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Kontrola urodzeñ
w tradycji
chrzecijañskiej
(cz. I)

P

raktyka kontroli urodzin siêga
czasów bardzo odleg³ych. Kobiety w staro¿ytnym Egipcie
w celu unikniêcia poczêcia nowego ¿ycia ludzkiego stosowa³y tampony nas¹czone miodem i ¿ywicami drzew1.
Praktykowany by³ stosunek przerywany, który zosta³ potêpiony w Pimie
wiêtym (por. Rdz 38, 8-10). Stosowano sterylizacjê, która w wiecie staro¿ytnych ¯ydów uznawana by³a za
czyn niegodny dla wyznawcy Boga
Jahwe, a przez to wy³¹czaj¹cy ze spo³ecznoci Izraela: Nikt, kto ma zgniecione j¹dra [ ] nie wejdzie do zgromadzenia Pana (Pwt 23, 2). Dzia³anie
przeciwpoczêciowe uzyskiwano równie¿ przy pomocy odpowiednich mieszanek zió³. Praktykowano aborcjê,
czyli zabicie dziecka poczêtego w ³onie matki. Soranus z Efezu (II w.) lekarz-ginekolog w swoich pismach
przedstawia ca³y szereg sposobów zapobiegania ci¹¿y.
Te ró¿ne sposoby zapobiegania
poczêciu siê nowego ¿ycia ludzkiego
wi¹za³y siê czêsto z instytucj¹ prostytucji sakralnej2 , która zwi¹zana by³a
z kultem bóstw mi³oci i p³odnoci.
Praktykowanie prostytucji sakralnej
wystêpowa³o u ludów staro¿ytnego
Wschodu i ³¹czone by³o z kultem ku

czci Isztar (Babilonia i Asyria), Anahity (dzisiejszy Iran, Azja Mniejsza,
Armenia), Kybele (Frygia) i Afrodyty
(Grecja, a szczególnie Korynt)3.
Prostytucji sakralnej towarzyszy³y
ró¿nego rodzaju mi³osne i uzdrawiaj¹ce czary. Znane by³y magiczne
zaklêcia, które wraz z odpowiednim
wywarem z zió³ mia³y zapobiegaæ poczêciu nowego ¿ycia ludzkiego4. Je¿eli
zawiod³y czary, praktykowano aborcjê. Dlatego miêdzy innymi Hipokrates (zm. 370 r. przed Chr.) zobowi¹zywa³ przysiêg¹ adeptów sztuki
lekraskiej, ¿e nie bêd¹ uprawiali praktyk aborcyjnych, gdy¿ s¹ to czyny niegodne lekarza5. Praktykê aborcji jak
równie¿ czarowanie w celu zapobie¿enia powstania nowego ¿ycia ludzkiego, pozostawiano wszelkiego rodzaju magom.
Z greckim terminem pharmakeia
(³ac. veneficia) mo¿na siê spotkaæ
w Nowym Testamencie (Gal 5, 19-21;
Ap 9, 20-21; Ap 21, 8; Ap 22, 15). w.
Pawe³ Aposto³ wymieniaj¹c w Gal 5,
19-21 uczynki z cia³a wylicza wród
nich pharmakeia (³ac. veneficia),
oddane w jêzyku polskim jako czary.
W zestawieniu z kontekstem kulturowym czasów jemu wspó³czesnych
nale¿y przypuszczaæ, ¿e s³owo cza-

ry w szerszym kontekcie odnosi siê
równie¿ do praktyk zatruwania organizmu kobiety w celu unikniêcia poczêcia nowego ¿ycia ludzkiego lub te¿
dokonania aborcji przy pomocy odpowiednich mikstur. Tego rodzaju dzia³alnoci¹ trudnili siê bowiem magowie
lub tak zwani uzdrawiacze, co wi¹za³o siê w sposób naturalny dla tamtych czasów, z odpowiednim rytem
magicznym6. w. Pawe³ jednoznacznie potêpi³ takie postêpowanie stwierdzaj¹c, ¿e ci, którzy siê takich rzeczy
dopuszczaj¹, królestwa Bo¿ego nie
odziedzicz¹ (Gal 5, 21).
w. Jan w Apokalipsie u¿ywa s³owa pharmakeia (Ap 9, 20-21) na
oznaczenie czarów w zestawieniu
z zabójstwem oraz nierz¹dem, natomiast w Ap 21, 8 i Ap 22, 15  pharmakon na okrelenie gularzy w zestawieniu z rozpustnikami i zabójcami.
Nale¿y przypuszczaæ, ¿e czary, gus³a (pharmakon) oraz gularze
(pharmakoi) odnosz¹ siê, tak jak w
Gal 5, 19-21, do u¿ywania mikstur
chemicznych maj¹cych zapobiec poczêciu dziecka lub maj¹cych na celu
wywo³anie wczesnego poronienia 7.
w. Jan jednoznacznie potêpia tego
rodzaju praktyki.
Interpretacja s³owa veneficia (gr,
pharmakeia, pol. czary, gus³a)
jako dzia³anie przeciwpoczêciowe lub
aborcyjne znajduje swoje potwierdzenie w odniesieniu do prawa Corneliusa Sulli z roku 81 przed Chr. Lex Cornelia de Sicariis et Veneficiis (Prawo
Korneliusza przeciwko bandytom
i trucicielom) skierowane by³o miêdzy
innymi przeciwko tym, którzy podawali mikstury chemiczne (³ac. veneficia) mog¹ce spowodowaæ mieræ
dziecka poczêtego8.
Dokoñczenie na s. 3
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PRAKTYKA

Tylko temperatura
Proszê o odpowied: czy
bezpieczne jest stosowanie
NPR, je¿eli jedynym
wiarygodnym objawem jest
u mnie temperatura?
Przesz³am operacjê, która
praktycznie pozbawi³a mnie
wytwarzania luzu
w fizjologicznej iloci - jest
niezauwa¿alny. Na razie
stosowanie tej metody
oznacza dla nas sta³¹
wstrzemiêliwoæ
i frustracjê. Mamy ju¿ czworo
dzieci, z których dwoje
zosta³o poczêtych w dniach
uznanych przez metodê
za niep³odne.

