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Lêk przed p³odnoci¹
W³odzimierz Fija³kowski

N

ie do pomylenia jest dzi podjêcie tematu wspó³¿ycia
seksualnego i prokreacji bez
odniesienia do antykoncepcji, czyli
ubezp³odnienia. Odnosi siê wra¿enie,
¿e wspó³czesny cz³owiek nie potrafi
¿yæ jako istota z natury p³odna. Aby
¯YÆ, musi siê UBEZP£ODNIÆ. Normalne, zgodne z wymogami ekologii,
realizowanie si³ cz³owieka bêd¹cego
istot¹ p³ciow¹ wydaje siê czym absurdalnym.
Genialny trick
W latach piêædziesi¹tych naszego
stulecia z ogromnym entuzjazmem
przyjêto wyniki masowego stosowania przez Amerykanów antykoncepcyjnego rodka hormonalnego, zwanego pigu³k¹ antykoncepcyjn¹. Nazwa
nie by³a cis³a. S³owo antykoncepcyjny znaczy tyle co przeciwpoczêciowy. Tymczasem pigu³ka od czasu jej
wynalezieniu poprzez wszystkie kolejne generacje posiada potrójne dzia³anie:
hamuje lub blokuje owulacjê zmienia
w³aciwoci luzu szyjkowego i wprowadza zmiany w b³onie luzowej macicy utrudniaj¹ce b¹d uniemo¿liwiaj¹ce
zagnie¿d¿enie siê zarodka ludzkiego w
stadium blastocysty. W niektórych odmianach pigu³ki dzia³anie przeciwzagnie¿d¿eniowe wysuwa siê na pierwszy
plan. Pigu³ka RU 486 wywo³uje aborcjê
do 6 tygodnia wewn¹trzmacicznego rozwoju poczêtego dziecka.
Wed³ug za³o¿eñ jej twórców pigu³ka mia³a uwolniæ kobietê od panicz-

nego lêku przed niepo¿¹dan¹ ci¹¿¹.
W gronie entuzjastów antykoncepcji
hormonalnej znalaz³ siê nawet prof.
Gerhard Doering, ongi pionier i propagator metody termicznej w naturalnej regulacji poczêæ. Pigu³kê nazwa³
Doering genialnym trickiem. Czy¿
nie jest strza³em w dziesi¹tkê zablokowanie owulacji, i to w dodatku za
pomoc¹ hormonów wytwarzanych w
naturalnych warunkach przez organizm kobiecy? Tym argumentem lubi³
sil pos³ugiwaæ wspó³twórca pigu³ki
(obok Pincusa), dr John Rock, który
chêtnie powo³ywa³ siê na swój katolicyzm w walce z opozycj¹. Niestety,
s³owo naturalny w odniesieniu do
hormonów stosowanych w pigu³ce ma
jedynie wartoæ demagogiczn¹. Na
czym polega skojarzone dzia³anie estrogenu i progesteronu? Na
wprowadzeniu fa³szywej informacji do
systemu sprzê¿eñ zwrotnych kobiecego uk³adu hormonalnego. W nastêpstwie dochodzi do wielu zak³óceñ w
normalnych funkcjach ustrojowych.
Jest to powa¿ny koszt efektu w postaci ubezp³odnienia - pozbawienia organizmu jego normalnej funkcji. Ju¿ w
latach szeædziesi¹tych zaczê³y siê
ukazywaæ w fachowej prasie lekarskiej
doniesienia o zagra¿aj¹cych zdrowiu
a nawet ¿yciu skutkach stosowania
pigu³ki. W latach siedemdziesi¹tych
ostrze¿enia wzrosty na sile, co poci¹gnê³o za sob¹ masowe odchodzenie od
tego sposobu ubezp³adniania siê. Wtedy to przyszed³ renesans unowocze-

nionej sprê¿ynki Graefenberga oraz
prezerwatywy i kr¹¿ka pochwowego.
Owe odwroty i nawroty utrzymuj¹ sil
do dzi. Przemys³ farmaceutyczny usi³uje zminimalizowaæ szkodliwe oddzia³ywanie swych wytworów, resztê
pozostawiaj¹c kosztownej propagandzie i reklamie, które agresywnie
zabiegaj¹ o nabywców, roztaczaj¹c klimat zaufania i komfortu. Kolejne generacje udoskonalonej pigu³ki maj¹ byæ
niemal ca³kowicie wolne od niepo¿¹danych dzia³añ. Jednoczenie jednak
pojawiaj¹ sil malkontenckie stwierdzenia, ¿e poprzednia generacja, zachwalana podobnie, nic by³a najlepsza.

Dokoñczenie na s. 4

UWAGA, UWAGA!

Liga Ma³¿eñstwo
Ma³¿eñstwu rozpoczyna
nowy cykl szkoleniowy dla
kandydatów na nauczycieli
metod naturalnego
planowania rodziny.
Zapraszamy ma³¿eñstwa,
które chcia³yby dzieliæ siê
z innymi swoja wiedz¹
i wiadectwem ¿ycia.
Proponujemy fachowe
szkolenie, a po jego
ukoñczeniu zapewniamy
komplet materia³ów do
prowadzenia kursów.
Zg³oszenia prosimy wysy³aæ
na adres podany na s. 19.
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Demograficzny alarm

T

egoroczne statystyki demograficzne nie wygl¹daj¹ obiecuj¹co: po raz pierwszy w powojennej historii Polski mamy ujemny
przyrost naturalny. W tym roku bêdzie
nas, wed³ug szacunków GUS, 38 mln
654 tys.  rok wczeniej Polaków by³o
o ok. 13 tys. wiêcej. W roku 1999 urodzi³o siê do po³owy grudnia ok. 382
tys. dzieci, zmar³o natomiast 383 tys.
osób. Jeszcze dziewiêæ lat temu przyrost naturalny (ró¿nica miêdzy liczb¹
osób nowo urodzonych i zmar³ych)
wynosi³ 145 tys., a w okresie wy¿u demograficznego w 1983 roku - 346 tys.
W tym roku przyrost naturalny wyniesie minus 1000. Ubytek kolejnych 12
tysiêcy naszych obywateli to skutek
migracji zagranicznych. Zaskoczy³o to
demografów. W 1996 roku GUS opracowa³ prognozê, wed³ug której 1999
rok mia³ byæ rokiem powolnego wychodzenia z demograficznego do³ka.
Zak³adano, ¿e urodzi siê wiêcej dzieci
ni¿ w poprzednich latach, poniewa¿
bêdzie wiêcej m³odych kobiet. Tymczasem w tym roku utrzyma³y siê
wszystkie negatywne tendencje demograficzne, które trapi¹ nas od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Urodzi³o
siê o 14 tys. mniej dzieci ni¿ w roku
poprzednim, mimo ¿e kobiet w wieku
najwy¿szej prokreacji, czyli w przedziale 20 - 29 lat jest o 16 tys. wiêcej.
Ma³¿eñstwa rozwi¹zane (g³ównie poprzez mieræ wspó³ma³¿onka) nadal
przewa¿aj¹ liczebnie nad nowo zawieranymi zwi¹zkami. redni wiek zawarcia ma³¿eñstwa wynosi 27 lat (przypuszczalnie bêdzie wynosi³ 29 lat), a
okres najwiêkszej p³odnoci u kobiet
przypada na lata 25 - 29, podczas gdy
jeszcze kilka lat wstecz najwiêcej dzie-
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ci rodzi³y kobiety w wieku 20 - 24 lata.
Wszystko to sprawia, ¿e kurczy siê
okres rozrodczoci kobiet, co powoduje, ¿e wiele rodzin poprzestaje na
jednym, a najwy¿ej na dwójce dzieci i
w naszym kraju coraz bardziej upowszechnia siê ten model rodziny ma³odzietnej. Je¿eli siê wemie ponadto
pod uwagê to, ¿e sporo rodzin nie
mo¿e mieæ dzieci (problemy z posiadaniem potomstwa ma co szósta para),
przy obecnym poziomie urodzin osi¹gamy zaledwie 68 proc. wskanika
prostej zastêpowalnoci pokoleñ.
Prognozy GUS na najbli¿sze 25 lat
te¿ nie napawaj¹ optymizmem. Statystycy szacuj¹, ¿e do po³owy przysz³ego stulecia liczba ludzi w Polsce nie
osi¹gnie 40 milionów. Przypuszcza siê,
¿e w ci¹gu najbli¿szych 5 lat przyrost
naturalny nadal bêdzie nieznacznie
ujemny i wyniesie ok. minus 14 tys.
Na lata 2006 - 2015 przewidziany jest
 o oko³o 370 tysiêcy - wzrost liczby
ludnoci Polski. W 2018 roku wkroczymy ponownie w ujemny przyrost
naturalny, tym razem na d³u¿ej i na
wiêksz¹ skalê. Obecnie w Polsce jest
dwukrotnie wiêcej osób poni¿ej 18 lat
ni¿ w wieku poprodukcyjnym. Pod
koniec æwieræwiecza ludzi starych bêdzie wiêcej ni¿ m³odych.
Dziennikarka Rzeczpospolitej,
Eliza Olczyk, tak komentuje te informacje: Zmieniamy siê. Nie chcemy
mieæ du¿o dzieci, a zdarza siê, ¿e nie
chcemy mieæ ich wcale. Coraz póniej
wstêpujemy w zwi¹zki ma³¿eñskie i
jeszcze póniej decydujemy siê na
pierwsze dziecko; czêsto bywa ono
jedyne. Coraz wiêcej dzieci rodzi siê
w zwi¹zkach pozama³¿eñskich. Pod
wzglêdem obyczajowym w szybkim
tempie upodabniamy siê do krajów
Europy Zachodniej i tak jak one niebawem staniemy przed problemami
trapi¹cymi starzej¹ce siê spo³eczeñstwa. Demografowie od po³owy lat 90.
staraj¹ siê odpowiedzieæ na pytanie,
dlaczego z roku na rok mamy coraz

mniej dzieci. Odpowied okaza³a siê
prosta - bo nie chcemy ich mieæ. Bo
rodziny czêsto musz¹ wybieraæ, czy
zdecydowaæ siê na jeszcze jedno
dziecko, czy utrzymaæ pracê, daj¹c¹
utrzymanie ju¿ istniej¹cej rodzinie. Bo
instytucje opieki nad dzieæmi, nawet
publiczne ¿³obki i przedszkola, sta³y
siê, ze wzglêdu na koszty, niedostêpne dla wielu rodzin, zw³aszcza tych
m³odych, na dorobku. Bo pracodawcy nie chc¹ zatrudniaæ m³odych kobiet,
które mog¹ mieæ dzieci, a je¿eli ju¿ to
robi¹, to wymuszaj¹ na nich testy ci¹¿owe i deklaracjê, ¿e w razie zajcia
w ci¹¿ê zwolni¹ siê z pracy na w³asn¹
probê.

Dokoñczenie na s. 18

Drodzy
Czytelnicy
Bardzo Was prosimy o pomoc
w dotarciu z Fundamentami
Rodziny do Waszego rodowiska.
Bêdziemy wdziêczni, jeli
zamawiaj¹c wiêcej egzemplarzy
kolejnych numerów,
spróbujecie zainteresowaæ nimi
Waszych bliskich, znajomych
czy ksiê¿y w parafii.
Ci z Pañstwa, którzy zechc¹ w ten
sposób pomóc nam w kolporta¿u
Fundamentów Rodziny,
otrzymuj¹ dodatkowo
jeden egzemplarz gratis,
za za pozosta³e p³ac¹
po 1 z³/egz. plus koszty przesy³ki
Prosimy o sk³adanie zamówieñ
na formularzu ze str. 19
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MA£¯EÑSTWO

Najlepszy
czas
Agata i Krzysztof Jankowiakowie

G

dy pytamy o to, kiedy ma mieæ
miejsce akt seksualny, odpowied brzmi: wtedy gdy pragn¹
tego sami ma³¿onkowie i pragn¹ dlatego, ¿e chc¹ wyraziæ ³¹cz¹c¹ ich mi³oæ.
Jednak nie jest to ca³a odpowied.
Bowiem oprócz pragnieñ ma³¿eñstwo,
aby móc prze¿yæ zbli¿enie seksualne,
musi mieæ na to czas. I znów  choæ wydaje siê, ¿e to stwierdzenie banalne, w³anie ono w dzisiejszej epoce jest jednym
z kluczy do udanego po¿ycia.
Dzisiaj ¿yjemy wszyscy w ogromnym tempie. Staramy siê za³atwiæ jak najwiêcej spraw w jak najkrótszym czasie.
Wiele ju¿ napisano i wiele by jeszcze
mo¿na mówiæ, jak negatywnie wp³ywa
to na ¿ycie ma³¿eñskie i rodzinne. Ma³¿eñskie ¿ycie seksualne nie stanowi tutaj ¿adnego wyj¹tku.
Bardzo czêsto jakoæ prze¿ycia seksualnego ustêpuje miejsca iloci. Po akcie odbytym w popiechu, miêdzy za³atwieniem jednej i drugiej sprawy
pozostaje bowiem poczucie niedosytu,
wra¿enie powierzchownoci prze¿ycia.
St¹d rodzi siê pragnienie jak najszybszego ponownego zbli¿enia, które niestety
prze¿ywane jest dok³adnie tak samo i
pozostawia po sobie takie same odczucia. Tymczasem ka¿dy akt ma³¿eñski ma
byæ wiêtem, chwil¹ wyj¹tkow¹. Prze¿ywany czêsto i w popiechu staje siê rzecz¹ zwyczajn¹, prost¹ czynnoci¹ relaksow¹, traci znaczenie czego
szczytowego i upragnionego.
Warto przytoczyæ wiadectwo ma³¿eñstwa, które postanowi³o sobie, ¿e bêdzie wspó³¿yæ tylko wówczas, gdy naprawdê ma na to czas: Od momentu,
kiedy stosujemy siê do tej zasady, dowiadczamy jakiej pe³ni, jakiego ukojenia, jakiej radoci cielesnej, której nie
doznawalimy dot¹d nigdy.
Niech jednak nikomu siê nie wydaje,
¿e mamy zamiar zachêcaæ ma³¿eñstwa,
by swoje zbli¿enia prze¿ywa³y rzadziej.
Fundamenty Rodziny  nr 5/1999

Skoro twierdzilimy wczeniej, i¿ czêstoæ wspó³¿ycia jest spraw¹ ca³kowicie
indywidualn¹ i równie naturalne jest
wspó³¿ycie raz w miesi¹cu, jak i kilka
razy dziennie (o ile tylko wynika z prawdziwych potrzeb ma³¿onków), to nie
mo¿emy teraz czyniæ w tym zakresie jakichkolwiek sugestii.
Zreszt¹ wiêkszoæ ma³¿eñstw tak naprawdê wcale nie wspó³¿yje zbyt czêsto.
Mo¿liwoæ prze¿ywania zbli¿enia wynika przede wszystkim z rytmu p³odnoci
i planów odnonie do rodzicielstwa.
Oprócz tego  w³anie przy naszym tempie ¿ycia  s¹ ró¿ne przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce wspó³¿ycie, jak wyjazdy, wielogodzinne przebywanie poza domem,
choroby itd. I choæ podkrela siê, ¿e wynikaj¹ce z metod naturalnych okresy
wstrzemiêliwoci wzmagaj¹ atrakcyjnoæ aktu seksualnego i odwie¿aj¹ wra¿enia erotyczne , to sam fakt rzadszego
wspó³¿ycia niewiele co mo¿e zmieniæ.
Nie chodzi o to, by wspó³¿yæ rzadziej
lecz by wspó³¿yæ w lepszym czasie. S¹
to dwie ró¿ne sprawy. Jeli ma³¿onkowie zaczn¹ biernie czekaæ a¿ bêd¹ mieli
dobry czas na intymne zbli¿enie, to z ca³¹
pewnoci¹ ten czas nigdy nie nadejdzie.
Zawsze bêd¹ inne wa¿ne rzeczy do zrobienia, a akt seksualny pozostanie na
ostatnim miejscu w dziennym rozk³adzie
zajêæ. To za, co jest robione na koñcu,
bywa robione niew³aciwie.
Chodzi wiêc o to, by ma³¿onkowie
wiadomie tworzyli swój dobry czas na
intymne spotkanie. Wszyscy zgadzaj¹ siê,
¿e sfera seksualna nale¿y do wa¿nych
dziedzin ¿ycia ma³¿eñskiego. Trzeba tylko wyci¹gn¹æ z tego praktyczne wnioski.
Na to, co dla nas wa¿ne, zawsze
mamy czas. Potrafimy ten czas zaplanowaæ, odpowiednio przygotowaæ, odsun¹æ
na bok inne obowi¹zki i przedsiêwziêcia. Dok³adnie tak samo ka¿de ma³¿eñstwo powinno wiêc traktowaæ swoje po¿ycie seksualne.

