¹ce przyjemnoæ, i nie trzeba tego
oczekiwaæ, lecz metody pomagaj¹ce
w tym, abymy to my, jako ma³¿onkowie, byli dla siebie przyjemni. Nieprzypadkowo w. Pawe³ ostrzega: Mê¿owie, mi³ujcie ¿ony i nie b¹dcie dla
nich przykrymi!5 (Kol 3, 20). To znowu nasze prawid³o komplementarnoci; mê¿czyzna kocha, ale tak, aby
by³ s³odycz¹ dla swej ¿ony. Czy mo¿e
w¹tpiæ, ¿e bêdzie przyjêty?
Kto oczekuje samej przyjemnoci,
a nie przyjmuje ma³¿onka, przyjemnoci nie znajdzie. Kto za przyjmuje
drugiego  doznaje przyjemnoci przerastaj¹cej t¹, jak¹ sobie móg³ wczeniej
wyobra¿aæ.q
dr Henryk Jarosiewicz

Pojêcie spe³niæ siê oznacza osi¹gniêcie ca³ej pe³ni swoich mo¿liwoci, pe³ni tego, co Bóg dla nas zamierzy³.
2
Praca doktorska autora pt. Psychologiczne uwarunkowania skutecznoci stosowania regulacji poczêæ, Lublin 1996.
3
Marian Kulczycki w swoim katalogu
problemów ¿yciowych odró¿nia nastêpuj¹ce problemy ¿ycia rodzinnego: kochaæ
drug¹ osobê i byæ kochanym.
4
Znane jest zjawisko, i¿ pierwsze akty
ma³¿eñskie nie s¹ tak przyjemne dla kobiety, jak dla mê¿czyzny. Tym niemniej 
daj¹ jej du¿e zadowolenie. Podczas gdy
wielu mê¿czyzn doznaje czêstych frustracji, pomimo przyjemnoci jakie przynosi
im kontakt seksualny.
5
Greckie s³owo u¿yte w oryginale
oznacza gorzkoæ, co, co nape³nia gorycz¹. Jest to trafne, gdy¿ wadliwe po¿ycie w taki w³anie sposób odciska siê na
psychice kobiecej: prowadzi do goryczy
i znerwicowania.
1

dr Henryk Jarosiewicz jest pracownikiem
naukowym w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wroc³awskiego. Wraz z ¿on¹, Ma³gorzat¹, zajmuj¹ siê poradnictwem rodzinnym. Pañstwo Jarosiewiczowie maj¹ piêcioro dzieci.
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OJCOSTWO
... wielu ojców jest
nieobecnych w domu,
bo ¿ycie zmusza ich do
chwytania siê ró¿nych zajêæ,
fuch, poniewa¿ z samej
pensji nie s¹ w stanie
utrzymaæ swojej rodziny.
Widuj¹ siê z ¿on¹ i z dzieæmi
rano i wieczorem albo tylko
wieczorem, kiedy zmêczeni i rozdra¿nieni czêsto nie potrafi¹ ju¿
wykrzesaæ z siebie si³,
¿eby porozmawiaæ
czy pobawiæ siê z dzieæmi.

O

statnio wiele mówi siê i pisze
o wspó³czesnym kryzysie
ojcostwa: temu problemowi
by³ powiêcony czerwcowy numer
miesiêcznika Wiê, ukaza³o siê kilka
interesuj¹cych ksi¹¿ek i artyku³ów.
Wychowalimy siê w kulturze, w której wci¹¿ trwaj¹ echa starego (co nie
musi znaczyæ: gorszego) patriarchalnego modelu rodziny z ojcem jako jej
g³ow¹, podpor¹ i obroñc¹. To na nim
ma spoczywaæ obowi¹zek zapracowania na utrzymanie, to on podejmuje
wa¿ne decyzje, jest kim, kto porz¹dkuje ¿ycie rodzinne. Co te¿ on wypisuje - ju¿ s³yszê podnosz¹ce siê g³osy
sprzeciwu  a co z równouprawnieniem, czy mamy wracaæ do czasów
pierwotnych, przecie¿ dzi tak¿e kobiety na równi z mê¿czyznami zarabiaj¹ na utrzymanie (a niekiedy nawet
wnosz¹ do domowego bud¿etu wiêcej
ni¿ ich mê¿owie). Wszystko to prawda  rzeczywicie trudno ju¿ dzi mówiæ o prostym powrocie do tego modelu, ale zauwa¿my, ¿e z drugiej strony
powstaje pytanie, jaki ma zatem byæ
wspó³czesny model dobrej rodziny; czy
wszystkie stare zasady mamy w imiê
emancypacji odes³aæ do lamusa? Nie,
bynajmniej nie zamierzam broniæ pozycji mê¿czyzny jako pana i w³adcy
- broniê czego innego. Jeli m¹¿ i ojciec ma byæ w domu wa¿ny, to nie dlatego, ¿e jest mê¿czyzn¹, lecz dlatego,
¿e ci¹¿y na nim wilka odpowiedzialnoæ, której nie wolno mu siê wyrzekaæ, ani te¿ obarczaæ ni¹ ¿onê.
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Nie ma
jak u taty
Nowe czasy nowe zwyczaje
Przewrót cywilizacyjny  pisze
w artykule Ojcostwo dzisiaj jezuita,
o. Józef Augustyn  jaki dokona³ siê
na prze³omie XIX i XX wieku, wp³yn¹³
nie tylko na relacj¹ ojca do dziecka,
ale tak¿e na wiê pomiêdzy mê¿czyzn¹
a kobiet¹. W ci¹gu paru pokoleñ pojawia siê nowy typ kobiety zagra¿aj¹cy granicom wyznaczonym pomiêdzy
p³ciami. Kobiety domagaj¹ siê pe³nych
praw obywatelskich, chc¹ zarabiaæ na
w³asne utrzymanie poza domem. Wiêkszoæ mê¿czyzn wrogo reaguje na ruch
emancypacji kobiet. (...) Zachwianie
relacji pomiêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹
 mê¿em a ¿on¹  w sposób istotny
wp³ywa oczywicie na relacje ojca do
dziecka. Niektórzy wskazuj¹ równie¿,
i¿ wa¿nym elementem kryzysu ojcostwa sta³ siê tak¿e czynnik ekonomiczny. Teraz. Kiedy wiêkszoæ kobiet zaczê³a dzieliæ z mê¿czyznami obowi¹zek
³o¿enia na utrzymanie rodziny, odk¹d
wielkoæ zarobków ¿ony zbli¿a siê lub
zrówna³a z mê¿owskimi  mê¿czyzna
straci³ swoj¹ wyj¹tkow¹ pozycjê g³owy rodziny. Sytuacja jego sta³a siê trochê nijaka, do koñca nieokrelona.
Jeli mówi siê o kryzysie ojcostwa,
to wskazuje siê jeszcze na kilka innych
przyczyn tej sytuacji. Po pierwsze, do
roli ojca trzeba dojrzeæ. Owszem, prawie ka¿dy mê¿czyzna mo¿e byæ ojcem
w sensie biologicznym, ale to nie
wszystko. Nie wiem, czy istnieje co
takiego jak instynkt ojcowski, na
wzór instynktu macierzyñskiego -pewnie tak, bo chyba ka¿dy mê¿czyzna
chce byæ dobrym ojcem i mniej wiêcej rozumie, co to znaczy. Czêsto jednak okazuje siê, ¿e samo chcê nie
wystarczy, ¿e trzeba sobie ci¹gle zadawaæ pytania: co to znaczy byæ do-

