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BY£ Z NAMI OJCIEC

P

rzez trzynacie czerwcowych
dni moglimy byæ blisko najwiêkszego Cz³owieka naszych
czasów: rodki przekazu przemówi³y
bardziej ludzkim g³osem, a pierwsze
miejsca w serwisach informacyjnych
przesta³y zajmowaæ doniesienia
o sporach koalicji z opozycj¹, prawicy z lewic¹, masakrach i katastrofach.
Okaza³o siê, ¿e potrafimy byæ spontaniczni, ¿yczliwi i wyrozumiali dla
siebie nawzajem. A kiedy Ojciec
wiêty odlatywa³ do Rzymu, zrobi³o
siê jako pusto - dobrze by³o mieæ Go
u siebie.
To by³a pod wieloma wzglêdami
wyj¹tkowa pielgrzymka: najd³u¿sza i
najbardziej intensywna z dotychczasowych, najbardziej wszechstronnie relacjonowana (ksi¹¿ka z wszystkimi
wyst¹pieniami Papie¿a by³a gotowa
ju¿ ostatniego dnia wizyty), pielgrzymka pe³na niespodzianek. Ojciec
wiêty naucza³ o tym, co wa¿ne dla
Polski, ale zwraca³ siê do spo³eczeñstwa, które znajduje swoje miejsce
w rodzinie wolnych narodów europejskich. Zachêca³ do tego, bymy stawali
siê bardziej dojrzali, a zarazem mówi³
w niezwykle prosty sposób, odwo³uj¹c siê do podstawowych prawd Ewangelii i wracaj¹c do ród³a: Bóg jest
mi³oci¹. By³a to tak¿e swoista podró¿ sentymentalna do miejsc bliskich
Karolowi Wojtyle: mazurskie jeziora,
na których kiedy dawno, podczas
sp³ywu kajakowego zasta³a go wiadomoæ o tym, ¿e zostanie biskupem (to
w³anie dlatego Papie¿ tak lubi piosenkê Pan kiedy stan¹³ na brze-

gu...), Radzymin, Wawel, grób rodziców, góry, no i oczywicie rodzinne
Wadowice.
Ten Cz³owiek naprawdê jest Pasterzem, czytelnym wiadkiem Boga. Kto
inny zgromadzi³by pó³tora miliona ludzi stoj¹cych przez pó³ dnia w deszczu jak na krakowskich b³oniach?
Z kim innym kilkaset tysiêcy jednoczy³oby siê w modlitwie, wiedz¹c, jak
w Gliwicach, ¿e nie przyleci na zaplanowane nieszpory? I dla kogo pó³ miliona l¹zaków zebra³oby siê w kilka
godzin, by uczestniczyæ w spotkaniu,
które mia³o trwaæ zaledwie kilkanacie
minut? Dzieci, m³odzi, starsi - razem
siê ciesz¹, s³uchaj¹ Go w skupieniu,
wzruszaj¹, klaszcz¹, skanduj¹, wyci¹gaj¹ szyje, ¿eby zobaczyæ choæby dach
papamobila, doros³y mê¿czyzna p³acze
ze wzruszenia na lotnisku w Balicach.
Nasz Ojciec wiêty z trudem siê
porusza, czasem uci¹¿liwe jest dla niego samo mówienie, nie jest w stanie
opanowaæ dr¿enia rêki, skaleczy³ siê
upadaj¹c, cierpi pewnie wiêcej ni¿ nam
wiadomo - Jego zewnêtrzny wizerunek w ¿aden sposób nie pasuje do
wspó³czesnego wiata zafascynowanego sprawnoci¹, urod¹, zdrowiem,
m³odoci¹, wydepilowanego, sterylnego i pachn¹cego, sk³onnego traktowaæ
chorych i niedo³ê¿nych jak zbêdny
balast w szalonej pogoni za sukcesem.
Nieraz ³apiemy siê na tym, ¿e podwiadomie ¿al nam, ¿e Papie¿ ju¿ nie wygl¹da i nie porusza siê tak jak dwadziecia lat temu, kiedy pe³en werwy,
mocnym i wyranym g³osem wyg³asza³ na stoj¹co d³ugie homilie - jakby-

my wstydzili siê za Niego, za tê Jego
niezgrabnoæ w ruchach i chorobê. Ale
On w³anie w ten sposób pokazuje, co
jest tylko pozorem, a w czym kryje siê
prawdziwa wartoæ cz³owieka; przypomina o rzeszy s³abych, chorych i odrzuconych, których czêsto wspomina
i z którymi jednoczy siê w cierpieniu;
jest znakiem sprzeciwu. Dobry Pasterz daje ¿ycie swoje za owce... nasz Ojciec wiêty w sposób coraz
doskonalszy i coraz bardziej dos³owny naladuje Mistrza.
Przy tym wszystkim wci¹¿ zaskakuje b³yskotliwoci¹ intelektu, pamiêci¹, refleksem, figlarnym humorem
(któ¿by podejrzewa³ Papie¿a o wymylenie zawo³ania Niech ¿yje ³upie¿),
bezporednioci¹, autoironiczn¹ szczeroci¹ i spontanicznoci¹ (ci¹gle mam
przed oczyma, jak nie potrafi powstrzymaæ wybuchu miechu, mówi¹c
o wadowickich kremówkach lub jak
macha rêk¹ na ceremoniarza usi³uj¹cego przypomnieæ Mu o obowi¹zku
koronacji obrazu, jak zagaduje gwar¹
do l¹zaków).
Dobrze by³o mieæ u siebie Papie¿a, a ¿e apetyt ronie w miarê jedzenia, ju¿ teraz z nadziej¹ czekamy na
nastêpne odwiedziny. Daj Mu Bo¿e
zdrowie i d³ugie ¿ycie - ...i zdrowia,
i szczêcia, i b³ogos³awieñstwa przez
rêce Maryi. q
Maciej Tabor

CYKLE

CHCESZ
WIEDZIEÆ
WIÊCEJ?
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

Zamówienia na s. 15

Zapraszamy te¿
do zamawiania wiêkszej iloci
(minimum 10)
kolejnych numerów
Fundamentów Rodziny
do kolporta¿u
wród znajomych,
w rodzinie, w parafii.
Ci z Pañstwa, którzy zechc¹ w
ten sposób pomóc nam
w upowszechnianiu
odpowiedzialnego
rodzicielstwa, otrzymuj¹
dodatkowo jeden egzemplarz
gratis, za za pozosta³e p³ac¹
po 1 z³ plus koszty przesy³ki
Prosimy o sk³adanie zamówieñ
na formularzu ze str. 15
Dziêkujemy!
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Nieregularne cykle
i wiat³o

N

iektóre nieregularnoci cykli,
takie jak: niewielka iloæ luzu b¹d jego przerywane wystêpowanie, przed³u¿aj¹cy siê okres
wystêpowania luzu bardziej p³odnego typu, krótka faza lutealna, a nawet
niep³odnoæ mimo regularnych cykli,
mog¹ byæ spowodowane miêdzy innymi nadmiern¹ wra¿liwoci¹ na wiat³o podczas snu. Nasz organizm ma
swój zegar biologiczny, regulowany przez naturalny cykl dnia i nocy,
a impulsy p³yn¹ce z receptorów wra¿liwych na wiat³o wp³ywaj¹ z kolei na
mechanizmy hormonalne. Odwo³uj¹c
siê do dowiadczeñ niektórych plemion pierwotnych, u których cz³onkiñ
obserwowano regularne wystêpowanie
owulacji w tym samym czasie: w okolicach pe³ni ksiê¿yca, amerykañski naukowiec E. M. Dewan przeprowadzi³
w 1967 roku eksperyment polegaj¹cy
na umieszczaniu w ci¹gu kilku dni
cyklu na pod³odze ko³o ³ó¿ka zapalonej 100 - watowej ¿arówki, podczas
gdy w pozosta³e noce panowa³a w sypialni ciemnoæ. Joy de Felice, prowadz¹ca zajêcia z metod naturalnego planowania rodziny w Sacred Heart
Medical Center w Spokane w stanie
Waszyngton, badaj¹c wp³yw wiat³a
nocnego na przebieg cyklu, zaobserwowa³a, ¿e wyeliminowanie wiat³a
z sypialni okazywa³o siê skuteczne
w korygowaniu nieregularnoci cyklu,
wp³ywa³o na bardziej regularny objaw
luzu i unormowanie fazy lutealnej.
Kobiety, które konsekwentnie ogranicza³y dop³yw wiat³a, zwykle ju¿ po
jednym do trzech cykli zauwa¿a³y poprawê w przebiegu objawu luzu i temperatury, a ma³¿eñstwa maj¹ce trudnoci z poczêciem osi¹ga³y je rednio
w ci¹gu piêciu cykli.
Ma³¿eñstwa dowiadczaj¹ce wspomnianych wczeniej problemów mog¹
wiêc spróbowaæ tego prostego sposobu: pocz¹wszy od pocz¹tku cyklu

ograniczamy maksymalnie dop³yw
wiat³a do sypialni. Zwróæmy uwagê
na takie jego ród³a jak lampy w przedpokoju, wpadaj¹cy przez okno blask
wiate³ i reklam ulicznych, migaj¹ce
zegary elektroniczne. Niektóre panie
mo¿e nawet dra¿niæ wiat³o wpadaj¹ce przez szparê pod drzwiami, wiec¹ce siê wskaniki magnetowidu, ma³e
lampki w kontaktach elektrycznych.
Dobrze jest zastosowaæ ¿aluzje lub
grube zas³ony, aby ograniczyæ dostêp
wiat³a Ksiê¿yca. Jeli w ci¹gu trzech,
czterech cykli nie zaobserwujemy poprawy, mo¿emy spróbowaæ innego
sposobu:
- pocz¹wszy od pierwszego dnia cyklu pimy w zupe³nej ciemnoci
- po dwóch dniach od pojawienia siê luzu bardziej p³odnego, przez trzy kolejne
noce pimy przy zapalonym umiarkowanym wietle, imituj¹cym blask Ksiê¿yca (mo¿na na pod³odze przy ³ó¿ku
postawiæ s³ab¹ lampkê nocn¹)
- po trzech nocach ze wiat³em wracamy do spania w zaciemnieniu, a dalej
tak jak to wczeniej opisa³am.
De Felice nie stwierdzi³a w swych
obserwacjach, ¿eby ta wra¿liwoæ na
wiat³o zale¿a³a od pory udawania siê
na spoczynek, a pracuj¹cym w nocy
sugerowa³a zaciemnianie pokoju do
spania.
Kobietom, u których nieregularnoci
cykli s¹ zwi¹zane z karmieniem piersi¹ lub z odstawieniem pigu³ek antykoncepcyjnych, które maj¹ obfite i d³ugie miesi¹czki lub plamienie oraz
krótk¹ fazê lutealn¹, zaleca siê spanie
w ca³kowitej ciemnoci, bez kilku
nocy z dowietlaniem.q
Bo¿ena Tabor
(Opr. na podstawie:
Marylin Shannon: Fertility, Cycles
and Nutrition, Cincinnati, 1996;
John and Sheila Kippley: The Art
of Natural Family Planning,
Cincinnati, 1996)
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Z MEDYCYNY

Nowiny
z medycyny
Wa¿ny kwas foliowy
¯ywnoæ powinna byæ wzbogacana w kwas foliowy, by przysz³e matki przyjmowa³y wystarczaj¹ce iloci
tego niezwykle istotnego sk³adnika
- stwierdzaj¹ autorzy redakcyjnego komentarza w British Medical Journal
z 10 lipca tego roku. Zauwa¿aj¹ oni,
¿e poniewa¿ oko³o czterdziestu procent ci¹¿y w Wielkiej Brytanii jest nieplanowanych, spora czêæ kobiet nie
otrzymuje przed poczêciem dziecka
fachowych porad dotycz¹cych w³aciwego od¿ywiania. Naukowcy uwa¿aj¹ zreszt¹, ¿e pomimo kosztownej
i szerokiej akcji informacyjnej jedynie oko³o trzydziestu procent kobiet
przyjmuje odpowiednie iloci kwasu
foliowego (sugerowana dawka wynosi 4 mg dziennie).
Równie¿ 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 rozszczepu krêgos³upa i wodog³owia.
Stwierdzono, ¿e oprócz uwarunkowañ
genetycznych wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ tu
równie¿ czynniki rodowiskowe, a
wiêc m.in. dieta uboga w kwas foliowy. Dlatego te¿ warto podkreliæ koFundamenty Rodziny  nr 3/1999

niecznoæ 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.q
Karmienie piersi¹ chroni
przed oty³oci¹
Przed³u¿one karmienie wy³¹cznie piersi¹ zmniejsza ryzyko oty³oci u dzieci - stwierdzili uczeni z Monachium, sugeruj¹c, ¿e ich odkrycie
mo¿e byæ znacz¹cym argumentem na
rzecz popierania karmienia piersi¹
w krajach wysoko uprzemys³owionych, poniewa¿ oty³oæ jest jednym
z czynników wystêpowania chorób
uk³adu kr¹¿enia. Poza tym zapobieganie oty³oci poprzez karmienie piersi¹
jest skuteczniejsze i o wiele mniej kosztowne ni¿ póniejsze jej leczenie, które zreszt¹ czêsto bywa nieskuteczne.
Obserwuj¹c 9 357 dzieci w wieku
5 i 6 lat, naukowcy stwierdzili, ¿e karmienie wy³¹cznie piersi¹ przez trzy do
piêciu miesiêcy zmniejsza o 35 procent ryzyko wyst¹pienia nadwagi (indeks masy cia³a przekraczaj¹cy 90