L

iga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu
uczy na swoich kursach metody objawowo  termicznej
i poleca j¹ jako wysoce skuteczny sposób rozpoznawania p³odnoci, bowiem
wzajemne potwierdzanie siê objawów
luzu i temperatury daje lepsz¹ mo¿liwoæ dok³adnej interpretacji cyklu.
Zdarzaj¹ siê jednak sytuacje takie jak
w przypadku autorki powy¿szego pytania, kiedy z jakich wzglêdów nie
jest mo¿liwa na przyk³ad obserwacja
luzu. Nie oznacza to jednak, ¿e nie
da siê wówczas stosowaæ metod NPR,
poniewa¿ równie¿ samo systematyczne i staranne mierzenie temperatury
mo¿e dostarczyæ nam informacji pozwalaj¹cych zinterpretowaæ cykl. Badania nad wykorzystaniem pomiarów
podstawowej temperatury cia³a dla
rozpoznawania p³odnoci by³y prowadzone wczeniej ni¿ zosta³a opracowana metoda oparta na obserwacji luzu.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ tu
zw³aszcza prace niemieckiego lekarza
G.K. Doeringa. Opracowa³ on metodê
termiczn¹, czyli opieraj¹c¹ siê wy³¹cznie na interpretacji przebiegu wykresu temperatury w trakcie cyklu. Na
u¿ytek naszych kursów zaczerpnêlimy z niej regu³ê s³u¿¹c¹ do wyznaczania koñca fazy I, czyli okresu nie-
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p³odnoci przed jajeczkowaniem: najpierw musimy odnotowaæ, kiedy wypada³ najwczeniejszy dzieñ poowulacyjnego wzrostu temperatury w co
najmniej szeciu ostatnich cyklach.
Jeli teraz od tego dnia odejmiemy 7
dni, to otrzymana liczba wskazuje nam
ostatni dzieñ niep³odnoci przed jajeczkowaniem. Zasada ta sprawdza
siê bardzo dobrze tak¿e w krótkich
cyklach z krótk¹ faz¹ lutealn¹. Oczywicie jeli w kolejnym cyklu zaobserwujemy wczeniejszy ni¿ dotychczas wzrost temperatury, wtedy dla
nastêpnego cyklu opieramy siê na tej
nowej obserwacji. Dla przyk³adu: jeli w³acicielka poni¿szej karty w co
najmniej szeciu poprzednich cyklach
zaobserwowa³a najwczeniejszy
wzrost temperatury w dniu 17, to w
przedstawionym cyklu koniec fazy I
przypada w dniu 10 (17 minus 7). Ze
wzglêdu na to, ¿e nie mamy potwierdzenia ze strony objawu luzu, którego pojawienie siê sygnalizuje pocz¹tek okresu p³odnoci, mo¿emy cofn¹æ
siê jeszcze o jeden dzieñ.
Je¿eli za chodzi o wyznaczenie
pocz¹tku fazy III, czyli niep³odnoci
po jajeczkowaniu, to Liga Ma³¿eñstwo
Ma³¿eñstwu proponuje nastêpuj¹c¹
regu³ê: faza III rozpoczyna siê wieczorem czwartego dnia wzrostu temperatury, przy czym trzy ostatnie temperatury musz¹ le¿eæ co najmniej na
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poziomie wy¿szym (0,2 stopnia Celsjusza nad poziomem ni¿szym  o wyznaczaniu poziomu ni¿szego i wy¿szego mo¿na przeczytaæ w ksi¹¿ce Sztuka
NPR na stronie 145).
Jeli ma³¿onkowie maj¹ szczególnie
istotne powody dla unikniêcia poczêcia, mog¹ zastosowaæ dla wyznaczenia
pocz¹tku niep³odnoci poowulacyjnej
regu³ê, któr¹ polecamy osobom odstawiaj¹cym doustne rodki antykoncepcyjne: faza III zaczyna siê wieczorem
pi¹tego dnia wzrostu temperatury z takim samym zastrze¿eniem jak poprzednio: trzy ostatnie temperatury
musz¹ znajdowaæ siê na poziomie wy¿szym - tak¹ w³anie sytuacjê widzimy
na zamieszczonej poni¿ej karcie.
Gdy decydujemy siê polegaæ tylko
na obserwacji temperatury, powinnimy mierzyæ j¹ regularnie, o sta³ej
porze, pamiêtaj¹c o tym, ¿e dni z temperaturami zak³óconymi (np. przez
chorobê) opuszczamy i nie bierzemy
ich pod uwagê w interpretacji cyklu.q
Maciej Tabor

Jeli macie Pañstwo karty obserwacji
ilustruj¹ce trudne do interpretacji cykle,
przylijcie je do nas - ich omówienie na ³amach
Fundamentów Rodziny pomo¿e innym;
zyskamy w ten sposób tak¿e ciekawy materia³
badawczy. Oczywicie zapewniamy dyskrecjê
i anonimowoæ.

ETYKA

Kontrola urodzeñ
w tradycji chrzecijañskiej
Dokoñczenie ze s. 1

W pierwszych wiekach chrzecijañstwa, w po¿yciu p³ciowym ma³¿onków widziano aspekt jednocz¹co - prokreacyjny; akty ma³¿eñskie stanowi³y
sposób realizacji Bo¿ego nakazu:
B¹dcie p³odni i rozmna¿ajcie siê,
abycie zaludnili ziemiê i uczynili j¹
sobie poddan¹ (Rdz 1, 28). Dlatego
uciekanie siê ma³¿onków do rodków
antykoncepcyjnych lub wczesnoporonnych uznawano za dzia³anie
sprzeczne z prawem Bo¿ym. Tak samo
wszelkiego rodzaju praktykowanie
aktów p³ciowych poza ma³¿eñstwem
spotyka³o siê z dezaprobat¹, w myl
s³ów w. Paw³a Aposto³a: Ale cia³o

nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana,
a Pan dla cia³a [ ]. Czy¿ nie wiecie,
¿e cia³a wasze s¹ cz³onkami Chrystusa? Czy¿ wzi¹wszy cz³onki Chrystusa
bêdê je czyni³ cz³onkami nierz¹dnicy?
Przenigdy! Albo czy¿ nie wiecie, ¿e ten,
kto ³¹czy siê z nierz¹dnic¹, stanowi z
ni¹ jedno cia³o? Bêd¹ bowiem  jak
jest powiedziane  dwoje jednym cia³em. [ ]. Czy¿ nie wiecie, ¿e cia³o
wasze jest wi¹tyni¹ Ducha wiêtego,
który w was jest, a którego macie od
Boga, i ju¿ nie nale¿ycie do samych siebie? Za wielk¹ bowiem cenê zostalicie
nabyci! Chwalcie wiêc Boga w waszym
ciele! (1Kor 6, 13. 15-16. 19-20).q
(Dokoñczenie w nastêpnym numerze)

MEDIA 
szansa czy zagro¿enie?

P

ragnê siê podzieliæ spostrze¿eniami na temat mediów i ich oddzia³ywania na dzieci i m³odzie¿.Kiedy kilka lat temu Jerzy
Owsiak rozpoczyna³ akcjê Wielkiej orkiestry wi¹tecznej Pomocy, pewnie
ma³o osób myla³o,¿e jego has³o:
Róbta, co chceta przyniesie wiele
gorzkich owoców. Takie i inne rozreklamowane przez telewizjê osobowoci maj¹ du¿y wp³yw na kszta³towanie siê postaw dzieci i m³odzie¿y. Do
tych grup wiekowych naj³atwiej jest
trafiæ przez zakamuflowan¹ grê s³ów.
O faktach mówi siê ogólnikowo, tylko uwa¿ny widz mo¿e co odczytaæ
miêdzy wierszami.
W dniach 18  20 maja tego roku
odby³ siê w Warszawie Miêdzynarodowy Kongres O godnoæ dziecka,
nad którym patronat medialny objê³a
Telewizja Puls. Nie mog³o tu zabrakn¹æ g³osów na temat roli mediów
w procesie wychowania m³odego pokolenia. Wnioski z tych wypowiedzi
nie s¹ jednak optymistyczne. Jaros³aw