brym ojcem; czego mi jeszcze brakuje; czego i od kogo powinienem
siê uczyæ?
Po drugie - jak pisze o. Augustyn
- s¹ ojcowie, którzy lubi¹ wycofywaæ
siê z ¿ycia rodzinnego i uciekaæ we
w³asne sprawy: pracê zawodow¹, hobby, pozarodzinne ¿ycie towarzyskie
(koledzy z pracy, z klubu) czy (co jest
szczególnie bolesne)  w nadu¿ywanie alkoholu. Ojciec staje siê wtedy
coraz mniej wra¿liwy uczuciowo, co
zaczyna siê przejawiaæ w twardym
zachowywaniu siê wobec ¿ony i dzieci, w krzyku, czêstym karaniu, barku
szczerej rozmowy z rodzin¹, w nadmiernym ograniczaniu wolnoci osobistej dzieci. Zdarzaj¹ siê te¿ mê¿czyni  pasjonaci, chorzy na pracê,
która staje siê ich na³ogiem i poch³ania ich bez reszty. Pojawi³o siê nawet
okrelenie pracoholizm, okrelaj¹ce tê postawê.
Po trzecie, w kszta³towaniu zgubnego modelu wspó³czesnego mê¿czyzny maj¹ swój udzia³ tak¿e media, pokazuj¹ce fajt³apowatych, zacofanych
i omieszanych tatuków, albo te¿
maluj¹ce jako normalny obraz chorych
relacji rodzinnych. Godnym uwagi
wyj¹tkiem s¹ tutaj programy Billa Cosbyego  kreuj¹ce postaæ obdarzonego poczuciem humoru, m¹drego taty,
który potrafi wybrn¹æ z ka¿dej sytuacji i sprytnie, ale z mi³oci¹ radzi sobie z przeró¿nymi wybiegami swoich
pociech. Z drugiej strony mamy prymitywny i wulgarny przekaz lansuj¹cy postaæ mê¿czyzny cz³owieka sukcesu we wszystkich dziedzinach
(w tym tak¿e erotycznej), wykorzystuj¹cego kobiety jako potwierdzenie
swoje wartoci (Dowód? Ona jest
najlepszym dowodem  slogan z jednej z reklam). Najbardziej skrajnym
Fundamenty Rodziny  nr 6/1998
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Tatusiu, kiedy bêdziesz
mia³ czas?
A synowie i córki potrzebuj¹ przede
wszystkim obecnoci i czasu swojego
taty. Czasem wystarcza im, ¿e on siedzi i patrzy, jak siê bawi¹, ¿e zabierze
je na spacer, obejrzy uwa¿nie zeszyty,
pozwoli po sobie poskakaæ, zagra w
pi³kê, przeczyta ksi¹¿kê, sklei model,
pozwoli z sob¹ popracowaæ. Dzieci,
które s³ysz¹ ci¹gle: Nie przeszkadzaj,
tatu jest zmêczony; Nie mam teraz
czasu, zaczynaj¹ stopniowo traciæ
kontakt z ojcem, utrwala siê w nich
obraz wiecznie zapracowanego i zgnêbionego i sfrustrowanego mê¿czyzny.
Dobry kontakt emocjonalny z ojcem
w okresie dzieciñstwa i dojrzewania 
czytamy w cytowanym ju¿ artykule
Józefa Augustyna  staje siê fundamentem stabilnoci emocjonalnej i poczucia bezpieczeñstwa na ca³e póniejsze ¿ycie, zarówno u dziewcz¹t jak
i u ch³opców. U dziewczyn, które posiada³y dobry kontakt emocjonalny ze
swoim ojcem, relacje z osobami p³ci odmiennej s¹ zwykle o wiele prostsze i
bardziej naturalne. Ch³opcy za
maj¹cy dobry emocjonalny kontakt z
ojcem, o wiele ³atwiej radz¹ sobie z
poczuciem w³asnej wartoci, z problemami natury emocjonalnej i seksualnej oraz z szukaniem potwierdzenia siebie w pracy zawodowej i w³aciwie
rozumianym sukcesie.
Potwierdzaj¹ to badania naukowe:
28 sierpnia tego roku agencja Reutera
poda³a informacjê, ¿e uczeni z uniwersytetu stanowego Pó³nocnej Karoliny
w USA przeprowadzili badania socjoFundamenty Rodziny  nr 6/1998

logiczne, w wyniku których stwierdzili, ¿e ch³opcom, którzy wychowywali
siê bez ojca, grozi dwukrotnie wiêksze ryzyko trafienia do wiêzienia
przed ukoñczeniem trzydziestego
roku ¿ycia ni¿ ich rówienikom z pe³nych rodzin. W tych samych badaniach stwierdzono te¿, ¿e dziewczêta,
które mia³y troskliwych ojców, o wiele
rzadziej rozpoczyna³y wspó³¿ycie seksualne przed lubem, rzadziej te¿ siêga³y po narkotyki i wykazywa³y ni¿szy poziom agresji.

Kocham ciê, jestem we w³adaniu
twojem,
Choæ nigdy twojej nie zobaczê twarzy.
Popio³y twoje dawno siê rozwia³y,
Grzechów i szaleñstw nikt ju¿ nie
pamiêta.
I ju¿ na wieki jeste doskona³y
Jak ksiêga, myl¹ z nicoci wyjêta.
Ty zna³e gorycz i zna³e zw¹tpienie,
Ale win twoich pamiêæ zaginê³a.
I wiem, dlaczego dzisiaj ciebie ceniê:
Mali s¹ ludzie, wielkie s¹ ich dzie³a.
To do ojca wo³aj¹ dzieci zagubione w ciemnym i strasznym lesie (co w
1943 roku symbolizowa³o u Mi³osza
tragiczne zagubienie cz³owieka w
wiecie ogarniêtym przez wojnê):

Rys. Beata Piskór

przyk³adem jest tu obraz wynaturzonych relacji mê¿czyzna  kobieta pokazywany przez pornografiê.
Po czwarte  i to jest chyba najczêstsza dzi sytuacja - wielu ojców jest
nieobecnych w domu, bo ¿ycie zmusza ich do chwytania siê ró¿nych zajêæ, fuch, poniewa¿ z samej pensji nie
s¹ w stanie utrzymaæ swojej rodziny. Widuj¹ siê z ¿on¹ i z dzieæmi rano i wieczorem albo tylko wieczorem, kiedy zmêczeni i rozdra¿nieni - nie potrafi¹ ju¿
wykrzesaæ z siebie si³, ¿eby porozmawiaæ czy pobawiæ siê z dzieæmi.

Jeden jest Ojciec wasz...
Dlaczego obecnoæ kochaj¹cego
ojca jest taka wa¿na? Jego osoba kojarzy nam siê z poczuciem pewnoci,
bezpieczeñstwa, z podpor¹ i autorytetem. W 1943 roku, w rodku wielkiej wojny, Czes³aw Mi³osz napisa³
cykl wierszy zatytu³owany wiat. Poema naiwne, w którym pokaza³ on
dom rodzinny jako oazê spokoju
i symbol pewnoci w burzliwym
wiecie. Szczególna rola przypada
w tych wierszach w³anie ojcu: on
jest kim, kto uosabia porz¹dek
wszystkiego, kto wprowadza dzieci
w tajemnice wiata: ogl¹daj¹c z
nimi atlas, opowiada o dalekich krajach, przekazuje tradycjê. To o nim
dziecko mówi po latach:
O s³odki mêdrcze, jakim¿e spokojem
Pogodna m¹droæ twoja serce darzy!