centyli) przed osi¹gniêciem wieku
szkolnego i a¿ o 41 procent prawdopodobieñstwo oty³oci (indeks masy
cia³a przekraczaj¹cy 97 centyli).
Z kolei uczeni w³oscy nades³ali do
redakcji British Medical Journal wyniki w³asnych badañ, z których wynika, ¿ dopiero wy³¹czne karmienie piersi¹ trwaj¹ce d³u¿ej ni¿ trzy miesi¹ce
bardziej znacz¹co chroni przed oty³oci¹, bez wzglêdu na masê urodzeniow¹ dziecka. Stwierdzono te¿, ¿e zwi¹zek ten jest widoczny wyranie
w grupie dzieci 5-6 letnich, natomiast
nie jest ju¿ tak oczywisty w póniejszym wieku.q
British Medical Journal,
17 VII 1999, s. 147-150
M¹¿, ¿ona i komputer
Amerykañska firma Wimoweh Software opracowa³a oparty na zasadach
metody objawowo - termicznej program Cycle Watch, s³u¿¹cy do zapisywania i analizowania obserwacji
objawów p³odnoci. Daje on mo¿liwoæ zanotowania temperatury,
wszystkich cech luzu oraz pe³nych
danych wynikaj¹cych z obserwacji
szyjki macicy, a zapis ogl¹damy b¹d
w rubrykach kalendarza, b¹d w postaci wykresu na typowej karcie obserwacji. Jeli zechcemy, mo¿emy
komputerowi kazaæ tak¿e zinterpretowaæ cykl - wtedy otrzymamy zaznaczone dni p³odnoci i niep³odnoci,
przypuszczalny dzieñ owulacji, przewidywany termin owulacji w nastêpnym cyklu (program zapamiêtuje historiê przebiegu cykli), a po
osiemnastu dniach podwy¿szonej temperatury zobaczymy na ekranie komunikat informuj¹cy, ¿e pora zrobiæ test
ci¹¿owy. Ci, którzy lubi¹ komplikowaæ
sobie proste czynnoci, mog¹ za darmo skopiowaæ z Internetu dzia³aj¹c¹
przez trzydzieci dni pe³n¹ wersjê programu: http://www.cyclewatch.com.
Rejestracja programu kosztuje 39 dolarów.q

Zapraszamy

na nasze strony
internetowe:

www.mateusz.pl/goscie/ligamm

3

WYZWANIA
Ks. dr Janusz Kaleta

P

Rachunek kosztów

od koniec lat siedemdziesi¹tych
zakoñczy³ siê w klinikach niemieckich program badawczy,
który doprowadzi³ do stosunkowo dobrego opanowania technik pobierania
materia³u genetycznego z p³ynu owodniowego i (nieco póniej) z kosmków
³o¿yska oraz zadowalaj¹cej skutecznoci samej diagnostyki anomalii na poziomie chromosomalnym. Innymi s³owy istnia³y mo¿liwoci diagnozowania
takich schorzeñ jak zespó³ Downa,
zespó³ Turnera (X0), Klinefeltera
(XXY) oraz wielu chorób (np. metabolicznych) uwarunkowanych genetycznie.
Po zakoñczeniu eksperymentów
klinicznych z amniocentez¹ i co za tym
idzie perspektywie rych³ego zaprzestaniu finansowania dalszych badañ
z funduszy przeznaczonych na eksperymenty, rozwój metody pojawi³o siê
zasadnicze pytanie: jakie praktyczne
rozwi¹zanie wybraæ wobec owych diagnostycznych mo¿liwoci? Czy jest
potrzeba i do jakiego stopnia istnieje
koniecznoæ rozbudowy sieci placówek wiadcz¹cych us³ugi w dziedzinie badañ prenatalnych? Jak przekonaæ kasy chorych, aby finansowa³y na
szersz¹ skalê amniocentezê, placentocentezê i inne metody diagnostyki prenatalnej?
Mo¿liwoci prenatalnego diagnozowania schorzeñ genetycznych nie
id¹ w parze z mo¿liwociami terapii
i praktycznie stwierdzenie choroby jest
zwi¹zane z propozycj¹ aborcji a nie
leczenia dziecka obci¹¿onego schorzeniem genetycznym. Oczywicie samo
badanie mo¿e w wielu przypadkach
prowadziæ do uratowania ¿ycia dziecku, zw³aszcza gdy rodzice z grupy ryzyka, bêd¹c zdeterminowani do przerwania ci¹¿y, mog¹ z dosyæ du¿ym
prawdopodobieñstwem dowiedzieæ
siê, ¿e ich dziecko nie cierpi na okrelon¹ chorobê. Typowym przyk³adem
jest tutaj zespó³ Downa, którego czêstoæ wystêpowania zale¿y m.in. od
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wieku matki, lecz prawdopodobieñstwo zaistnienia schorzenia nawet dla
kobiet w wieku 45 lat jest w granicach
2,855,23%. (1) Jednak najczêciej
inwazyjna diagnostyka prenatalna jest
kojarzona z mo¿liwoci¹ wyeliminowania chorych dzieci ju¿ przed ich
urodzeniem.
Argumentacja za rozbudow¹ sieci
placówek wykonuj¹cych diagnostykê
prenataln¹ przyjmuje ró¿ne formy,
chcia³bym zwróciæ jednak uwagê na
jeden z rozdzia³ów raportu pt. Pränatale Diagnostik (2) opublikowanego w
1978 r. pod redakcj¹ czo³owych niemieckich genetyków Murkena i Stengel-Rutkowski. Zosta³ on opracowany
przez Gebharda Flatza i nosi tytu³:
Porównanie kosztów i zysków prewencji zespo³u Downa poprzez diagnostykê prenataln¹.(3)
W omawianej pracy po przedstawieniu metod badañ prenatalnych ich
skutków oraz ograniczeñ komitet redakcyjny sformu³owa³ postulaty dotycz¹ce rozbudowy sieci placówek, które
mia³yby zajmowaæ siê ich przeprowadzaniem. Z niemieck¹ dok³adnoci
uzasadnia³ te wnioski m.in. konkretnymi analizami kosztów i zysków
Gebhart Flatz.
Przedstawi³ on koszty funkcjonowania orodków wykonuj¹cy amniocentezê, analizê chromosomaln¹ oraz
aborcjê w wypadku wyst¹pienia anomalii chromosomowych. Wedle jego
obliczeñ w wypadku zastosowanie
przesiewowych badañ kobiet powy¿ej
czterdziestego roku ¿ycia koszt amniocentezy powinien wynosiæ 977 marekplus koszt ewentualnego przerwania
ci¹¿y w szpitalu 690 marek.
Kolejnym krokiem by³o wskazanie
kosztów leczenia i opieki nad dzieæmi, które urodzi³o siê z zespo³em Downa. Autor wskazywa³ na koszty leczenia szpitalnego ponoszone przez
kasy chorych, w tym koszty opieki nad
dzieæmi, które umieraj¹ we wczesnym
okresie ¿ycia, tak¿e koszty np. gimna-

styki o charakterze rehabilitacyjnym,
tworzenia specjalnych warunków w
przedszkolach itd. Wed³ug jego szacunków opieka nad dzieckiem z zespo³em Downa w pierwszym roku jego
¿ycia kosztowa³a na prze³omie 1976/
77 przeciêtnie 248 000 marek. W wypadku przeprowadzenia koniecznych
jego zdaniem inwestycji dla nale¿ytej
opieki nad tymi dzieæmi koszty zosta³yby zwiêkszone do 330 000 marek.
Flatz oszacowa³ nastêpnie ile badañ diagnostycznych trzeba by³oby
w Niemczech przeprowadziæ w poszczególnych grupach wiekowych w
ci¹gu roku i porówna³ koszty. Na podstawie danych statystycznych wskaza³
na przyk³ad, ¿e w grupie kobiet powy¿ej 40 roku ¿ycia potrzeba by³oby wykonaæ ich oko³o 8 900 rocznie.(por. tabela) W grupie tej wystêpuje oko³o 172
wypadki trisomii 21. W przypadku
grupy kobiet powy¿ej 40 roku ¿ycia
zysk jego zdaniem wynosi 16 642 000
marek, w grupie kobiet 37-39 lat zysk
144 000 marek, w grupie 35-36 lat jest
natomiast deficyt 11 913 marek.
Nie wiem do koñca, jakie motywy
kierowa³y odpowiedzialnymi za inwestycje i strategie rozwojowe w niemieckiej s³u¿bie zdrowia. Nie mo¿na
ich sprowadzaæ tylko do ekonomii,
chocia¿ bardzo mocno zaznaczy³a ona
swoje istnienie. Faktem jest, i¿ obecnie w Niemczech istnieje sieæ co najmniej kilkudziesiêciu wyspecjalizowanych placówek w których
przeprowadza siê rutynowo dobrowolnie inwazyjne badania prenatalne maj¹ce wskazaæ anomalie genetyczne.
Prawo niemieckie pozwala na aborcjê
ze wzglêdu na szeroko pojête wskazania medyczne i w praktyce w wypadku prenatalnego zdiagnozowania anomalii genetycznych w ponad 90 % siê
j¹ przeprowadza.
Rachunek kosztów i zysków ukazuje ile mo¿na «zaoszczêdziæ» eliminuj¹c chore dzieci w ³onie matki. Nasuwa siê jednak refleksja, ¿e du¿o
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czy wra¿liwoæ etyczna?
wiêcej mo¿na by³oby zyskaæ, zgadzaj¹c siê na umiercanie ciê¿ko chorych
noworodków czy eutanazjê osób ob³o¿nie chorych.
Trzeba wskazaæ jednak, ¿e nie tylko Koció³ katolicki protestuje przeciwko traktowaniu osób obci¹¿onych
anomaliami genetycznymi jako ludzi
gorszego gatunku, jako kogo, kto jest
bezproduktywny i wymaga tylko nak³adów materialnych. Bardzo du¿e zastrze¿enia wobec regulacji prawnych
sprzyjaj¹cych prowadzeniu przesiewowych badañ prenatalnych i aborcji
dzieci obci¹¿onych schorzeniami genetycznymi wysuwaj¹ tak¿e przedstawiciele interesów osób upoledzonych,
szereg lekarzy, szczególnie pediatrów,
ruchy «pro life» ró¿nej proweniencji,
prawnicy, a nawet niektóre organizacje feministyczne.
Akcentowane jest m.in. to, i¿ stosowanie przesiewowych badañ maj¹ce wykryæ anomalie genetyczne w zasadzie prowadzi do tego, ¿e rodzice
dzieci narodzonych z tego typu schorzeniem s¹ widziani czêsto jako osoby nieodpowiedzialne, obci¹¿aj¹ce
siebie dodatkowymi problemami i nara¿aj¹ce spo³eczeñstwo na powa¿ne
koszty.
22 listopada 1983 r. zapad³ w Republice Federalnej Niemiec wyrok
w sprawie amniocentezy. Lekarz zosta³ mianowicie po narodzeniu siê
dziecka obci¹¿onego anomali¹ chromosomow¹ skazany na ponoszenie
wszelkich kosztów jego utrzymania
i wychowania. Zosta³ on oskar¿ony, ¿e
nie doæ dok³adnie wyjani³ przysz³ej
matce, ¿e w wieku 39 lat istnieje
zwiêkszone niebezpieczeñstwo wyst¹pienia trisomii 21 i innych wad genetycznych u jej potomstwa i nie doæ
stanowczo wskaza³ na istnienie diagnostyki prenatalnej. W kolejnym procesie dotycz¹cym trisomii 21, z 7 lipca 1987 r. zapad³ podobny wyrok,
okrelaj¹c w bardzo zdecydowany
sposób praktykê orzecznictwa w tego
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typu sprawach.(4) Niemieccy prawnicy okrelili, ¿e lekarz ma kobiecie
oczekuj¹cej dziecka a nale¿¹cej do jakiejkolwiek grupy ryzyka genetycznego nie tylko wskazaæ to niebezpieczeñstwo oraz wyjaniæ mo¿liwoci
badania prenatalnego, ale ma uczyniæ
to ausreichend  wyczerpuj¹co. W
praktyce pacjentka, która mimo i¿ nale¿y do grupy ryzyka, rezygnuje z badania prenatalnego proszona jest najczêciej o podpisanie stosownego
owiadczenie.
Jeszcze dalej posz³o prawodawstwo niektórych kantonów szwajcarskich. W Zürichu s¹d kantonalny postanowi³ 23 wrzenia 1996 r., ¿e
uczennice, które przygotowuj¹ siê do
zawodu po³o¿nej musz¹ odbyæ obowi¹zkowo praktykê przy wykonywaniu pónej aborcji na zasadzie wymuszonego porodu. Jest to zwi¹zane
bezporednio z amniocentez¹, której
wyniki s¹ do dyspozycji dopiero oko³o 18-23 tygodnia ci¹¿y, czyli pod koniec drugiego, lub nawet na pocz¹tku
trzeciego trymestru ci¹¿y. Sêdziowie
ocenili, i¿ w wypadku, gdy prawo do
diagnostyki prenatalnej i prawo do
przerwania ci¹¿y w wypadku choroby
dziecka gwarantowane s¹ przez ustawodawstwo kantonalne, s³u¿ba zdrowia powinna zapewniaæ tak¿e fachow¹ pomoc w tej dziedzinie. Je¿eli nie
ma doæ chêtnych, którzy dobrowolnie zechc¹ siê tego nauczyæ i podj¹æ,
nale¿y zagwarantowaæ to przy pomocy regulacji prawnych.(5)
Interesy materialne i regulacje
prawne uzupe³niaj¹ siê w tym wypadku wzajemnie jak kamyki mozaiki.
Czy podobnie bêdzie w wypadku eutanazji i wczesnej eutanazji dzieci upoledzonych?
Z pewnoci¹ problem zawiera ca³y
szereg ró¿nych aspektów i powy¿sze
przestawienie jest du¿ym uproszczeniem. Regulacje prawne i naciski prawodawcy to jedna sprawa, osobiste
przekonania sprawa nastêpna. Lekarz