Sellin, cz³onek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w sposób rzeczowy
i przekonuj¹cy mówi³ o oddzia³ywaniu mediów na dzieci i m³odzie¿.
Od momentu wprowadzenia w telewizji polskiej oznaczeñ programów
(...) zdarzy³y siê ju¿ swoiste manipulacje. Przyk³adowo  w jednym z programów TV film emitowany by³ ze
znakiem zielonym, a za tydzieñ w tym
samym programie ten sam film nadano ze znaczkiem czerwonym. (...)
O tym, ¿e zarówno telewizja publiczna jak i stacje prywatne obni¿aj¹ loty,
nie muszê chyba nikogo przekonywaæ.
Wystarczy wspomnieæ bezkrytycznie
reklamowany w TVN program Wielki
Brat czy pseudokomediê wiat wed³ug Kiepskich w TV4. Prymitywne
dialogi rozmówców, brak jakiejolwiek
motywacji, by przekazaæ ogólnoludzkie
wartoci, takie jak prawda, piêkno, mi³oæ. Autorzy tych i podobnych programów próbuj¹ wmówiæ, ¿e Polak to osi³ek, który wolny czas spêdza przed
telewizorem, popijaj¹c piwo.
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Przypisy:
1. Por. S. Leone, Lineamenti di bioetica,
Palermo 1987, s. 83. 2. Por. Contraception, w: The New Encyclopedia Britannica, Chicago 1998, s. 587. 3. Por. Prostytucja sakralna, w: Leksykon PWN,
Warszawa 1971, s. 947. 4. Por. Contraception, w: dz. cyt., s. 587. 5. Por. A. Haussler, The Rebelion of the Theologians: The
Deadly Consequences, Washington 1986,
s. 1. 6. Por. I. Carrasco de Paula, Il rispetto dovuto allembrione umano: prospettiva storico-dottrinale, w: Pontificia
Accademia Per La Vita, Identita e statuto
dellembrione umano, Citta del Vaticano
1998, s. 11. Por. tam¿e z przypisem nr 8.
7. Por. tam¿e. 8. Por. tam¿e.

Autor jest doktorem bioetyki i pracuje w Instytcie Jana Paw³a II na KUL-u oraz w redakcji kwartalnika Ethos.

Niestety, z moich obserwacji (pracujê w szkole redniej) wynika, ¿e
czêæ rodziców nie interesuje siê tym,
co ich pociechy ogl¹daj¹ w wolnych
chwilach (TV, Internet). Mo¿na to t³umaczyæ zapracowaniem rodziców, ale
czy to do koñca przekonuje?
To w rodzinnym domu dzieci i m³odzie¿ powinny czerpaæ wzorce zachowañ. To w domu powinny byæ uczone
dialogu i miêdzyludzkiej komunikacji.
Dziêki telewizji, radiu, Internetowi
mamy dostêp do ró¿nych zdobyczy
kultury, nauki, techniki. Tylko ¿e nie
zawsze potrafimy z tej papki programowej wybraæ wartociowe programy
 doros³ym, ale te¿ dzieciom i m³odzie¿y brak czêsto medialnej edukacji.
rodki masowego przekazu mog¹
siê przyczyniæ do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, lecz mog¹ te¿
ten rozwój skutecznie hamowaæ.q
Bo¿ena Kuku³owicz

DRODZY CZYTELNICY

Napiszcie, jak w swoich rodzinach radzicie
sobie z korzystaniem przez dzieci z telewizji,
video, komputera; czy zauwa¿acie jaki wp³yw
tych mediów na wasze pociechy? Najciekawsze listy opublikujemy, a sporód ich autorów
wybierzemy jedn¹ osobê, która otrzyma szeæ
kolejnych numerów Fundamentów Rodziny.

3

MA£¯EÑSTWO
Z najnowszej ksi¹¿ki Jacka Pulikowskiego

Wartoæ
wspó³¿ycia
ma³¿eñskiego
Warunki do wpó³¿ycia
Wchodzimy na teren wyj¹tkowo
delikatny. Mo¿na bowiem sformu³owaæ szereg obiektywnie prawdziwych
twierdzeñ ogólnych, lecz jednoczenie
- jestem o tym g³êboko przekonany wrêcz nie wolno nakazywaæ jedynie
s³usznych sposobów czy technik postêpowania. Nakazy w tej dziedzinie naruszaj¹ bowiem intymnoæ ma³¿eñstwa i próbuj¹ odebraæ ma³¿onkom
prawo do nieskrêpowanej indywidualnej, jedynej i niepowtarzalnej twórczoci na tym piêknym terenie. Oczywicie, wolno przekazywaæ wiedzê,
wolno udzielaæ rad i podpowiedzi
zw³aszcza tym, którzy prze¿ywaj¹
trudnoci i o pomoc prosz¹, natomiast
w ¿adnym razie nie wolno nikomu
narzucaæ sposobów i technik postêpowania. Podanie pewnych prawd ogólnych mo¿e okazaæ siê dla wielu pomocne. Do takich prawd ogólnych
nale¿y koniecznoæ przygotowania,
wa¿na zw³aszcza dla kobiety. Dla kobiety wa¿na jest w bezporednim przygotowaniu do wspó³¿ycia tak zwana
gra wstêpna, czyli czu³e bodce s³uchowe i bardzo delikatny dotyk. Zdecydowanie uwa¿am, ¿e tego, jaki on
ma byæ, lepiej dowiedzieæ siê od w³asnej ¿ony ni¿ z nawet najbardziej kompetentnych naukowych opracowañ. Po
pierwsze dlatego, ¿e opracowania te,
si³¹ rzeczy, dotycz¹ kobiety urednionej i nie uwzglêdniaj¹, bo nie mog¹,
indywidualnoci konkretnej ¿ony, a po
drugie poznawanie ¿ony z ksi¹¿ki
jest po prostu nieciekawe. O ile¿ piêkniej i atrakcyjniej jest poznawaæ siebie nawzajem na ¿ywo, nawet gdyby to poznawanie mia³o trwaæ bardzo
d³ugo i wcale niekoniecznie iæ do celu
najkrótsz¹ drog¹. Przecie¿ dla wê-
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drowca najpiêkniejsza droga na szczyt
wcale nie prowadzi w linii prostej.
Prawdziwy wêdrowiec równie cieszy
siê zdobyciem szczytu, jak wszystkim,
co napotka³, widzia³ i prze¿y³ po drodze, równie¿ pokonanymi trudnociami. Za nic w wiecie nie pozwoli³by siê
zawieæ na szczyt helikopterem, bo
ogl¹dane widoki nie zaprawione trudem
i potem nie smakowa³yby tak samo.
Dla ¿ony gr¹ wstêpn¹ jest tak naprawdê ca³e ¿ycie i wszystko, co j¹
spotka³o ze strony mê¿a. Choæ mo¿e
to niektórym wydawaæ siê dziwne,
a mo¿e nawet nieprawdopodobne, to
czyny mê¿a, zw³aszcza dokonania
na polu p³ciowoci, z czasów, gdy jeszcze nie zna³ ¿ony, mog¹ j¹ (i jego tak¿e) blokowaæ w sytuacji wspó³¿ycia.
¯ona bowiem nie potrafi wyrwaæ
wspó³¿ycia z ca³ego kontekstu codziennoci.
Drug¹ zasad¹ ogóln¹ jest wymóg
odpowiednio d³ugiego czasu trwania
wspó³¿ycia. Z jednej strony istnieje
pewien obiektywnie potrzebny czas do
umo¿liwienia uruchomienia pe³nej reakcji w ciele kobiety. Mo¿na jednoznacznie oceniæ po fakcie, czy czas
wspó³¿ycia by³ wystarczaj¹cy. Je¿eli
w pe³ni nast¹pi³a mo¿liwa reakcja cia³a, to znaczy, ¿e czas by³ dostatecznie
d³ugi. Je¿eli jednak nie nast¹pi³a, nie
wiemy, czy czas by³ zbyt krótki, czy
nie zosta³y spe³nione inne potrzebne
warunki. Mê¿czynie tak¿e jest potrzebny pewien czas, lecz jest on wielokrotnie (!) krótszy.
Z drugiej strony, jest potrzebny
pewien czas, by mog³o nast¹piæ zadowolenie ze spotkania dwojga osób. Ju¿
nie tylko po to, by zd¹¿y³y zareagowaæ cia³a. Nie mo¿na tu podaæ ¿adnej
uniwersalnej normy, jedynym potwier-
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dzeniem bowiem spe³nienia tego warunku jest subiektywne odczucie obojga, ¿e spotkanie trwa³o dostatecznie
d³ugo. Z pewnoci¹ jednak nie powinno to byæ spotkanie popieszne, bo takie w ka¿dej dziedzinie jest si³¹ rzeczy powierzchowne i pozostawia
nieprzyjemny niedosyt.
Kolejnym wymogiem ogólnym jakoci spotkania ma³¿onków jest zadbanie o to, by mo¿liwie ca³kowicie zapomnieæ o nêkaj¹cych ich sprawach
i problemach codziennoci. Po to, by
byæ nie tylko cia³em, ale i duchem
wy³¹cznie dla siebie. Wobec frapuj¹cej rzeczywistoci, tempa ¿ycia, du¿ych problemów i emocji, jakie niesie
brutalna i bezwzglêdna codziennoæ,
spe³nienie tego wymogu wcale nie jest
³atwe. Czasem bywa wrêcz niemo¿liwe... Nie znaczy to jednak, by nie
troszczyæ siê uczciwie o tê sprawê.
W skrajnych wypadkach lepiej
w ogóle zaniechaæ wspó³¿ycia ni¿
wspó³¿yæ, stale pamiêtaj¹c i martwi¹c
siê np. awantur¹ i rachunkiem za dzisiejsze zalanie mieszkania s¹siadów
piêtro ni¿ej.
Mo¿na pokusiæ siê wreszcie o sformu³owanie zasady ogólnej, któr¹ roboczo nazwê komfortem fizycznym.
Chodzi o to, by warunki wspó³¿ycia
spe³nia³y wymogi elementarnej wygody. Ot, choæby to, by ³ó¿ko by³o dostatecznie du¿e i nie by³o ani za twarde, ani za miêkkie. Samo u³o¿enie cia³
w czasie wspó³¿ycia mo¿e byæ bardziej
lub mniej komfortowe. Có¿, w tej dziedzinie kultura u¿ycia podpowiada
najró¿niejsze pozycje, które z wygod¹ nie maj¹ nic wspólnego, a przypominaj¹ raczej sztuki cyrkowe.
Dokoñczenie obok