Wszyscy, którzy obserwuj¹ swoj¹
p³odnoæ, potrafi¹ z góry w przybli¿eniu
okreliæ, kiedy bêd¹ mogli wspó³¿yæ. Nie
powinno byæ wiêc niczym trudnym przygotowanie tego czasu. Mo¿na przecie¿
w jakiej mierze zaplanowaæ zajêcia domowe i inne obowi¹zki  tak, by nie byæ
wówczas zmêczonym, by nie by³o koniecznoci przesiadywania nad jakimi
pracami do póna w nocy. Mo¿na te¿
ca³kiem wiadomie od³o¿yæ na póniej
inne sprawy, wczeniej zakoñczyæ codzienne zajêcia.
To by³oby minimalne przygotowanie
czasu na zjednoczenie ma³¿eñskie. Minimalne, za to mo¿liwe zawsze i w ka¿dym ma³¿eñstwie. Jednak wiele par mo¿e
ten czas przygotowaæ jeszcze lepiej  na
przyk³ad gdzie wyjechaæ, zapewniæ sobie kilka dni wypoczynku, a mo¿e tylko
wybraæ siê razem do kina, oderwaæ siê
jako od codziennoci. Tu inwencja ma³¿onków mo¿e w³aciwie nie mieæ granic. Oczywicie, nie wszyscy mog¹ sobie pozwoliæ na jakie wiêksze
przedsiêwziêcia. Obowi¹zki zawodowe
i rodzinne ma³o komu pozwol¹ w ka¿dym miesi¹cu urz¹dziæ sobie wypad we
dwoje. Koniecznoæ opieki nad ma³ymi
dzieæmi mo¿e niekiedy uniemo¿liwiæ
nawet wspólne wyjcie do kina czy kawiarni. Jednak w sytuacji takiego du¿ego obci¹¿enia obowi¹zkami tym bardziej
warto przynajmniej raz na jaki czas stan¹æ na g³owie, aby stworzyæ sobie jakie
ekstra warunki. Wtedy te¿ szczególnie
wa¿ne jest, by zawsze co najmniej w minimalny sposób przygotowaæ czas
wspó³¿ycia.
Czy takie przygotowania nie zabijaj¹ spontanicznoci? Byæ mo¿e, co komu
jednak po spontanicznoci, jeli ¿ycie
seksualne mieliby prowadziæ ludzie
zmêczeni psychicznie i fizycznie, wykoñczeni codziennymi obowi¹zkami?
Je¿eli aktywni ¿yciowo ma³¿onkowie
pozostawi¹ swoje po¿ycie samej tylko
spontanicznoci, bardzo prêdko oka¿e
siê, ¿e do zbli¿eñ dochodzi nieczêsto, a
jeli ju¿ maj¹ miejsce, to najczêciej s¹
one prze¿yciami powierzchownymi,
szybkimi, nie daj¹cymi pe³nej satysfakcji. Naprawdê, warto zrezygnowaæ ze
spontanicznoci, by dowiadczyæ ca³ej
pe³ni prze¿yæ. (cdn.)q
(Wieczernik Domowy, XII 1999)
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ZDROWIE
W³odzimierz Fija³kowski

Lêk
przed
p³odnoci¹

Dokoñczenie ze s. 1
Zreszt¹ nawet wspó³czenie reklamowana pigu³ka o nazwie Femoden z
zachêcaj¹cym zaproszeniem: Co jest
dobre dla Basi jest dobre dla Asi i Kasi,
nie pozwala uwolniæ siê od rozterki.
Dysonans wprowadza nastêpuj¹ca informacja zawarta w ulotce obok fotografii Basi: Prawie po³owa kobiet rezygnuje w ci¹gu pierwszego roku z
antykoncepcji hormonalnej, g³ównie z
powodu problemów zwi¹zanych z kontrol¹ cyklu. Na 4 stronie ulotki odnotowano drobnym drukiem przeciwwskazania oraz dzia³ania uboczne,
ponadto ostrze¿enia i niebezpieczeñstwa interakcji z innymi lekami.
Ów zwrot: z innymi lekami sugeruje, ¿e pigu³ka jest lekiem. Sformu³owanie to nie mo¿e nie budziæ merytorycznych zastrze¿eñ. Nazwa lek
powinna chyba byæ zastrze¿ona dla
tych rodków farmakologicznych, które s³u¿¹ zwalczaniu jakiej choroby lub
profilaktyce przed jej wyst¹pieniem.
Pigu³kê w za³o¿eniu stosuje siê u osoby zdrowej w celu spowodowania zaburzeñ w jej organizmie. Nie jest to
oczywicie cel sam w sobie, ale konieczny warunek pozbawienia jej normalnej funkcji, jak¹ jest p³odnoæ.
Uszkodzenie funkcji uk³adu hormonalnego jest dzia³aniem podstawowym, za ubezp³odnienie - dzia³aniem
ubocznym. To, co w ulotce okrela siê
jako dzia³anie uboczne, w rzeczywistoci dotyczy powik³añ po zastosowaniu danego rodka. Niew¹tpliwie tych
powik³añ jest coraz mniej. Jak podano w pimie Lancet w 1995 roku nast¹pi³o zmniejszenie siê czêstoci zakrzepowego zapaleniu ¿y³ tak, i¿
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obecnie tylko (!) 6 razy czêciej wystêpuje u kobiet stosuj¹cych pigu³kê w
porównaniu z populacj¹ kobiet nie stosuj¹cych tego rodka. Nie s¹dzê, aby
ta pokrzepiaj¹ca informacja nios³a ze
sob¹ komfort psychiczny.
Badania statystyczne epidemiologów onkologicznych z Harvardu ( Br.
J. Cancer 12, 1990), wskazuj¹, i¿ skutki biologiczne propagowanej antykoncepcji hormonalnej maj¹ nie tylko dorany charakter. Wyniki tych badañ
wskazuj¹, ¿e zwiêkszone ryzyko
zachorowania na raka piersi w grupie
wieku 40-45 lat maj¹ kobiety, które
stosowa³y antykoncepcjê hormonaln¹
przez 3-4 lata przed 30 rokiem ¿ycia.
Podobne wnioski zawiera publikacja
wspó³pracowników wiatowej Organizacji Zdrowia (Br. J. Cancer 65,
1992), w której omówiono zwi¹zek
miêdzy czasokresem u¿ywania rodków hormonalnych a zapadaniem na
raka piersi. W ostatnich latach poszerza siê zakres badañ dotycz¹cych odleg³ych nastêpstw antykoncepcji hormonalnej. Z nowszych badañ (prof.
Warenik - Poznañ) wynika, ¿e antykoncepcja hormonalna nie tylko nie
zapobiega, ale stanowi czynnik ryzyka dla osteoporozy.

sów. Dobrego nastroju nie jest w stanie popsuæ napis informuj¹cy o tym,
¿e pan minister zdrowia wie o szkodliwoci i ostrzega.
Mam przed sob¹ ulotkê firmy Schering zalecaj¹c¹ preparat antykoncepcyjny Triquilar. Na kolejnych
stronach odpowiedniemu obrazkowi
towarzyszy napis:
 str. l: Dziêki temu, ¿e jest oryginalny, mo¿emy przechowywaæ go w temperaturze powy¿ej 25°C (na pla¿y),
 str. 2: Dziêki temu, ¿e jest oryginalny, mo¿emy przechowywaæ go w temperaturze poni¿ej 15°C (w igloo),
 str. 3: Dziêki temu, ¿e jest oryginalny, mo¿emy przechowywaæ go równie¿
w miejscach wilgotnych (podczas ulewy),
 str. 4: Dziêki temu, ¿e zawiera opakowanie kalendarzowe, sam wpada do
rêki (kó³ko z zaznaczonymi dniami tygodnia).
Uzbroiwszy siê jednak w silniejsze
okulary mo¿na u do³u ka¿dej strony
znaleæ kilka interesuj¹cych i wa¿nych
informacji, jak np.:
Wskazania do natychmiastowego
odstawienia preparatu: wyst¹pienie po
raz pierwszy bólów migrenowych lub
czêstsze bóle g³owy, nagle zaburzenia
zmys³ów (np. zaburzenia wzroku i s³uchu), pierwsze oznaki zapalenia zakrzepowego lub procesu zakrzepowo - zatorowego (np. bóle lub obrzêki koñczyn,
kluj¹ce bóle przy oddychaniu lub kaszel z nie wyjanionej przyczyny), bolesnoæ i uczucie ucisku w klatce piersiowej, planowane operacje,
unieruchomienie po wypadku. Wtedy
mo¿e zaistnieæ zwiêkszone ryzyko
zakrzepowe.Æ

Rozczulaj¹ca
dba³oæ
o wygodê
Kolorowe ulotki
pokanych rozmiarów,
wykonane z wysokogatunkowego tworzywa, przypominaj¹ plakaty zdobi¹ce miasta i
wsie, powiêcone apoteozie palenia papieroFundamenty Rodziny  nr 5/1999
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³anie mija kolejny miesi¹c,
od kiedy podjêlimy decyzjê o stosowaniu metody
objawowo  termicznej. Nasze nied³ugie dowiadczenia zd¹¿y³y ostatecznie
obaliæ wszelkie stereotypy i uprzedzenia, z jakimi mo¿na siê spotkaæ w odniesieniu do metod NPR. Po pierwsze,
metoda nie zawiod³a. Po drugie, opanowanie regu³ i stosowanie ich w praktyce nie stanowi³o dla nas ¿adnego
problemu. Trochê lekcji, uwa¿na lektura ksi¹¿ek i konsekwencja  to
wszystko, co musielimy zrobiæ, aby
stosowaæ tê metodê. Po trzecie, nie
zauwa¿amy, aby stosowanie metody

przez d³u¿szy czas (no, mo¿e jeszcze
nie mo¿na powiedzieæ, ¿e d³u¿szy, ale
ponad pó³ roku to te¿ nie byle co) by³o
k³opotliwe, albo ¿eby czynnoci z ni¹
zwi¹zane by³y mo¿liwe do wykonania
tylko przez szczególnie predestynowane do tego jednostki. Ponad pó³ roku
to doæ czasu, aby wypracowaæ sobie
w³asn¹ metodê. Chodzi mi o to, ¿e
ksi¹¿ki czy kursy daj¹ nam ogólny
przepis i regu³y stosowane w interpretacji, natomiast ka¿de ma³¿eñstwo, po
okresie nauki metody, wpisuje j¹ niejako w cykle ¿ony i dlatego mo¿e mieæ
swoj¹ w³asn¹ odmianê NPR. Oczywicie, regu³y interpretacji s¹ nienaruszalne, ale wiele innych rzeczy mo¿na wygodnie dostosowaæ do siebie. A
poniewa¿ NRP pozwala nam wzi¹æ
pe³n¹ odpowiedzialnoæ za to, co robimy, wiêc równie¿ pozwala nam decydowaæ, jak bêdziemy postêpowaæ w
ramach metody. To proste  jest odpowiedzialnoæ, wiêc s¹ te¿ prawa i to
dodaje wiele uroku tej metodzie. Ja powiêci³am trochê wiêcej czasu, ni¿ jest
to zalecane, aby dok³adnie nauczyæ siê
swoich objawów p³odnoci, zw³aszcza
w odniesieniu do 1. fazy. Z trzeciej korzystalimy od pocz¹tku bez ograni-

czeñ. Ka¿dego miesi¹ca, analizuj¹c
kartê wstecz, wyci¹ga³am wnioski co
do tego, kiedy powinnam przyj¹æ pocz¹tek fazy p³odnej. Oczywicie, teraz te¿ kontynuujê te analizy, ale
coraz odwa¿niej korzystamy z 1 fazy,
a d³u¿szy czas obserwacji da³ mi wiêcej pewnoci, zw³aszcza ¿e nigdy nie
zak³adam, ¿e nastêpny cykl bêdzie
podobny do poprzedniego. Czas w³o¿ony w porz¹dne opanowanie w³asnych objawów p³odnoci, nawet jeli
pocz¹tkowo mo¿e okazaæ siê zbyt d³ugi, zwraca siê stokrotnie w spokoju i
wiêkszej iloci czasu dla nas. Mierzenie temperatury te¿ nie jest takim
koszmarem, jak to siê na ogó³ przestawia. Zaczynamy mierzyæ ok. 10 dnia
cyklu i mierzymy do 4  5 temperatury wy¿szej, je¿eli pozosta³e objawy
wystêpuj¹ równolegle. W sumie nie
wiêcej ni¿ 12 pomiarów.
Zupe³nie odrêbna sprawa to moje
samopoczucie od czasu wdro¿enia
metody. Czujê siê wietnie, bo przesta³am traktowaæ mój organizm jak
wroga, którego muszê obezw³adniaæ
podstêpnymi metodami, ale który i tak
ci¹gle na mnie czyha, ale jak przyjaciela, który pracuje dla mnie. (Æs.6)

ÄInne powody odstawienia leku
(od siebie dodajê znak zapytania przy
s³owie lek): wyst¹pienie ó³taczki,
zapalenie w¹troby lub wi¹du ca³ego
cia³a, zwiêkszenie liczby napadów padaczkowych, ostry wzrost cinienia
têtniczego, ci¹¿a.
Tak, tak, to nie pomy³ka. Gdy lek
zawiedzie, mo¿e dojæ do poczêcia
dziecka. Wiec jednak nie 100% zabezpieczenia. Wypada te¿ wyjaniæ
przyczyni w³¹czenia do spisu zagro¿eñ planowanej operacji oraz unieruchomienia. Wyjanienie jest jedno-

znaczne: antykoncepcja hormonalna
uszkadza uk³ad odpornociowy
.
Per fekcjonizm
nie z tej ziemi
Wróæmy na chwil do przyci¹gaj¹cej reklamy pigu³ki Femoden. Na
pierwszej stronie ulotki najhardziej
godne uwagi wydaje mi siê jedno zdanie, zamieszczone tu¿ obok piknie zarysowanego czo³a uroczej Basi: Faktyczna skutecznoæ danej metody
(antykoncepcyjnej) jest zawsze ni¿sza
ze wzglêdu na udzia³ w niej cz³owie-

ka. Wzruszaj¹ce stwierdzenie. Gdyby
tak uda³o siê uwolniæ go ca³kowicie od
najmniejszego nawet wysi³ku? Najwy¿szym osi¹gniêciem by³by ten rodzaj
wolnoci, która umo¿liwia³aby cz³owiekowi niczym nieograniczone U¯YWANIE. Czego? Wszystkiego, a przede
wszystkim... drugiego cz³owieka.q

W numerze 2/99
zamiecilimy listy
ma³¿eñstwa, które
postanowi³o zrezygnowaæ
z antykoncepcji.
Teraz przedstawiamy dalszy
ci¹g tej korespondencji,
a naszych Czytelników
zachêcamy, by napisali
do nas o swoim wyborze
metod naturalnego
planowania rodziny