mo¿e informowaæ pacjentkê o 98%
pewnoci, ¿e dziecko bêdzie zdrowe
i straszyæ 2% niebezpieczeñstwem
choroby. Mo¿e spotkaæ rodziców, którzy s¹ w pierwszych trzech miesi¹cach
¿ycia gotowi dokonaæ aborcji ze strachu przed ryzykiem choroby i nak³aniaæ do badania prenatalnego ratuj¹cego w przewa¿aj¹cej ¿ycie dziecka
i mo¿e nalegaæ na przeprowadzenie
badania, mimo, ¿e rodzice chc¹ tak,
czy inaczej chc¹ urodzenia dziecka.
Lekarz mo¿e straszyæ tragicznymi
skutkami zespo³u Downa i mo¿e wskazaæ grupy zrzeszaj¹ce rodziców wychowuj¹cych takie w³anie dzieci.
Mylê, ¿e opracowuj¹c konkretne
regulacje prawne prawodawcy naszym
pañstwie powinni zadaæ sobie pytanie
co jest g³ównym motorem ich podejmowania aby nie zlekcewa¿yæ wzglêdów etycznych na korzyæ ekonomii
i bezdusznego prawa. Koció³ katolicki oferuje w tej dziedzinie dosyæ szerok¹ pomoc.q
Ks. dr Janusz Kaleta
Przypisy:

1. W przypadku wskazania ze wzglêdu na zaawansowany wiek kobiety niebezpieczeñstwo
trisomii waha siê od 0,05-0,07% dla kobiet w
wieku 20 lat do 2,87 5,23% dla kobiet w wieku 45 lat.  z publikacji medycznych wybra³em skrajne wartoci.
2. Murken, J. D., StengelRutkowski. S. (red.),
Pränatale Diagnostik, Stuttgart 1978.
3. G. Flatz, Vergleich von Kosten und Nutzen
der Prävention des Down-Syndroms durch
pränatale Diagnostik, w: Murken, J. D., StengelRutkowski. S. (red.), Pränatale Diagnostik, Stuttgart 1978, s. 208-212.
4. Por. G. Hirsch, Pränatale Diagnostik - rechtslage und Rechtsfragen in der Bundesrepublik
Deutschland, w: D. Berg (red.), Pränatale Diagnostik. Eine Auseinandersetyung, Braunscheig-Wiesbaden 1989, s. 118-119.
5. Por. Eisenring, G., Müssen angehende Hebammen das Abtreiben lernen? Zu den neuen
Aufnahmebedingungen an der Hebammenschule in Zürich, w: Imago Hominis, B. III/Nr.
4/ 1996, 221-224.
Autor jest asystentem w Miêdzywydzia³owym Instytucie Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
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WYCHOWANIE
Z nowej ksi¹¿ki Jacka Pulikowskiego  Warto byæ ojcem

Wychowanie
do pos³uszeñstwa

M

ylê, ¿e warto jeszcze powiedzieæ parê s³ów o b³êdach, które pope³niamy na
drodze wychowania, gdy¿ mo¿e to byæ
praktycznie u¿yteczne.
Konsekwencja
Czêstym b³êdem jest brak dostatecznej stanowczoci, przy czym stanowczoæ to nie jest krzyk, to nie jest ha³aliwe domaganie siê wype³nienia
woli rodziców. To jest spokojna konsekwencja. Pamiêtam w jednym z odcinków Bill Cosby Show nastoletnia
córeczka co tam narozrabia³a, chyba
umalowa³a siê wbrew wyranemu zakazowi rodziców. By³a powa¿na rozmowa i wreszcie tatu mówi: Wybaczam ci.... Córka uradowana z umiechem rzuca mu siê na szyjê, a on równie¿ z umiechem - dodaje: ...ale
zapowiedziana kara ciê nie minie.
Konsekwencja w wychowaniu. Ukazana w sposób lekki, ale cudownie.
Zosta³a pokazana bardzo wa¿na zasada, ¿e w wychowaniu musi byæ konsekwencja.
Brak konsekwencji, brak stanowczoci, czyli spokojnego egzekwowania tego, co zosta³o ustalone, jest czêstym grzechem rodziców w wychowaniu dzieci. Bardzo czêsto niestety
brak konsekwencji pojawia siê na linii ojciec - matka. Mama czego zabroni, tatu pozwoli. Dziecko znakomicie potrafi na tym polu manewrowaæ
i wie, z jakim pytaniem do kogo siê
zwróciæ. Jest ogromnie wa¿ne, ¿eby
rodzice ze sob¹ uzgadniali decyzje.
Nawet je¿eli ja wyrazi³em córce pochopnie zgodê na co, a za chwilê dowiadujê siê, ¿e ¿ona wczeniej tej
zgody nie wyra¿a³a, to cofam swoj¹
zgodê, karc¹c jednoczenie córkê, bo
nie mia³a prawa mnie nawet pytaæ,
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skoro mama siê wczeniej nie zgodzi³a. Mog³a poddaæ pod dyskusjê decyzjê mamy, prosiæ tatê, ¿eby tata z mam¹ porozmawia³, ¿eby przeanalizowa³
to ponownie. Natomiast nie wolno jej
by³o oszukiwaæ. Gdy otrzyma³a odmowê z jednej strony, nie wolno próbowaæ podchodziæ fortelem drugiej. Tu
rodzice powinni mieæ siê bardzo na
bacznoci, dlatego ¿e dzieci potrafi¹
byæ niezwykle chytre i przebieg³e i doskonale orientuj¹ siê, z jak¹ spraw¹ do
którego z rodziców nale¿y siê zwróciæ.
Egzekwowanie wymagañ
Przymuszanie to chyba najtrudniejsza sprawa, a zw³aszcza przymuszanie do pos³uszeñstwa. Ju¿ s³yszê te
krzyki, ¿e oszo³om bêdzie znowu kaza³ biæ, katowaæ dzieci. Daleki jestem
od katowania dzieci, natomiast w pewnych momentach, gdy jest to dla dobra dziecka, musi ono poczuæ nawet
przewagê fizyczn¹ rodziców. Ka¿dy
z nas rodziców to wykorzystuje, tylko
nie ka¿dy siê do tego przyznaje. Przecie¿ je¿eli ma³e dziecko fika nó¿kami
w k¹pieli i chlapie na ca³y dom, to tatu czy mamusia - ¿yczê, ¿eby tatu
k¹pa³ ma³e dziecko, jest to bardzo po¿yteczne i dla ojca, i dla dziecka - przytrzymuje nó¿ki, mówi¹c: Grzeczna
Marysia, przesta³a fikaæ nó¿kami.
Dziecko jest bezsilne, pewnie siê z³oci, ale ono wie, co komu wolno i kto
tu ma przewagê. Tata nie robi tego dla
swojej fanaberii, tylko dla dobra dziecka - bo od tego zale¿y sprawnoæ k¹pania, a nawet bezpieczeñstwo dziecka, które fikaj¹c mo¿e wylizgn¹æ siê
z r¹k k¹pi¹cego.
Póniej dziecko trochê starsze bawi
siê, jest rozbawione lub zmêczone.
I mówienie dziesiêæ razy: Id siê myæ
nie przyniesie skutku, bo dziecko do

tego nie jest zdolne. To jest powa¿ny
b³¹d rodziców, ¿e stawiaj¹ dzieciom
wymagania, którym dzieci nie mog¹
sprostaæ. Dziecko rozbawione naprawdê z trudem oderwie siê od zabawy i pójdzie siê myæ. A czasami
jest zmêczone i nie mo¿e, nie jest w
stanie, to jest ponad jego mo¿liwoci.
Wobec tego, co powinien zrobiæ tatu? Wzi¹æ dziecko pod pachê i powiedzieæ: Grzeczny Jasiu idzie do ³azienki siê myæ. Jasiu idzie i wie, ¿e
jak tatu powiedzia³: Idziemy siê
myæ, to poszlimy.
Klaps z mi³oci
I wreszcie, wymuszanie pos³uszeñstwa przez stosowanie nawet kar cielesnych. Pozwolê sobie zacytowaæ Pismo wiête, ¿ebym nie by³ pos¹dzony,
o pomys³y na katowanie dzieci: G³upota tkwi w sercu m³odzieñca, lecz rózga karnoci wypêdza j¹ stamt¹d (Prz
22, 15). Kto ¿a³uje swojej rózgi, nienawidzi swojego syna. Lecz kto go kocha, karci go zawczasu (Prz 13, 24).
Bardzo wielu rodziców ¿a³uje poniewczasie, ¿e dostatecznie nie karci³o
swoich dzieci. Nieraz nieznaczne skarcenie postawi³oby dziecko na nogi.
Dziecko czasem najnormalniej w wiecie potrzebuje klapsa, ¿eby wyjæ
z jakiego amoku, z³ego humoru; histerii czy nawet czasem zabawy, od
której nie mo¿e siê oderwaæ. I jest to
pomoc¹ dla dziecka. Ja nie robiê tego,
nie powinienem przynajmniej tego robiæ ze swojej z³oci, bo jestem bezsilny, dziecko mnie nie s³ucha, to ja mu
wlejê: Nie tak. W trosce o dziecko.
Nigdy nie powinnimy dziecka biæ
w gniewie. Mamy tak¹ przewagê si³y
fizycznej, ¿e mo¿emy dziecku zrobiæ
krzywdê. Przecie¿ nie o to chodzi. Ale
gdy dziecku nie potrafiê inaczej przekazaæ komunikatu, jak w ten sposób,
¿e dostaje klapsa, to jest on dla niego
wielkim wydarzeniem. Nie jest to bicie dziecka dla bicia i przy ka¿dej okazji. Ma³e dziecko dosta³o klapsa, to aha - jest sygna³, ¿e dzieje siê co powa¿nego. I to dziecku pomaga. Wiêksz¹ i skuteczniejsz¹ pomoc¹ dla ma³ego dziecka wk³adaj¹cego palce do
kontaktu bêdzie brutalne odci¹gniêFundamenty Rodziny  nr 3/1999
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cie i natychmiastowe wymierzenie
klapsa ni¿ zawi³e t³umaczenie, ¿e mo¿e
go pr¹d kopn¹æ. (Jeszcze gotowe z ciekawoci sprawdzaæ przy nastêpnej
okazji jak ten pr¹d wygl¹da i jakie ma
nó¿ki, którymi kopie.)
Znam sytuacjê, kiedy siedmioletni
ch³opiec po otrzymaniu lania, ale takiego, ¿e rzeczywicie poczu³, ¿e dosta³ lanie, powiedzia³ obcieraj¹c ³zy:
Wiesz, tato, dobrze mi to lanie zrobi³o. Ch³opiec siedmioletni. Stosowaæ
tê biblijn¹ rózgê mamy nie po to,
¿eby siê na dziecku zemciæ, tylko po
to, ¿eby dziecku pomóc. Oczywicie,
stosowanie kary cielesnej ma sens
wtedy, gdy dziecko nie jest w stanie
zrozumieæ niestosownoci swego postêpowania. Przestaje byæ potrzebna
kara cielesna, gdy dziecko w pe³ni rozumie z³o tkwi¹ce w zakazanym postêpowaniu.
Rozs¹dek
Mamy czêsto pretensje do naszych
ma³ych trzy-, czteroletnich dzieci: Ono
jest niepos³uszne. Proszê pana, moje
dziecko siê nie s³ucha - czêsto tak panie mówi¹ w poradni - niezbyt poprawnie po polsku. I co siê okazuje. Ta pani
wydaje, wyrzuca z siebie tyle poleceñ
na minutê, ¿e dziecko nie by³oby w
stanie wype³niæ tych poleceñ w ci¹gu
tygodnia. To nie dziecko jest niepos³uszne, tylko matka stawia wymagania, które nie mog¹ byæ spe³nione.
Dziecko broni¹c siê przed tym, po prostu têpieje i nie reaguje na ¿adne s³oFundamenty Rodziny  nr 3/1999