MA£¯EÑSTWO
Niestety s¹ tacy, którzy zwiedzeni
atrakcyjnoci¹ tych propozycji skoncentrowali siê na konfiguracjach cia³
i w tym w³anie szukaj¹ zadowolenia
i satysfakcji, a potem dziwi¹ siê, ¿e
wszystko ich nudzi - bo có¿ wiêcej
mo¿na wymyliæ. Ka¿de spotkanie ludzi wymaga pewnego komfortu. Trudno siê np. rozmawia, bêd¹c powieszonym za nogê na lampie - niektóre
proponowane pozycje wspó³¿ycia s¹
mniej wiêcej tego rodzaju.
Czy zatem nie wolno mówiæ o u³o¿eniu cia³ w trakcie wspó³¿ycia? Tego
nie powiedzia³em. Mo¿na mówiæ nawet bardzo konkretnie o pozycjach
wspó³¿ycia. Powinny to byæ rzetelne
informacje typu: w tradycyjnej dla
naszej kultury pozycji, w której mê¿czyzna spoczywa swym cia³em na ciele kobiety le¿¹cej na wznak, mo¿na
dostrzec szereg niedogodnoci. Jedn¹
z nich jest napiêcie miêniowe mê¿czyzny lub (i) trud dwigania ciê¿aru
jego cia³a przez kobietê. Okolicznoci
te utrudniaj¹ przed³u¿anie czasu
wspó³¿ycia tak potrzebnego kobiecie.
Ponadto trudno jest w tej pozycji
przed³u¿aæ zjednoczenie narz¹dów
rozrodczych po ust¹pieniu wzwodu
w nastêpstwie wytrysku nasienia (ejakulacji). To przed³u¿enie pomagaæ
mo¿e kobiecie w spokojnym roz³adowaniu napiêcia i w pe³niejszym zadowoleniu ze wspó³¿ycia. Niektóre kobiety ponadto le odbieraj¹ takie
u³o¿enie cia³, kojarz¹c je ze sw¹ podleg³oci¹ i fizyczn¹ dominacj¹ mê¿czyzny. Rzecz jasna powy¿szych uwag
w ¿adnym razie nie powinno siê traktowaæ jako zakazu takiego sposobu
wspó³¿ycia. Wiêcej, nale¿y podkreliæ,

¿e wiele ma³¿eñstw w ten i tylko w ten
sposób wspó³¿y³o przez ca³e ¿ycie
i bardzo siê nim radowa³o (i nadal raduje). Takie u³o¿enie cia³ ma równie¿
zalety. Umo¿liwia np. spojrzenie twarz¹ w twarz, tak wa¿ne w ka¿dym
bliskim spotkaniu ludzi. Mo¿na by
nawet zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e to
spojrzenie twarz¹ w twarz jest niezbêdnym elementem komunii osób.
Z drugiej strony, ma³¿eñstwu prze¿ywaj¹cemu np. k³opoty ze wzwodem
czy ze zbyt szybkim wytryskiem nasienia (doæ powszechny problem),
mo¿na podpowiedzieæ u³o¿enie cia³,
które wielu ma³¿eñstwom w powy¿szej sytuacji pomog³o. Chodzi o u³o¿enie na bokach, prostopadle do siebie
i przeplecenie siê nogami. Niektórzy
podpowiadaj¹ zarzucenie obu nóg ¿ony
na biodra mê¿a. U³o¿enie to pozostawia mo¿liwoæ spojrzenia twarz¹ w
twarz a nie wymaga napiêcia miêniowego i pozwala na pozostanie w zjednoczeniu równie¿ po ust¹pieniu
wzwodu. Podawanie bardzo szczegó³owych opisów technicznych i ilustracji graficznych nie uwa¿am jednak za
konieczne. Ka¿de ma³¿eñstwo, korzystaj¹c ewentualnie z podpowiedzi, samo
powinno siê ostatecznie dopasowaæ
i znaleæ dla siebie najlepsze i najwygodniejsze u³o¿enie, w którym w pe³ni
mog³oby siê cieszyæ radoci¹ spotkania ma³¿eñskiego.q
Jacek Pulikowski

Autor jest ojcem trójki dzieci i wyk³adowc¹
w Studium Rodziny przy Papieskim Wydziale
Teologicznym w Poznaniu. Fragment pochodzi z ksi¹¿ki Wartoæ wspó³¿ycia ma³¿eñskiego, Inicjatywa Wydawnicza Jerozolima, Poznañ 2001.
Formularz zamówieñ na s. 15.