W
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(Fragment najnowszej ksi¹¿ki
W³odzimierza Fija³kowskiego:
Rodzicielstwo w zgodzie z natur¹,
Fundacja G³os dla ¯ycia,1999
(adres wydawnictwa na s. 15.
Dziêkujemy autorowi za zgodê
na przedruk)
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Dokoñczenie ze s. 5
Ta zmiana nastawienia nie jest taka
oczywista  wczeniej nie mia³am pojêcia, jak w rzeczywistoci traktujê
sam¹ siebie. Teraz mam na bie¿¹co
informacje, co siê we mnie dzieje i
mogê to wykorzystywaæ, ¿eby zajæ w
ci¹¿ê, albo ¿eby jej unikn¹æ. Mój organizm odwdziêcza mi siê lepszym
funkcjonowaniem, wiêc wspó³praca
uk³ada nam siê znakomicie.
Ciekawe jest, jak bardzo nasze czasy pozbawi³y nas ufnoci we w³asne
cia³a. Wydaje nam siê, ¿e organizmu
nie da siê okie³znaæ, ¿e nigdy nie wiadomo, co zrobi, ¿e cz³owiek nie jest
w stanie ani zapanowaæ nad sob¹ ani
nawet rozpoznaæ, co siê z nim dzieje.
A wystarczy tylko s³uchaæ. Sama jeszcze niedawno by³am przekonana, ¿e
kobieta nie jest w stanie w sposób miarodajny obserwowaæ objawów p³odnoci  tak to siê na ogó³ przedstawia:
metody naturalne by³yby idealne, ale
niestety, niemo¿liwa jest niezawodna
obserwacja, bo: (tu nastêpuje litania)
przesuniêcia cyklu, stres, dwukrotna
owulacja, nag³a owulacja, leki, stany
zapalne... Teraz, kiedy sama przekona³am siê, ¿e wystarczy uwa¿nie obserwowaæ i kiedy uwierzy³am, ¿e to
jest mo¿liwe, miejê siê sama z siebie, ¿e tak da³am siê omotaæ tego rodzaju opiniom. Pocieszam siê, ¿e nie
tylko ja, a przecie¿ wiêkszoæ kobiet
nadal tkwi w niewiadomoci.
Teraz co o moim ulubionym temacie, czyli tabletkach hormonalnych. Od
kiedy rozsta³am siê z nimi na dobre,
jestem nie tylko szczêliwsza, ale te¿
mogê bardziej obiektywnie przygl¹daæ
siê temu, co wyczyniaj¹ ich producenci, byle tylko pozyskaæ wiêcej klientek. Parê dni temu rozmawia³am z
moj¹ dalek¹ kuzynk¹ na ten temat.
Okazuje siê, ¿e ona i kilka kobiet z jej
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rodziny równie¿ maj¹
przykre dowiadczenia
z ich stosowaniem.
Tutaj oczywicie mo¿na powiedzieæ, ¿e z
pewnoci¹ mia³ymy le dobran¹ pigu³kê. Dobre sobie. Ja wypróbowa³am dwa rodzaje, ka¿da z tamtych
kobiet podobno te¿. Czy¿by by³o tylu
niedouczonych ginekologów? A mo¿e
pigu³ka nie jest tak bezpiecznym rodkiem, na jaki siê j¹ kreuje. Kolejna
sprawa to ci¹¿a w trakcie stosowania
pigu³ki. Moja kuzynka twierdzi, ¿e zna
dwie kobiety, które zasz³y w ci¹¿ê,
bior¹c pigu³kê. Ka¿da z nich upiera siê,
¿e nie pominê³a ¿adnej tabletki. W takim razie absolutn¹ skutecznoæ
tych lekarstw te¿ mo¿na w³o¿yæ miêdzy bajki. Nawet jeli te kobiety pope³ni³y b³¹d w stosowaniu, to przecie¿
pigu³ki s¹ reklamowane jako rodek
niezawodny i prosty w stosowaniu.
Widocznie nie tak prosty, skoro s¹
przypadki, ¿e kobieta nie umie nawet

Rys. Beata Piskór

Koniec
z antykoncepcj¹!

powiedzieæ, kiedy zrobi³a b³¹d. U nas
pigu³ki nie s¹ tak popularne, jak np. w
Stanach. Dlatego prawdopodobnie rzadziej s³yszymy o przypadkach poczêcia w czasie ich stosowania. Ale czytaj¹c ró¿ne obcojêzyczne grupy
dyskusyjne na temat antykoncepcji
stale widzê listy od kobiet, które s¹ w
ci¹¿y, mimo stosowania tabletek. To
samo dotyczy innych rodków, np.
spirali, a nawet podwi¹zania jajowodów (brrr). Wniosek z tego prosty: niezale¿nie od tego, jak ciê¿kie armaty
wytoczymy przeciwko w³asnym organizmom, one i tak zrobi¹ wszystko,
¿eby funkcjonowaæ normalnie. A mo¿na tak ³atwo ¿yæ w harmonii ze sob¹, z
natur¹ i nie okaleczaj¹c siê, wiadomie
planowaæ rozmiary w³asnej rodziny.q
Aleksandra

INTERNET

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

N

a stronach internetowych Ligi
Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu wci¹¿
co siê dzieje. Cieszymy siê z du¿ego
zainteresowania internautów - o czym
wiadczy zarówno iloæ odwiedzaj¹cych (w³anie uruchomilismy statystykê odwiedzin) jak i liczba zamówieñ
materia³ów oraz nadchodz¹ce listy i
proby o poradê. Ukoñczylimy ju¿
reorganizacjê serwisu, a niedawno
uzupe³nilimy brakuj¹ce audycje radiowego kursu naturalnego planowania rodziny, który w po³¹czeniu z tek-

stami lekcji kursu domowego okazuje
siê pomocny wielu ma³¿eñstwom 
tak¿e z zagranicy. Dodalimy te¿ wyszukiwarkê u³atwiaj¹c¹ odnalezienie
konkretnych treci, poniewa¿ tekstów
jest coraz wiêcej. Ca³y czas wzbogacamy internetow¹ czytelniê.
Na pocz¹tku grudnia prezentowalimy nasze dowiadczenia w wykorzystaniu Internetu dla promocji NPR
na odbywaj¹cej sie w Warszawie konferencji P³odnoæ - Odpowiedzialne
Rodzicielstwo - Zdrowie Rodziny.q
Fundamenty Rodziny  nr 5/1999
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rze¿ywalimy ostatnio doæ
trudny okres w naszym ma³¿eñstwie. Dlatego zdecydowalimy siê przyjechaæ do Lasek. Ten
weekend by³ dla nas doæ trudny, ale
bardzo owocny. Uda³o nam siê rozwi¹zaæ parê problemów, które do tej pory
wydawa³y nam siê nierozwi¹zywalne.
Po prostu nauczylimy siê ze sob¹ rozmawiaæ...  powiedzia³o nam ma³¿eñstwo z piêtnastoletnim sta¿em dwa
miesi¹ce po uczestniczeniu w weekendzie rekolekcyjnym Spotkania
Ma³¿eñskie. A m³odzi ludzie, niespe³na dwa lata po lubie, powiedzieli: Jeszcze przed lubem zastanawialimy siê co robiæ, ¿eby ma³¿eñstwo z
kilkunastoletnim czy nawet kilkudziesiêcioletnim sta¿em zachowa³o wie¿oæ wzajemnych uczuæ i autentyczn¹
postawê mi³oci. Tu, zobaczylimy
starsze ma³¿eñstwa, które tê wie¿oæ
maj¹ nadal, a ich wypowiedzi nape³ni³y nas optymizmem i nadziej¹, ¿e
jednoæ i trwa³oæ ma³¿eñstwa jest
naprawdê mo¿liwa. Pierwsza z przytoczonych wypowiedzi wiadczy, ¿e
owoce tych rekolekcji mog¹ byæ trwa³e. Druga, ¿e warto pielêgnowaæ w³asne ma³¿eñstwo ju¿ na pocz¹tku drogi, by mi³oæ mog³a rozwijaæ siê
pomimo ró¿nych trudnoci zewnêtrznych i wewnêtrznych, na jakie ka¿de
ma³¿eñstwo napotyka.
Spotkania Ma³¿eñskie to rekolekcje, których celem jest odnowienie,
pog³êbienie, a w wielu przypadkach
odbudowanie wiêzi ma³¿eñskiej.
Punktem oparcia jest treæ sakramentu ma³¿eñstwa. Rekolekcje te rozpoczynaj¹ siê w pi¹tki o godz. 17,30, a
koñcz¹ w niedziele ok. godz. 15,00.
Odbywaj¹ siê w domach rekolekcyjnych na terenie ca³ego kraju. ProwaFundamenty Rodziny  nr 5/1999

NAUCZYLIMY SIÊ
ROZMAWIAÆ...
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA MA£¯EÑSKIE
dz¹ odpowiednio do tego przygotowane ma³¿eñstwa i kap³an. Rekolekcje te
okaza³y siê owocne tak¿e dla wielu
ma³¿eñstw prze¿ywaj¹cych powa¿ne
trudnoci z wzajemna wiêzi¹, co jest
jednak uwarunkowane dalsz¹ wspóln¹ prac¹ mê¿a i ¿ony nad treci¹ prze¿ytych rekolekcji.
Terminy
najbli¿szych spotkañ
 Bielsko-Bia³a, 26-28.05 - Krystyna
i Krzysztof Jonkiszowie, tel. (033)818-65-33
 Gdynia, 24-26.03  Maria i Janusz
D³ugoñscy, tel. (0-58)629-41-14
 Jaworzno, 31.03-02.04  Ma³gorzata
i Andrzej Kêdziorscy, tel. (0-32)61552-91
 Jelenia Góra, 07-09.04 - Teresa i
Adam Smoliñscy, tel. (0-75)754-15-16
 Kalisz, 09-11.06  Zenia i Piotr Szymañscy, tel. (0-62)764-50-97
 Kielce, 03-05.03  Izabela i Zbigniew Z³onkiewiczowie, tel. (041)368-87-90
 Kraków, 24-26.03 i 02-04.06  Jolanta i Tomasz Basistowie, tel. (012)412-09-08
 £ód, 17-19.03  Maria i Marek Stradelowie, tel. (0-42)645-04-54
 Opole, 10-12.03  Teresa i Tomasz
Jurosowie, tel.(0-77)465-13-69
 Poznañ, 26-28.05  Violetta i Marek Barszczewscy, tel. (0-61)87-60469
 Przemyl, 10-12.03  Jadwiga i Wies³aw Solarzowie, tel.(0-16)670-12-22
 Szczecin, 28-30.04  Jolanta i Andrzej Litwiñscy, tel.(0-91)439-38-19
 Tarnobrzeg, 10-12.03  Irena i Jan
Pieñczakowie, tel. (0-15)822-62-09
 Toruñ, 07-09.04  Miros³awa i Jacek Piszczkowie, tel. (0-58)652-92-29

 Warszawa, 10-12.03, 31.03-02.04 i
02-04.06  Bo¿ena i Piotr Stañczyk,
tel. (0-22)643-96-70
 Wroc³aw, 09-11.06 - Kaja i Zbigniew
Kordylewscy, tel. (0-71)347-75-77
 Zielona Góra, 31.03-02.04  Mariola i Piotr Narowscy, (0-68)326-88-01
 Informacje o Spotkaniach Ma³¿eñskich w Bia³ymstoku, tel. (0-85)65108-86
A ponadto rekolekcje dla ma³¿eñstw cywilnych w powtórnych
zwi¹zkach po rozwodzie: w Opolu 1719.03, zg³oszenia: Teresa i Tomasz
Jurosowie, tel. (0-77) 465-13-69 oraz
w Warszawie 24-26.03, zg³oszenia:
Irmina i Krzysztof Antoszkiewiczowie, tel. (0-22) 815-30-97
W sytuacjach szczególnych mo¿na zwracaæ siê do krajowych moderatorów: Ireny i Jerzego Grzybowskich,
skr. poczt. 34, 02-792 Warszawa 78,
tel. (0-22)649-66-14e-mail:spotkmal@qdnet.pl.q
Jerzy Grzybowski
Wydawnictwo
Albatros Dwa
przedstawiadzie³o
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
Zamówienia i informacje:

Miesiêcznik Ziemia Bocheñska,
32700 Bochnia, Proszówki 361,
tel ((014) 611 00 91
Dziêkujemy redakcji
Ziemi Bocheñskiej za pomoc
w przygotowaniu do druku
Fundamentów Rodziny
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MILLENIUM
Ks. dr Janusz Kaleta

Tajemnice
kalendarza

Na prze³omie tysi¹cleci
dobrze jest przypomnieæ
niektóre fakty zwi¹zane
z obecnie u¿ywanym
w naszym krêgu kulturowym
sposobem odmierzania
czasu. Wa¿ne to aby unikn¹æ
pokusy magicznego
traktowania liczb, kreowania
sensacji, maj¹cych
przyprawiæ o dreszczyk
emocji. Z chrzecijañskiego
punktu widzenia warto
zobaczyæ Jezusa Chrystusa
jako Pana czasu i historii,
przez którego wszystko siê
sta³o. (Por. J, 1,3).
Kalendarz juliañski
Podobnie jak wiele instytucji publicznych, tak¿e nasz kalendarz zawdziêczamy staro¿ytnym. Trudno powiedzieæ od kiedy wiadomo, ¿e rok
s³oneczny trwa nieco wiêcej ni¿ 365
dni. W Rzymie, licz¹c lata od za³o¿enia miasta  ab urbe condita (a.u.c.),
bardzo d³ugo przyjmowano d³ugoæ
trwania roku w³anie na 365 dni. W
rzeczywistoci czas pe³nego obiegu
ziemi dooko³a s³oñca (rok s³oneczny),
wynosi jak wynika z obliczeñ astronomów, oko³o 365 dni, 5 godzin i 48
minut i 46 sekund  czyli prawie szeæ
godzin wiêcej. Fakt, i¿ d³ugo nie wiedziano o tych szeciu godzinach i nie
uwzglêdniano ich istnienia w mierzeniu kolejnych lat, stosunkowo szybko
doprowadzi³ do ba³aganu w kalendarzu: poszczególne miesi¹ce zaczyna³y zmieniaæ swoje normalne odniesienie wobec takich zjawisk jak np.
zmieniaj¹ce siê pory roku. Poniewa¿
co cztery lata brakowa³o jednego dnia,
styczeñ przesuwa³ siê coraz bardziej
w kierunku jesieni, w kwietniu natomiast trwa³a jeszcze na dobre zima...
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W roku 48 p.Ch. Juliusz Cezar po
konsultacji z aleksandryjskim astronomem Sosingenesem postanowi³ dokonaæ reformy kalendarza. Aby go naprawiæ, ustalono, ¿e rok 46 p.Ch.,
czyli r. 709 a.u.c. bêdzie trwa³ a¿ 445
dni. Postanowiono tak¿e, ¿e ka¿dy
normalny rok trwa 365 dni a co cztery
lata nale¿y dodaæ jeden dzieñ. Podzia³
roku na dwanacie miesiêcy i 365 dni
z jednym dodatkowym dniem co cztery lata jest identyczny z kalendarzem
aleksandryjskiego astronoma Aristrachusa (Aristracha) opracowanego oko³o 239 r. p.Ch. Prawdopodobnie jednak ju¿ babiloñczycy mierzyli czas w
podobny sposób.
Reforma Juliusza mimo pewnych
trudnoci (przez pewien czas na pocz¹tku dodawano dni przestêpne nie
co cztery, lecz co trzy lata) przyjê³a
siê za jego nastêpcy Cezara Augusta.
Na czeæ tych dwu cesarzy miesi¹ce
lipiec i sierpieñ w jêzyku ³aciñskim, a
w nastêpstwie tego w wielu jêzykach
europejskich, z angielskim, niemieckim i w³oskim na czele, nosz¹ ich
imiona. Wtedy te¿ postanowiono, ¿e
zarówno lipiec (Julius) jak i sierpieñ
(Augustus) maja mieæ po 31 dni, aby
nie pokrzywdziæ cezara Augusta tym,
¿e jego miesi¹c mia³by mieæ trwaæ
30 dni. W konsekwencji obciêto do 28
a w latach przestêpnych do 29 liczbê
dni lutego.
Gregoriañska reforma
kalendarza
Wprowadzaj¹c reformê kalendarza
w roku 46 p.Ch. nie wiedziano, ¿e do
365 dni i szeciu godzin roku s³onecznego brakuje oko³o 11 minut i 14 sekund. Z biegiem setek lat ta ró¿nica
ros³a do ca³ych dni. Problem mierzenia czasu by³ bardzo wa¿ny dla chrzecijañstwa, które u swoich pocz¹tków
stanê³o przed zadaniem uzgodnienia