wo matki. Prosta rzecz, dziecko musi
dobrze rozumieæ, o co je prosimy. Je¿eli powiemy dziecku: Id posprz¹taæ
w pokoju - co to znaczy? W pokoju
jest setka rzeczy. Z³ó¿ klocki - aha, wiadomo; gdzie siê klocki sk³ada, jak ,siê
klocki sk³ada. Ale jak jest trudniejsze
zadanie, mówmy: Posprz¹tajmy w
pokoju. Idziemy razem i sprz¹tamy,
podpowiadaj¹c dziecku: To po³ó¿ na
tê pó³kê, a to wiesz gdzie po³o¿yæ, a tu
siê zastanów, gdzie jest najlepsze miejsce dla tej rzeczy; czy ³adnie wygl¹da
ta rzecz na pod³odze? itd. Ale powiedzieæ ma³emu dziecku znad gazety:
Id, posprz¹taj pokój, to jest absurd.
Dziecko nie wie, co to znaczy. Nie
potrafi wype³niæ polecenia.
Wemy przyk³ad: dziecko bawi siê
zabawkami. Mamusia wo³a: Chod do
kuchni na obiad. Przecie¿ dla dziecka
to jest ogromny wysi³ek zrozumieæ, co
mama mówi - oderwaæ siê od zabawek.
Ono nie ma ochoty, ¿eby podj¹æ wa¿n¹ decyzjê, ¿e jednak przerwie zabawê, bo mamusia prosi, wyciszy swoj¹
aktywnoæ zabawow¹, wype³ni polecenie mamy i pójdzie do kuchni. Taki
czyn dziecko trzy-, czteroletnie jest
w stanie wykonaæ kilka razy w ci¹gu
dnia. Je¿eli matka w ten sposób zawo³a 10 raz, w ci¹gu godziny, to dziecko
musi byæ niepos³uszne, bo jest po
prostu niezdolne do wykonania poleceñ matki.
Mylê, ¿e powinnimy sobie czêsto zadawaæ pytanie, czy my dziecku
nie stawiamy wymagañ takich jak
doros³emu. Pewnie okaza³oby siê, ¿e
czêsto dzieci s¹ niepos³uszne dlatego,
¿e po prostu nie dajemy im szansy
wype³nienia tego, czego od nich wymagamy. Z drugiej jednak strony, stawianie wymagañ jest wa¿nym elementem rozwojowym. Nale¿y wiêc stawiaæ
dziecku wymagania na miarê jego
mo¿liwoci i ani trochê mniejsze.
Przyznaæ siê do b³êdu
Teraz chcia³bym powiedzieæ o szalenie wa¿nej sprawie, na której mo¿na ogromnie du¿o wygraæ i bardzo
wiele straciæ. To jest chwila, w której
my pope³nilimy b³¹d. Zarz¹dzilimy
co, co okaza³o siê z³e dla dziecka;

przecie¿ nie jestemy nieomylni, ukaralimy dziecko za co, co zrobi³ brat
czy siostra. Pope³nilimy b³¹d. Je¿eli
to by³a kara cielesna, to tego ju¿ nie
wycofamy, je¿eli t¹ kar¹ by³ zakaz
ogl¹dania telewizji przez tydzieñ, to
mo¿emy zakaz znieæ czy przenieæ na
inne dziecko - prawdziwego winowajcê. Natomiast kara cielesna bez w¹tpienia ma tê wadê, ¿e jej siê cofn¹æ
nie da, jest nieodwracalna, zosta³a
wykonana i koniec. I niezwykle wa¿ne dla skutków wychowania jest to, co
ojciec powie w chwili, kiedy oka¿e siê,
¿e pope³ni³ b³¹d. Najgorsze jest - czêsto ojcowie ten b³¹d pope³niaj¹ - udawanie, ¿e wszystko jest w porz¹dku,
aby nie straciæ autorytetu. Udawanie,
¿e ja mia³em jednak racjê. A potem taki
ojciec dziwi siê, ¿e kilkunastolatek
buntuje siê przeciwko w³adzy ojcowskiej i ojciec ca³kowicie traci autorytet. Prawdziwie m¹dry cz³owiek mo¿e
siê przyznaæ nawet do elementarnych
b³êdów, bo ma zdrowe poczucie swojej wartoci, bo wie, ¿e jest m¹dry,
a pomyliæ siê mo¿e ka¿dy. Natomiast
kto, kto siê boi o swoj¹ pozycjê, do
¿adnego b³êdu siê nie przyzna, bo to
podwa¿a (jak myli) jego wiarygodnoæ czy m¹droæ. Ogromnie du¿o
mo¿e wygraæ ojciec, który podejdzie
do syna i powie: Kochany, przepraszam ciê bardzo, pope³ni³em b³¹d. Proszê ciê, aby mi to wybaczy³. Wiesz,
chcia³em twojego dobra, ale le oceni³em sytuacjê. Mylê, ¿e nic tak nie
buduje autorytetu rodziców, w tym
wypadku ojca, jak przyznanie siê do
winy i przeproszenie.
I wreszcie, ostatnia rzecz - stawianie wymagañ. W wychowaniu naszych
dzieci jako znik³y wymagania, dzieci
nie maj¹ obowi¹zków. ¯eby siê tylko
uczy³y. Mamusia nosi wêgiel z piwnicy, ¿eby synek 18-letni tylko siê uczy³,
bo przecie¿ matura przed nim, a ona
nie mia³a okazji zdaæ matury, wiêc
niech chocia¿ synek zda. Zauwa¿my
tak¹ rzecz. Je¿eli komu stawiamy
wymagania, to my mu jednoczenie
okazujemy zaufanie.

Dokoñczenie na s. 9
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MA£¯EÑSTWO
NATURALNE PLANOWANIE RODZINY

TRUDNE CZY £ATWE?
W³aciwie ka¿de ma³¿eñstwo, które tego pragnie,
mo¿e stosowaæ metody naturalnego planowania rodziny.
Szanse ma³¿onków na praktykowanie ich z powodzeniem wzrastaj¹,
jeli maj¹ oni siln¹ motywacjê i ciesz¹ siê wzajemnym zrozumieniem
i dobr¹ komunikacj¹. Poziom wykszta³cenia nie wydaje siê czynnikiem
decyduj¹cym o mo¿liwoci nauczenia siê NPR. W badaniach
przeprowadzonych w piêciu krajach przez wiatow¹ Organizacjê Zdrowia
stwierdzono, ¿e 93 procent kobiet, ¿yj¹cych w bardzo ró¿norodnych
warunkach socjalno - ekonomicznych i reprezentuj¹cych ró¿ny poziom
wykszta³cenia, by³o w stanie ju¿ w pierwszym cyklu po otrzymaniu
instrukta¿u w zakresie metody owulacyjnej w³aciwie okreliæ okresy
p³odnoci i niep³odnoci. W jednym z orodków 48 procent kobiet by³o
analfabetkami, a jednak radzi³y sobie tak samo dobrze jak kobiety
z co najmniej rednim wykszta³ceniem w innych orodkach.
Kobiety karmi¹ce piersi¹, maj¹ce nieregularne cykle (na przyk³ad w
okresie premenopauzy lub po zaprzestaniu u¿ywania antykoncepcji
hormonalnej) równie¿ bêd¹ w stanie nauczyæ siê nowoczesnych metod
NPR, których stosowanie - w odró¿nieniu od kalendarzyka - nie jest
uzale¿nione od regularnej d³ugoci cykli.

(Natural Family Planning. A guide to provision of services,
WHO, Genewa 1988)

Z

amieszczony powy¿ej cytat pochodzi z og³oszonego w 1988
roku raportu wiatowej Organizacji Zdrowia, powiêconego metodom NPR i ich nauczaniu. Przytoczylimy go na wstêpie, poniewa¿ doæ
czêsto s³yszy siê stwierdzenia, ¿e metody NPR s¹ trudne. Podczas naszej
kilkuletniej praktyki instruktorów metody objawowo - termicznej naprawdê nie spotkalimy jeszcze nikogo, kto
zupe³nie nie by³by w stanie nauczyæ
siê prowadzenia obserwacji i ich interpretowania, co oczywicie nie znaczy, ¿e wszystkim sz³o to jak po male. Tê nieprawdziw¹ opiniê o metodach NPR w pewnej mierze kszta³tuj¹
popularne czasopisma reklamuj¹ce
rodki antykoncepcyjne jako nieskomplikowane w u¿yciu, a tak¿e opinie osób
nie maj¹cych w gruncie rzeczy wielkiego pojêcia o metodach, za to g³ono
i z przekonaniem wyg³aszaj¹cych swoje
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osobiste lub zas³yszane pogl¹dy, na zasadzie: jedna pani drugiej pani.... Zastanówmy siê zatem nad kilkoma warunkami, które powinny byæ spe³nione,
¿eby naturalne planowanie rodziny sta³o siê nieskomplikowan¹ praktyk¹.
Pocz¹tki
Naturalne nie znaczy w tym wypadku przychodz¹ce samo z siebie metody trzeba siê nauczyæ, a to mo¿e
wymagaæ trochê wysi³ku, samozaparcia i systematycznoci. Nie jest ju¿ dzi
specjalnym problemem znalezienie
instruktora czy odpowiednich ksi¹¿ek
i pomocy - w Polsce oprócz sieci poradni przyparafialnych dzia³a kilka
organizacji udostêpniaj¹cych kursy,
tylko ¿eby siê chcia³o chcieæ - a czêsto to jest g³ówna przeszkoda. Nieraz
ma³¿onkowie t³umacz¹ siê, ¿e nie
mog¹ wzi¹æ udzia³u w kursie, bo nie
maj¹ przy kim zostawiæ ma³ego dziec-

ka, a gdy proponujemy im zabranie go
ze sob¹, to zaraz znajduje siê jeszcze
kilka innych przeszkód nie do przeskoczenia. Wyczuwa siê czasami jaki lêk
przed odkryciem siê, przed przyznaniem siê do bezradnoci i s³aboci w
tej dziedzinie. Mo¿e to tak¿e wina instruktorów, ¿e czasem s¹ odbierani raczej jak surowi sêdziowie, a nie jak
gotowi do pomocyc ¿yczliwi przyjaciele rodziny.
Ten pocz¹tkowy wysi³ek w³o¿ony
w naukê jest niezbêdny, by móc póniej radziæ sobie samodzielnie. A nauka jak to nauka: trzeba uwa¿nie pos³uchaæ, trochê poczytaæ, pomyleæ,
odrobiæ zadanie domowe i przede
wszystkim powiêciæ na ni¹ trochê
czasu. Widzimy na naszych kursach,
ze ma³¿eñstwa, które zdoby³y siê na
ten pocz¹tkowy wysi³ek nie maj¹ póniej problemów, za z drugiej strony
s¹ i takie, które w³asne lenistwo zas³aniaj¹ stwierdzeniem: to dla nas za
trudne.
Podstawowe zasady metod NPR
nie s¹ skomplikowane, tylko ¿e wiele
kobiet przesta³o dzi ufaæ swoim naturalnym odczuciom i nie wierzy, ¿e
takie proste obserwacje mog¹ daæ podstawê do rozpoznania p³odnoci. Dlatego w³anie kursy prowadzone przez
Ligê Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu rozci¹gaj¹ siê na cztery miesi¹ce - to a¿ nadto, ¿eby w kontakcie z instruktorami
i z innymi ma³¿eñstwami wyjæ z w³asnej skorupy i uwierzyæ w siebie. Ten
pocz¹tkowy trud op³aca siê, bo daje solidne podstawy na przysz³oæ.
Razem
K³adziemy w Lidze du¿y nacisk na
to, ¿eby w kursach w miarê mo¿liwoci brali udzia³ obydwoje ma³¿onkowie, choæ je¿eli udzia³ mê¿a jest z jaFundamenty Rodziny  nr 3/1999
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kich powodów niemo¿liwy, to oczywicie wtedy przychodzi sama ¿ona.
Jednak widaæ wyranie, jak bardzo aktywna obecnoæ obojga u³atwia im
wprowadzenie teorii w czyn. Mê¿owie
ze swoj¹ zdolnoci¹ do analitycznego
mylenia znakomicie wspomagaj¹
¿ony, gdy trzeba zastosowaæ zasady
interpretacji objawów, a przy tym ju¿
sama ich obecnoæ daje ich towarzyszkom poczucie, ¿e mog¹ na swoich
mê¿ach polegaæ. Ró¿nie to bywa: czasem na przeszkodzie wspólnemu
uczestnictwu staje praca, innym razem
m¹¿ nie wydaje siê specjalnie zainteresowany babskimi sprawami, jeszcze kiedy indziej ta nieobecnoæ mê¿a
wynika z ró¿nicy pogl¹dów na porz¹dek ma³¿eñskiego wspó³¿ycia. Trzeba
jednak robiæ wszystko, ¿eby uczyæ siê
razem - to piêkny i buduj¹cy widok:
m¹¿ i ¿ona pochyleni w skupieniu nad
kart¹ obserwacji.
Motywacja
Ró¿ne s¹ powody, dla których ma³¿eñstwa decyduj¹ siê na naturalne planowanie rodziny. U jednych przewa¿aj¹ wzglêdy moralne, inni uznaj¹, ¿e
chc¹ poprzestaæ na okrelonej liczbie
dzieci i wybieraj¹ tê drogê, jeszcze inni
zawiedli siê na antykoncepcji. Jedno
jest pewne: im silniejsza motywacja,
tym ³atwiej przychodzi nauczenie siê

metod i ich stosowanie. Chcielibymy
w tym miejscu podzieliæ siê pewn¹
obserwacj¹ z naszych kursów. Otó¿
jest niemal regu³¹, ze chocia¿ metody
NPR same w sobie nie maj¹ charakteru religijnego, to jednak w³anie motywacja religijna bywa najbardziej
skuteczna. Nie chodzi tu jedynie o lêk
przed grzechem i wyrzuty sumienia,
ale o wiadomoæ, ¿e po¿ycie ma³¿eñskie powinno siê opieraæ na Bo¿ym
porz¹dku. Dlatego ma³¿onkom i narzeczonym, dla których wiara jest czym
wa¿nym i codziennym, o wiele ³atwiej
przychodzi styl ¿ycia oparty na naturalnym planowaniu rodziny. Metody
NPR nie s¹ jakim cudownym remedium na ludzkie problemy, ale bardzo
czêsto staj¹ siê impulsem do zastanowienia siê nad ca³oci¹ ma³¿eñskich
relacji. Silna motywacja jest zatem niezmiernie wa¿na, by to, co z pocz¹tku
wydawa³o wrêcz nierealne, sta³o siê
rzeczywistoci¹. To tak jak z budow¹
w³asnego domu: ile¿ wyrzeczeñ i trudów podejmuj¹ ludzie, by cieszyæ siê
swoimi czterema cianami, a¿ w koñcu ta determinacja doprowadza ich do
celu. Tym bardziej nie ³udmy siê, ¿e
szczêcie w ma³¿eñstwie da siê zbudowaæ rodkami zastêpczymi, bez
wysi³ku, bo wszystko, co naprawdê
wartociowe, kosztuje.q
Bo¿ena i Maciej Taborowie