Polecamy ksi¹¿kê ks. Artura J. Katolo:
EMBRION LUDZKI - OSOBA CZY RZECZ?
Status i moralne prawa nienarodzonego we w³oskiej literaturze
teologiczno - bioetycznej po Soborze Watykañskim II

Wielkim wyzwaniem dla bioetyków, a tak¿e teologów - moralistów, pozostaje
zagadnienie manipulacji genetycznych, takich jak klonowanie, sztuczne zap³odnienie
i eksperymenty na embrionach. Autor ksi¹¿ki - doktor teologii moralnej, bioetyk  w
niezwykle wnikliwy sposób przedstawia najwa¿niejsze aspekty refleksji w³oskich
moralistów i bioetyków, nad statusem embrionu ludzkiego oraz jego moralnymi
prawami. Ksi¹¿ka jest obiektywn¹ prezentacj¹ katolickiego punktu widzenia na temat
statusu i moralnych praw bytu ludzkiego - szczególnie aktualn¹ w kontekcie
niedawnej dyskusji wokó³ badañ na komórkach macierzystych.
Zamówienia na s. 15
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WARTO CZYTAÆ
PULIKOWSKIEGO!

Najnowsza ksi¹¿ka znanego ju¿ naszym czytelnikom Jacka Pulikowskiego mia³a nosiæ tytu³ Warto uprawiæ
seks, czyli o pielêgnowaniu p³ciowoci, nawi¹zuj¹cy do poprzednich ksi¹¿ek tego autora. Zmiana na: Wartoæ
wspó³¿ycia ma³¿eñskiego zosta³a
podyktowana  jak czytamy w przedmowie: ... kompromisem ze wzglêdu
na tych czytelników, których powierzchowne odczytanie tytu³u i skojarzenia z wulgarnym uprawianiem seksu
zmyli³oby i zniechêci³o do przeczytania ksi¹¿ki. Prawdziwy sens zamierzonego pierwotnie tytu³u mia³ w³anie
rzeciwstawiæ siê wulgarnoci w patrzeniu na p³ciowoæ i wskazywaæ na koniecznoæ ucz³owieczenia go przez
trud uprawy. Dalej autor pisze: Je¿eli kto pragnie prze¿ywaæ radosæ
g³êbok¹, prawdziwie ludzk¹ (...) p³yn¹c¹ ze zjednoczenia cielesnego z
ukochan¹ osob¹ drugej p³ci  wspó³ma³¿onkiem  musi ten seks ucz³owieczyæ. Musi (nie ma innego wyjcia)
podj¹æ trud uprawy, musi zapewniæ
odpowiedni klimat, by z pierwotnej
d¿ungli uczyniæ pe³en piêkna i harmonii, owocuj¹cy szczêciem ogród.
Dla kogo jest ta ksi¹¿ka? Przede
wszystkim dla ma³¿onków pragn¹cych
wiadomie i g³êboko prze¿ywaæ chwile
intymnej bliskoci, a tak¿e dla narzeczonych szukaj¹cych drogowskazów
na wspólna drogê ¿ycia. Autor wychodzi z za³o¿enia, ¿e nikt nie proszony
nie ma ¿adnych uprawnieñ do nrzucania ma³¿eñstwu, jak musi postêpowaæ w tej subtelnej, intymnej dziedzinie ¿ycia. Zapisanie dalszych
kartek tej ksi¹¿ki to ju¿ zadanie domowe dla ka¿dego ma³¿eñstwa oddzielnie. Odrobiæ je trzeba pracowicie,
lecz samodzielnie, bez ci¹gania, bo
tylko wtedy mo¿na mówiæ o prawdziwej twórczoci. Wszelkie indywidualne przypadki pozostaj¹ do rozpracowania przez ka¿de z ma³¿eñstw
osobno w oazie spokoju ma³¿eñskiej
intymnoci  pisze na zakoñczenie
Jacek Pulikowski. Gor¹co zachêcamy do przeczytania ksi¹¿ki ponañskiego autora i do kupienia jej komu bliskiemu w lubnym prezencie
 zamówienia na s. 15 lub przez Internet: www.mateusz.pl/ligamm/
sklepik/katalog.html.q
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LISTY

Oto kolejne g³osy
w dyskusji zapocz¹tkowanej
przez artyku³ ks. Artura Katolo
pt. Z³o antykoncepcji
hormonalnej (tekst jest
dostêpny w internecie:
www.mateusz.pl/ligamm/
czytelnia/etyka.ak-anthor.html).
W nastêpnym numerze
podsumowanie dyskusji.

Oszukany
czy niedoinformowany?
W dyskusji odnosz¹cej siê do artyku³u Na czym polega z³o antykoncepcji hormonalnej? (cz. I) autorstwa ks.
dr. A. Katolo zabra³y g³os dwie osoby: niepodpisany mê¿czyzna z Kocio³a Domowego i pani Aga (Fundamenty Rodziny, nr 1/2001). Pierwsza
wypowied zosta³a zatytu³owana s³owami: Czujê siê oszukany, druga:
Czujê wewnêtrzny sprzeciw. Z obu
wypowiedzi przebija wyobra¿enie, ¿e

Wystarczy byæ bacznym
obserwatorem, aby dostrzec
niszcz¹c¹ rolê
seksu przedma³¿eñskiego.
To nie sztywny zakaz, ale troska
o dobro zwi¹zku dwojga ludzi.

Witamy serdecznie! Jestemy doæ
m³od¹ par¹ trwaj¹c¹ obecnie w stanie
narzeczeñstwa, zachowuj¹c czystoæ
przedma³¿eñsk¹. D³ugo nie zastanawialimy siê nad sensem tej wstrzemiêliwoci, gdy¿ jest ona zgodna
z naszymi sumieniami. Ale po pewnym czasie zaczêlimy siê nad tym zastanawiaæ, szczególnie gdy z zewsz¹d
dociera³y do nas informacje - pokusy,
¿e teraz to norma, ¿e trzeba siê sprawdziæ i dopasowaæ. Próbowalimy sobie racjonalnie wyt³umaczy s³usznoæ
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metody naturalnego planowania rodziny s¹ postrzegane jako rodzaj antykoncepcji. U Pana pojawia siê zastrze¿enie, ¿e ks. Katolo uznaje naturalne
planowanie rodziny za jedynie s³uszne, ... a dla mnie jest ono swoistym
rodzajem antykoncepcji; Pani widzi
w podejciu praktycznym sprzecznoæ miêdzy zakazem antykoncepcji
a dopuszczeniem metody naturalnej.
W tych wypowiedziach nadal odzywa siê echo rozró¿niania miêdzy
antykoncepcja sztuczn¹ a naturaln¹. Rzecz w tym, ¿e w naturze nie
ma antykoncepcji, czyli rozmylnego
ubezp³adniania siê. Z³o antykoncepcji
wcale nie polega na rodzaju stosowanych rodków, lec na ich funkcji. rodków antykoncepcyjnych nie mo¿na
zaliczaæ do sposobów planowania rodziny, poniewa¿ ich zadaniem jest planowane ubezp³adnianie siê. Istotne jest
to, ¿e czas p³odnoci w cyklu zostaje
wytr¹cony, zlikwidowany. Metody
rozpoznawania (cykliczne) p³odnoci
nie ingeruj¹ w cykl, cykl zachowuje
nienaruszony przebieg. Brama (czas
p³odnoci) pozostaje ca³y czas otwarta, w antykoncepcji  zaryglowana.
St¹d NPR oznacza otwarcie siê na ¿ycie, antykoncepcja za - zamkniêcie siê
na ¿ycie. Na tym trzeba skoñczyæ ocenê moraln¹ metod stosowanych w NPR