Ojcze, gdzie jeste! Las ciemny, las
dziki...
Gdzie jeste ojcze! Noc nie ma
granicy...
Dok¹d odszed³e, ojcze, jak ci nie ¿al
Dzieci w te g³uche zab³¹kanych knieje.
To wreszcie ojciec pomaga odnaleæ siê zab³¹kanym wêdrowcom:
Tu jestem, sk¹d¿e ten lek nierozumny?
Noc zaraz minie, dzieñ wzejdzie
nied³ugo...
Ten ojciec z wierszy Mi³osza, to nie
tylko tata dwójki ma³ych dzieci  to
tak¿e Jedyny Ojciec nas wszystkich
i w tym momencie wracamy do najwa¿niejszej kwestii: jeli mamy byæ
dobrymi ojcami, to sami musimy
wpierw poczuæ siê dzieæmi dobrego
Boga: Jeli bowiem odrzuci siê Stwórcê cz³owieka, wówczas mi³oæ ludzka
traci swój fundament. Tylko dowiadczenie Boga jako kochaj¹cego Ojca
(...) mo¿e byæ ostatecznym fundamentem mi³oci ma³¿eñskiej i rodzicielskiej  pisze o. Augustyn.q
Maciej Tabor

Rys. Beata Piskór
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Nawracaj¹ce
zapalenie piersi
dr Magdalena Nehring  Gugulska

N

ajwa¿niejsze jest, aby tak wyleczyæ zapalenie piersi i tak
rozpoznaæ wywo³uj¹ce je
przyczyny, aby nie zdarza³y siê nawroty. S¹ mamy, które czas karmienia piersi¹ wspominaj¹ le, w³anie przez nawracaj¹ce zapalenia piersi.
Do nawrotów predysponuj¹:
- nierozpoznanie choroby i opónione
rozpoczêcie leczenia
- nieca³kowite wyleczenie po³ogowego zapalenia sutka (za krótka, poni¿ej
10 dni, lub nie trafiona antybiotykoterapia)
- ród³em infekcji s¹ bakterie kolonizuj¹ce w nosogardzieli dziecka
- stres i zmêczenie towarzysz¹cy rodzinnym wydarzeniom (podró¿,
chrzciny, przeprowadzka)
- anemia, inne czynniki obni¿aj¹ce
odpornoæ
- palenie papierosów
- utrzymuj¹ce siê uszkodzenie brodawek
- ucisk ubrania, ciasny biustonosz
- okresowe, rzadsze karmienia ( niektóre dzieci odmawiaja ssania piersi
w czasie z¹bkowania, menstruacji, po
niektórych potrawach spozywanych
przez matkê, patrz rozdz.25)
- zmiany w piersi ( guzy, blizny pooperacyjne, implanty, anomalie anatomiczne )
Najlepiej jest jeli w trakcie leczenia przeanalizujemy tak¿e powy¿sz¹
listê. Niejednokrotnie prosta zmiana
pewnych zachowañ jest lepszym lekarstwem ni¿ kolejne antybiotyki. Jednak
ka¿dy przypadek nawracaj¹cego zapa-
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lenia piersi trzeba traktowaæ powa¿nie,
choæby dlatego, ¿e mo¿e maskowaæ
powa¿ne problemy np. guz sutka, a
tak¿e istnieje wiêksze zagro¿enie ropniem piersi. Nale¿y wiêc zg³osiæ siê do
lekarza, który powinien przeprowadziæ
pe³n¹ diagnostykê obejmuj¹c¹: posiew
pokarmu z antybiogramem, wymaz
z gard³a dziecka, badanie piersi i USG
piersi, morfologiê matki. Nastêpnie
trzeba poddaæ siê leczeniu antybiotykiem dobranym wed³ug antybiogramu,
w odpowiedniej dawce, przez 10 dni.
Nadal obowiazuj¹ wszystkie elementy leczenia podane w poprzenim artykule. Chêtnie u¿ywanym lekiem drugiego rzutu jest erytromycyna, bo
doskonale penetruje do przewodów
mlecznych ze wzdlêdu na zasadowy
odczyn. Obecnoæ bakterii w posiewie
pokarmu nie jest wskazaniem do odstawienia dziecka od piersi!
Ropieñ piersi
Ka¿da mama najbardziej obawia
siê ropnia piersi. Jest to rzeczywicie
nie lada komplikacja, wymagaj¹ca
licznych, stresuj¹cych dzia³añ, których
w ¿adnym wypadku nie mo¿na zaniechaæ. Na szczêcie niewielki procent
zapaleñ ma taki nieprzyjemny fina³.
Ropieñ jest to zbiornik ropy, oddzielony od gruczo³u w³óknist¹ ciank¹.
Przez skórê jest wyczuwalny che³bocz¹cy guzek, wybitnie bolesny. Jeli
jest umiejscowiony p³ytko, jest mocno zaczerwieniony, nawet sinawy, ka¿de dotkniêcie jest ogromnym bólem.
Chorobie tej towarzyszy wysoka gor¹czka, ale u prawie po³owy matek
temperatura spada po uformowaniu siê
ropnia. Niedu¿y ropieñ mo¿e byæ
opró¿niony przez biopsjê aspiracyjn¹
- cienkoig³ow¹ (BAC) pod kontrol¹
USG. Zabieg ten nie jest zbyt mêcz¹-