INTERNET

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

N

a naszych stronach internetowych trwa przebudowa, ktorej wyniki stan¹
siê widoczne pod koniec sierpnia - nie bêd¹ to jakie rewolucyjne zmiany,
ale mamy nadziejê, ¿e u³atwi¹ one korzystanie z naszego wci¹¿ rozrastaj¹cego
siê serwisu. Tymczasem polecamy miêdzy innymi informacje o wp³ywie ró¿nych leków na objawy p³odnoci, zdrowie dziecka w ³onie matki i sk³ad mleka
kobiecego. Wiadomoci te mo¿na znaleæ pod adresami: http://www.mateusz.pl/
goscie/ligamm/kursy/lekcje/l_30.pdf oraz http://www.mateusz.pl/goscie/ligamm/
porady/karmienie/leki/
Poza tym mamy ju¿ pe³ny zestaw lekcji kursu NPR (bêdziemy siê starali
tak¿e jak najszybciej uzupe³niæ te¿ nagrania dwiêkowe kursu radiowego), pojawiaj¹ siê te¿ nowe archiwalne numery Fundamentów, mo¿na równie¿ skorzystaæ z ca³kiem sporej iloci porad. No i najwa¿niejsze - mo¿na do nas pisaæ,
pytaæ - to najszybszy sposób kontaktu z nami. Zapraszamy.q
(M.T.)
Fundamenty Rodziny  nr 3/1999

Wychowanie
do
pos³uszeñstwa
Dokoñczenie ze s. 7
To jest niezwykle mobilizuj¹ce,
niezwykle rozwojowe. Stawiaj¹c
dziecku wymagania, stwarzamy mu
szansê rozwoju, zachêcamy go do samowychowania. To jest termin, który
pewnie przyda³oby siê w osobno rozwin¹æ, bo nie da siê wychowaæ cz³owieka bez jego w³asnej aktywnoci.
Mo¿na stworzyæ mu najlepsze, warunki, ale je¿eli on nie podejmie trudu samowychowania, wychowania
siebie, to nic z takiego wychowania
nie wyjdzie.
Podsumowuj¹c temat Bo¿y porz¹dek dla dzieci, w zasadzie nale¿y powiedzieæ dwa s³owa - czeæ i pos³uszeñstwo. Dzieci maj¹ czciæ ojca
i matkê. Maj¹ byæ im pos³uszne. I to
jest dla ich dobra, dla dobra ich przysz³ych rodzin, dla nich samych.
Obymy pomogli naszym dzieciom
rozumieæ sens pos³uszeñstwa, dostrzegaæ dobro, jakie tkwi w pos³uszeñstwie, a wtedy bêd¹ pos³uszne, bo dzieci s¹ m¹dre.q
Jacek Pulikowski
Jacek Pulikowski - ojciec trojga dzieci,
nauczyciel akademicki, wyk³adowca w Studium Rodziny w Poznaniu. Recenzjê jego
najnowszej ksi¹¿ki zamieszczamy na s. 14

Wydawnictwo
Albatros Dwa
przedstawia
trzytomowe dzie³o
KS. MIECZYS£AWA
MALIÑSKIEGO
- t. I: Karol Wojty³a - dorastanie
do papiestwa (360 s., cena 42 z³)
- t. II: Jan Pawe³ II - niezwyk³y
pontyfikat(360 s., cena 42 z³)
t. III: Pielgrzymki do Polski (w
przygotowaniu).
Zamówienia i informacje:

Miesiêcznik Ziemia Bocheñska,
32-700 Bochnia, Proszówki 361,
tel ((0-14) 611 00 91
(0-601) 49 74 61
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Moje dziecko
s³abo ronie
dr Magdalena Nehring  Gugulska

Mo¿e mam za ma³o pokarmu?
i: Czy mój ma³y nie jest g³odny? to
czêste pytania niepewnych, m³odych
mam karmi¹cych. Nad niejedn¹ zaniepokojon¹ matk¹ stoi rodzina i doszukuje siê objawów g³odu u malucha:
Zobacz jaka ta r¹czka chudziutka!;
Ale¿ ten Micha ssie paluszki, jakby
tydzieñ nie jad³!. Jedna w¹tpliwoæ
dok³ada siê do nastêpnej i w matce
rodzi siê lêk. G³odzê dziecko!. Co
wtedy robiæ? Siêgaæ po mieszankê,
której przynajmniej wiem ile dziecko
zjada? Zwiêkszyæ czêstoæ karmieñ
w ci¹gu dnia? Na te wszystkie pytania
postaram siê Wam, Drogie Czytelniczki, po kolei odpowiedzieæ.
Masa urodzeniowa
Po urodzeniu wiêkszoæ noworodków jest wa¿ona. Nie ma znaczenia, czy
bêdzie to wykonane 15 minut czy 4 godziny po porodzie. Ze wzglêdu na przywi¹zywanie coraz wiêkszej wagi do dobrego pierwszego kontaktu noworodka
z matk¹ i wczesne pierwsze karmienie,
w wielu szpitalach zaniechano szybkiego, tu¿ po porodzie wa¿enia dla zasady. Zw³aszcza, ¿e po³o¿na orientacyjnie umie okreliæ wagê urodzonego
dziecka i mo¿e oceniæ, czy zwa¿enie jest
konieczne dla dalszego postêpowania
np. medycznego. Za to znajomi i rodzina lubi¹ zadawaæ pytanie: Ile wa¿y³?.
Równie¿ pediatra chce znaæ masê urodzeniow¹ noworodka i wpisuje j¹ do
ksi¹¿eczki. Póniej stanowi ona punkt
odniesienia przy obserwowaniu czy
dziecko dobrze przybiera. Warto wiêc
znaæ masê naszego malucha odnotowan¹ w pierwszej dobie.
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Masa spadkowa
Przez kilka pierwszych dni dziecko spada na wadze jak siê przyjê³o
mówiæ. Spadek ten nie powinien przekroczyæ 10% masy urodzeniowej. Najni¿sza wartoæ odnotowana na ogó³
w 3  4 dobie, to tzw. masa spadkowa.
Jest ona bardzo wa¿na, choæ czêsto
rodzice nawet jej nie pamiêtaj¹. To od
niej w³anie, nie od masy urodzeniowej liczy siê ile dziecko przybiera.
Odrobina statystyki
Dzieci rosn¹ w ró¿nym tempie, jedne szybciej inne wolniej. Naj³atwiej to
zobaczyæ na tzw. siatkach centylowych. Uzmys³awiaj¹ one nam, ¿e tzw.
norma ma ca³kiem szerokie granice.
50% dzieci mieci siê miêdzy 25 a 75
centylem, ale masa mieszcz¹ca siê
miêdzy 3 a 97 centylem te¿ jest prawid³owa. Jeli masa cia³a naszego
dziecka w danym wieku odpowiada 30
centylowi, oznacza to, ¿e 30% dzieci
wa¿y mniej, a 70% wa¿y wiêcej. Sama
masa jeszcze niewiele mówi. Dopiero
skorelowana ze wzrostem mo¿e daæ
nam pe³niejszy obraz rozwoju dziecka. Na siatkach najlepiej obserwuje siê
rozwój dziecka przez d³u¿szy okres.
Ka¿de za³amanie krzywej w dó³ powinno budziæ niepokój i sk³oniæ do
wyjanienia przyczyn takiego stanu 
bêdzie to czêsto choroba lub odmawianie jedzenia. W niektórych krajach
zachêca siê matki, aby same prowadzi³y obserwacje na uproszczonej siatce jak rosn¹ ich niemowlêta. Pozwala
to w miarê szybko wychwyciæ jakie
nieprawid³owoci. Was te¿ zachêcam
do skorzystania z siatki, któr¹ mo¿na
znaleæ na stronie . Nim dotrzecie do
Poradni D na kolejne szczepienie du¿o
wczeniej bêdziecie mog³y wykryæ np.
s³abe przybieranie waszego malca
i szybciej zadzia³aæ. Niektóre dzieci s¹

nader spokojne i ciche w okresie, gdy
niewiele jedz¹, a rodzice myl¹, ¿e
maj¹ po prostu grzeczne dziecko i nie
przychodzi im do g³owy, ¿e co jest
nie w porz¹dku. Nierzadko bywa, ¿e
zbyt póno rozpoznane obni¿enie poziomu laktacji jest trudne lub wrêcz
niemo¿liwe do odratowania.
Prawid³owy przybór
masy cia³a
Ka¿de dziecko, chyba ¿e wyst¹pi³y wyj¹tkowe okolicznoci np. choroba, operacja, k³opoty ze ssaniem,
powinno wyrównaæ masê urodzeniow¹ do ukoñczenia 3 tygodni. Ostateczny termin mija wraz z ukoñczeniem miesi¹ca.
W pierwszych 6 miesi¹cach, nie
bior¹c pod uwagê pierwszego tygodnia
¿ycia, dziecko powinno zwiêkszaæ
swoj¹ masê o 120  240 gramów tygodniowo. Nie powinno przybieraæ absolutnie mniej ni¿ 100 gramów. Przypominam, ¿e liczymy, poczynaj¹c od
najni¿szej znanej masy spadkowej.
Przyzwoity przyrost masy w ci¹gu
miesi¹ca przekracza 600 gramów. Najni¿szy do zaakceptowania wynosi 450
gramów na miesi¹c. Wa¿enie codzienne, zw³aszcza starszego niemowlêcia,
na wadze mechanicznej mo¿e nie daæ
nam prawdziwego obrazu. Jeli chcemy okreliæ dobowy przyrost masy,
lepiej odczekaæ 3-4 dni i uzyskan¹
wartoæ podzieliæ przez iloæ dni.
Otrzymana wartoæ nie powinna byæ
ni¿sza od 16 gramów na dobê.
Oczywicie bywaj¹ niemowlaki
kochaj¹ce jeæ, które bêd¹ przybiera³y ponad 300 gramów tygodniowo,
czyli przez miesi¹c zwiêksz¹ masê
o 1,5 lub 2 kg (!). Tymi nie bêdziemy
siê w ogóle przejmowaæ. Ka¿de z tych
¿ar³oków, jeli jest karmione piersi¹,
wyronie na smuk³ego dwulatka. NajFundamenty Rodziny  nr 3/1999
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wa¿niejsze jest ustalenie, czy dziecko
nie przekracza dolnych granic. Jeli
tak, trzeba dzia³aæ!
Do szóstego miesi¹ca prawid³owo
przybieraj¹ce niemowlaki powinny
podwoiæ swoj¹ masê urodzeniow¹.
W kolejnych 6 miesi¹cach, a czasem nawet wczeniej, tempo wzrostu
maleje. Wtedy krzywa na naszym
wykresie sp³aszcza siê. Niemowlêta
przybieraj¹ w tym okresie 90-150 gramów na tydzieñ, czyli oko³o 400-600
gramów miesiêcznie.
War to wa¿yæ
W pierwszych dobach po urodzeniu  codziennie, w pierwszych tygodniach  co 1-2 tygodnie, w kolejnych
miesi¹cach  raz na miesi¹c. Zawsze
warto wtedy, gdy zauwa¿ymy, ¿e: maluch ci¹gle chce ssaæ lub przesypia d³ugie okresy i je rzadko; w czasie ssania
nie s³ychaæ ³ykania; mama nie obserwuje odruchu wyp³ywu mleka; dziecko moczy mniej ni¿ 6 pieluszek na
dobê; w okresie pierwszych 8 tygodni
rzadziej ni¿ raz dziennie oddaje stolec.
Pozorny brak pokarmu
Najczêciej mamy do czynienia
z pozornym brakiem pokarmu. Matka
jest pe³na lêku o iloæ produkowanego mleka, jest przekonana, ¿e nie ma
pokarmu, myli, ¿e dziecko g³oduje.
Byæ mo¿e powodem jej niepokoju s¹
jakie zachowania dziecka, które
mama kojarzy z g³odem: krzyki, p³acz,
ssanie paluszków itp. Zwa¿enie bêdzie
dzia³a³o terapeutycznie na mamê i ca³¹
rodzinê. Przecie¿, jeli maluch ronie
to je. A jeli je tylko z piersi, to znaczy, ¿e laktacja jest na odpowiednim
poziomie a problem tkwi raczej w psychice ni¿ w gruczole piersiowym.
Rzeczywisty
niedobór pokarmu
Niestety, bywa, ¿e niepokoje mamy
s¹ uzasadnione, masa dziecka jest niska, zbli¿a siê lub przekracza ustalone
dolne granice. Przyczyny takich sytuacji mog¹ byæ nastêpuj¹ce:
1. B³êdy wynik³e z rutyny szpitalnej:
- opónione pierwsze karmienie
- rozdzielanie matki z dzieckiem
Fundamenty Rodziny  nr 3/1999