i w antykoncepcji. NPR nie wymusza
ograniczenia dzietnoci, a jedynie umo¿liwia odpowiedzialne powo³ywanie do
¿ycia potomstwa. Trzeba odró¿niæ rolê
i znaczenie samych metod od postaw
sprzyjaj¹cych zrodzeniu wiêkszej czy
mniejszej liczby dzieci. Trzeba te¿ dodaæ, ¿e postawa ku dzieciom mo¿e byæ
powa¿nie modyfikowana zdrowiem czy
warunkami bytowymi. Wszak mówimy
o odpowiedzialnym rodzicielstwie, czyli
o odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji prokreacyjnych. S³usznie mówimy, ¿e u Pana Boga by³o najwidoczniej zaplanowane to dziecko, którego
my nie planowalimy, ale to nie znaczy, ¿e Pan Bóg ingerowa³ w nasz¹
wolnoæ. Poczêlimy dziecko na pewno w okresie p³odnoci, nie za niep³odnoci. To, ¿e nie rozpoznalimy
w³aciwie czasu wyznaczonego przez
naturê, nale¿y do nas i zale¿y od nas.
Drodzy Czytelnicy Fundamentów, zanim poczujemy siê oszukani czy te¿ odczujemy wewnêtrzny
sprzeciw, zauwa¿my ¿e jestemy niedoinformowani. Jednak nic nie stoi na
przeszkodzie, aby to uzupe³niæ. Dobrze, ¿e dzielicie siê Pañstwo swoimi
w¹tpliwociami, gdy¿ w³anie t¹ drog¹ mo¿na pomóc je usun¹æ.q

postawy czystoci. Szczególnie przekona³ nas wiersz, który kiedy wpad³
nam w rêce zupe³nie przypadkowo:
Mi³oæ
Tylko rób tak ¿eby nie by³o dziecka
tylko rób tak ¿eby nie by³o dziecka
To nieistniej¹ce niemowlê
jest oczkiem w g³owie naszej mi³oci
kupujemy mu wyprawki w aptekach
i w sklepikach z tytoniem
tudzie¿ pocztówkami z perspektyw¹
na góry i jeziora
w ogóle dbamy o niego bardziej ni¿
jakby istnia³o
ale mimo to
..aaa
p³acze nam ci¹gle i histeryzuje
wtedy trzeba mu opowiedzieæ historyjkê

o precyzyjnych szczypcach
których dotkniêcie nic nie boli
i nie zostawia ladu
wtedy siê uspokaja
nie na d³ugo
niestety.
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prof. W³odzimierz Fija³kowski

Im nasze plany ¿yciowe s¹ bli¿sze
urzeczywistnieniu, tym nasuwa siê
wiêcej pytañ. Szczerze mówi¹c pewien
zamêt wprowadzi³y w nasze mylenie
listy pani Agi i pana z Oazy Domowego Kocio³a. Na pewno istnieje ró¿nica pomiêdzy zachowaniem czystoci
samej w sobie, a zachowaniem czystoci ze wzglêdu na uznanie autorytetu
Boga. A dlaczego?
Dokoñczenie obok

LISTY
Moje przyjació³ki i rodzina
z Polski, zachêceni moim
przk³adem, pytaj¹ mnie
o metodê. Podstaw¹ jest
oczywicie dobra ksi¹¿ka. (...)
W ogóle nie znalaz³am ¿ a d n e j
ksi¹¿ki na ten temat
w normalnych ksiêgarniach na
Pomorzu (co mnie ogromnie
dziwi, bo Polska to przecie¿ kraj
bardzo katolicki...)

Szanowni Pañstwo, ogromnie ucieszy³am siê odnajduj¹c Wasz¹ stronê internetow¹ i odetchnêna³am z ulg¹, ¿e
w Polsce kto aktywnie zajmuje siê tematem naturalnego planownia rodziny!!!
Przed ponad rokiem wysz³am za
m¹¿ za Austriaka i zamieszka³am
w Austrii. Poniewa¿ antykoncepcja nie
by³a zgodna z moim sumieniem ze
wzglêdu na naukê Kocio³a, ale i z w³a-

Dyskusja o antykoncepcji,
dokoñczenie ze s. 6

Wystarczy przeczytaæ uwa¿nie
wiersz, a wnioski nasuwaj¹ siê same.
Ci¹g³e obawy, udrêki z powodu ewentualnych narodzin powoduj¹ kryzysy
w zwi¹zkach. Wystarczy byæ bacznym
obserwatorem, aby dostrzec niszcz¹c¹ rolê seksu przedma³¿eñskiego. To
nie sztywny zakaz, ale troska o dobro
zwi¹zku dwojga ludzi.
Jeli chodzi natomiast o czasow¹
wstrzemiêliwoæ seksualn¹ w ma³¿eñstwie, to nie uwa¿amy kontroli, czy
jak to nazwa³a p. Aga: monitorowania kobiecego organizmu, za co
dziwnego czy patologicznego. Przecie¿ Bóg stworzy³ cz³owieka zdolnego do rozmna¿ania WRAZ z fazami
p³odnoci i niep³odnoci. Gdyby
w zamyle Boga ka¿dy akt ma³¿eñski
mia³by koñczyæ siê poczêciem, to
w jakim celu oba te okresy?
Jedna z osób bior¹cych udzia³ w
polemice stwierdzi³a, ¿e po prostu
seks jest wspania³¹ przyjemnoci¹
i darem dla partnera i nie wynika
z hedonizmu (oczywicie chodzi
o wspó³¿ycie z udzia³em rodków antykoncepcyjnych). I to te¿ zwróci³o nasza uwagê. Tutaj te¿ wniosek jest jeden: uznanie autorytetu Boga

snych negatywnych dowiadczeñ, postanowilimy z mê¿em (jak i Aleksandra z artyku³u: ¯yciowa decyzja) na
przekór ogólnemu pr¹dowi wróciæ do
natury. Ja pocz¹tkowo nie wierz¹c we
w³asne si³y, zaczê³am szukaæ komputerka cyklowego. Zakupilimy najdro¿szy
dostêpny jego model na rynku: Lady
Comp (do pomiaru temperatury). Mój
drogi m¹¿ ¿¹dny wiedzy wyszuka³
i zakupi³ ksi¹¿kê swojego rodaka prof.
Roetzera i po jej przeczytaniu namówi³
mnie do samoobserwacji (bo ja wola³am
ufaæ technice, ni¿ w³asnym mo¿liwociom samoobserwacji i d³ugo siê temu
opiera³am!). Potem odbylimy jeszcze
kurs naturalngo planowania rodziny,
który raczej pomóg³ mi z³amaæ barierê
psychiczn¹ niedowiarstwa we w³asne
si³y, bo ca³¹ wiedzê zdoby³am ju¿
z ksi¹¿ki. Od 9 miesiêcy ¿yjemy wiêc

wyklucza takie sytuacjê, gdy¿ w ten
sposób uznaje siê siebie za pana ¿ycia
a nie Boga!
Nasze w¹tpliwoci budzi jedynie
sprawa poruszona przez p. z Oazy
Domowego Kocio³a. Chodzi mianowicie o to, czy mo¿na po prostu nie
chcieæ kolejnego dziecka, kiedy ma siê
ich ju¿ kilkoro?
Pozdrawiamy wszystkich serdecznie i w miarê mo¿liwoci prosimy
o odpowied.q
Narzeczeñstwo z Trójmiasta

Stosujemy metody naturalnego
planowania rodziny i jest nam
z tym dobrze.