cy dla mamy karmi¹cej, która po powrocie do domu mo¿e spokojnie kontynuowaæ karmienie. Pobrany materia³
zostaje przes³any do badania bakteriologicznego i histopatologicznego. Rozleg³y ropieñ musi byæ opró¿niony chirurgicznie. Mama mo¿e byæ przyjêta
z dzieckiem na 1-2 dniowy pobyt lub
zabieg mo¿e byæ wykonany ambulatoryjnie, ale trzeba bêdzie przyje¿d¿aæ
do gabinetu na zmiany opatrunków.
Naciêcie wykonuje siê w znieczuleniu
miejscowym, czasem ogólnym. Chirurg powinien dokonaæ naciêcia obejmujacego skórê i tkankê podskórn¹,
promienicie, zgodnie z przebiegiem
przewodów mlecznych, aby chroniæ
gruczo³. Po opró¿nieniu ropnia rana
jest otwarta i pozostawia siê w niej
dreny, dziêki którym ropa mo¿e nadal
odp³ywaæ. Opatrunek powinien byæ
doæ gruby, aby wch³ania³ te¿ wyciekaj¹ce z piersi mleko. rodki dezynfekcyjne nie powinny zawieraæ jodu
(!), bo mo¿e on szkodziæ dziecku. Rana
goi siê 1-2 tygodnie, ale mleko z rany
mo¿e wyciekaæ nawet do 6 tygodni
i wtedy dopiero nast¹pi pe³ne zamkniêcie otworu. W pierwszej dobie po zabiegu karmienie jest na ogó³ niemo¿liwe z przyczyn technicznych. Jeli jest
dostêp do brodawki to mo¿na odci¹gaæ po troszku pokarm. W kolejnych
dobach nale¿y zacz¹æ przystawiaæ
dziecko do chorej piersi. W tym celu
trzeba poprosiæ o za³o¿enie opatrunku
tak, aby brodawka i otoczka by³y nieos³oniête. W przypadku ropni podotoczkowych okres, kiedy nie udaje siê
karmiæ bezporednio z piersi jest nieco d³u¿szy. Leczenie antybiotykiem
powinno byæ nadal utrzymane.
Wiêkszoæ matek po przebyciu ropnia piersi wraca do karmienia piersi¹
i kontynuuje jak d³ugo pragnie. OpoFundamenty Rodziny  nr 6/1998
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wiem wam teraz historiê Marysi i jej
dzielnej mamy Agaty:
Marysia mia³a dobry start. Urodzi³a siê w Szpitalu Przyjaznym Dziecku.
Dowiadczona mama, spokojny i opiekuñczy tata oraz personel, który rutynowo sprzyja karmieniu piersi¹, otaczali Marysiê od pierwszych chwil jej ¿ycia.
Wczenie przystawiona do piersi prawidlowo ssa³a i opró¿nia³a piersi mamy.
K³opoty zaczê³y siê po dwóch tygodniach. Na skutek uciskaj¹cego pier
biustonosza powsta³ miejscowy zastój
od strony pachy w lewej piersi. By³a to
w ogóle pier ciekawa, bo mia³a dodatkowy gruczo³ pod sam¹ pach¹. Gruczo³
ten przepe³nia³ siê mlekiem i stawa³ bolesny, jeli opó¿nia³a siê pora karmienia. Agata, mama Marysi musia³a ratowaæ siê zimnymi ok³adami. Tym razem
jednak zaczerwieni³a siê i obrzmia³a
du¿a czêæ piersi. Agata przyk³ada³a
termofor z ciep³¹ wod¹ przed ka¿dym
karmieniem, przystawia³a Marysiê poczynaj¹c od chorej piersi. zaraz po karmieniu oklada³a pier mro¿onym groszkiem w foliowej torebce owiniêtym
cienk¹ szmatk¹. Taki ok³ad trzyma³a na
piersi ponad pó³ godziny. Nosi³a dobry,
obszerny biustonosz. Jednak zaczê³a
gor¹czkowaæ do 39st.C, wiêc przyjmoDokoñczenie rozpoczêtej
w poprzednim numerze listy
Szpitali Przyjaznych Dziecku.
11. Szpital ZOZ im. Miko³aja Kopernika
w Olsztynie, ul. Niepodleg³oci 44, 10045 Olsztyn, (0-89) 27 25 42
12. Szpital Morski im. PCK w Gdyni
ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519
Gdynia  Red³owo, (0-58) 22 00 51, fax
22 31 93
13. Szpital Rejonowy w ¯urominie, ul.
Szpitalna 56, 09-300 ¯uromin, (0-23) 57
22 01 wewn. 321, fax 57 29 82
14. Szpital ZOZ im. J.P. Gawlika w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22, 34-200
Sucha Beskidzka, (0-33) 74 36 55
15. Szpital Ginekologiczno  Po³o¿niczy
w Warszawie, ul. Inflancka 6, 00-189
Warszawa, (0-22) 831 12 41
16. Wojewódzki Szpital Zespolony w
Skierniewicach, ul. Sobieskiego 4,
96-100 Skierniewice,
(0-46) 33 32 01, fax 33 27 26
Fundamenty Rodziny  nr 6/1998

wa³a Paracetamol. Objawy ci¹gnê³y siê
przez tydzieñ. Potem nast¹pi³a trzytygodniowa przerwa w przygodach. Kolejne klopoty zaczê³y siê w tej samej
piersi, ale pod otoczk¹. Pojawilo siê
tam bolesne, zaczerwienione zgrubienie. Gor¹czka skoczy³a od razu do
40st.C., Agata poczu³a siê le, mia³a
dreszcze i straszny ból glowy. Lekarz
zaleci³ jej antybiotyk na 5 dni, ale nie
zasugerowa³ posiewu. Po 5 dniach objawy by³y równie nasilone. Kolejny lekarz zmieni³ lek na inny, po dwóch
dniach by³o jeszcze gorzej. Zdesperowana mama przyjecha³a do mnie wieczorem do domu. By³a bliska za³amania, wygl¹da³a fatalnie, za to Marysia
zupe³nie niele funkcjonowa³a w tym
ca³ym zamieszaniu. Zaleci³am jej antybiotyk o szerokim spektrum dzia³ania,
bo nie bylo siê co zastanawiaæ. ¯a³owa³am, ¿e moi poprzednicy nie zalecili
posiewu, bo leczenie w ciemno skomplikowanych przypadków jest raczej
trudne. Bakteri¹ wywo³uj¹c¹ objawy
mo¿e byæ nawet taka, która jest oporna
na wszystkie doustne antybiotyki. Ale
nie by³o ju¿ czasu na rozpamiêtywanie.
Pier wygl¹da³a jak che³bocz¹ca bania
w kolorze czerwonym. Rano USG, które potwierdzi³o obecnoæ wielokomoro-

wego ropnia. Nastêpnie szukanie chirurga, który zgodzi siê na zabieg w gabinecie i nie bêdzie chcia³ hamowaæ
laktacji. W miêdzyczasie gor¹czka spad³a. Chwyci³ antybiotyk, uff! Bardzo
mi³y pan chirurg opró¿ni³ ropieñ przez
naciêcie niestety poprzeczne. Za³o¿y³
gruby opatrunek, w który wsi¹kalo mleko wyp³ywaj¹ce samoistnie z piersi
i ropa ciekaj¹ca z drenów. Agata karmi³a Marysiê zdrow¹ piersi¹ do nastêpnego dnia. Na pierwszej zmianie opatrunku chirurg zostawi³ nieos³oniêt¹
broawkê i otoczkê. W domu Agata spróbowa³a rêcznie odci¹gn¹æ pokarm.
Wszystko by³o w porz¹dku. Od tej chwili
zaczê³a przystawiaæ Marysiê normalnie do obu piersi. Jeszcze przez tydzieñ
jedzi³a na opatrunki, potem zmienia³a
ju¿ sama. Jeszcze prawie 6 tygodni mleko wycieka³o z rany, ale ¿ycie domowe
wróci³o do normy. Piotrek do dzi jest
dumny z dzielnoci swojej ¿ony, Agata ma
satysfakcjê, ¿e nie da³a siê chorobie i uratowa³a karmienie, a Marysia...? Marysia po czterech miesi¹cach wymysli³a co
nowego, ale to ju¿ inna historia.
Autorka jest Miêdzynarodowym Konsultantem Laktacyjnym, a tak¿e koordynatork¹ programu Szpital Przyjazny Dziecku.