¿ydowskiego kalendarza ksiê¿ycowego z kalendarzem s³onecznym obowi¹zuj¹cym w cesarstwie rzymskim.
Szczególnie wa¿ne by³o to przy ustaleniu daty obchodzenia wi¹t wielkanocnych. ¯ydowska pascha jest obchodzona przez ¿ydów 21, lub 22 miesi¹ca
Nisan. Na soborze w Nicei (325 r.)
poczyniono odpowiednie ustalenia i
wszystko funkcjonowa³o bardzo d³ugo prawid³owo. Z biegiem lat jednak
owe jedenacie minut z sekundami
urasta³o do godzin i dni. W trzynastym
wieku ró¿nica ta wynosi³a ju¿ siedem,
w wieku XVI dziesiêæ dni. Wiosenne
zrównanie dnia z noc¹, wa¿ne dla ustalenia daty wi¹t wielkanocnych przypada³o coraz póniej.
Koniecznoæ reformy kalendarza
by³a rozwa¿ana na kolejnych soborach w Konstancji, Bazylei, Lateranie i wreszcie na ostatniej sesji soboru trydenckiego w 1563 r. Konsultacje
na temat jak dokonaæ odpowiednich
zmian poczyni³ ju¿ papie¿ Pawe³ III.
Powszechnie uwa¿a siê, ¿e du¿¹ role
w przygotowaniu tej reformy odegrali
jezuita Krzysztof Clavius (1537
1612) oraz astronom i lekarz Luigi
Lilio (+1576). Dzie³a reformy dokona³ jednak dopiero papie¿ Grzegorz
XIII w 1582 r.
Rozwa¿ane by³y m.in. dwa pytania: co zrobiæ z b³êdem dziesiêciu dni
ró¿nicy obowi¹zuj¹cego kalendarza i
cyklu s³onecznego oraz w jaki sposób mo¿na zapobiec na przesz³oæ powstawaniu podobnych b³êdów? Na te
pytania odpowiedzia³ papie¿ w encyklice Inter gravissimas og³oszonej
24 lutego 1582 r. Pierwsza kwestiê
rozwi¹zano postanawiaj¹c, ¿e po
czwartku 4 padziernika 1582 r. nastêpuje pi¹tek, ale ju¿ 15 padziernika rzeczonego roku. Rozwi¹zanie
drugiego problemu polega na pominiêciu niektórych lat przestêpnych.
Obliczono, ¿e rezygnuj¹c z dodawania dnia przestêpnego w latach, których cyfra podzielna jest przez 4 oraz
przez 100 a nie jest podzielna przez
400 zachowana bêdzie stabilnoæ kalendarza. Innymi s³owami: rok przestêpny przypada w wypadku lat setnych tylko co 400 lat: Przestêpnym
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by³ rok 1600, w nastêpnych lata setnych: 1700, 1800, 1900 opuszczano
dzieñ przestêpny. W roku 2000 (podzielny przez 400) znowu bêdziemy
mieli 29 lutego.
Papie¿ Grzegorz XIII w swojej
bulli poda³ tak¿e zasady okrelania
daty paschy (wi¹t wielkanocnych),
oraz przyj¹³, ¿e pocz¹tkiem roku cywilnego (zmiany daty) jest pierwszy
stycznia.
Przyjêcie reformy
kalendarza gregoriañskiego
Równoczenie z promulgacj¹ encykliki Inter gravissimas reformê
kalendarza przeprowadzono w krajach katolickich: Italii, Hiszpanii, Portugalii i w Polsce. Nieco póniej zrobiono to we Francji i Luksemburgu.
W nastêpnym roku w katolickich regionach Niemiec, Belgii, Holandii i
Szwajcarii. W 1587 r. na Wêgrzech.
W latach 16991701 w pozosta³ych
regionach Niemiec, Danii, Holandii i
Szwajcarii. Wielka Brytania zreformowa³a swój kalendarz dopiero w
1752 r., Szwecja w 1753 r., Japonia
w 1873, Egipt w 1785 r. Turcja w
1927 r. Jednym z wyników rewolucji
bolszewickiej by³o wprowadzenie
gregoriañskiej reformy kalendarza.
Zadekretowano, ¿e po 31 stycznia
1918 r. nastêpuje 14 lutego tego¿
roku. Niestety w kociele prawos³awnym obowi¹zuje nadal kalendarz juliañski, co sprawia, ¿e te same wiêta
obchodzone s¹ o dwa tygodnie póniej, aczkolwiek Kocio³y Wschodnie
na swój u¿ytek wprowadzi³y swoje
zasady opuszczenia i uwzglêdniania
dni przestêpnych: ma to byæ czynione w tych latach setnych, które podzielone przez dziewiêæ pozostawiaj¹ liczbê dwa, lub 4. Jak wynika z
obliczeñ rok dwutysiêczny bêdzie
tak¿e dla nich przestêpny (2000 : 9 =
222, 2(2)), nastêpnie 366 dni bêdzie
w 2200 i 2900 roku (wg kalendarza
gregoriañskiego 2400 i 2800 r.). W
praktyce prawos³awny Koció³ w Rosji pos³uguje siê nadal kalendarzem
juliañskim, tzn. Bo¿e Narodzenie obchodz¹ 25 grudnia, lecz dwa tygodnie
od nas póniej.
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Kiedy pocz¹tek roku?
W zale¿noci od potrzeby mówimy o roku administracyjnym (cywilnym), o roku rozrachunkowym, kiedy nale¿y zakoñczyæ bilansowanie
zysków i strat. Poszczególne Kocio³y i religie wiêtuj¹ pocz¹tek roku w
charakterystycznym dla siebie czasie:
katolicy rozpoczynaj¹ rok kocielny
w pierwsz¹ niedzielê adwentu, prawos³awni pierwszego padziernika
wg kalendarza juliañskiego, ¿ydzi obchodz¹ Rosh Hashana na prze³omie
wrzenia i padziernika, dla wyznawców islamu pocz¹tkiem ich ery jest
dzieñ Hidiry  ucieczki Mahometa z
Mekki do Medyny  16 lipca 622 r.
Pierwszy stycznia jest wiêtowany w Kociele katolickim jako uroczystoæ Bo¿ej Rodzicielki. Fakt, i¿
to w³anie ten dzieñ jest pierwszym
dniem nowego roku ma jednak niechrzecijañsk¹ tradycjê. Dzieñ ten sta³
siê w pañstwie rzymskim pocz¹tkiem
nowego roku cywilnego, dniem zmiany daty, od roku 153 p.Ch. Od tego
w³anie roku konsulowie rozpoczêli
przejmowaæ swój urz¹d pierwszego
stycznia. Ta data zosta³a te¿ przyjêta
przez kalendarze juliañski i gregoriañski, mimo ró¿nych kontrowersji,
jako pierwszy dzieñ roku cywilnego.
Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii i koloniach brytyjskich d³ugo utrzymywa³
siê zwyczaj, ¿e nowy rok rozpoczyna³ siê 25 marca, w wiêto Niepokalanego Poczêcia.
2000 lat od urodzenia
Chrystusa?
Z punktu widzenia matematyki
sprawa jest prosta: ostatni rok stulecia nale¿y jeszcze do koñcz¹cej siê
setki. Nowy wiek i nowe tysi¹clecie,
rozpoczyna siê, id¹c tym tokiem mylenia w roku 2001 a cilej mówi¹c
pierwszego stycznia 2001 r. Trzeba
jednak zwróciæ uwagê na fakt, i¿ rok
urodzenia naszego Zbawiciela nie jest
bynajmniej pewna dat¹. Obliczy³ ja
dopiero w 525 r. rzymski mnich Dionizy Exiguus analizuj¹c terminy obchodzenia paschy. Dzisiaj historycy
s¹ przekonani, ¿e Jezus urodzi³ siê
kilka lat przed dat¹ obliczon¹ przez
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Dionizego. Wydaje siê bowiem, bior¹c pod uwagê dosyæ dok³adne osadzenie biblijnych realiów przez w.
£ukasza, ¿e Jezus nie móg³ siê urodziæ przed rokiem 6 p.n.e., kiedy to
cesarz August zarz¹dzi³ spis ludnoci a rokiem 4 n.e., kiedy umar³ Herod. Obchodzimy wiêc jubileusz dwutysi¹clecia od narodzenia Chrystusa
w zasadzie ju¿ po up³yniêciu tych
dwu tysiêcy lat.
Co przyniesie nam jubileuszowy,
dwutysiêczny rok? Jako chrzecijanie
oczekujemy szczególnej obfitoci Bo¿ego b³ogos³awieñstwa w ci¹gu jego
trwania. Patrzymy w nadchodz¹ce dni
z nadziej¹, ¿e Chrystus zostanie przez
wielu rozpoznany jak Pan czasu i historii. Ufamy, ¿e ka¿dy z nas mo¿e
znaleæ swoje miejsce w tym wiecie
tak wspaniale zaprojektowanym
przez Boga.
Zadumajmy siê nad t¹ precyzj¹ i
wspania³oci¹: od setek tysiêcy lat
ziemia obiegaj¹c dooko³a s³oñce,
przemierzaj¹c miliardy kilometrów,
trafia z dok³adnoci¹ do u³amków sekund na przewidziane miejsce, by
mog³o na niej rozwijaæ siê ¿ycie, by
mog³o siê nam wydawaæ, ¿e to my
jestemy w³adcami naszego czasu.q

Ks. dr Janusz Kaleta jest Administratorem Apostolskim dla Zachodniego Kazachstanu.
W Fundamentach Rodziny publikowa³ artyku³y dotycz¹ce bioetyki.
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W

PUSTE RAMIONA,

czesnym rankiem 4 grudnia
1992 roku rozpocz¹³ siê
poród mojego czwartego
dziecka. By³am w domu, otoczona
przez najbli¿szych; z radoci¹ oczekiwalimy na moment powitania nowego cz³onka rodziny. Poród nie trwa³
d³ugo i wkrótce urodzi³ siê Michael. I
wtedy nasz wiat zatrz¹s³ siê w posadach: Michael urodzi³ siê z trisomi¹.
¯y³ 32 godziny, wiêkszoæ z nich spêdzi³ w moich ramionach na oddziale
intensywnej opieki neonatologicznej.
Gdy umar³, wrócilimy do domu z
pustymi, pêkniêtymi sercami, odrêtwiali z bólu i smutku. Nasze ¿ycie
leg³o w gruzach. Od tego czasu zdo³alimy je odbudowaæ, ale blizny pozosta³y ju¿ na zawsze.
Wiêkszoæ z nas prêdzej czy póniej stanie przed faktem utraty kogo
bliskiego. Zwi¹zane s¹ z tym wydarzeniem bardzo silne i bardzo bolesne
emocje, którym trudno stawiæ czo³a.
Nie wiadomo, co zrobiæ, jak sobie z
tym poradziæ. Chcia³abym podzieliæ
siê niektórymi pomys³ami z mojego
w³asnego dowiadczenia i z rozmów
z innymi osobami, które utraci³y dziecko.
Smutek, jak inne ¿yciowe dowiadczenia, wyra¿a siê u ró¿nych osób w
ró¿ny sposób i nie mo¿na mówiæ o regu³ach, ustalonych procesach, które
mog¹ pomóc uchroniæ siê przed niesionymi przezeñ spustoszeniami. Jest
to d³ugi, nieprzewidywalny proces.
Kobiety prze¿ywaj¹ce tê tragediê czêsto otrzymuj¹ sprzeczne rady od przyjació³ i rodziny. Tak jak nie ma jednego ustalonego wzorca bycia matk¹, tak
te¿ nie ma jednej w³aciwej drogi prze¿ywania smutku, niezale¿nie od tego,
czy mieræ dziecka by³a niespodziewana, w wyniku wypadku, poronienia,
zespo³u nag³ej mierci, urodzenia martwego dziecka, sytuacji takich jak u
Michaela, czy te¿ gdy mieræ nast¹pi³a po d³ugiej, przewlek³ej chorobie.
Wiek umieraj¹cego dziecka nie jest
w³aciw¹ miar¹ ¿alu i bólu rodziny.
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Gdy umiera noworodek, strata nie jest
ani mniejsza, ani wiêksza ni¿ w przypadku mierci starszego dziecka, a
poronienie czêsto jest przyczyn¹
ogromnej boleci matki i reszty rodziny. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, ¿e nie ka¿da ci¹¿a mnoga koñczy
siê szczêliwym urodzeniem kilkorga
dzieci. Rodzice, którzy utracili jedno
z blini¹t lub trojaczków, prze¿ywaj¹
taki sam ból jak rodzice trac¹cy dzieci
w innych okolicznociach. Przygotowywanie siê do wychowywania dwójki dzieci, a bycie matk¹ tylko jednego,
to najtrudniejsza sprawa z jak¹ siê kiedykolwiek mierzy³am. - mówi Laura
Jerbi, wspó³za³o¿ycielka Chicago
Connection for Loss in Multiple Birth.
Tak bardzo stara³am siê dobrze karmiæ, bola³o mnie naciêcie, by³am zmêczona, zdenerwowana... P³aka³am o
byle g³upstwo, przede wszystkim dlatego, ¿e przygniata³o mnie to ciê¿kie
dowiadczenie, nie mówi¹c ju¿ o zmianach poporodowych! Gdy pierwszy raz
przystawi³am Katie do piersi, mia³am
przed oczami tylko widziane w ksi¹¿kach zdjêcia dwójki dzieci przystawionych do dwóch piersi. Takie rodziny
musz¹ radziæ sobie nie tylko ze mierci¹ jednego dziecka, ale tak¿e ze
wszystkimi stresami, które wi¹¿¹ siê
z przybyciem do rodziny noworodka
(albo dwóch). Na dodatek dziecko lub
dzieci pozostaj¹ce przy ¿yciu mog¹
spêdziæ jaki czas po narodzeniu w
szpitalu, co niesie kolejn¹ porcjê zamieszania i smutku.
Prze¿ywanie smutku i bólu
jest spraw¹ indywidualn¹
W sytuacji straty dziecka wszystko,
co pomaga rodzicom prze¿yæ to dowiadczenie, jest dla nich dobre. Tak
jak zawierzamy wewnêtrznej intuicji
rodziców, by wybierali co jest w³aciwe dla ich rodziny w innych sytuacjach,
tak te¿ nale¿y zaufaæ, ¿e lepiej ni¿ inni
bêd¹ wiedzieli, jaki jest najlepszy sposób przeprowadzenia swojej rodziny
przez dowiadczenie smutku i straty.