Przeczyta³am wypowied Lilith
i sk³oni³a mnie do napisania paru s³ów.
Chcia³am tylko powiedzieæ, ¿e
mam 24 lata i jestem 3 miesi¹ce po lubie. Nie wspó³¿y³am z ¿adnym mê¿czyzn¹ przed lubem i jestem bardzo
szczêliwa z tego powodu. Mogê teraz skupiæ siê na moim mê¿u i dowiadczenia z przesz³oci mi nie dokuczaj¹. Nasze wspó³¿ycie uk³ada siê
fantastycznie. Stosujemy metody naturalnego planowania rodziny i jest
nam z tym dobrze. Mam nadziejê, ¿e Lilith siê opamiêta, zanim bêdzie za póno.q
(Nazwisko znane redakcji)
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zgodnie z naturaln¹ metod¹ i mamy takie same ogromnie pozytywne dowiadczenia jak i Aleksandra. Komputerek cyklowy s³u¿y nam jako budzik
i termometr, i ewentualnie jako pomoc
przy wyznaczaniu dni niep³odnych
pierwszej fazy (bo to metoda kalkulacji).
Aczkolwiek sprawdzamy go stale i ju¿
raz siê pomyli³, wyznaczaj¹c za du¿o
dni niep³odnych na pocz¹tku cyklu.
Drug¹ fazê niep³odnoci okrelamy tylko wed³ug w³asnych obserwacji, bo tu
komputer wyznacza znowu o wiele
mniej dni zielonych. Ogólnie moglibymy spokojnie obejæ siê bez tego
drogiego urz¹dzenia...
Bardzo dziêkujê Aleksandrze za jej
doskona³y artyku³, bo dok³adnie ujê³a w s³owa równie¿ moje dowiadczenia i rozmylania. Gdybym siê wiêcej
rozpisa³a na ten temat, to powtórz³abym
tylko artyku³ Aleksandry.
Moje przyjació³ki i rodzina z Polski, zachêceni moim przk³adem, pytaj¹
mnie o metodê. Podstaw¹ jest oczywicie dobra ksi¹¿ka. Wiem, ¿e ksi¹¿ka
Roetzera przet³umaczona jest na jêzyk
polski, ale nigdy jej w ¿adnej ksiêgarni
nie widzia³am. W ogóle nie znalaz³am
¿ a d n e j ksi¹¿ki na ten temat w normalnych ksiêgarniach na Pomorzu (co
mnie ogromnie dziwi, bo Polska to przecie¿ kraj bardzo katolicki...) Wybra³am
siê w tym celu specjalnie do Gdyni na
ul. wiêtojañsk¹ do ksiêgarni katolickiej, gdzie niestety by³a tylko ksi¹¿ka
o metodzie Billingsów. W Austrii ksi¹¿ki na ten temat nie s¹ dostêpne w ka¿dej ksiêgarni, ale ka¿da ksiêgarnia jest
w stanie je zamowiæ i sprowadziæ w ci¹gu 2 dni. A propos: ksi¹¿ka Roetzera
zosta³a ju¿ w Austrii wydana 34 razy,
co wiadczy samo za siebie, jakim zainteresowaniem cieszy siê ta tematyka.
Wiêc ku mojej ogromnej radoci
znalaz³am przez przypadek Wasz¹ stronê internetow¹ i Wasz¹ ksi¹¿kê, a Wasz
adres przes³a³am ju¿ do moich przyjació³. Zamierzam te¿ odbyæ dalszy kurs
naturlnego planowania rodziny w Austrii, by móc zostaæ instruktorem. Bo
ogarnia mnie ogromna z³oæ, kiedy widzê jak moi rówienicy poddani s¹ propagandzie antykoncepcyjnej i jaka jest
jej ogromna si³a otumaniania. Mo¿e bêdê
mog³a kiedy komu pomóc. Pozdrawiam Was gor¹co!q
Anna
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KARMIENIE
Nasz maluch ronie (2)

NIEMOWLÊ
Magdalena Nehring  Gugulska

W

raz z ukoñczeniem 28 dni
dziecko przestaje byæ noworodkiem i staje siê niemowlêciem na najbli¿sze 11 miesiêcy.
Psychika i zmys³y
Dla noworodka istnia³ jedynie
wiat doznañ wewnêtrznych. Niemowlê w drugim miesi¹cu ¿ycia zaczyna
interesowaæ siê wiatem zewnêtrznym.
Doskonali siê s³uch dziecka na tyle, ¿e
gdy us³yszy wyrany dwiêk, na moment nieruchomieje i nas³uchuje. Jest
w stanie odró¿niaæ intonacjê, rytmikê
i natê¿enie g³osu matki. Mo¿e ona nauczyæ dziecko w³aciwego reagowania na pewne, powtarzaj¹ce siê s³owa
i gesty, np. uk³adaj¹c dziecko jak do
karmienia i mówi¹c Otwórz, otwórz
mo¿e spowodowaæ, ¿e dziecko otworzy buziê z zamiarem chwyceniem
piersi. Wzrok równie¿ staje siê doskonalszy. Niemowlê obserwuje przedmioty, g³ównie kolorowe lub wiec¹ce. Potrafi na moment ufiksowaæ
wzrok na obiekcie oddalonym o ok. 20
cm od oczu. Jeli ów przedmiot bêdziemy przesuwaæ z prawa na lewo i z powrotem, dziecko bêdzie wodziæ za nim
wzrokiem.
Najczêciej obiektem obserwacji
po³o¿onym w dobrej odleg³oci jest
twarz mamy, która karmi swoje maleñstwo lub tuli je w objêciach. Dziecko z zainteresowaniem obserwuje mimikê twarzy, mruganie powiekami,
opadaj¹ce w³osy, poruszaj¹ce siê wargi. Dziêki wnikliwemu studiowaniu
matczynej twarzy, niemowlak podejmuje próby odwzorowania min, naj-
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czêciej umiechu. Pierwszy umiech
to wielkie wydarzenie dla ca³ej rodziny, choæ najczêciej zostaje nim obdarzona tylko mama.
Skóra jest nadal bardzo wra¿liwa
na dotyk. Niemowlê tak wyranie odczuwa ró¿nice temperatury czy szorstkoæ zarostu taty, ¿e mo¿e reagowaæ
p³aczem na takie niedogodnoci. Ale,
za to poprzez g³askanie, masa¿, tulenie mo¿na ukoiæ p³acz i niepokój.
Mowa
Mog¹ pojawiæ siê pierwsze gard³owe dwiêki w rodzaju: eegh, aah,
agh, ale p³acz jest nadal g³ównym
sposobem porozumiewania siê. P³acz
niemowlêcia dwumiesiêcznego zaczyna byæ ju¿ nieco zró¿nicowany: jeden
wyra¿a g³ód, inny ból, inny zmêczenie. Nie wszyscy rodzice potrafi¹ to
odró¿niaæ i czêsto nies³usznie interpretuj¹ ka¿dy p³acz, jako oznakê g³odu.
A jak wiadomo przyczyn p³aczu w tym
wieku jest bardzo du¿o. Dziecko mo¿e
p³akaæ, bo:
- jest zmêczone
- jest przegrzane