Szpitale Przyjazne Dziecku
17. Szpital ZOZ w Lêborku, ul. Zwyciêstwa 12, 84-300 Lêbork (woj. s³upskie),
(0-59) 62 20 08, 62 69 00
18. Centralny Szpital Kliniczny l¹skiej
Akademii Medycznej w Katowicach 
Ligocie, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice  Ligota, (0-32) 252 70 81
19. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w
Lublinie, ul. Kranicka 100, 20-718 Lublin, (0-81) 525 72 07, fax 525 90 47
20. Szpital ZOZ im. Jana Mikulicza w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 8, 11-300 Biskupiec (woj. olsztyñskie),
(0-89) 7152280, fax 715 21 36
21. Szpital ZOZ im. Franciszka ¯aczka w
Pucku, ul. 1 Maja 16, 84-100 Puck, (058) 673 22 81, 673 20 71, wewn. 127
22. Szpital ZOZ w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica (woj. olsztyñskie),
(0-89) 625 21 69, fax 625 35 50
23. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najwiêtszej Marii Panny w Czêstochowie, ul. Bielska 104/118, 42-200 Czêstochowa, (0-34) 22 36 97 (centrala), 25
71 29 (sekretariat)
24. Szpital ZOZ w Limanowej, ul. Pi³sudskiego 61, 34-600 Limanowa (woj. nowos¹deckie), (0-18) 337 20 25
25. Szpital ZOZ w Sochaczewie, ul. Batalionów Ch³opskich 3/7, 96-500 Sochaczew, (0-46) 863 52 77 wewn. 102
26. Szpital ZOZ w Dzia³dowie, ul. Lena
1, 13-200 Dzia³dowo, (0-23) 697 22 11
wewn. 199, 697 25 94 (sekretariat)
27. Szpital Miejski Nr 1 w Tarnowskich
Górach, ul. Opolska 21, 42-600 Tarnowskie Góry, (0-32) 285 42 13
28. Szpital Miejski w Jaworznie, ul. Che³moñskiego 28, 32-510 Jaworzno, (0-35)
616 44 82, fax 616 33 23
29. Szpital ZOZ w Wo³ominie, ul. Gdyñska 1/3, 05-200 Wo³omin, (0-22) 787 63
01, 787 58 67 (sekretariat).q
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Poronienia
i uszkodzenia p³odu
Marilyn Shannon

C

hocia¿ najczêciej trudno jednoznacznie okreliæ przyczyny
poronienia, to jednak nowe
obiecuj¹ce badania wykazuj¹, i¿ niektóre mikroelementy mog¹ odgrywaæ
szczególnie wa¿n¹ rolê w zmniejszaniu ryzyka wystêpowania takich problemów.
Wydaje siê, ¿e najlepszym okresem
do tego, aby zapobiec poronieniom
i uszkodzeniom p³odu s¹ miesi¹ce
przed i zaraz po poczêciu. Wczesne poronienia mog¹ byæ skutkiem nierównowagi hormonalnej poprzedzaj¹cej
owulacjê, a powa¿ne uszkodzenia p³odu najczêciej powstaj¹ w pierwszych
8 tygodniach ci¹¿y, kiedy formuj¹ siê
poszczególne narz¹dy. Najlepiej by³oby zwróciæ szczególn¹ uwagê na sposób od¿ywiania, odpowiednie witaminy i minera³y oraz wagê cia³a ju¿ trzy
miesi¹ce przed poczêciem. Powinno
siê tak¿e pamiêtaæ o zrezygnowaniu z
takich niezdrowych nawyków jak: palenie, picie alkoholu oraz nadmierne
spo¿ycie kofeiny i cukru. Jak zobaczymy póniej, takie przygotowanie do
poczêcia jest tak samo wa¿ne dla matki jak i dla ojca. Ci, którzy przygotowuj¹ siê do powiêkszenia rodziny, powinni od¿ywiaæ siê i ¿yæ zdrowo, nie
tylko dla dobra siebie samych, ale równie¿ dla przysz³ych dzieci.
Wielokrotne poronienia we wczesnym okresie ci¹¿y s¹ jednym ze skutków zaburzeñ fazy lutealnej (okresu
pomiêdzy jajeczkowaniem a kolejn¹
miesi¹czk¹). Nieprawid³owe poziomy
hormonów przed owulacj¹ powoduj¹
uwolnienie niedojrza³ej komórki jajowej i utworzenie siê w nastêpstwie
cia³ka ¿ó³tego, które wytwarza nieodpowiedni¹ iloæ progesteronu przez
zbyt ma³¹ iloæ dni. W takim wypadku, z trudnoci¹ dochodzi do zap³odnienia, a jeli ono nawet nast¹pi, nowo
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poczête ¿ycie mo¿e byæ niezdolne do
prawid³owego rozwoju lub cia³ko ¿ó³te mo¿e nie produkowaæ wystarczaj¹cej iloci progesteronu nieodzownego
do utrzymania ci¹¿y. Sposób od¿ywiania przy dolegliwociach zespo³u napiêcia przedmiesi¹czkowego (opisany
przez nas w numerze 3/98 - przyp. red.)
mo¿e poprawiæ funkcjonowanie cia³ka ¿ó³tego i poziomu progesteronu.
Przypomnijmy:
- Wyniki badañ naukowych nad
zdrowym ¿ywieniem wskazuj¹ na
pierwszoplanow¹ rolê magnezu,
w celu uzupe³nienia jego niedoboru zaleca siê: spo¿ywanie wiêkszej iloci
zielonych lub ciemno¿ó³tych warzyw
i owoców  wie¿ych lub mro¿onych,
otrêbów, tzw. grubych kasz, zw³aszcza gryczanej, miodu, orzechów, ryb,
szpinaku, rolin str¹czkowych, czekolady lub kakao (ale po zmieszaniu
z mlekiem i odczekaniu dwóch godzin), a tak¿e bogatych w magnez wód
mineralnych. Przy znacznych niedoborach magnezu zaleca siê dodatkow¹ suplementacjê, na przyk³ad preparatu
Laktomag B6, w dawce 2  4 tabletek
dziennie. Witamina B6 wspomaga bowiem dzia³anie magnezu.
- Nale¿y pamiêtaæ o zwi¹zku
wch³aniania magnezu z wapniem nadmiar wapnia zmniejsza wch³anianie magnezu. Zatem dawkujmy rozs¹dnie ¿ywnoæ bogat¹ w wapñ (g³ównie nabia³), pamiêtaj¹c, ¿e wskazane
jest utrzymanie spo¿ycia wapnia do
magnezu w proporcjach jeden do
dwóch.
- Sporo doniesieñ wskazuje równie¿ na zwi¹zek tzw. NNKT (nienasyconych kwasów t³uszczowych) z wystêpowaniem zespo³u napiêcia
przedmiesi¹czkowego. S¹ one ród³em
miêdzy innymi prostaglandyn - substancji wp³ywaj¹cych na przebieg cy-