Proszê, nie ignorujcie bolej¹cych
rodziców ani ich tragedii. Gdy ludzie
staj¹ przed pogr¹¿onymi w smutku
rodzicami i widz¹ ich cierpienie, staj¹
twarz¹ w twarz z w³asnymi uczuciami
dotycz¹cymi mierci. Mo¿e to byæ
bardzo niepokoj¹ce i trudne dowiadczenie. Uznanie w³asnych uczuæ i wyra¿enie w³asnego smutku jest o wiele
bardziej pocieszaj¹ce ni¿ bycie silnym w oczach rodziny. Je¿eli jeste
zak³opotany, albo nie wiesz co powiedzieæ, ucisk, objêcie, wspó³czuj¹ce
dotkniêcie ramienia powiedz¹ wiele.
Choæ wyra¿anie wspó³czucia jest
zawsze mile widziane, prawdopodobnie o wiele bardziej ni¿ siê to osobie
wspó³czuj¹cej wydaje, nale¿y uwa¿aæ
na to, co siê mówi. Nie ma nic z³ego
w prostym, serdecznym: Przykro mi,
tak bardzo ci wspó³czujê. Jednak po
mierci Michaela od osób, o których
wiem, ¿e by³y naprawdê przejête i z
najlepsz¹ wol¹ chcia³y ul¿yæ mi w
smutku, us³ysza³am zdania, które naprawdê zabola³y. Nie mówcie matce,
¿e wiecie, jak siê czuje, nawet jeli
prze¿ylicie podobn¹ tragediê. To nigdy nie jest tak samo. Unikajcie komentarzy w stylu: jeste m³oda, mo¿esz mieæ
jeszcze dzieci (nie chcia³am innego
dziecka, chcia³am Michaela!) albo:
Masz szczêcie, jeszcze masz troje
wspania³ych dzieci (mo¿ecie sobie wyobraziæ, jaka czu³am siê szczêliwa!)
czy Teraz masz ma³ego anio³ka w niebie (nie chcia³am mieæ go w niebie,
chcia³am, by by³ w moich ramionach!).
Takie uwagi atakuj¹ zrozpaczone serce
i mog¹ sprawiæ, ¿e matka zw¹tpi w
s³usznoæ swoich w³asnych uczuæ.
Jak pomóc
Najlepsze, co mo¿esz ofiarowaæ
zrozpaczonej matce, to si¹æ przy niej
i s³uchaæ, jeli chce mówiæ, tak d³ugo
jak chce mówiæ. Matka mo¿e potrzebowaæ mówiæ o swoim dziecku i jego
mierci przez tygodnie, miesi¹ce, a
nawet lata. Nie os¹dzaj, nie proponuj
¿adnych rozwi¹zañ i nie próbuj móFundamenty Rodziny  nr 5/1999
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wieniem wp³ywaæ na jej uczucia. B¹d
bezpiecznym odbiorc¹ jej smutku. S³uchaj czynnie, powtarzaj¹c to, co ci
powiedzia³a o sytuacji i swoich uczuciach w sposób, który uka¿e jej twoje
zrozumienie i akceptacjê. W ten sposób mo¿esz jej ofiarowaæ bardzo potrzebne wytchnienie od uwag sugeruj¹cych jak powinna czuæ. John
DeFrain, w ksi¹¿ce Stillborn pisze:
Najbardziej pomogli mi ludzie, którzy
nie bali siê mówiæ o mierci. Nie patrzyli w inn¹ stronê, nie zmieniali tematu, nie przechodzili do wa¿nych zadañ. Byli ze mn¹. Trwali. Bali siê, ale
nie bali siê tak bardzo, by nie móc byæ
ze mn¹... Dziêkujê za nich Bogu.
Jedn¹ z najwa¿niejszych rzeczy,
jakie mo¿esz zrobiæ, pomagaj¹c zrozpaczonej matce (lub komu innemu),
to zapytaæ, czego potrzebuje, poniewa¿
jest to sprawa indywidualna. Niektóre
kobiety bêd¹ chcia³y rozmawiaæ, inne
bêd¹ chcia³y, by zostawiæ je w spokoju. Niektórzy ludzie rzucaj¹ siê w wir
aktywnoci, inni nie s¹ w stanie wyjæ
z ³ó¿ka przez ca³e dnie. Wiele zrozpaczonych matek jest tak odrêtwia³ych,
¿e nie s¹ w stanie myleæ. Konkretna
propozycja, jak na przyk³ad przyniesienie posi³ku, zrobienie prania, za³atwienie zakupów to o wiele wiêksza
pomoc ni¿ ogólnikowa propozycja:
Jeli mogê w czym pomóc, zadzwoñ.
Pogr¹¿ona w smutku matka mo¿e nie
byæ w stanie podnieæ s³uchawki i zadzwoniæ po pomoc, niezale¿nie od
tego, jak bardzo jej potrzebuje czy jak
dobrze siê znacie.
Dla matki, której dziecko zmar³o,
jest bardzo wa¿ne, gdy ludzie o nim
pamiêtaj¹, szczególnie gdy up³ywa
wiêcej czasu. Mówi¹c o dziecku u¿ywaj jego imienia - to muzyka dla jej
uszu. Pamiêtaj o urodzinach dziecka,
przylij jej licik, kartkê, kwiaty. Mo¿esz zrobiæ lub kupiæ specjaln¹ dekoracjê upamiêtniaj¹c¹ dziecko, wys³aæ
rodzinie wiersz czy z³o¿yæ w imieniu
dziecka ofiarê dla ulubionej organizacji dobroczynnej. Mo¿esz pomóc matFundamenty Rodziny  nr 5/1999

ce w za³o¿eniu Funduszu Pamiêci
albo do³o¿yæ siê do istniej¹cego. Popro, by pokaza³a ci fotografie dziecka, jeli je ma. Nie wahaj siê rozmawiaæ z ni¹ o jej dziecku.. Nie martw
siê, ¿e bêdziesz rozdrapywaæ stare
rany albo przypominaæ matce o tym,
o czym ju¿ zapomnia³a. Ona nigdy nie
zapomni o swoim dziecku, ale mo¿e
siê obawiaæ, ¿e zapomn¹ o nim inni.
Michael by³ z nami bardzo krótko, nie
mamy wielu jego zdjêæ i jest mi bardzo smutno, gdy pomylê, ¿e inni
mog¹ nawet nie pamiêtaæ o jego istnieniu. Nie powiniene byæ zak³opotany, gdy matka p³acze, kiedy rozmawiasz z ni¹ o dziecku. P³acze
niezale¿nie od ciebie, to nie ty spowodowa³e te ³zy.
Ojcowie mog¹
cierpieæ inaczej
Pamiêtaj, ze inni te¿ przezywaj¹
stratê, nie tylko matka. Ból ka¿dej osoby ma inne natê¿enie i czas trwania, jest
niepodobny do bólu innej osoby, nawet
cierpi¹cej po utracie tego samego dziecka. Bonnie Douglas, matka, której syn
zmar³ na zespó³ nag³ej smierci noworodka, wspomina: Mój m¹¿ wydawa³
siê cierpieæ bardziej ode mnie na pocz¹tku, ale pozbiera³ siê szybciej....
Wydaje mi siê, ¿e moje cierpienie trwa³o d³u¿ej. Czêsto zdarza siê, ¿e mê¿czyni i kobiety prze¿ywaj¹ ból po stracie w inny sposób, inaczej swój ból
wyra¿aj¹ i maj¹ ró¿ne potrzeby podczas
trwania ¿a³oby. Ojciec, który straci³
dziecko, mo¿e negatywnie reagowaæ na
co, co pomaga matce dziecka. Nale¿y
to uszanowaæ. Jak pisz¹ Susan Borg i
Judith Lasker w ksi¹¿ce When Pregnancy Fails: Ojciec, który wydaje siê zajêty i opanowany czêsto wyra¿a swój ból
w samotnoci. Jeden z ojców, którzy
stracili, dziecko nie uroni³ ani jednej ³zy
przy innych, ale w noc, w któr¹ umar³o
dziecko, kilka godzin p³aka³ na zewn¹trz, na niegu, pod krzewem ró¿y.
Rodzeñstwo tak¿e jest zdruzgotane
mierci¹ innego dziecka w rodzinie,

Rys. Beata Piskór
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choæ mo¿e na to nie wygl¹daæ. Czêsto
widaæ, jak na pogrzebie dzieci biegaj¹
i miej¹ siê. To zachowanie nie oznacza, ¿e nic ich nie obchodzi: po prostu
ich umys³ potrzebuje przerw miêdzy
nawrotami smutku. Jeden z najbardziej
przera¿aj¹cych komentarzy, jaki us³ysza³am po mierci Michalea, nie by³
skierowany do mnie. Wiêcej ni¿ jedna
osoba mówi³a mojej najstarszej córce,
która wówczas mia³a jedynie 10 lat:
Teraz musisz byæ silna za twoj¹ mamê,
ona ciebie potrzebuje. Ostatni¹ rzecz¹,
jaka w tym momencie by³a jej potrzebna, to to, ¿eby ukry³a swój ból i próbowa³a sobie radziæ z moim.
Dzieci mog¹ byæ przera¿one si³¹
swojego bólu i bólu innych wokó³ nich.
Mog¹ nie mieæ jasnego obrazu tego, co
siê sta³o, mog¹ czuæ siê winnymi, wyobra¿aj¹c sobie, ¿e to jakie ich dzia³anie spowodowa³o tragediê, mog¹ czuæ
siê odsuniête od zrozpaczonych rodziców albo mog¹ obawiaæ siê o swoje
w³asne bezpieczeñstwo. Dzieci mog¹
p³akaæ albo nie, a je¿eli p³acz¹, mog¹
nie pozwoliæ ci tego zobaczyæ. Pomoc
dzieciom w prze¿yciu smutku to wielkie wyzwanie. Czasem potrzebne jest
twórcze podejcie, by pomóc znaleæ
ujcie dla smutku, które sprawi im ulgê.
Niektóre dzieci bêd¹ opowiadaæ lub
pisaæ opowieci o swoim bracie lub siostrze; inne bêd¹ bawiæ siê, odgrywaj¹c
je. Jedne przylgn¹ do ciebie; inne bêd¹
wydawaæ siê dalekie i zachowywaæ rezerwê. Jedna z moich córek nie lubi³a
mówiæ o mierci Michaela.

Dokoñczenie na s. 16
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Puste ramiona,
rozdarte serce

Dokoñczenie ze s. 15

Wyra¿a³a swoje uczucia przez rysowanie. Podobnie jak doroli, dzieci
ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹. Niech wiedza,
¿e pamiêtasz o nich i jeste dla nich,
ale pozwól im na bycie sob¹.
Rozmawianie z dzieæmi
o mierci
Autorki ksi¹¿ki When Pregnancy
Fails przywo³uj¹ radê rabbiego Earla
Grollmana, wydawcy Explaining Death to Children. Przyznaje on: £atwiej
jest doradziæ rodzicom, czego nie nale¿y mówiæ o mierci. Nie ma jednego, zawsze odpowiedniego wzorca.
Grollman proponuje wprowadzenie
pojêcia i rzeczywistoci mierci we
wczesnym dzieciñstwie na przyk³adzie
kwiatów i zwierz¹t, aby tragedia rodzinna nie by³a pierwszym spotkaniem
dziecka ze mierci¹. Najlepiej, aby
pogr¹¿eni w smutku rodzice przedstawili fakty prosto i jasno, bior¹c pod
uwagê wiek i dowiadczenie dziecka.
Nawet teraz, po piêciu latach moje
dzieci p³acz¹, gdy wspominaj¹, jak
przysz³y do szpitala do swojego braciszka, wiedz¹c, ¿e jest chory, ale nie
zdaj¹c sobie sprawy, ¿e tylko godziny
dzieli³y go od mierci. Mój m¹¿ i ja
nie chcielimy opuszczaæ szpitala.
Bylimy wiadomi, jak niewiele czasu moglimy jeszcze spêdziæ z Michaelem, ale nie wydawa³o siê nam s³uszne informowanie o tym dzieci przez
telefon. Tak wiêc przez prawie ca³y
dzieñ nie wiedzia³y, w jakim jest stanie, dopóki nie przyjecha³y do szpitala i nie przysz³o im do g³owy, ¿e przyje¿d¿aj¹ siê po¿egnaæ. Jednak chwile
gdy trzyma³y go w ramionach, zanim
pozna³y prawdê i gdy ju¿ j¹ zna³y, nale¿¹ do ich najcenniejszych wspomnieñ.
Gdy Michael umar³, du¿o p³aka³am i
przylgnê³am do mê¿a i trójki ¿yj¹cych
dzieci. Oni trzymali mnie przy ¿yciu.
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W tamtym momencie, gdybym nie
mia³a dzieci, którym by³am potrzebna, nie zale¿a³oby mi na ¿yciu. Wiele
osób proponowa³o: zabiorê dzieci na
kilka godzin, aby mog³a byæ trochê
sama. By³a to ¿yczliwa myl i mo¿e
by³aby pomoc¹ dla innej kobiety, ale
dla mnie to tylko pogorszy³oby sprawê. Nie chcia³am byæ sama, a i dzieci
tak¿e chcia³y byæ ze mn¹. Musia³y
przejæ przez swój w³asny smutek i lêk.
Nie tylko ich brat umar³, ale jeszcze
widzia³y, jak roztrzêsieni s¹ rodzice.
Rozdzielenie siê by³o czym nie do
pomylenia.
Reakcje emocjonalne
Wiêkszoæ rodziców po stracie dziecka nie traci zmys³ów, choæ to, co mówi¹, mo¿e wydawaæ ci siê bardzo dziwne. Reakcje emocjonalne s¹ silne;
rodzice mog¹ byæ zdezorientowani, mieæ
depresje, byæ zgorzkniali i wycofaæ siê
na wiele miesiêcy, a nawet lat. Czêsto
wystêpuj¹ te¿ objawy fizyczne jak bezsennoæ i brak apetytu. Puste ramiona to
rzeczywistoæ, wiêc niektóre matki pragn¹ braæ na rêce ka¿de spotkane niemowlê, inne ca³ymi latami nie czuj¹ siê
dobrze wród dzieci. Wkrótce po mierci
Michaela gor¹czkowo przeszukiwa³am
stos lalek i wypchanych zwierz¹tek moich dzieci, szukaj¹c czego, co przypomina³oby dotyk noworodka. Ca³ymi
miesi¹cami nie mog³am spaæ bez tego
misia w ramionach.
Pogr¹¿eni w smutku rodzice czêsto
wybuchaj¹ p³aczem w pozornie dziwnych momentach. Pewna pora dnia,
dzieñ tygodnia czy szczególne sytuacje
mog¹ byæ dla nich trudne przez d³ugi
czas. Rocznica urodzin i mierci, rocznica spodziewanej daty narodzin, specjalne okazje i wiêta jak Dzieñ Matki
czy Dzieñ Ojca w nieunikniony sposób
przypominaj¹ o tym, co mog³oby byæ.
Drobne rzeczy, normalne, zwyk³e chwile mog¹ nieæ bolesne wspomnienia.

Niech ciê to nie przera¿a. To wszystko
jest czêci¹ procesu ¿a³oby.
Znalezienie wsparcia
Jedn¹ z rzeczy, które by³y dla mnie
najwiêksz¹ pomoc¹ w przejciu przez
ca³y proces ¿a³oby, by³o przy³¹czenie
siê do grupy wsparcia dla rodziców po
stracie dziecka dzia³aj¹cej przy naszym
szpitalu. Przez jaki czas przychodzi³
tam ze mn¹ m¹¿ i równie¿ wiele mu to
da³o, choæ jego potrzeby zosta³y zaspokojone wczeniej ni¿ moje. Bardzo pomog³a nam wiadomoæ, ¿e s¹ na wiecie inni ludzie tak samo po³amani jak
my. Opowiadalimy sobie o ¿yciu i
mierci naszych dzieci wiele razy (o
wiele wiêcej ni¿ wytrzyma³by którykolwiek z naszych przyjació³). Odbylimy
wiele ³zawych rozmów telefonicznych,
ratowalimy siê za pomoc¹ czarnego
humoru i pomoglimy sobie w wielu
trudnych momentach. Wci¹¿ mam kontakt z niektórymi osobami z tamtej grupy. (...) Ten rodzaj pomocy mo¿e nie
odpowiadaæ wszystkim rodzicom,
mo¿e tez nie byæ pomocny na ka¿dym
etapie ¿a³oby, ale dla wielu osób by³
ogromn¹ pociech¹. (...) Wci¹¿ cierpiê
po mierci mego syna i zawsze tak bêdzie. Michael mo¿e ju¿ nie ¿yje z nami
na ziemi, ale ¿yje w naszych sercach.
Choæ na pocz¹tku nie by³am tego taka
pewna, wiem ju¿, ¿e dojdziemy do siebie po naszej stracie, wiele zawdziêczaj¹c przyjacio³om z La Leche League.
Jestem teraz zajêta bardziej ni¿ kiedykolwiek, nie pogr¹¿ona przez ca³y czas
w bólu i nauczy³am siê z radoci¹ witaæ ³zy przychodz¹ce, gdy mylê o Michaelu i o tym, co mog³oby byæ. One
³¹cz¹ mnie z nim. Gdy pewnego dnia
staniecie w obliczu rodziny pogr¹¿onej
w ¿a³obie, proszê, pamiêtajcie, ¿e mo¿ecie wesprzeæ ich na wiele sposobów.
mo¿ecie zaofiarowaæ pomoc w codziennych sprawach ¿yciowych, mo¿ecie
wskazaæ przynosz¹ce pomoc ksi¹¿ki,
mo¿ecie zaakceptowaæ ich indywidualny sposób prze¿ywania ¿a³oby i przede
wszystkim mo¿ecie s³uchaæ.q
Kathy Triick
(Przedruk z: New Beginnings,
Vol. 15 No. 2, 1998.
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MIERÆ DZIECKA