- ograniczanie czasu i czêstoci karmieñ
- dokarmianie w pierwszych dobach
2. B³êdy czêsto pope³niane przez
matki:
- nieprawid³owa technika karmienia
- karmienia zbyt rzadkie, zbyt krótkie
- brak karmienia nocnego
- stosowanie smoczków, kapturków
- zaniechanie odci¹gania w przypadku rozdzielenia z dzieckiem
3. Czynniki ze strony dziecka:
- nieumiejêtnoæ efektywnego ssania
- odmawianie piersi
- choroba
4. Czynniki ze strony matki:
- zaburzenia odruchu wyp³ywu (stres,
ból, przemêczenie)
- niewiara we w³asne mo¿liwoci
- brak wsparcia ze strony rodziny
- niechêæ do karmienia
5. Inne mniej znane przyczyny:
- przyjmowanie leków hamuj¹cych
laktacjê (bromokryptyna, estrogeny,
diuretyki )
- u¿ywki (tytoñ, alkohol, rodki odurzaj¹ce)
- zaburzenia hormonalne lub uszkodzenia gruczo³u piersiowego
- ci¹¿a
Co wtedy?
W wielu w miarê wczenie rozpoznanych sytuacjach mo¿na przywróciæ prawid³ow¹ laktacjê. Zarówno
u cz³owieka jak i innych ssaków mo¿liwe jest rozbudzenie produkcji mleka nawet wtedy, gdy matka nie rodzi³a i adoptuje dziecko. Tym bardziej jest
to mo¿liwe, jeli laktacja naturalnie
wyzwoli³a siê, a tylko okresowo zosta³a zaburzona.
Jeli przybór masy jest niewielki,
ale nie ni¿szy ni¿ 100 g na tydzieñ trzeba wed³ug powy¿szej listy szukaæ i nastêpnie wyeliminowaæ przyczyny oraz
maksymalnie zwiêkszyæ czêstoæ dobrych technicznie karmieñ. Dobr¹
zasad¹, jest karmienie co pó³torej godziny dzieñ i co trzy godziny w nocy.
Efekt jest murowany, jeli dziecko
umie lub szybko nauczy siê prawid³owo chwytaæ i dobrze ssaæ pier. Na tym
etapie mo¿e byæ pomocna poradnia
laktacyjna.

Jeli przybór masy wynosi ok. 90100 gramów tygodniowo, postêpujemy jak wy¿ej oraz mo¿na przez okres
przejciowy podawaæ dziecku 2-3 razy
dziennie ok. 60 ml najlepiej odci¹ganego przez matkê pokarmu. Mama
powinna zaopatrzyæ siê w elektryczny odci¹gacz i przez pierwsze dwa dni
kilka razy dziennie odci¹gaæ pokarm,
aby maksymalnie pobudziæ laktacjê.
Pokarm powinien byæ podawany nie
butelk¹ ze smoczkiem, lecz inn¹ metod¹ nie zaburzaj¹c¹ mechanizmu ssania. (artyku³ na ten temat ukaza³ siê w
numerze 1/99 Fundamentów Rodziny - przyp. red.)
Jeli przybór jest ni¿szy ni¿ 90 gramów na tydzieñ, trzeba po pierwsze
wyeliminowaæ przyczyny, po drugie
zapewniæ dziecku po¿ywienie podaj¹c
5 razy dziennie po 60 ml mleka, a po
trzecie rozbudziæ obni¿on¹ laktacjê.
Jest to jedyna sytuacja, kiedy porcje
mleka musz¹ byæ pocz¹tkowo uzupe³niane sztuczn¹ mieszank¹, a mama
musi skoncentrowaæ siê pocz¹tkowo
na odci¹ganiu mleka a nie na samym
karmieniu. Kolejne dni przynosz¹
zwiêkszanie iloci odci¹ganego mleka, mo¿na stopniowo zmniejszaæ iloæ
podawanej mieszanki na korzyæ pokarmu (zawsze podaje siê mieszankê
po³¹czon¹ z pokarmem). Powoli niektóre karmienia z piersi zaczynaj¹ nasycaæ dziecko, to bardzo dobry znak.
Mo¿na wówczas pomyleæ o zmniejszaniu dokarmiania. Ca³y proces tej
tzw. relaktacji przebiega pod kontrol¹
fachowej osoby, która co kilka dni
wa¿y dziecko i decyduje o kolejnych
krokach. Jest to proces ¿mudny, czasem ci¹gn¹cy siê 2-4 tygodnie. Jeli
po tym okresie nie udaje siê odratowaæ zaniedbanej laktacji, dziecko na
ogó³ pozostaje przy karmieniu mieszanym. A to i tak du¿o lepsze wyjcie ni¿ ca³kowite przejcie na sztuczny pokarm, gdy tylko pojawi¹ siê
w¹tpliwoci.q
Magdalena Nehring-Gugulska
Autorka jest Miêdzynarodowym Konsultantem Laktacyjnym, a tak¿e koordynatork¹ programu Szpital Przyjazny Dziecku. Przygotowuje
II wydanie popularnej ksi¹¿ki Warto karmiæ
piersi¹
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PORADY

Moim problemem jest bolesne miesi¹czkowanie. Jest to ból na
tyle powa¿ny, ¿e nie pozwala mi na normalne funkcjonowanie muszê le¿eæ. Kilka razy bóle by³y tak silne, ¿e trzeba by³o nawet
wzywaæ pogotowie. Obecnie stosujê na umierzenie bólu
przepisany przez lekarza rodek Solpadeine, bo s³absze leki
nie przynosz¹ ¿adnych efektów. Póniej dosz³o jeszcze obfite
miesi¹czkowanie. Ginekolog nie stwierdzi³ u mnie chorób, które
objawia³yby siê takimi dolegliwociami i zastosowa³ leczenie
progesteronem. Przez 6 miesiêcy po zakoñczeniu kuracji nie by³o
problemów z obfitym krwawieniem, póniej pojawi³o siê znowu.
Jako ostatni¹ alternatywê lekarz zaproponowa³ mi leczenie
tabletkami antykoncepcyjnymi.

B

olesne miesi¹czkowanie jest
czêsto doæ z³o¿onym zagadnieniem. Generalnie mo¿na
stwierdziæ, ¿e jeli w rutynowym badaniu ginekologicznym nie stwierdzono odchyleñ od normy, nale¿a³oby
pomyleæ o w¹skiej szyjce macicy jako
jednej z doæ typowych przyczyn powy¿szych dolegliwoci. W tym przypadku jedynie poród w przysz³oci
mo¿e rozwi¹zaæ ten problem (autorka
listu nie jest jeszcze mê¿atk¹). Dolegliwoci bólowe mog¹ równie¿ wynikaæ z przebiegu cykli, st¹d te¿ radzi³abym prowadziæ obserwacje, które
m.in. mog¹ przynieæ odpowied na
pytania, jak d³uga jest III faza cyklu
i czy ewentualnie by³yby wskazania do
przyjmowania progesteronu.
Endometrioza, choroba wci¹¿ doæ
zagadkowa, mo¿e równie¿ byæ przyczyn¹ bolesnego miesi¹czkowania, ale
w tym przypadku wskazana jest bardzo drobiazgowa diagnostyka ginekologiczna. Chcia³abym te¿ zwróciæ
uwagê, ¿e jeli zdecydujecie siê Pañstwo na próbê leczenia dolegliwoci
specjalna diet¹ z suplementami oraz
stosowanie magnezu w celu przeciwbólowym, wskazane jest poprowadzenie takiej kuracji przez minimum 3 -4
miesi¹ce, bez dodatkowych leków.
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Z leków przeciwbólowych polecam
Solpadein, Acenol, Cataflam - proszê
siê nie obawiaæ skutków ubocznych,
chyba ¿e ma Pani przeciwwskazania
ogólne. Leki te dzia³aj¹ m.in. poprzez
hamowanie wydzielania prostaglandyn - substancje te s¹ czêsto odpowiedzialne za ból podczas miesi¹czki. Ich
wydzielanie mo¿e byæ indywidualnie
zmienne i ró¿nie odczuwane przez
pacjentkê.
Bolesne miesi¹czkowanie zwi¹zane jest czêsto z zespo³em napiêcia
przedmiesi¹czkowego, którego ród³o
tkwi w pewnej nierównowadze hormonalnej - w jej uregulowaniu du¿¹ rolê
odgrywa dieta wysokob³onnikowa niskot³uszczowa oraz magnez.
Antykoncepcja hormonalna jest
ostatecznoci¹, która tak naprawdê nie
leczy, lecz odsuwa czasowo problem,
wy³¹czaj¹c na okres jej stosowania
naturalny zegar biologiczny. Wa¿¹c
zyski i straty towarzysz¹ce jej stosowaniu, raczej bym odradza³a.
Z innych leków wspomagaj¹cych
polecam preparaty homeopatyczne:
Magnesium phosphoricum D3 lub D4,
R 75 (krople), Aesculus compositum,
a tak¿e: olej wiesio³kowy (Oeperol),
rumianek, walerianê, malinê, przywrotnik, Tormentilla (trzy razy dzien-

SPRAWD,
JAK RONIE
TWOJE DZIECKO?
PIERWSZY ROK

KILOGRAMY

Bolesne
miesi¹czkowanie

nie po 5  10 kropli  nalewka), Kytta
Sedativum (trzy razy dziennie po 5 
10 kropli), w zespole napiêcia przedmiesi¹czkowego mo¿na te¿ zastosowaæ mieszankê uspokajaj¹co - rozkurczaj¹c¹ - oto prosty przepis: 5 czêci
melisy, po 3 czêci ziela krwawnika,
koszyczka arcydziêgla, k³¹cza tataraku, ziela dziurawca, koszyczka rumianku - stosowaæ do zaparzania jedn¹ ³y¿eczkê mieszanki na szklankê
wody i piæ trzy razy dziennie po jedn¹
trzeci¹ szklanki. Dobrze jest te¿ stosowaæ ciep³e ok³ady na dó³ brzucha
oraz gimnastykowaæ siê (zestaw odpowiednich æwiczeñ przedstawialimy w
numerze 4/1998 - przyp. red.).q
Ewa lizieñ - Kuczapska

MIESI¥CE

W miejscu, gdzie skrzy¿uj¹ siê linie
odpowiadaj¹ce wadze i wiekowi dziecka narysuj wyran¹ kropkê. £¹cz¹c
kropki, otrzymasz krzyw¹, która poka¿e Ci, jak ronie Twoje karmione piersi¹ dziecko. Jeli krzywa ta nie wznosi
siê lub opada, a tak¿e przekracza doln¹ granicê zaznaczon¹ lini¹ ci¹g³¹,
skontaktuj siê z lekarzem pediatr¹, po³o¿n¹ lub poradni¹ laktacyjn¹.q
Fundamenty Rodziny  nr 3/1999