klu kobiecego i dlatego zaleca siê
zwiêkszenie iloci spo¿ywanych olejów rolinnych i ewentualnie preparatów z wiesio³ka (np. Aperol). NNKT
zaleca siê miêdzy innymi przy zwiêkszonym poziomie prolaktyny; w po³¹czeniu z witaminê E (preparaty: Evitol - jedna kapsu³ka dziennie i olej z
kie³ków pszenicy z witamin¹ E - jedna kapsu³ka dziennie).
- Inne zalecenia: du¿o b³onnika,
wiêcej NNKT, mniej kawy i napojów
typu cola, mniej cukru.
Adelle Davis w swojej ksi¹¿ce Lets
Have Healthy Children (Miejmy zdrowe dzieci) zwraca szczególn¹ uwagê
na znaczenie witaminy E i kwasu foliowego jako czynników zapobiegaj¹cych poronieniom: Niedobór witaminy E, niezbêdnej do podzia³u komórki,
wydaje siê byæ jednym z najpowa¿niejszych niekorzystnych czynników. Obserwowano 81 kobiet, które poroni³y
poprzednio 227 razy, przed kolejnym
poczêciem przyjmowa³y codziennie
ma³e iloci witaminy E i po tej ,,kuracji 61 z nich urodzi³o zdrowe noworodki. Witamina E ma wiele wa¿nych
w³aciwoci, m. in. zapobiega unieczynnieniu witaminy A, niezbêdnej do
utrzymania prawid³owego stanu cian
macicy, które przyjmuj¹ nowo zap³odnion¹ komórkê jajow¹.1
Warto przy okazji wspomnieæ, ¿e
przedawkowanie witaminy A mo¿e
byæ przyczyn¹ wyst¹pienia wad p³odu. Opublikowane w 1995 roku wyniki badañ wskazuj¹, ¿e nie powinno siê
przekraczaæ dawki 10,000 j.m. dziennie.2
Badania pokazuj¹, ¿e wiêcej ni¿
po³owa kobiet, które poroni³y lub plami³y w okresie ci¹¿y, ma objawy niedoboru kwasu foliowego w organizmie. Niewielki niedobór kwasu
foliowego, który nie wywo³uje poronienia, mo¿e spowodowaæ oddzielenie
siê ³o¿yska od cian macicy prowadz¹c
do stanu zwanego abruptio placentae,
co czêsto jest przyczyn¹ przedwczesnego porodu.
Inne witaminy z grupy B, witamina C, bioflawonoidy (znajduj¹ce siê w
bia³ej skórce i segmentach owoców
cytrusowych - dostêpne tak¿e w preFundamenty Rodziny  nr 6/1998
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paratach witaminowo - mineralnych),
jod, cynk i odpowiednie bia³ka odgrywaj¹ równie¿ wa¿n¹ rolê w zapobieganiu poronieñ. Selen wspó³dzia³a
z witamin¹ E, dlatego powinien tak¿e
byæ brany pod uwagê. Nale¿y natomiast pamiêtaæ o tym, ¿e ¿elazo niszczy witaminê E i nie powinno byæ stosowane w zbyt du¿ych ilociach oraz
w tym samym czasie co witamina E.
Jack C. Redman, zauwa¿y³, ¿e 200 mg
bioflawonoidów przyjmowane 3 razy
dziennie zapobieg³o kolejnym poronieniom nawet u kobiet, które poroni³y kilka razy. Bioflawonoidy wchodz¹
w interakcje z witamin¹ C, wzmacniaj¹c delikatne cianki w³osowate.3
Uszkodzenia p³odu
Badania wskazuj¹ te¿ na wa¿n¹ rolê
kwasu foliowego w zapobieganiu powstawania rozszczepu krêgos³upa tylnego, jak i innych czêstych uszkodzeñ
p³odu, które okrela siê terminem
,,uszkodzenia cewy nerwowej. Bezmózgowie, czyli zahamowanie rozwoju mózgu jest nawet powa¿niejszym
uszkodzeniem cewy nerwowej ni¿ rozszczep krêgos³upa tylny i jest jedn¹
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 - wiosn¹
rozpoczynamu kolejny cykl
szkoleñ naszych instruktrów
INFORMACJE:
Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu
Kopaliny 73
32720 Nowy Winicz
Fundamenty Rodziny  nr 6/1998

z g³ównych przyczyn rodzenia siê martwego p³odu. Podczas jednego z badañ,
kobiety, które poprzednio urodzi³y
dzieci z takimi wadami rozwojowymi,
otrzymywa³y zestawy witaminowo mineralne ze zwiêkszon¹ dawk¹ kwasu foliowego (360 mcg dziennie) przez
co najmniej 4 tygodnie przed i 6 tygodni po poczêciu. Tylko 0,6% tych kobiet urodzi³a kolejne dziecko z uszkodzeniem cewy nerwowej, podczas gdy
5 % du¿ej grupy kobiet nie przyjmuj¹cych ¿adnych zestawów mikroelementów urodzi³o dwoje kolejnych
dzieci z podobnymi wadami.4 Podobne obserwacje w Wielkiej Brytanii
potwierdzi³y rolê kwasu foliowego
(360 - 4,000 mcg dziennie), który
znacznie zmniejsza mo¿liwoæ wyst¹pienia wad cewy nerwowej.5 Poniewa¿
wiêkszoæ przypadków rozszczepu
krêgos³upa tylnego, bezmózgowia
i podobnych wad pojawia siê u matek,
które wczeniej nie urodzi³y dziecka z
tak¹ wad¹, badania nad wadami cewy
nerwowej obejmuj¹ du¿¹ liczbê kobiet.
Pod koniec lat 80 - tych przeprowadzono w USA obserwacje, które pokaza³y, ¿e kobiety, które urodzi³y zdrowe dzieci w wiêkszoci przyjmowa³y
preparaty witaminowo - mineralne
w okresie 3 miesiêcy przed i 3 po poczêciu, w odró¿nieniu od matek, które
urodzi³y dzieci z uszkodzeniami cewy
nerwowej.6
Naukowcy z Bostonu przeprowadzili dok³adne obserwacje, podczas których zauwa¿yli, ¿e przypadki wad cewy
nerwowej u dzieci wyst¹pi³y tylko
w 0.9 na 1000 urodzeñ, gdy kobiety stosowa³y kwas foliowy (100 - 1,000 mcg)
podczas pierwszych 6 tygodni ci¹¿y.
Natomiast gdy kobiety nie przyjmowa³y kwasu foliowego w czasie pierwszych 6 tygodni ci¹¿y, czêstoæ wystêpowania takich wad wynosi³a 3.5 na
1000 urodzeñ - 4 razy wiêcej ni¿ wród
pierwszej grupy kobiet.7 Te obserwacje wskaza³y, który okres jest najwa¿niejszy dla unikniêcia tego rodzaju wad
rozwojowych p³odu, dziêki stosowaniu
kwasu foliowego, a mianowicie- pierwsze 6 tygodni ci¹¿y, tzn. okres, w którym kszta³tuj¹ siê struktury uk³adu nerwowego. (...) Moim zdaniem,

zwiêkszona liczba wad p³odu u dzieci
kobiet starszych zwi¹zana jest tak¿e,
przynajmniej czêciowo, ze zwiêkszonym zapotrzebowaniem organizmu kobiet starszych na sk³adniki od¿ywcze.
Sama obserwowa³am u siebie zwiêkszone zapotrzebowanie w czasie mojej
4-tej ci¹¿y, gdy mia³am 34 lata. Pojawi³ siê wówczas u mnie du¿y niedobór
kwasu foliowego, mimo ¿e stosowa³am
1,5 zalecanej dziennej dawki dla kobiet
w ci¹¿y, podczas gdy ta sama iloæ zupe³nie mi wystarcza³a podczas poprzednich ci¹¿ (spo¿ywanie piêciokrotnej
dawki przywróci³o moje wyniki krwi
do normy w ci¹gu 4 tygodni w 7 miesi¹cu ci¹¿y). Mylê, ¿e ka¿da z nas musi
z roku na rok zwracaæ wiêksz¹ uwagê
na od¿ywianie, kiedy stajemy siê starsze, jeli pragniemy utrzymaæ nasz organizm w dobrej kondycji, któr¹ cieszy³ymy siê piêæ, dziesiêæ czy
dwadziecia lat temu. Jest to szczególnie istotne dla kobiet, które pragn¹ urodziæ dzieci, gdy zbli¿aj¹ siê do czterdziestki lub j¹ przekroczy³y, a ponadto
maj¹ ju¿ za sob¹ kilka ci¹¿.q
Marylin Shannon
1
Adelle Davis, Lets Have Healthy Children, New York 1981, s. 20-21.
2
K. Rothman, L. More i in.: Teratogenicity
of high vitamin A intake, New England Journal of Medicine, vol. 333, 1995, s. 1369-1373.
3
Zob. B. Barnes, Hypothyroidism: The
Unsuspected Illness, New York 1976, s. 126-128.
4
R. Smithells i in.: Possible prevention of
neural-tube defects by periconceptial vitamin supplementation, The Lancet 16 II 1980, s.339 nn.
5
R. Smithells i in.: Further experience of
vitamin supplemetation for prevention of neural tube defect recurrences, The Lancet, 17 V
1983, s. 1027 nn.
6
A. Milunsky i in.: Multivitamin/folic acid
supplementation in early pregnancy reduces the
prevalence of neural tube defects, Journal of
American Medical Association, vol. 262, 1988,
s. 2847 nn.
7
J. Mulinare i in.: Periconceptial use of
multivitamins and the occurence of neural tube
deffects, Journal of American Medical Association, vol. 260, 1998, s. 3141 nn.