Z

amieszczony obok artyku³ jest
cenny dla osób, które dowiadczy³y straty dziecka. Autorka
dzieli siê swoimi prze¿yciami i spostrze¿eniami dotycz¹cymi sposobu w
jaki ona i jej rodzina poradzi³a sobie z
bolesnym dowiadczeniem. wiadectwo jest tym bardziej cenne, ¿e zawiera wiele sugestii jak mo¿na konkretnie pomóc rodzinie, która straci³a
dziecko.
mieræ dziecka stawia przed rodzicami i rodzeñstwem trudne zadanie.
Nie tylko musz¹ op³akaæ i zaakceptowaæ rozstanie z blisk¹ osob¹, ale nauczyæ siê ¿yæ na nowo w innej sytuacji. Wobec tragedii i cierpienia
cz³owiek jest bezsilny. mieræ jest faktem nieodwracalnym. Nie mo¿na pomóc osieroconym szybko i skutecznie.
Na cierpienie nie ma lekarstwa  nie
pomaga znieczulanie siê lekami chêtnie zapisywanymi przez lekarzy psychiatrów ani szukanie zapomnienia w
alkoholu. rodki chemiczne powoduj¹ jedynie chwilow¹ poprawê nastroju
lub zobojêtnienie, a d³u¿sze ich za¿ywanie wi¹¿e siê z ryzykiem uzale¿nienia.
Cierpienie za mo¿na dzieliæ  staje siê przez to ³atwiejsze do zniesienia. W cierpieniu powinnimy sobie
towarzyszyæ, dlatego s³uszna jest intuicja autorki, aby nie rozdzielaæ dzieci
i rodziców. Ka¿da osoba w rodzinie
inaczej prze¿ywa ¿a³obê: inaczej prze¿ywa j¹ kobieta, inaczej mê¿czyzna, a
jeszcze inaczej dzieci. Wa¿ne jest aby
rodzina spêdza³a ze sob¹ czas, rozmawia³a na temat utraconej osoby i z
wyrozumia³oci¹ odnosi³a siê do siebie nawzajem. W przeciwnym wypadku sk³onnoæ do izolowania siê i cierpienia w samotnoci mo¿e byæ
przyczyn¹ os³abienia wiêzi, wzajemnego obwiniania, a nawet powa¿nego
kryzysu w ma³¿eñstwie. Szczególna
uwaga i troska nale¿y siê pozosta³ym
dzieciom, które w skrajnych przypadkach mog¹ sobie przypisywaæ winê za
mieræ brata lub siostry, czuæ siê odrzucone i niekochane gdy¿ zmar³e rodzeñstwo by³o d³ugo w centrum zainteresowania (np. w zwi¹zku z
przewlek³¹ chorob¹).
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mieræ dziecka postscriptum

C

ierpienie po stracie dziecka,
oprócz wymiaru emocjonalnego ma tak¿e charakter duchowy. W obliczu mierci cz³owiek zaczyna widzieæ swoje ¿ycie w innej perspektywie. Po mierci bliskiej osoby
inaczej spostrzegamy ró¿ne sprawy:
problemy wydaj¹ siê mniejsze, a niektóre s³owa, gesty czy zdarzenia nabieraj¹ wyj¹tkowego znaczenia. Tak
bolesne dowiadczenia zawsze s¹ dla
cz³owieka prób¹: albo wyjdzie z niej
szlachetniejszy, m¹drzejszy, zahartowany, a jednoczenie bardziej wra¿liwy na krzywdê innych, albo zgorzknia³y i zamkniêty w swoim wiecie.
W perspektywie wy³¹cznie ludzkiej
cierpienie i mieræ s¹ bezsensowne.
Szczególnie mieræ dziecka wydaje
siê pozbawiona sensu: bêd¹c na progu ¿ycia nie zdo³a³o wiele dokonaæ,
a bliskim przynios³o tylko wielkie nadzieje, a potem jeszcze wiêksze cierpienie i rozpacz.
Mimo to osieroceni rodzice maj¹
potrzebê znalezienia sensu, przewartociowania , a przynajmniej zweryfikowania swoich postaw i odpowiedzenia sobie na trudne pytania: dlaczego
w³anie nas dotknê³a ta tragedia, czy
to jest sprawiedliwe, czy to ma sens,
czym na to zas³u¿ylimy i co zaniedbalimy... Pytania egzystencjalne - o
sens ¿ycia i cierpienia - w obliczu
mierci wydaj¹ siê mieæ zasadnicze
znaczenie. Cz³owiek wierz¹cy czy niewierz¹cy stawia pytanie dlaczego?
Znalezienie na nie zadowalaj¹cej odpowiedzi bywa trudne. Dla osoby wierz¹cej dramat mierci w³asnego dziecka mo¿e byæ prób¹ wiary poniewa¿
sprawdza jak wielkie zaufanie cz³owiek pok³ada w Bogu. Z drugiej jednak strony g³êboko wierz¹cy ma pewnoæ, ¿e Bóg, który jest Mi³oci¹,
pragnie dla cz³owieka szczêcia a nie

cierpienia. Pragnie on nieprzemijaj¹cego szczêcia dla ka¿dego cz³owieka. Temu za, którego dowiadcza daje
równie¿ si³ê i pomaga cierpienie
znieæ.
Bóg dopuszczaj¹c mieræ dziecka
niezawinion¹ bezporednio przez rodziców zaprasza ich do z³¹czenia w³asnego cierpienia z Jego odkupieñczym cierpieniem na krzy¿u, a przez to do
wspó³udzia³u w zbawianiu wiata. Bóg
zaprasza do wynagradzania Mu za grzechy swoje i innych, do wielkodusznego przebaczania, do wzrostu duchowego, do g³êbszego zawierzenia i do
jeszcze wiêkszej z Nim bliskoci.q
Renata Skoraszewska

Autorka jest psychologiem i pracuje
w Poradni dla Rodzin po Stracie Dziecka,
która mieci siê w Poznaniu przy ul. Fredry 11 (wejcie od ul. Kociuszki). Poradnia jest czynna w czwartki od 16.00 do
20.00.

UWAGA  NOWOÆ:
Prenumerata Przyjació³
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 tylko 20 z³otych.
Prenumeratê realizujemy po otrzymaniu
z banku potwierdzenia wp³aty
dokonanej na konto:
LMM, ul. Spokojna 5, 05502 Piaseczno 3
PKO BP O/Gostynin
nr konta: 10204014331672701
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Leki
a karmienie
dr Magdalena Nehring  Gugulska

W

okresie zimowym zdecy
dowanie czêciej choruje
my. W zwi¹zku z tym czêciej zagl¹damy do domowej apteczki. Czêciej te¿ korzystamy z porad
lekarzy, którzy zapisuj¹ nam medykamenty. Zadajemy sobie wtedy pytania,
czy karmi¹c dziecko piersi¹, mogê
braæ leki? Czy to jest bezpieczne dla
dziecka? To samo pytanie zadaj¹ sobie lecz¹cy nas lekarze, bo sprawa nie
jest taka prosta.
Leki s¹ substancjami chemicznymi
o ró¿norakich w³aciwociach. W
zwi¹zku z tym ró¿nie zachowuj¹ siê
w organizmie matki i w ró¿nym stopniu przenikaj¹ do organizmu dziecka.
Im wiêksz¹ cz¹steczkê ma substancja
tym gorzej przenika do pokarmu np.
insulina, czy heparyna. Jeli lek dzia³a miejscowo np. w przewodzie pokarmowym lub na skórze i wiemy, ¿e nie
wch³ania siê do krwi matki, bêdzie
ca³kowicie bezpieczny dla dziecka.
Dobrze do pokarmu penetruj¹ substancje o odczynie zasadowym np. erytromycyna, ale to wcale nie znaczy, ¿e
szkodz¹ dziecku. Lek podany do¿ylnie szybciej dostanie siê do pokarmu
ni¿ lek podany doustnie. Lek podany
w wiêkszej dawce osi¹ga wy¿sze stê¿enie w organizmie dziecka ni¿ ten
sam lek podany w mniejszej iloci.
Wiêkszy k³opot mo¿e byæ z substancjami, które s¹ s³abo metabolizowane
przez organizm dziecka i ulegaj¹ kumulacji ni¿ z takimi, które osi¹gaj¹
nawet wysokie stê¿enie w organizmie
dziecka, ale s¹ szybko eliminowane.
Skomplikowane, prawda? ¯eby tak
naprawdê wiedzieæ, czy lek nie szko-
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dzi dziecku trzeba znaæ jego stê¿enie
we krwi matki, stê¿enie w pokarmie,
stopieñ wch³aniania z pokarmu, stê¿enie we krwi dziecka, a przede wszystkim oddzia³ywanie na dziecko, najchêtniej obserwowane w okresie co
najmniej kilkuletnim. Takie badania s¹
trudne do prowadzenia i bardzo kosztowne. W przypadku starszych leków,
³atwiej takie badania zgromadziæ i na
ich podstawie wydaæ wi¹¿¹c¹ opiniê
o leku. W przypadku leków nowo rejestrowanych takich danych zwykle
nie ma. Dlatego wiêkszoæ firm farmaceutycznych woli napisaæ na ulotce: W okresie ci¹¿y i laktacji stosowaæ z ostro¿noci¹. Lekarz te¿
czasem woli profilaktycznie zaleciæ
odstawienie dziecka od piersi, ni¿ ryzykowaæ. Same matki te¿ bywaj¹
zdezorientowane, gdy otrzymaj¹ od
lekarza lek, który wed³ug zaleceñ
mog¹ u¿ywaæ w czasie karmienia, a w
domu na ulotce przeczytaj¹ powy¿sze
ostrze¿enie.
Odstawienie malucha od piersi na
okres przyjmowania leku, czyli 12
tygodni ³¹czy siê z ogromnym stresem,
wyrzutami sumienia i ogólnym zamieszaniem w domu. Wielokrotne odci¹ganie pokarmu, podawanie dziecku
butelk¹ mieszanki czy innego pokarmu, czêsto prowadzi do zaburzeñ mechanizmu ssania u m³odszych niemowl¹t. U matek z kolei nie tak rzadko
obserwuje siê zniechêcenie, zaniedbywanie laktacji i chêæ porzucenia karmienia w ogóle.
Rady dla lekarza, lecz¹cego
karmi¹c¹ mamê:
1. Jeli mo¿na nie podawaæ leku, to go
nie podawaj.
2. Jeli niezbêdne jest podanie leku,
szukaj takiego, który jest stosowany u
dzieci.
3. Zawsze z grupy leków wybieraj ten,

który jest bezpieczniejszy, np. paracetamol zamiast aspiryny.
4. Nie ka¿ odstawiaæ dziecka od piersi
profilaktycznie, lepiej dotrzyj do
wiarygodnych, aktualnych danych o
leku.
5. Jeli musisz podaæ lek, który mo¿e
dawaæ objawy uboczne u dziecka, rozwa¿ mo¿liwoæ monitorowania stê¿enia leku we krwi dziecka.
6. Wczeniak s³abiej metabolizuje leki
ni¿ donoszony niemowlak, ma³e niemowlê s³abiej metabolizuje leki ni¿
starsze niemowlê, nawet 2 tygodnie
póniej podany lek mo¿e byæ ju¿
sprawniej usuwany z organizmu dziecka.
7. Im dziecko starsze, im ciê¿sze, im
wiêcej spo¿ywa pokarmów uzupe³niaj¹cych karmienie piersi¹, tym ryzyko
mniejsze.
8. Im krótsza terapia, tym bezpieczniejsza.
9. Skoreluj czas brania leku z aktami
karmienia, wykorzystuj¹c wiedzê o
czasie pó³trwania leku.
10. Jeli musisz podaæ lek zdecydowanie toksyczny dla dziecka, pomó¿ matce utrzymaæ laktacjê i wspieraj j¹ w
tym trudnym okresie.
Dr Ewa lizieñ - Kuczapska
zaprasza do przychodni

Pro Familia 2000
Warszawa
Pasa¿ Ursynowski 1
Pediatra, ginekolog - po³o¿nik,
internista, porady laktacyjne,
psycholog rodzinny,
porady w zakresie metod
naturalnego planowania rodziny
Tel. (0-22) 641 20 44
lub 0-501 376 996
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KARMIENIE
Rady dla mam karmi¹cych
przyjmuj¹cych leki:
1. Jeli chcesz maksymalnie zmniejszyæ iloæ leku, któr¹ wraz z pokarmem
przyjmie dziecko, przyjmuj lekarstwo
tu¿ po karmieniu. Jeli lek mo¿na
przyjmowaæ 1 raz dziennie, we go po
wieczornym karmieniu, tu¿ przed najd³u¿sz¹ przerw¹ nocn¹.
2. Jeli w czasie przyjmowania przez
ciebie leku u dziecka pojawi siê: biegunka, wysypka, rozdra¿nienie, nadmierna sennoæ, zg³o to lekarzowi. W
takiej sytuacji trzeba lek zmieniæ na
podobnie dzia³aj¹cy, ale z innej grupy
chemicznej.
3. Nie zaprzestawaj karmienia profilaktycznie.
4. Jeli musisz zaniechaæ karmienia,
odci¹gaj pokarm i utrzymuj karmienie
pamiêtaj¹c o tym, ¿e ten okres bêdzie
bardzo krótki w porównaniu z czasem
karmienia dziecka piersi¹, który masz
jeszcze przed sob¹.
5. Nie obwiniaj siê, nie dopatruj na si³ê
objawów ubocznych, otocz dziecko
spokojem.
Poniewa¿ sporo leków, mo¿na kupiæ bez recepty, niejednokrotnie bêdziecie same decydowa³y, czy mo¿na braæ
lek. Najczêciej stosowan¹ grup¹ leków, s¹ leki niesterydowe przeciwzapalne. Maj¹ one dzia³anie przeciwgor¹czkowe,
przeciwbólowe
i
przeciwzapalne. Wród stosowanych
przeciwgor¹czkowo, najbezpieczniejszy jest paracetamol (np. Panadol,
APAP, Acenol). Z leków stosowanych
przeciwzapalnie najlepiej poznane jest
dzia³anie ibuprofenu (np. Ibuprom) i
mo¿na go stosowaæ ca³kowicie bezpiecznie. Z tej grupy przeciwwskazana
jest indometacyna (np. Metindol), a
unikaæ nale¿y pochodnych kwasu salicylowego (np. Aspiryna, Polopiryna).
Obecnie sporo leków z tej grupy wystêpuje w preparatach z³o¿onych, dlatego trzeba wnikliwie przestudiowaæ
sk³ad leku podany na opakowaniu. Np.
Coldrex zawiera paracetamol, ale Upsarin C  aspirynê. Doæ szeroko stosowana na wiecie pseudoefedryna, te¿
mo¿e wchodziæ w sk³ad leków stosowanych w stanach zapalnych górnych
dróg oddechowych (np. Disophrol,
Fundamenty Rodziny  nr 5/1999

Gripex). Jest przeciwwskazana w ci¹¿y, osi¹ga wysokie stê¿enie w pokarmie,
ale nie stanowi zagro¿enia dla karmionego piersi¹ dziecka. Bez obaw mo¿na
przyjmowaæ preparaty witaminowe,
wapniowe, syropy wykrztune i przeciwkaszlowe (nawet z kodein¹, bo s³abo przenika do pokarmu) oraz mieszanki zio³owe. Mamy dzieci alergicznych
musz¹ jednak pamiêtaæ, ¿e ich dziecko
mo¿e le tolerowaæ niektóre zio³a, a tak¿e sztuczne barwniki u¿yte do produkcji tabletek powlekanych i syropów.
W okresie karmienia zdecydowanie
przeciwwskazane s¹ leki przeciwnowotworowe, preparaty radioaktywne, substancje o dzia³aniu halucynogennym.
Nale¿y unikaæ sporód antybiotyków:
chloramfenikolu, tetracyklin, sulfonamidów, chinolonów, metronidazolu.
Ponadto unikamy leków psychotropowych, przeciwpadaczkowych, litu,
jodu, a sporód leków stosowanych w
chorobach przewodu pokarmowego:
metoklopramidu i cymetydyny. Wród
przeciwtarczycowych bezpieczny jest
propylthiouracyl. Sporód antyhistaminowych staramy siê unikaæ starszych
leków: clemastinu, dipherganu, benzhydraminy, a stosujemy nowsze generacje tych leków (np. Zyrtec, Claritine).
Niektóre leki zmniejszaj¹ laktacjê i dlatego nie s¹ polecane mamom karmi¹cym, s¹ to: bromokryptyna, rodki antykoncepcyjne zawieraj¹ce estrogeny (z
wy³¹czeniem minipigu³ek), tiazydowe i
pêtlowe leki moczopedne, ergometryna.
Ka¿d¹ sytuacjê trzeba rozpatrywaæ
indywidualnie, zwa¿aj¹c na wszelkie
dane na temat organizmu matki i dziecka. Warto zawsze siêgn¹æ do literatury
medycznej, aby sprawdziæ wszelkie
niuanse. Amerykañska Akademia Pediatrii og³asza dane o lekach i ich wp³ywie na laktacjê i dziecko karmione piersi¹. Listê tê opracowuje siê na
podstawie setek doniesieñ naukowych
z ca³ego wiata. Lista opatrzona rekomendacjami zamieszczana jest w ksi¹¿kach oraz publikacjach, np. w znanym
pimie dla lekarzy Pediatrics.q
Autorka jest matk¹ trójki dzieci i lekark¹ 
Miêdzynarodowym Konsultantem Laktacyjnym,
a tak¿e sekretarzem Komitetu Upowszechniania
Karmienia Piesrsi¹.