ZDROWIE

Mêska
p³odnoæ
dr Ewa lizieñ - Kuczapska

N

iep³odnoæ jest problemem
oko³o jednej trzeciej par,
wród których w jednej trzeciej przypadków przyczyna le¿y po
stronie mê¿czyzny. Jeli ma³¿onkowie
po roku regularnego wspó³¿ycia p³ciowego nie mog¹ pocz¹æ dziecka, to
wskazana jest konsultacja u lekarza ginekologa. Jednoczenie nale¿y podkreliæ koniecznoæ równoczesnej diagnostyki obojga wspó³ma³¿onków,
bowiem chroni to oboje od niepotrzebnych przykrych obci¹¿eñ psychicznych oraz oszczêdza wspólny czas.
Cz³owiek rozwijaj¹c siê z dwóch równowa¿nych komórek: mêskiej i ¿eñskiej i zmiany w ich materiale genetycznym mog¹ prowadziæ do poronieñ
(w tym tzw. nawykowych, czyli powy¿ej trzech, lub do nieprawid³owych
porodów - uszkodzenia p³odu)
Do badañ odgrywaj¹cych szczególn¹ rolê nale¿¹ m.in.:
- badania przedmiotowe, tj. dok³adnie
zebrany wywiad, z uwzglêdnieniem
obci¹¿eñ rodzinnych, aktualnych b¹d
przebytych chorób, m. in. nadcinienie têtnicze, cukrzyca, choroby tarczycy, choroby uk³adowe, nowotwory,
szkodliwe warunki pracy: ha³as, zanieczyszczenie (na przyk³ad takimi pierwiastkami jak o³ów, kadm, rtêæ), siedz¹cy tryb pracy (np. kierowcy),
u¿ywki (nikotyna, alkohol, narkotyki),
sport, sauna;
- badanie podmiotowe (ocena anatomii i funkcji);
- badanie psychofizyczne, ewentualnie psychiatryczne (zaburzenia osobowoci, choroby psychiczne);
- badania hormonalne;
- badania genetyczne;
- badanie nasienia (z ocen¹ bakteriologiczn¹ oraz testami czynnociowymi mêskich komórek rozrodczych)
Badanie nasienia - spermiogram Fundamenty Rodziny  nr 3/1999

stanowi ocenê jakoci nasienia, ale
uwaga: stres oraz szczególne warunki, w jakich odbywa siê pobranie, jak
równie¿ nadmierne przegrzanie, obcis³a bielizna mog¹ powodowaæ fa³szywe ujemne wyniki. Badanie mo¿na
powtarzaæ co 3-4 miesi¹ce, bowiem
produkcja nasienia trwa oko³o 72 dni
plus 2 dni na transport.
O ostatecznym wyniku badañ decyduje ich ca³ociowy obraz.
Wiele doniesieñ traktuje o szczególnej roli diety, a zw³aszcza niektórych jej sk³adników na poprawê jakoci nasienia. Zwróæmy uwagê na
nastêpuj¹ce elementy:
- witamina C (do 1000 mg/dz) - zwiêksza iloæ plemników, poprawia ich ¿ywotnoæ i ruchliwoæ, bierze udzia³ w
syntezie testosteronu;
- cynk - wspomaga syntezê testosteronu, zwiêksza iloæ plemników oraz
ich ruchliwoæ, bowiem jest koenzymem w syntezie bia³ka keratyny,
wchodz¹cej w sk³ad witki plemnika;
- witaminy z grupy A i E - wspomagaj¹ funkcje nab³onka plemników
- witaminy z grupy B - wspomagaj¹
funkcjonowanie przysadki mózgowej
- nienasycone kwasy t³uszczowe (np.
wiesio³ek) - bior¹ udzia³ w syntezie
hormonów p³ciowych
- selen - wspomaga ruchliwoæ plemników.
Oprócz znanych róde³ naturalnych
preparatami godnymi polecenia s¹
miêdzy innymi:
- Zincas lub Zincas forte (cynk)
- Salfazin (zawiera witaminy: C, E, A,
B6 oraz cynk)
- beta karoten
- olej z kie³ków pszenicy, z wiesio³ka
- dro¿d¿e (Lewitan)
Szczególnie niekorzystnie na p³odnoæ dzia³aj¹ równie¿ u¿ywki, np.:
- nikotyna i jej sk³adnik kotynina s¹

toksyczne dla plemników, wywo³uj¹
spadek iloci plemników oraz hamuj¹
ich ruchliwoæ i wzrost odsetka form
nieprawid³owych;
- alkohol - przyczynie siê do zaburzeñ
erekcji; mo¿e równie¿ trwale uszkadzaæ materia³ genetyczny plemnika,
sprzyjaj¹c porodom dzieci z tzw. zespo³em alkoholowym (zaburzenia rozwoju psychomotorycznego, trudnoci
w koncentracji, nauce, zmiana rysów
twarzy).q
Autorka jest ginekologiem, pracuje w warszawskim szpitalu przy ul. ¯elaznej, gdzie prowadzi tak¿e poradniê naturalnego planowania
rodziny, czynn¹ we wtorki w godz.15.00 - 20.00
tel. 838 60 41, wewn. 320.

Zdrowa dieta
w menopauzie
(Reuters, 29 VI 1999) Wzbogacenie diety w izoflawonoidy mo¿e z³agodziæ dolegliwoci menopauzalne
i obni¿yæ ryzyko wyst¹pienia osteoporozy i chorób uk³adu kr¹¿enia u kobiet po menopauzie - wynika z badañ
przedstawionych przez uczonych
z Bostonu na odbywaj¹cym siê w San
Diego zjedzie Towarzystwa Endokrynologicznego. Naukowcy poddali badaniom preparat o nazwie Promensil,
zawieraj¹cy izoflawonoidy pochodzenia naturalnego. Stwierdzono, ¿e po
omiu tygodniach terapii 40 mg izoflawonoidów dziennie o 56 % zmniejszy³a siê iloæ skar¿¹cych siê na uderzenia gor¹ca, zmniejszy³a siê te¿
intensywnoæ warów oraz nocnego
pocenia siê. Nie stwierdzono przy tym
¿adnych skutków ubocznych zwi¹zanych z przyjmowaniem preparatu.
Z kolei uczeni z uniwersytetu w
Cincinnati przez trzy miesi¹ce wzbogacali dietê grupy badanych kobiet po
menopauzie w produkty z soi (30 g
orzeszków sojowych lub 750 ml mleka sojowego dziennie). Po tym okresie stwierdzono znacz¹ce obni¿enie
tempa utraty masy kostnej i wzmocnienie koci, jak równie¿ zauwa¿ono
istotny efekt antyoksydaycjny oraz
uregulowanie poziomu cholesterolu.q

13

PROPOZYCJE
Recenzja nowej ksi¹¿ki Jacka Pulikowskiego

WARTO BYÆ OJCEM

C

hcia³bym zwróciæ uwagê na
najnowsz¹ ksi¹¿kê Jacka Pulikowskiego, zatytu³owan¹
Warto byæ ojcem. Najwa¿niejsza
kariera mê¿czyzny. Pulikowski jest
autorem, którego s³ucha siê bez znudzenia i przymusu. Napisa³em s³ucha, mimo ¿e chodzi o ksi¹¿kê, bo
najnowsza pozycja tego praktycznego
poznaniaka napisana zosta³a - podobnie jak wczeniejsze: M³odzi i mi³oæ (wspó³autorstwo) i Warto ¿yæ
zgodnie z natur¹ - raczej jêzykiem
przeplatanej przyk³adami i anegdotami gawêdy ni¿ stylem powa¿nego wyk³adu o ojcostwie, co nie zmienia faktu, ¿e s¹ to rozwa¿ania o bardzo
istotnych sprawach. Jeszcze kilka lat
temu jedynymi dostêpnymi u nas publikacjami na ten temat utrzymanymi
w podobnym stylu by³y ksi¹¿ki amerykañskich protestanckich autorów,
takich jak Josh McDowell, James Dobson czy Gordon McDonald; w 1990
roku ukaza³a siê te¿ ksi¹¿ka Billa Doddsa: Tato w katolickim stylu. Brakowa³o jednak publikacji polskich autorów, którzy potrafiliby pisaæ w podobny sposób, odwo³uj¹c siê do naszych realiów - Warto byæ ojcem
przynajmniej czêciowo wype³nia tê
lukê, a przy narodzinach tej ksi¹¿ki
asystowa³ niejako profesor W³odzimierz Fija³kowski, który namówi³ Jacka Pulikowskiego, by przela³ na papier
treci prowadzonych przez niego
w Radiu Maryja audycji. Ogromn¹ zalet¹ tej ksi¹¿ki jest to, ¿e dotyka ona
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Najwa¿niejsza
kariera mê¿czyzny
wielu podstawowych, a czêsto uznawanych dzi za kontrowersyjne kwestii, takich jak na przyk³ad relacja kobieta - mê¿czyzna w spo³eczeñstwie,
pojmowanie mêskoci, mê¿czyzna
jako g³owa rodziny, wychowanie do
pos³uszeñstwa. Pulikowski nie zajmuje
siê obalaniem wspó³czesnych feministycznych mitów, za to pisz¹c o w³adzy ojcowskiej, przedstawia j¹ jako
s³u¿bê, obowi¹zek i odpowiedzialnoæ,
mówi¹c o kierowaniu rodzin¹, ma na
myli podzia³ ról zgodny z natur¹ mêskoci i kobiecoci - stara siê pokazaæ
porz¹dek, którego zbudowanie pomo¿e stworzyæ szczêliw¹ rodzinê.
Mnóstwo jest w tej ksi¹¿ce przyk³adów, w których wielu z nas odnajdzie scenki z ¿ycia w³asnej rodziny wydaje siê, ¿e jednym z patronów tej
ksi¹¿ki móg³by byæ amerykañski aktor Bill Cosby (znany choæby z Bill
Cosby Show), który ma podobny dar
ironicznego i zabawnego, a przy tym
pozytywnego spojrzenia na rodzinne
upadki i wzloty.
Ksi¹¿ka nosi podtytu³: Najwa¿niejsza kariera mê¿czyzny. Jacek
Pulikowski pisze: Je¿eli siê zak³ada
rodzinê, to musi siê ponosiæ pewne
koszty. Znam wspania³e przyk³ady, kiedy mê¿czyzna odmówi³ przyjêcia
awansu, koledzy nie mogli tego zrozumieæ, a on po prostu zrezygnowa³
z tego, poniewa¿ by³oby to tak absorbuj¹ce, ¿e nie móg³by funkcjonowaæ
dobrze dla rodziny. (...) Zwykle mê¿czyzna nie wpada na taki pomys³, ¿e
trzeba siê uczyæ, ¿eby zrobiæ karierê
ojca. Gdy jednak robi karierê zawodow¹, to powiêca dziesi¹tki, setki
godzin na to, ¿eby siê doszkoliæ (...),
¿eby tylko byæ fachowcem. Ten sam
mê¿czyzna, gdy siê ¿eni, myli, ¿e sprawowanie w³adzy ojcowskiej czy w ogóle funkcjonowanie w rodzinie przyjdzie
mu bez ¿adnego wysi³ku, ¿e to siê ja-

ko tak naturalnie samo za³atwi. Gdyby mê¿czyzna spêdzi³ na rzetelnym studiowaniu, które mia³oby s³u¿yæ jego
karierze rodzicielskiej tyle czasu, co
powiedzmy w szkole podstawowej na
naukê, to bylibymy fantastycznymi
ojcami.
I jeszcze jedna podstawowa sprawa: czas dla rodziny. Nieprzypadkowo ksi¹¿ka koñczy siê tak¹ propozycj¹: Proponujê wszystkim ojcom, ¿eby
zaofiarowali - mo¿e w najbli¿sz¹ niedzielê - pó³ godziny z tatusiem, ka¿demu dziecku pó³ godziny. Jestem przekonany, ¿e w wielu domach wybuchnie
sza³ radoci wiêkszy ni¿ z powodu
otrzymania jakiego drogocennego
prezentu.
Naprawdê warto przeczytaæ tê
ksi¹¿kê - mo¿na j¹ zamówiæ za naszym
porednictwem (formularz na s¹siedniej stronie) - to wietny prezent dla
mê¿a na jesienne wieczory. q (M.T.)
Jacek Pulikowski, Warto byæ ojcem.
Najwa¿niejsza kariera mê¿czyzny,
Inicjatywa Wydawnicza Jerozolima,
Poznañ 1999, 152 s., nasza cena: 13 z³.

Sk¹d siê bior¹ dzieci?