Powy¿szy tekst pochodzi z przygotowywanej
do druku ksi¹¿ki P³odnoæ i cykle a od¿ywianie. Pañstwo Shannon mieszkaj¹ w Fort Wayne
w stanie Indiana, maj¹ siedmioro dzieci, w tym
jedno adoptowane.
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 kompletny zestaw materia³ów
da samodzielnej nauki
 aktualna wiedza o naturalnym
planowaniu rodziny
 32 proste i przejrzyste lekcje
 prenumerata Fundamentów
Rodziny wliczona w cenê
kompletu
 mo¿liwoæ uzyskania
konsultacji i porad ekspertów

Zamówienia na s. 15

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

Prezenty
w sieci
Na stronach internetowych Ligi
Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu: (http://
www.mateusz.pl/goscie/ligamm) pojawi³o siê kilka prezentów pod choinkê. Przede wszystkim w zwi¹zku z
rozpoczynaj¹c¹ siê 6 stycznia w Poznaniu emisj¹ naszego Radiowego
kursu naturalnego planowania rodziny zaczynamy publikacjê kolejnych
odcinków kursu, a wkrótce bêd¹ im
równie¿ towarzyszyæ nagrania w Real
Audio. Z innych nowoci warto wymieniæ artyku³y dr Magdaleny Nehring
- Gugulskiej o tym, jak radziæ sobie,
gdy niemowlê ma kolki. Mo¿na równie¿ przeczytaæ wybrane artyku³y z aktualnego numeru Fundamentów Rodziny Poza tym aktualna lista Szpitali
Przyjaznych Dziecku, artyku³y z archiwalnych numerów Fundamentów , katalog naszych publikacji, tekst encykliki Humanae vitae wraz z
powiêconymi jej artyku³ami, katalog
zamówieñ. Strony s¹ aktualizowane
pod koniec ka¿dego miesi¹ca.
Po roku obecnoci w Internecie mo¿emy stwierdziæ, ¿e nie jest to ju¿ nic
niezwyk³ego, ¿adna ekscentryczna fanaberia czy snobizm. To bardzo dynamicznie rozwijaj¹ce siê medium daje
bowiem mo¿liwoci niezwykle szybkiego kontaktu (jeli inne obowi¹zki
na to pozwalaj¹, to staramy siê odpowiadaæ na listy, jeszcze tego samego
dnia) i ma nieograniczony zasiêg. Ju¿
teraz najwiêcej listów z pytaniami czy
probami o radê dostajemy w³anie

Rys. Beata Piskór

OD NOWA
W NOWYM ROKU...
Domowy kurs
naturalnego
planowania rodziny

poczt¹ elektroniczn¹; t¹ drog¹ przychodzi te¿ sporo zamówieñ na materia³y). A pisz¹ do nas ludzie nie tylko
z ró¿nych zak¹tków Polski, lecz tak¿e
z zagranicy: z Niemiec, Czech, Norwegii, USA, Kanady - w ten sposób
nawi¹zujemy nowe kontakty, które
czasami owocuj¹ nowymi artyku³ami.
Co bardzo mi³e - dostajemy sygna³y,
¿e takie miejsce w Internecie jest potrzebne, a nasze teksty trafiaj¹ w potrzeby (np. w noworocznym numerze
Gocia Niedzielnego mo¿na by³o przeczytaæ przedrukowany z naszych stron
wywiad na temat Szpitali Przyjaznych
Dziecku).
No i koniecznie trzeba wspomnieæ,
¿e swoje oczko w sieci mo¿emy
mieæ dziêki gocinnoci i fachowej
pomocy twórców Mateusza, czyli
Chrzecijañskiego Serwisu WWW
(www.mateusz.pl).
Zapraszamy wiêc i prosimy Internautów, by polecali nas znajomym.q

!UWAGA!

Od 6 stycznia 1999, w Katolickim Radiu Poznañ (70,34 FM i 89.80 FM)
- w ka¿d¹ rodê o godz. 21.10: Radiowy kurs naturalnego planowania rodziny (prowadz¹ Aleksandra i Roman Strusowie). Streszczenia
audycji oraz informacje o mo¿liwoci zamówienia materia³ów kursowych
drukuje co tydzieñ poznañski Przegl¹d Katolicki. Po ka¿dej audycji mo¿na
pisaæ lub dzwoniæ z pytaniami i zamówieniami pod adres: Hanna i Jerzy
Matuszkowie, os. Stare Zegrze 6 m.15, 61-249 Poznañ, tel. 879 71 67.

Zapraszamy!
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Dokoñczenie ze s. 16
Na ich oczach urzeczywistnia³y siê
 jak póniej wype³nia siê w ¿yciu
wszystkich pokoleñ chrzecijan  s³owa wypowiedziane przez Jezusa przed
mêk¹: «bêdziecie siê smuciæ, ale smutek wasz zamieni siê w radoæ»
(J 16,20). Czy¿ On sam nie modli³ siê,
aby uczniowie «radoæ mieli (...)
w ca³ej pe³ni» (J 17,13)? wi¹teczny
charakter niedzielnej Eucharystii wyra¿a radoæ, jakiej Chrystus udziela
swemu Kocio³owi przez dar Ducha.
Radoæ jest przecie¿ jednym z owoców Ducha wiêtego (por. Rz 14,17;
Ga 5,22).
Aby zatem zrozumieæ w pe³ni sens
niedzieli, trzeba na nowo odkryæ ten
wymiar chrzecijañskiej egzystencji.
Winien on oczywicie charakteryzowaæ cale ¿ycie, a nie tylko jeden dzieñ
tygodnia. Niedziela jednak, rozumiana jako dzieñ zmartwychwsta³ego
Pana, w którym wiêtuje siê Bo¿e dzie³o stworzenia i dzie³o «nowego stwo-

rzenia», jest w szczególny sposób
dniem radoci, wiêcej  dniem sprzyjaj¹cym kszta³towaniu w sobie postawy radoci przez odkrywanie jej prawdziwych cech i g³êbokich korzeni.
Radoci nie nale¿y bowiem myliæ z
przelotnym doznaniem zaspokojenia i
przyjemnoci, które czêsto upaja zmys³y i uczucia, póniej jednak pozostawia w sercu niedosyt, a czasem gorycz.
Radoæ rozumiana po chrzecijañsku
jest o wiele trwalsza i przynosi g³êbsze ukojenie: wedle wiadectwa wiêtych potrafi przetrwaæ nawet ciemna
noc cierpienia i w pewnym sensie jest
«cnota», która nale¿y rozwijaæ.
Nie istnieje jednak ¿adna sprzecznoæ miedzy radoci¹ chrzecijañska
a prawdziwymi radociami ludzkimi.
Przeciwnie, te ostatnie znajduj¹ swa
pe³nie i najg³êbszy fundament w³anie
w radoci uwielbionego Chrystusa
(por. Dz 22, 24-31), który jest doskona³ym obrazem i objawieniem cz³owieka wedle zamys³u Bo¿ego. Jak napisa³ w Adhortacji o chrzecijañskiej