NIE WIERZ

we wszystko,
co mówi¹ 
dowiedz siê sama

... na przyk³ad
z popularnego poradnika
Magdaleny Nehring  Gugulskiej:

Warto karmiæ piersi¹

Mo¿na w nim znaleæ oparte na
gruntownej wiedzy, w³asnym
dowiadczeniu i praktyce
lekarskiej autorki
rady dotycz¹ce
nastêpuj¹cych kwestii:
 Dlaczego warto karmiæ piersi¹?
 Jak zmienia siê pokarm?
 Jak zacz¹æ karmiæ?
 Co robiæ, aby by³ pokarm?
 Czy moje dziecko siê najada?
 Kilka s³ów o stolcach
 Kiedy odci¹gaæ pokarm?
 Mam p³askie brodawki.
 Mam bolesne brodawki.
 Jak postêpowaæ w okresie
nawa³u pokarmu?
 Zastój pokarmu.
 Zapalenie piersi.
 Karmienie po cesarskim ciêciu.
 Jak karmiæ bliniaki?
 Jak karmiæ wczeniaka?
 Dziecko, które s³abo ssie.
 Moje dziecko ma ¿ó³taczkê.
 Mam za ma³o pokarmu.
 Moje dziecko ma kolkê.
 Czy moje dziecko ulewa?
 Czy moje dziecko ma zaparcie?
 Moje dziecko ma biegunkê
 Czy da siê ¿yæ z alergi¹?
 Karmienie i praca.
 Wprowadzamy nowe pokarmy.
 Kilka s³ów dla rodziny.
 Kilka s³ów o pielêgnacji.
 Karmienie, p³odnoæ i seks.
 Odchudzanie, opalanie i sport.
 Jak d³ugo karmiæ?
 Jak zakoñczyæ karmienie?

... a to jeszcze
nie wszystko
Gor¹co polecamy 
zamówienia na s. 19
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WIÊTOWANIE

Im mniej siê spieszysz, tym wiêcej zaznasz - czyli:

P

Wigilia u Gugulskich

rzygotowania do wi¹t Bo¿ego
Narodzenia zaczynamy tu¿
przed rozpoczêciem adwentu.
Robimy z dzieæmi wieniec adwentowy z ga³¹zek zebranych w lesie, a nad
sto³em wieszamy adwentowy kalendarz, który co roku przybiera ró¿ne
formy. W wiêto Niepokalanego Poczêcia Matki Bo¿ej poród czterech czerwonych wiec stawiamy jedn¹ bia³¹ symbol Najwiêtszej Maryi Panny. Na
pocz¹tku grudnia, wed³ug prawdziwego staropolskiego przepisu, robiê ciasto na piernik, umieszczam je w glinianym garnku i znoszê do piwnicy pole¿y tam oko³o trzech tygodni.
Rytua³
W pierwsz¹ niedzielê adwentu ka¿dy deklaruje na modlitwie, nad czym
bêdzie pracowa³ w tym czasie - wieszamy dzieciom tabele, na których
zaznacza siê ró¿nymi symbolami ich
osi¹gniêcia. Stosujemy metodê pozytywn¹, to znaczy stawiamy dobry znaczek za udany dzieñ. Zadania ka¿dy
okrela bardzo konkretnie - ¿adne tam
bêdê grzeczny, bo to nic nie znaczy,
tylko na przyk³ad: jak mama poprosi
o nakrycie do sto³u, to zrobiê to bez
marudzenia lub codziennie bez przypominania bêdê myæ zêby itp. Ka¿dy tydzieñ ma swój porz¹dek: w pi¹tek robimy rodzinny rachunek
sumienia z ca³ego tygodnia, w sobotê
czytamy Pismo w. i rozmawiamy z
dzieæmi o tym, co ta nauka znaczy
aktualnie dla nas. Oko³o 15 grudnia
robimy pierniczki, które polukrowane
i ozdobione czekaj¹ w piwnicy na choinkê i wiêta. Prezenty na ogó³ kupujemy ju¿ w listopadzie, ¿eby w grudniu nie mieæ tego na g³owie i
wykorzystaæ jeszcze listopadow¹ pensjê. Póniej najwy¿ej dokupuje siê jakie zaleg³oci, ale sprawa jest skoñczona w po³owie grudnia.
Przez ca³y adwent trwaj¹ rodzinne
targi o to, kto urz¹dza wigiliê i ile bê-
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dzie na niej osób. Jako tak siê zawsze
sk³ada, ¿e i tak jest u nas, a co roku
przychodzi wiêcej osób - tym razem
dwadziecia. Na ogó³ jest to cis³a rodzina, ale bywa te¿ kto biedny spoza.
W tym roku gocimy te¿ kuzyna ze
Szwajcarii i jego dziewczynê, czyli
przedstawicieli tzw. nowej cywilizacji
zachodniej odartej z sentymentów i
tradycji. Ale to nas nigdy nie peszy³o
- zawsze bylimy wierni naszej tradycji wigilijnej i nigdy nie przejmowalimy siê obecnoci¹ ateuszy - skoro
zechcieli do nas przyjæ, to musz¹ to
jakoæ znieæ.
Przygotowania do wigilii
...zaczynaj¹ siê ju¿ od 15 grudnia,
kiedy to robi siê te potrawy, które
mo¿na zamroziæ i wydaje siê dyspozycje poszczególnym kobietom w rodzinie. Zreszt¹ ka¿da z nich ma swoj¹ w¹sk¹ specjalizacjê: babcia - ryby,
teciowa - uszka, ja - mak, kutia, piernik staropolski, itp.
Wtedy te¿ powoli powstaje plan
wigilii, dzieci szykuj¹ swoje jase³ka albo kukie³kowe, albo ¿ywe (w dru-

Rys. Beata Piskór

gim przypadku trzeba obdzwoniæ wujków w rodzinie, ¿eby zagrali role pasterzy, królów itp.) Przed wigili¹ przyje¿d¿aj¹ do mnie mama ciocia i
teciowa, ¿eby pomóc w ostatnich
przygotowaniach.
Nasz wigilijny stó³ wygl¹da doæ
ciekawie, poniewa¿ co roku utrzymany jest w kolorystyce, która z czym
siê kojarzy. Jest oczywicie wieca Caritas i ma³y stroik; na choince robione
przez dzieci pierniczki i gwiazda. W
przedsionku wielka jemio³a, w holu girlanda ze sztucznej choiny ustrojona glinianymi zabawkami od pacjentki mê¿a
oraz ze wiate³kami. W salonie dekoracje wykonane przez dzieci, du¿o z³otych ³añcuchów i oczywicie szopka
zrobiona w czasie adwentu z masy solnej. Na drzwiach wejciowych wianek
z jedliny z bombkami.
Wieczerza
Miejsca przy stole s¹ wyznaczone, ka¿dy dostaje bilecik z imieniem i
czym mi³ym o sobie napisanym przeze mnie - Lubimy ciê, bo..., Cenimy w tobie, to.... W otaczaj¹cym nas
wiecie jest tak ma³o pozytywnego
spojrzenia na drugiego cz³owieka,
wiêc uwa¿amy, ¿e to w³anie w katolickiej rodzinie powinnimy siê go
uczyæ. Przy talerzu jest kartonik z
menu:
1. Ryba w galarecie babci Haliny.
2. Ryba po grecku cioci Marzeny.
3. Ryba po ¿ydowsku babci Maæka.
4. Sa³atka ledziowa Marzeny.
5. led pod pierzyn¹ Magdy.
6. Barszcz Haliny z uszami Celiny i
Stefy.
7. Karp sma¿ony babci Stefy.
8. Kapusta z grochem Ma³gosi.
9. Kapusta z grzybami Magdy.
10. £azanki babci Stefy.
11. Sa³atka z cykorii babci Celiny.
12. Wigilijny kompot z suszonych
owoców.
13. Piernik staropolski.
14. Mak Magdy z ³amañcami Celiny.
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15. Kutia.
16. Sernik Ma³gosi.
W tym roku wigilia jest bardzo
du¿a, wiêc ka¿dy dostaje jeszcze jej
program:
1. Czytanie Pisma w., modlitwa rodzinna.
2. Op³atek.
3. Potrawy od 1-12.
4. Byæ mo¿e kto nas odwiedzi...
5. Wystêpy dzieci.
6. Prezenty.
7. Potrawy od 13-16.
8. Jase³ka z udzia³em goci.
9. Kolêdowanie.
10. Rozejcie siê.

Wigiliê rozpoczynamy czytaniem
Pisma w. - raz dla doros³ych, raz dla
dzieci, potem zagajenie (ka¿dy mo¿e
powiedzieæ jak¹ myl), modlitwa
spontaniczna (w tym roku dziêkczynna) no i powszechne ³amanie siê op³atkiem. Siadamy i wje¿d¿aj¹ kolejne
potrawy, czêsto zwi¹zane z tradycj¹
poszczególnych rodzin, które konsoliduj¹ siê tego dnia. Wszystkie s¹ bardzo tradycyjne, niczego siê nie kupuje, wszystko robione z domowych
pó³fabrykatów, zapasów i przetworów - nieod³¹cznym elementem jest
chleb pieczony w domu w³anie rano
w wigiliê. W po³owie wieczerzy przychodzi Miko³aj, wypytuje dzieci o za-

G³os dla ¯ycia

T

reæ pierwszego w roku 2000
numeru G³osu dla ¯ycia oscyluje wokó³ dwóch g³ównych tematów: nauczania i zaanga¿owania
Kocio³a w obronê ¿ycia oraz sposobów pomocy kobietom, dla których
poczêcie dziecka jest niespodziewanym, trudnym dowiadczeniem.
Nauczanie Kocio³a nie ogranicza siê
jedynie do potêpienia aborcji, ale dotyczy tak¿e strategii obrony ¿ycia, która wcale nie jest oczywista w skomplikowanych sytuacjach, jakie
przynosi ¿ycie. Jako przyk³ad mo¿e
s³u¿yæ tu choæby sprawa zawiadczeñ
o konsultacjach wydawanych przez
przykocielne poradnie rodzinne w
Niemczech. Zawiadczenie o odbytej
konsultacji jest wymagane przez niemieckie prawo jako warunek legalnej
aborcji. Z drugiej strony czêæ matek
daje siê nak³oniæ do zmiany decyzji i
urodzenia dziecka. Czy zatem zgodziæ
siê na uczestniczenie w strukturach
mierci, maj¹c dziêki temu szansê
uratowania choæby niektórych? Odpowied Kocio³a nauczaj¹cego jest jednoznaczna  wydawanie takich zawiadczeñ jest niedopuszczalne, gdy¿
w jakim sensie jest to przyzwolenie i
uczestnictwo w zbrodniczym systemie. Podobne dylematy prze¿ywamy
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w Polsce  w jaki sposób upomnieæ
siê o prawo do ¿ycia tych dzieci, których polskie prawo nie chroni, jednoczenie nie zaprzepaszczaj¹c tego, co
ju¿ osi¹gnêlimy? Swój punkt widzenia na te sprawê w artykule Dylematy obroñców ¯ycia prezentuje Marek
Jurek.
Przyk³adem g³osu Kocio³a schy³ku II Tysi¹clecia jest przemówienie
Kardyna³a Josepha Ratzingera pt. Ods³oniæ twarz nienarodzonego. Ksi¹¿ê
Kocio³a widzi sprawê obrony ¿ycia
w perspektywie osobistego nawrócenia ka¿dego chrzecijanina. Jego owocem jest odwaga spojrzenia w twarz
drugiego cz³owieka, uwra¿liwienie na
jego cierpienie. Zabijanie dzieci poczêtych i wszelki brak szacunku dla ¿ycia to skutek zalepienia, spojrzenia
skierowanego tylko w stronê ja pe³nego egoizmu.
Dzieci Kocio³a nie tylko maj¹ mówiæ o budowaniu Królestwa Chrystusa na ziemi, ale przede wszystkim dzia³aæ. Do tego zachêca ksi¹dz Frank
Pavone, za³o¿yciel i koordynator ruchu Kap³ani Dla ¯ycia (Priests for
Life). Przes³anie jego tekstu pt. Serce
powo³ania chrzecijañskiego jest klarowne: obrona ¿ycia to nie nadobowi¹zkowy dodatek, ale zadanie dla

chowanie, prosi o poprawê i ogl¹da
wystêpy, po czym rozdaje prezenty:
Miko³aj przynosi tylko jeden stary worek, z upominkami zamawianymi w listach, które w naszej rodzinie pisz¹
wszyscy. Na koniec jase³ka i kolêdowanie do póna przy gitarze i pianinie.
Patrzê czêsto ze wspó³czuciem na
wiat, który robi w wigiliê nerwowe
zakupy, oprawia choinki, biega po supermarketach, a potem ogl¹da telewizor, bo co tu robiæ w wigiliê?
Nasza zasada na rok 2000:
Im mniej siê spieszysz,
tym wiêcej zaznasz!
Magdalena Gugulska

ka¿dego chrzecijanina  na miarê jego
talentów i wielkodusznoci. Jej korzenie tkwi¹ w Ewangelii Jezusa Chrystusa, prawdziwej Ewangelii ¿ycia.
Przyk³adem realizowania tego powo³ania jest tekst o zdobywaj¹cym sobie
coraz wiêcej zwolenników Projekcie
Gabriela tj. systemie pomocy matkom
i dzieciom, który anga¿uje i jednoczy
ca³¹ parafiê.
Czytelnicy znajd¹ te¿ w naszym
numerze sta³e rubryki: rozwa¿ania
Henryka Jarosiewicza na temat psychologicznych uwarunkowañ stosowania metod naturalnego planowania rodziny. Powiêcimy kilka stron
problemowi alkoholizmu w rodzinie.
Poza tym wiadomoci o zagro¿eniach
i obronie ¿ycia w Polsce i na wiecie,
reporta¿e oraz rubryki powiêcone
problemom medycyny i polityki.
Prenumerata G³osu dla ¯ycia
kosztuje 30 z³. Adres Fundacji G³os
dla ¯ycia: ul Forteczna 3, 61-362 Poznañ, tel. 061/653 03 93.q (ad)
Gor¹co polecamy wydan¹ przez
Fundacjê G³os dla ¯ycia
najnowsz¹ ksi¹¿kê
W³odzimierza Fija³kowskiego:
Rodzicielstwo w zgodzie
z natur¹. Ekologiczne spojrzenie
na p³ciowoæ.
Mo¿na j¹ zamawiaæ,
pisz¹c na podany wy¿ej adres.
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Dokoñczenie ze s. 2
W tej sytuacji wyd³u¿enie urlopów
macierzyñskich to pierwsza od 1989
roku decyzja, która mo¿e przychylniej
nastawiæ m³ode rodziny do posiadania
wiêcej ni¿ jednego dziecka, pod warunkiem ¿e pracodawcy nie zaczn¹ z
powodu d³u¿szych urlopów jeszcze
gorzej traktowaæ m³odych kobiet ni¿
obecnie. A odwrócenie dzisiejszych
trendów by³oby wielce po¿¹dane. W
przeciwnym razie ju¿ za dwadziecia
piêæ lat w Polsce bêdzie wiêcej emerytów ni¿ m³odzie¿y poni¿ej 18. roku
¿ycia. To natomiast oznacza, ¿e mo¿liwoæ obni¿enia kosztów pracy poprzez zmniejszenie sk³adki emerytalno-rentowej mo¿e okazaæ siê iluzj¹,
podobnie jak i zwiêkszenie konkurencyjnoci naszej gospodarki.
Profesor demografii, Piotr Eberhardt, w artykule zamieszczonym równie¿ w Rzeczpospolitej (21 XII
1999) przestrzega: Skala oczekiwanego regresu demograficznego jest
trudna do oszacowania, poniewa¿ ró¿norodne przysz³e uwarunkowania spo³eczne mog¹ oddzia³ywaæ w sposób
trudny do przewidzenia. Znacznie
wa¿niejszym problemem, który siê ju¿
ujawni³, jest postêpuj¹cy proces starzenia siê spo³eczeñstwa polskiego.
Zagadnienie to jest ju¿ powszechnie
dostrzegane, wiêc nie wymaga dok³adniejszego omówienia. Zwiêkszanie siê
liczby ludzi w wieku podesz³ym przyniesie negatywne skutki spo³eczne,
ekonomiczne, a mo¿e i polityczne. (...)
Szczególnie niekorzystna sytuacja demograficzna jest prawdopodobna oko³o 2020 roku, kiedy to liczne roczniki
z lat 50. i 60. bêd¹ osi¹ga³y wiek emerytalny, a w wiek produkcyjny wejd¹
roczniki ni¿u z koñca XX wieku.
Zmniejszanie siê stanu zaludnienia
wymagaæ bêdzie opracowania odpowiedniej d³ugookresowej polityki migracyjnej. Narastaj¹cy deficyt si³y roboczej w niektórych mniej
atrakcyjnych zawodach mo¿e siê pojawiæ nawet przy skali 5 - 10 proc.
bezrobocia. Zjawisko to wystêpowa³o
we wszystkich krajach zachodnich.
Mo¿na wiêc oczekiwaæ, ¿e po 2010
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Demograficzny alarm
roku Polska stanie siê atrakcyjnym
miejscem pracy dla migrantów zza
granicy, przede wszystkim wschodniej. (...) Przyst¹pienie Polski do UE
umo¿liwi zatrudnienie Polaków w zachodniej Europie.
Trudno przewidzieæ, ilu m³odych
ludzi znajdzie zatrudnienie i wyjedzie
na sta³e z Polski. W ka¿dym razie stanie siê to kolejnym impulsem do zatrudniania migrantów ze wschodniej
Europy. Procesami emigracji i imigracji trzeba bêdzie sterowaæ, tak aby
aspekty pozytywne przewa¿a³y nad
negatywnymi. Trzeba bêdzie stworzyæ
takie mechanizmy, aby odp³yw emigracyjny nie nabra³ charakteru drenuj¹cego z kraju m³od¹ si³ê robocz¹,
zw³aszcza tê o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Z drugiej strony
nap³yw np. Ukraiñców czy Bia³orusinów na wyludnione obszary wschodniej Polski zmieni³yby charakter narodowociowy.
Mimo
¿e
problematyka demograficzna jest kwesti¹ wa¿n¹ dla przysz³oci kraju i narodu, wiedza o tych zagadnieniach jest
znikoma nie tylko wród ogó³u spo³eczeñstwa polskiego, ale równie¿ wród
elit intelektualnych kraju. Mo¿na s¹dziæ, ¿e wynika to z ignorancji oraz