N

ak³adem Fundacji G³os dla
¯ycia ukaza³o siê pi¹te ju¿
wydanie niewielkiej ksi¹¿eczki benedyktyna i lekarza z wykszta³cenia, o. Karola Meissnera, pt. Sk¹d siê bior¹ dzieci (Poznañ
1999, 44 s., ceny nie podano), która przedstawia prosty i skuteczny wychowawczo
sposób rozmawiania z dzieæmi o tajemnicy
poczêcia i narodzin. Ojciec Meissner radzi:
po pierwsze rozmawiaæ - na swoje pytania
dziecko powinno otrzymaæ wyczerpuj¹c¹
odpowied; po drugie mówiæ zawsze prawdê i u¿ywaæ prostego, naturalnego jêzyka;
po trzecie opowieæ o pocz¹tkach ¿ycia odnieæ podstawowych wartoci: mi³oci, ma³¿eñstwa, rodziny
Ksi¹¿kê mo¿na zamawiaæ pod adresem
fundacji podanym na s¹siedniej stronie. (JN)
Fundamenty Rodziny  nr 3/1999

PROPOZYCJE

Wakacyjny numer
G³osu dla ¯ycia
Misja kobiety w wiecie to temat nowego, wakacyjnego numeru
G³osu dla ¯ycia - miesiêcznika
wydawanego przez fundacjê zwi¹zan¹ z Polsk¹ Federacj¹ Ruchów Obrony ¯ycia - a w nim:
Byæ kobiet¹ - artyku³ o. Karola
Meissnera, duszpasterza, lekarza, psychologa. Autor wychodz¹c od s³ów w.
Paw³a (1 Kor 11,11) ukazuje, ¿e bycie
kobiet¹ to sprawa relacji. Nie ma kobiety bez mê¿czyzny, tak zreszt¹, jak nie
ma mê¿czyzny bez kobiety. Je¿eli s³yszymy czasami, ¿e kobieta siê zagubi³a - to
nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e zagubi³a siê
kobieta, bo zagubi³ siê mê¿czyzna i zagubi³ siê mê¿czyzna, bo zagubi³a siê kobieta. A w³aciwie problem trzeba postawiæ inaczej: to nie kobieta siê zagubi³a
i nie mê¿czyzna. To zagubiona zosta³a
relacja miêdzy nimi.
Te myli rozwija równie¿ artyku³
Aliny Petrowej  Wasilewicz: Odnaleæ i odbudowaæ przymierze. Wywalczona wolnoæ kobiety da³a jej
mo¿liwoæ kszta³cenia, realizacji zawodowej, samodzielnoæ, uwolni³a od
ca³ego systemu powinnoci i zale¿no-

ci. Ale z drugiej strony przynios³a
nowe cierpienie: jest nim samotnoæ.
Wolnoæ od mê¿czyzny  ale i samotnoæ bez mê¿czyzny; wolnoæ od obowi¹zków wobec dzieci  i samotnoæ
bez dzieci; wolnoæ od rodziny  i koniecznoæ borykania siê ze wszystkimi
problemami, jakie spadaj¹ na samotn¹ kobietê
Kolejnym artyku³em tematycznym
jest tekst Ewy Polak  Pa³kiewicz:
Walka o kobietê w mediach:
Wród powabnych i niezwykle kolorowych rekwizytów, tysiêcy porad, reporta¿y z egzotycznych krajów, wród
cudownych zapachów, jakimi s¹ nas¹czone strony magazynów dla pañ 
toczy siê bezwzglêdna walka o kobietê, o jej wiadomoæ, o wyznawan¹
hierarchiê wartoci, o jej serce. Te pisma, bêd¹ce sk¹din¹d poradnikami,
niestrudzenie indoktrynuj¹ kobiety,
zachêcaj¹c je, wrêcz zmuszaj¹c do
antykoncepcji, perwersji, zdrad ma³¿eñskich, podwójnego ¿ycia, nieufnoci wobec Kocio³a. Robi¹ to w tonie
najlepszej przyjació³ki, ciep³ej powierniczki.

#
T y tu ³

Nr
1

Cena

Ilo  æ

N a le ¿ n o  æ

„D o m o w y k u rs N P R ”
(U W A G A : k o m p le t - z a w ie ra p o z yc je : 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 )

4 0 ,0 0 z³

2

J . S . K ip p le y: „ S z tu k a n a tu r a ln e g o p la n o w a n ia r o d z in y ”

1 0 ,0 0 z³

3

"P rz e w o d n ik d o m o w e g o k u rs u N P R ”

4

Z e s z yt o b s e rw a c ji c o d z ie n n yc h

2 ,0 0 z ³

5

Æ w ic z e n ia

2 ,5 0 z ³

6

U lo t k a : „ A n ty k o n c e p c y jn e k ³a m s tw a 

0 ,2 0 z ³

7

u lo t k a : „ N P R - z d r o w e , s k u te c z n e , b e z p ie c z n e ”

0 ,3 0 z ³

8

R o c z n a (6 n u m e ró w ) p re n u m e ra t a 1 e g z e m p la rz a "F u n d a m e n t ó w R o d z in y”

9

N O W O  Æ ! " P r e n u m e r a ta p r z y ja c ió ³" - R o c z n a (6 n u m e ró w ) p re n u m e ra ta

7 ,0 0 z ³

(z a m ó w ie nie re a liz u je m y p o o trz y m a n iu z b a n k u d o w o d u w p ³a ty na p o d a ne o b o k ko nto )

(z a m ó w ie nie re a liz u je m y p o o trz y m a n iu z b a n k u d o w o d u w p ³a ty na p o d a ne o b o k ko nto )

6 0 ,0 0 z³

„F u n d a m e n ty R o d z in y” (d o k o lp o rt a ¿ u - m in im u m 1 0 e g z .)
1 ,0 0 z ³/e g z .

(n a le ¿ no æ uisz cz a siê p o o trz ym a niu p rz e sy³ki)

N O W O  Æ ! J . P u lik o w s k i: „ W a r to b y æ o jc e m "

1 3 ,0 0 z³

12

J . P u lik o w s k i, G . A . U rb a n ia k o w ie : „ M ³o d z i i m i³ o  æ 

1 3 ,0 0 z³

13

P a w e ³ V I: E n c y k lik a "H u m a n a e v ita e "

14

P a p ie s k a R a d a d s . R o d z in y: " L u d z k a p ³c io w o  æ : p r a w d a i z n a c z e n ie .. ."

1 ,5 0 z ³
5 ,5 0 z ³
R a z e m d o z a p ³a ty :

(D o ³¹ c zn e j k w o ty zo s ta n ¹ d o lic zo n e k o s zty p rze s y ³k i.
N ie d o ty c zy to ty lk o k o m p le tu m a te ria ³ó w „ K u r s u d o m o w e g o ” )
Z a m a w ia m z a z n a c z o n e p o z yc je i z o b o w i¹ z u jê s iê z a p ³a c iæ
z a n ie w c i¹ g u tyg o d n ia o d d a ty o trz ym a n ia p rz e s y³k i

imiê i nazwisko

adres

Fundamenty Rodziny  nr 3/1999

telefon

Jeli trzy osoby wp³ac¹ wspólnie

60 z³, to na adres
jednej z nich przez ca³y rok
bêdziemy wysy³aæ trzy egzemplarze
Fundamentów Rodziny
W ten sposób roczna prenumerata
kosztuje ka¿d¹ z osób
Prenumeratê realizujemy po otrzymaniu
z banku potwierdzenia wp³aty
dokonanej na konto:
LMM, ul. Spokojna 5, 05-502 Piaseczno 3
PKO BP O/Gostynin
nr konta: 10204014-33167-270-1

2 5 ,0 0 z³

11

UWAGA - NOWOÆ:
Prenumerata Przyjació³

tylko 20 z³otych.

3 e g z e m p la rz y "F u n d a m e n tó w R o d z in y” w ys y³a n yc h ra z e m n a je d e n a d re s
10

Zagadnieniu feminizmu powiêcone s¹ dwa artyku³y: Ewy Kowalewskiej ród³a ruchu feministycznego w Polsce i Cornelii R. Ferreira
Czy feminizm zagra¿a Europie.
W zwi¹zku z debat¹ dotycz¹ca
ograniczenia badañ prenatalnych i pojawiaj¹cymi siê z tego powodu nieporozumieniami przedstawiamy na
³amach naszego pisma opiniê etyka,
lekarz i polityka.
Oprócz tego teksty osób ze wiata
polityki: ministra Kazimierza Kapery,
senatora Jana Szafrañca i pos³a Antoniego Szymañskiego; a w sta³ych rubrykach rozwa¿ania dr. Henryka Jarosiewicza - Wychowanie do
cywilizacji ¿ycia oraz - wiadectwa
i s³owniczek pro life.
Ponadto w Fundacji  G³os dla ¯ycia mo¿na zamówiæ szereg ciekawych materia³ów pro - life (ksi¹¿ki,
kasety, plakaty i ulotki): Fundacja
G³os dla ¯ycia; ul. Forteczna 3;
61-362 Poznañ; tel. (0-61) 875 01 53,
tel/fax (0-61) 875 31 51.q

P o d p is

Pozosta³e zamówienia zamówienia prosimy
kierowaæ na adres:
Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu
Kopaliny 73, 32720 Nowy Winicz
tel. (0/14) 685 69 61

15

OJCIEC
WIÊTY
O
D¥¯ENIU DO WIÊTOCI

J

e¿eli dzi mówimy o wiêtoci, o
jej pragnieniu i zdobywaniu, to
trzeba pytaæ, w jaki sposób tworzyæ w³anie takie rodowiska, które
sprzyja³yby d¹¿eniu do niej. Co zrobiæ, aby dom rodzinny, szko³a, zak³ad
pracy, biuro, wioski i miasta, w koñcu
ca³y kraj stawa³y siê mieszkaniem ludzi wiêtych, którzy oddzia³uj¹ dobroci¹, wiernoci¹ nauce Chrystusa, wiadectwem codziennego ¿ycia,
sprawiaj¹c duchowy wzrost ka¿dego
cz³owieka? wiêta Kinga i wszyscy
wiêci i b³ogos³awieni XIII wieku daj¹
odpowied: potrzeba wiadectwa. Potrzeba odwagi, aby nie stawiaæ pod
korcem wiat³a swej wiary. Potrzeba
wreszcie, aby w sercach ludzi wierz¹cych zagoci³o to pragnienie wiêtoci, które kszta³tuje nie tylko prywatne ¿ycie, ale wp³ywa na kszta³t ca³ych
spo³ecznoci.
Napisa³em w Licie do Rodzin, ¿e
«poprzez rodzinê tocz¹ siê dzieje cz³owieka, dzieje zbawienia ludzkoci.
Rodzina znajduje siê porodku tego
wielkiego zmagania pomiêdzy dobrem
a z³em, miêdzy ¿yciem a mierci¹,
miêdzy mi³oci¹ a wszystkim, co jest
jej przeciwieñstwem. Rodzinom powierzone jest zadanie walki przede
wszystkim o to, a¿eby wyzwoliæ si³y
dobra, których ród³o znajduje siê w
Chrystusie Odkupicielu cz³owieka,
aby te si³y uczyniæ w³asnoci¹ wszystkich rodzin, a¿eby  jak to powiedzia-

no w polskim milenium chrzecijañstwa  rodzina by³a Bogiem silna».
Dzi, opieraj¹c siê na ponadczasowym
dowiadczeniu wiêtej Kingi, powtarzam te s³owa tu, poród mieszkañców
S¹deckiej Ziemi, którzy przez wieki,
czêsto za cenê wyrzeczeñ i ofiar, dawali dowody troski o rodzinê i wielkiego umi³owania ¿ycia rodzinnego.
Wraz z Patronk¹ tej ziemi proszê
wszystkich moich Rodaków: niech
polska rodzina dochowa wiary Chrystusowi! Trwajcie mocno przy Chrystusie, aby On trwa³ w was! Nie pozwólcie, aby w waszych sercach, w
sercach ojców i matek, synów i córek
zagas³o wiat³o Jego wiêtoci. Niech
blask tego wiat³a kszta³tuje przysz³e
pokolenia wiêtych, na chwa³ê imienia Bo¿ego! (Tertio millennio adveniente)
Bracia i siostry, nie lêkajcie siê
chcieæ wiêtoci! Nie lêkajcie siê byæ
wiêtymi! Uczyñcie koñcz¹cy siê wiek
i nowe tysi¹clecie er¹ ludzi wiêtych!
«wiêci pragn¹ wiêtoci». Takie
pragnienie ¿ywe by³o w sercu Kingi.
Z tym pragnieniem rozwa¿a³a s³owa
wiêtego Paw³a, które s³yszelimy dzisiaj: «Nie mam (...) nakazu Pañskiego
co do dziewic, lecz dajê radê jako ten,
który  wskutek doznanego od Pana
mi³osierdzia  godzien jest, aby mu
wierzono. Uwa¿am, i¿ przy obecnych
utrapieniach dobrze jest tak zostaæ,
dobrze to dla cz³owieka tak ¿yæ» (1Kor

7, 25-26). Zainspirowana tym wskazaniem, pragnê³a powiêciæ siê Bogu
ca³ym sercem przez lub dziewictwa.
Tote¿, gdy ze wzglêdu na historyczne
okolicznoci mia³a zostaæ ¿on¹ ksiêcia Boles³awa, przekona³a go do dziewiczego ¿ycia na chwa³ê Bo¿¹ i po
dwuletniej próbie ma³¿onkowie z³o¿yli
na rêce biskupa Prandoty lub dozgonnej czystoci.
Ten sposób ¿ycia, dzi mo¿e trudny do zrozumienia, a g³êboko zakorzeniony w tradycji pierwotnego Kocio³a, da³ wiêtej Kindze tê wewnêtrzn¹
wolnoæ, dziêki której z ca³ym oddaniem mog³a troszczyæ siê przede
wszystkim o sprawy Pana, prowadz¹c
g³êbokie ¿ycie religijne. Dzi na nowo
odczytujemy to wielkie wiadectwo.
wiêta Kinga uczy, ¿e zarówno ma³¿eñstwo, jak i dziewictwo prze¿ywane w jednoci z Chrystusem mo¿e staæ
siê drog¹ wiêtoci. Ona staje dzi na
stra¿y tych wartoci. Przypomina, ¿e
w ¿adnych okolicznociach wartoæ
ma³¿eñstwa, tego nierozerwalnego
zwi¹zku mi³oci dwojga osób, nie
mo¿e byæ podawana w w¹tpliwoæ.
Jakiekolwiek rodzi³yby siê trudnoci,
nie mo¿na rezygnowaæ z obrony tej
pierwotnej mi³oci, która zjednoczy³a
dwoje ludzi i której Bóg nieustannie
b³ogos³awi. Ma³¿eñstwo jest drog¹
wiêtoci, nawet wtedy, gdy staje siê
drog¹ krzy¿ow¹.q
(Stary S¹cz, 16 VI 1999)
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