#
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
Razem do zap³aty:

Nie dotyczy to tylko kompletu materia³ów Kursu domowego)
za nie w ci¹gu tygodnia od daty otrzymania przesy³ki

imiê i nazwisko

adres

Fundamenty Rodziny  nr 6/1998

telefon

radoci mój czcigodny poprzednik
Pawe³ VI, «jest ona ze swej istoty
udzia³em w niezg³êbionej radoci, zarazem Boskiej i ludzkiej, jaka nape³nia Serce Jezusa Chrystusa uwielbionego». Papie¿ ten zakoñczy³ sw¹
Adhortacjê wezwaniem, aby w dniu
Pañskim Koció³ bardzo wyranie dawa³ wiadectwo radoci, jakiej zaznali Aposto³owie spotykaj¹c Pana wieczorem w dniu Paschy. Dlatego
zachêca³ pasterzy, aby «usilnie wzywali ochrzczonych do wiernego wiêtowania w radoci niedzielnej Eucharystii. Jak¿eby mogli wzgardziæ tym
spotkaniem, ta uczta, która przygotowuje nam Chrystus w swojej mi³oci?
Niech udzia³ w niej bêdzie pe³en godnoci i zarazem radosny! To sam Chrystus ukrzy¿owany i uwielbiony przechodzi poród swoich uczniów, aby ich
tak¿e ogarn¹æ odnawiaj¹ca moc¹
zmartwychwstania. Tu na ziemi jest to
zwieñczenie przymierza mi³oci miedzy Bogiem a Jego ludem: jest to znak
i ród³o chrzecijañskiej radoci, która przygotowuje nas na wiekuiste wiêto». W tej perspektywie wiary chrzecijañska niedziela jest prawdziwym
«wiêtowaniem», dniem darowanym
przez Boga cz³owiekowi, aby móg³
w pe³ni rozwin¹æ swoje walory ludzkie i duchowe.
(Jan Pawe³ II, Dies Domini,
52; 55-58)

(Do ³¹cznej kwoty zostan¹ doliczone koszty przesy³ki.
Zamawiam zaznaczone pozycje i zobowi¹zujê siê zap³aciæ

Rys. Beata Piskór

O wiêtowaniu
niedzieli

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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hoæ udzia³ w Eucharystii jest
sercem niedzieli, nie nale¿y rozumieæ, ze na tym wyczerpuje
siê obowi¹zek «wiêtowania» tego
dnia. Dzieñ Pañski jest bowiem dobrze
prze¿yty, je¿eli ca³y jest przenikniêty
wdziêczn¹ i czynna pamiêci¹ o zbawczych dzie³ach Boga. Dlatego uczniowie Chrystusa powinni siê staraæ, aby
tak¿e inne wydarzenia dnia, nie maj¹ce charakteru liturgicznego  spotkania w gronie rodziny czy przyjació³,
ró¿ne formy rozrywki  odznacza³y
siê pewnym stylem, który pomaga
wyra¿aæ poród zwyczajnego ¿ycia
pokój i radoæ Zmartwychwsta³ego. Na
przyk³ad nawet zwykle spotkanie rodziców i dzieci mo¿e staæ siê sposobnoci¹ nie tylko do wzajemnego otwarcia siê na siebie i do dialogu, ale tak¿e
do wspólnej, g³êbszej refleksji, która
pozwala wprowadziæ pewne elementy
formacyjne. A czy do programu tego
dnia nie mo¿na by w³¹czyæ  w miarê mo¿liwoci tak¿e w ¿yciu ludzi
wieckich  specjalnych form modlitwy, zw³aszcza uroczystych Nieszporów, jak równie¿ przeznaczyæ trochê
czasu w przeddzieñ niedzieli lub
w godzinach popo³udniowych na katechezê, która przygotuje serca chrzecijan na przyjêcie samego daru Eucharystii i stanie siê jej dope³nieniem?
W wielu rodowiskach jest dzi
mo¿e trudniej praktykowaæ te doæ tra-

dycyjna formê «wiêtowania niedzieli»; Koció³ jednak daje wiadectwo
swojej wiary w moc Zmartwychwsta³ego i potêgê Ducha wiêtego, ukazuj¹c  szczególnie dzisiaj  ze nie
zadowala siê minimalistycznymi ani
po³owicznymi formami przezywania
wiary, ale pomaga chrzecijanom czyniæ to, co najdoskonalsze i najbardziej
mile Bogu. A zreszt¹ obok trudnoci
nie brak tak¿e zjawisk pozytywnych
i napawaj¹cych optymizmem. Dziêki
darowi Ducha w wielu rodowiskach
Kocio³a znów odczuwa siê potrzebê
modlitwy w jej wielorakich formach.
Na nowo odkrywa siê wartoæ tak¿e
dawnych przejawów religijnoci, takich jak pielgrzymka, i czêsto wierni
korzystaj¹c z niedzielnego odpoczynku udaj¹ siê do sanktuariów, aby spêdziæ tam kilka godzin i prze¿yæ  czasem w gronie ca³ej rodziny  g³êbsze
dowiadczenie wiary. S¹ to chwile
przesycone szczególna laska, którym
winna towarzyszyæ odpowiednia
ewangelizacja i m¹dre kierownictwo
duszpasterskie. (...)
«Niech bêdzie b³ogos³awiony Ten,
który wielki dzieñ niedzieli wywy¿szy³
ponad wszystkie dni. Niebiosa i ziemia, anio³owie i ludzie nie posiadaj¹
siê z radoci». Te s³owa liturgii maronickiej, przenikniête g³êboka radoci¹,
to jedna z typowych aklamacji, jakie
od pocz¹tku nadawa³y ton niedzieli

zarówno w liturgii zachodniej, jak
i wschodniej. Historycznie zreszt¹
chrzecijanie przezywali cotygodniowy dzieñ zmartwychwsta³ego Pana
najpierw jako dzieñ radoci, a dopiero
póniej jako dzieñ odpoczynku 
przede wszystkim dlatego, ze nie przewidywa³ go kalendarz cywilny.
«W pierwszym dniu tygodnia wszyscy
siê radujcie»  czytamy w Didaskaliach Apostolskich. Wyranie podkrela³a to tak¿e praktyka liturgiczna
przez dobór stosownych gestów. w.
Augustyn, wyra¿aj¹c wiadomoæ rozpowszechniona w Kociele, uwypukla
taka w³anie wymowê cotygodniowej
Paschy: «Wierni przerywaj¹ posty
i modl¹ siê na stoj¹co, co jest znakiem
zmartwychwstania; z tego samego powodu we wszystkie niedziele piewa
siê te¿ alleluja».
Niezale¿nie od ró¿nych form liturgicznych, które mog¹ zmieniaæ siê w
czasie stosownie do dyscypliny kocielnej, pozostaje faktem, ze niedziela jako cotygodniowe wspomnienie
pierwszego spotkania ze Zmartwychwsta³ym musi byæ przenikniêta radoci¹, z jaka uczniowie powitali Mistrza: «Uradowali siê zatem uczniowie
ujrzawszy Pana» (J 20,20).
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