bagatelizowania spraw nie dotycz¹cych dnia dzisiejszego. O ile bowiem
zagro¿enia gospodarcze od razu siê
ujawniaj¹, o tyle skutki pewnych procesów demograficznych przynosz¹
pozytywne lub negatywne rezultaty w
przysz³oci. Katastrofa, która mo¿e siê
ujawniæ za lat kilkanacie lub kilkadziesi¹t, jest spraw¹ tak abstrakcyjn¹,
¿e nie dochodzi do wiadomoci spo³ecznej.
W Polsce nie by³a prowadzona celowa polityka urodzeniowa. Na procesy w tej dziedzinie wp³ywa³y zmienne
uwarunkowania
polityczno-gospodarcze. Ró¿norodne
organizacje feministyczne, dzia³aj¹c
na rzecz tzw. planowania rodziny, nie
interesowa³y siê konsekwencjami swoich przedsiêwziêæ. Prace z zakresu demografii mia³y natomiast charakter
specjalistyczny.
Sytuacja dojrza³a do radykalnych
zmian. Nale¿y zorganizowaæ zespó³
ekspertów grupuj¹cy demografów, socjologów, geografów, politologów i
ekonomistów. Powinien on dokonaæ
dok³adnej oceny sytuacji demograficznej Polski. Taka diagnoza powinna staæ
siê podstaw¹ do opracowania zaleceñ
dla poszczególnych resortów rz¹dowych oraz organizacji spo³ecznych.
Powinna ona mieæ charakter prourodzeniowy, zmierzaj¹cy do ekonomicznego i presti¿owego umocnienia rodziny wychowuj¹cej dzieci. Polityka w
tej dziedzinie musi mieæ charakter
kompleksowy, uwzglêdniaj¹cy ca³okszta³t problemów demograficznych
kraju. Nale¿y jedynie zaznaczyæ, ¿e
bez przygotowania informacyjnego
spo³eczeñstwa i uzyskania jego poparcia wszelkie celowe dzia³ania zakoñcz¹ siê niepowodzeniem.q
(Opracowano na podstawie
materia³ów z Rzeczpospolitej)

Rys. Beata Piskór
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PROPOZYCJE

DOMOWY KURS NPR:
sprawdzony - dzia³a!
Skorzystanie z materia³ów naszego
Domowego kursu naturalnego planowania rodziny
to prosty i skuteczny sposób odkrycia tajników p³odnoci przekona³o siê o tym ju¿ wiele ma³¿eñstw.
Czy nie warto do nich do³¹czyæ?
Komplet materia³ów Domowego kursu NPR
 ksi¹¿ka Johna i Sheili Kippleyów: Sztuka naturalnego planowania rodziny
 zeszyt do prowadzenia w³asnych obserwacji: trzynacie estetycznych i przejrzystych kart w wygodnym ma³ym formacie;
 trzy dodatkowe karty obserwacji dla korespondencyjnego skonsultowania w³asnych
obserwacji pierwszych trzech cykli;
 zeszyt æwiczeñ: dwadziecia zapisanych kart z obserwacjami, wraz z ich szczegó³owym omówieniem, do samodzielnego zinterpretowania w ramach pracy domowej;
 ulotki rozwijaj¹ce wybrane zagadnienia
 a dodatkowo tak¿e wliczona w cenê zestawu roczn¹ prenumeratê dwumiesiêcznika
Fundamenty Rodziny
 koszty przesy³ki pokrywa LMM

Zamówienia prosimy kierowaæ na adres: Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu,
Kopaliny 73, 32720 Nowy Winicz, tel. (014) 685 69 61 (wieczorem).

#
Nr
1

Tytu³

Cena

Iloæ

Nale¿noæ

„Domowy kurs NPR”
(UWAGA: komplet - zawiera pozycje: 2, 3, 4, 5, 6, 7)

40,00 z³

2

J.S. Kippley: „Sztuka naturalnego planowania rodziny”

10,00 z³

3

"Przewodnik domowego kursu NPR”

7,00 z³

4

Zeszyt obserwacji codziennych

2,00 z³

5

Æwiczenia

2,50 z³

6

Ulotka: „Antykoncepcyjne k³amstwa

0,20 z³

7

ulotka: „NPR - zdrowe, skuteczne, bezpieczne”

0,30 z³

8

NOWOÆ! La Leche League: "Sztuka karmienia piersi¹" - znany na
ca³ym wiecie poradnik najwiêkszej organizacji promuj¹cej karmienie

22,00 z³

ekologiczne - wspania³a lektura nie tylko dla karmi¹cych mam
9

NOWOÆ! Magdalena Nehring - Gugulska: "Warto karmiæ piersi¹ " -

10

„Fundamenty Rodziny” (do kolporta¿u - minimum 10 egz.)

nowe - poprawione i poszerzone wydanie tej bardzo praktycznej ksi¹¿ki
(nale¿noæ uiszcza siê po otrzymaniu przesy³ki)

12,00 z³

1,00 z³/egz.

11

NOWOÆ! J. Pulikowski: „Warto byæ ojcem"

15,00 z³

12

J. Pulikowski, G. A. Urbaniakowie: „M³odzi i mi³oæ

13,00 z³

13

Pawe³ VI: Encyklika "Humanae vitae"

1,50 z³

14

Papieska Rada ds. Rodziny: "Ludzka p³ciowoæ: prawda i znaczenie..."

5,50 z³
Razem do zap³aty:

(Do ³¹cznej kwoty zostan¹ doliczone koszty przesy³ki.
Nie dotyczy to tylko kompletu materia ³ów „Kursu domowego”)
Zamawiam zaznaczone pozycje i zobowi¹zujê siê zap³aciæ
za nie w ci¹gu tygodnia od daty otrzymania przesy³ki

imiê i nazwisko

adres

Fundamenty Rodziny  nr 5/1999

Podpis

Profesor
W³odzimierz
Fija³kowski
napisa³ o naszym
DOMOWYM KURSIE NPR
Obserwuj¹c narastanie
wra¿liwoci ekologicznej w
ochronie rodowiska nas otaczaj¹cego: gleby, powietrza i wody,
czyli rodowiska ¿ycia, trudno nie
zauwa¿yæ nagl¹cej potrzeby objêcia t¹ wra¿liwoci¹ równie¿ wewnêtrznego rodowiska cz³owieka. NPR trafia jednak na
ogromne opory wobec pozornej
³atwoci stosowania ró¿nych
form antykoncepcji Aby je prze³amaæ, trzeba opracowaæ prosty,
przejrzysty i atrakcyjnie przedstawiony system nauczania, który
przyci¹gnie uwagê szerokich krêgów osób zainteresowanych zdrowym stylem ¿ycia. Wymogi takie
spe³nia w sposób  chcia³bym powiedzieæ  doskona³y metoda stosowana przez Ligê Ma³¿eñstwo
Ma³¿eñstwu, sprawdzona w kursach radiowych. Zestaw materia³ów "Kursu domowego NPR"
sk³ada siê z przewodnika, z ksi¿ki
pt. "Sztuka naturalnego planowania rodziny" J. i S. Kippleyów,
z æwiczeñ, z zeszytu obserwacji
codziennych, z ulotek i trzech dodatkowych kart obserwacji s³u¿¹cych do skonsultowania w³asnych zapisów z orodkiem
upowszechniania NPR w Piasecznie. Kurs umo¿liwia ma³¿onkom nauczenie siê w sposób bardzo konkretny podstaw metody
objawowo  termicznej, uwzglêdnia okres karmienia piersi¹, obejmuje sytuacje szczególne, jak powrót p³odnoci po porodzie, po
odstawieniu tabletki hormonalnej,
w przypadku nieregularnoci cykli, gdy kobieta pracuje na zmiany itp. Komplet materia³ów zosta³
wyceniony jak najtaniej, jak to
mo¿liwe, przy czym wydatek jest
jednorazowy, s³u¿y na ca³e lata.

telefon
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OJCIEC
WIÊTY
O
ROKU JUBILEUSZOWYM

W

patrzony w tajemnicê Wcie
lenia Syna Bo¿ego, Koció³
ma przekroczyæ niebawem
próg trzeciego tysi¹clecia. (...) Narodzenie Jezusa w Betlejem nie jest faktem,
który mo¿na uznaæ za zamkniêt¹ przesz³oæ. Przed Nim staje bowiem ca³a
ludzka historia: Jego obecnoæ owieca nasz¹ teraniejszoæ i przysz³oæ
wiata. On jest «¿yj¹cym» (por. Ap 1,
18), Tym «Który jest, i Który by³ i Który przychodzi» (Ap 1, 4). Przed Nim
zgina siê ka¿de kolano istot niebieskich,
ziemskich i podziemnych, a wszelki jêzyk wyznaje, ¿e On jest Panem (por. Flp
2, 1011). Spotykaj¹c Chrystusa, ka¿dy cz³owiek odkrywa tajemnicê w³asnego ¿ycia!
Jezus jest prawdziw¹ nowoci¹,
przerastaj¹c¹ oczekiwania ludzi, i pozostanie ni¹ na zawsze, przez wszystkie kolejne epoki dziejów. Wcielenie
Syna Bo¿ego oraz zbawienie, jakiego
dokona³ przez swoj¹ mieræ i zmartwychwstanie, s¹ zatem w³aciwym
kryterium oceny rzeczywistoci doczesnej i wszelkich zamys³ów, które maj¹
zapewniæ cz³owiekowi ¿ycie coraz bardziej ludzkie.(...)
Okres jubileuszowy pozwala nam
poznaæ jêzyk wymownych znaków, jakimi pos³uguje siê Bo¿a pedagogia, aby
nak³oniæ cz³owieka do nawrócenia i
pokuty, które s¹ pocz¹tkiem i drog¹ jego
odnowy oraz warunkiem odzyskania
tego, czego o w³asnych si³ach nie móg³by zdobyæ: przyjani Boga, Jego ³aski i

¿ycia nadprzyrodzonego  tego ¿ycia,
które jako jedyne mo¿e zaspokoiæ najg³êbsze pragnienia ludzkiego serca.
Wejcie w nowe tysi¹clecie zachêca chrzecijan, aby g³osz¹c Królestwo
Bo¿e, spojrzeniem wiary ogarniali
nowe, szersze horyzonty. W tych szczególnych okolicznociach musimy odnowiæ nasz¹ wiernoæ nauczaniu Soboru
Watykañskiego II, który rzuci³ nowe
wiat³o na dzia³alnoæ misyjn¹ Kocio³a
w obliczu wspó³czesnych potrzeb
ewangelizacji. Podczas Soboru Koció³
uwiadomi³ sobie g³êbiej swoj¹ tajemnicê i apostolskie zadanie, jakie powierzy³ mu Chrystus. Ta wiadomoæ ka¿e
wspólnocie wierz¹cych ¿yæ w wiecie
i jednoczenie pamiêtaæ, ¿e winni byæ
«zaczynem i niejako dusz¹ spo³ecznoci ludzkiej, która ma siê w Chrystusie
odnowiæ i przemieniæ w rodzinê Bo¿¹.
Aby wype³niæ skutecznie to zadanie,
chrzecijanie musz¹ trwaæ w jednoci i
rozwijaæ ¿ycie wspólnotowe. Bliskoæ
wydarzenia jubileuszowego jest silnym
bodcem do dzia³ania w tym kierunku.
Mimo brzemienia dwóch tysiêcy lat
historii, chrzecijanie pod¹¿aj¹cy ku
trzeciemu tysi¹cleciu nie czuj¹ siê bynajmniej zmêczeni; przeciwnie, dodaje
im si³ wiadomoæ, ¿e nios¹ wiatu
prawdziw¹ wiat³oæ, Chrystusa Pana.
Koció³, g³osz¹c Jezusa z Nazaretu,
prawdziwego Boga i doskona³ego Cz³owieka, otwiera przed ka¿d¹ ludzk¹ istot¹ perspektywê «przebóstwienia», a tym
samym bycia bardziej cz³owiekiem.

Tylko t¹ drog¹ wiat mo¿e odkryæ
wznios³e powo³anie, do jakiego zosta³
wezwany, i urzeczywistniæ je dziêki
zbawieniu dokonanemu przez Boga.
(...) Jezus objawia oblicze Boga Ojca
«pe³nego litoci i mi³osierdzia» (por. Jk
5, 11), a przez zes³anie Ducha wiêtego ukazuje tajemnicê mi³oci Trójcy.
Duch Chrystusa jest obecny i dzia³a w
Kociele i w historii: to Jego g³osu trzeba s³uchaæ, aby rozpoznawaæ znaki nowych czasów i nieustannie o¿ywiaæ w
sercach wierz¹cych oczekiwanie na
powrót Chrystusa w chwale. Rok wiêty winien byæ zatem jednym nieprzerwanym hymnem uwielbienia Boga w
Trójcy Jedynego. Przychodz¹ nam tu z
pomoc¹ pe³ne poezji s³owa wiêtego
Grzegorza z Nazjanzu, Teologa:
«Chwa³a Bogu Ojcu i Synowi, Królowi wszechwiata. Chwa³a Duchowi,
bo godzien jest czci i wszystek wiêty.
Trójca jest jedynym Bogiem, który
wszystko stworzy³ i nape³ni³: niebo istotami niebieskimi, a ziemiê istotami
ziemskimi. Morze, rzeki i strumienie
nape³ni³ zwierzêtami wodnymi, o¿ywiaj¹c wszystko swoim Duchem, aby
wszelkie stworzenie piewa³o hymn
chwa³y m¹dremu Stwórcy, jedynej
przyczynie ¿ycia i trwania. Nade
wszystko za niech zawsze wielbi Go
stworzenie rozumne jako wielkiego
Króla i dobrego Ojca».q
Jan Pawe³ II, Incarnationis Misterium, Bulla og³aszaj¹ca Wielki Jubileusz roku 2000
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