- jest zmarzniête
- ma oddaæ gazy
- potrzebuje odbiæ po³kniête powietrze
- boli go brzuszek lub inna czêæ cia³a
- uwiera je guzik lub suwak
- le znosi bezruch ³ó¿eczka
- potrzebuje kontaktu z mam¹
- przestraszy³o siê ha³asu, nag³ego potrz¹niêcia wózkiem, przewijakiem itp.
Prawid³owego rozpoznawania
przyczyn p³aczu ma³ego niemowlêcia
nabywa siê wraz z dowiadczeniem.
Przy pierwszym dziecku jest to bardzo trudne, przy kolejnych dzieciach
staje siê prostsze. B³êdna interpretacja
niejednokrotnie prowadzi do niepotrzebnego dokarmiania sztuczn¹ mieszank¹ i jest jedn¹ z przyczyn skracania okresu karmienia piersi¹.
Ruch
Niemowlê w drugim miesi¹cu ¿ycia potrafi unieæ na chwilê g³ówkê do
góry w pozycji na brzuchu. Nastêpnie
g³ówka opada na pod³o¿e, albo na nos,
albo na lewy lub prawy policzek.
W pozycji pó³siedz¹cej, g³ówka prawie ca³kowicie opada do ty³u.

NIE WIERZ
we wszystko, co mówi¹  dowiedz siê sama

z popularnego poradnika dr Magdaleny Nehring  Gugulskiej:

WARTO KARMIÆ PIERSI¥

Autorka  lekarka i matka czwórki dzieci wyjania:
 Dlaczego warto karmiæ piersi¹?  Jak zmienia siê pokarm?  Jak zacz¹æ
karmiæ?  Co robiæ, aby by³ pokarm?  Czy moje dziecko siê najada?  Kiedy
odci¹gaæ pokarm?  Jak postêpowaæ w okresie nawa³u i zastoju pokarmu? 
Jak wyleczyæ zapalenie piersi?  Jak karmiæ po cesarskim ciêciu.  Jak karmiæ
bliniaki?  Jak karmiæ wczeniaka?  Gdzy dziecko 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 o pielêgnacji.  Karmienie, p³odnoæ i seks.  Odchudzanie,
opalanie i sport.  Jak d³ugo karmiæ i jak zakoñczyæ karmienie?
Praktyczny upominek dla m³odej mamy (zamówienia - s. 15)

Fundamenty Rodziny  nr 2(36)/2001

KARMIENIE
Wszystkie odruchy z okresu noworodkowego s¹ nieco s³absze, ale jeszcze obecne. Jako pierwsze znika odruchowe chwytanie podanego do
r¹czki przedmiotu. Napiêcie miêni
zginaczy koñczyn zaczyna s³abn¹æ,
dlatego pozycja dziecka jest bardziej
swobodna. D³onie przez coraz d³u¿sze
okresy bywaj¹ rozlunione, nie ciniête w pi¹stki. Dziecko nadal wiêkszoæ czasu spêdza w pozycji le¿¹cej
na plecach, boku lub brzuchu, tak jak
zostanie po³o¿one. Jednak niektóre
dzieci tak silnie prostuj¹ r¹czki w pozycji na brzuchu, ¿e mog¹ przekrêcaæ
siê na bok lub plecy. Po³o¿one na boku
mog¹ tak kopaæ nó¿kami, ¿e w efekcie te¿ przewróc¹ siê na plecy.
Rytm dnia
Wynikiem rozwoju percepcji, czyli zdolnoci do odbierania bodców z
otoczenia, jest odró¿nianie dnia od
nocy. Poniewa¿ w nocy jest ciemno
i dzieje siê mniej (nie jest to regu³¹
w rodzinie, która prowadzi nocny tryb
¿ycia) niemowlê zaczyna wyd³u¿aæ
okresy snu nocnego. Natomiast w dzieñ
wyd³u¿aj¹ siê okresy czuwania, dziecko mo¿e czêciej zg³aszaæ siê do karmienia. Zaczynaj¹ zdarzaæ siê takie
pojedyncze karmienia po których dziecko nie zasypia, tylko ogl¹da wiat.
Uk³ady wewnêtrzne
W drugim miesi¹cu ¿ycia znacznie
obni¿a siê liczba krwinek czerwonych
we krwi i czerwonego barwnika krwi
zwanego hemoglobin¹. Jest to zwi¹zane z szybszym rozpadaniem siê
krwinek czerwonych i s³abym wytwarzaniem nowych. Zjawisko to wystêpuje u wszystkich niemowl¹t w tym
wieku i mija samoistnie, dlatego nazywane jest fizjologiczn¹ niedokrwistoci¹. Skóra dziecka robi siê teraz
du¿o bledsza ni¿ skóra noworodka.
Niemowlê je coraz wiêcej, ale coraz sprawniej. Mo¿na ju¿ zauwa¿yæ
pewien rytm karmieñ. Poszczególne
karmienia maj¹ teraz swoje pory i specyfikê. Jedne s¹ wyranie d³u¿sze,
koñcz¹ce siê zaniêciem np. wieczorne, popo³udniowe. A niektóre krótkie,
w ma³ych odstêpach. Matki zaczyna-

j¹ rozpoznawaæ ten rytm i mog¹ ³atwiej
zaplanowaæ dzieñ. Uk³ad trawienny
jeszcze bardzo niedojrza³y, cianki jelit ³atwo przepuszczaj¹ du¿e cz¹steczki uczulaj¹cego, obcego bia³ka. Niemowlêta mog¹ zacz¹æ reagowaæ
bólami brzuszka na niektóre produkty
w diecie matki lub w sk³adzie mieszanki mlecznej, któr¹ s¹ karmione. Reakcje uczuleniowe mog¹ te¿ zacz¹æ objawiaæ siê na skórze. Dzieci mog¹ mieæ
k³opoty z trawieniem objawiaj¹ce siê
kolk¹. Kolka to typowy dla pierwszych
miesiêcy ¿ycia napad bolesnych skurczów jelit, który objawia siê p³aczem,
podkurczaniem nó¿ek, prê¿eniem siê,
zaciskaniem pi¹stek i oddawaniem
gazów. Wiele dzieci cierpi z powodu
kolki, co nie wp³ywa niekorzystnie na
ich rozwój psychomotoryczny. Oko³o
6-8 tygodnia mo¿e zmieniæ siê rytm
wypró¿nieñ. Po okresie kilkudniowego braku stolca, nastêpuje ustalenie
nowego rytmu np. 1  2 stolce dziennie, albo 1 na dwa dni. Jeli stolec jest
rzadziej ni¿ codziennie, ale jest prawid³owy, czyli papkowaty, nale¿y uznaæ
to za rytm w³aciwy dla danego dziecka i nie rozpoznawaæ u niego zaparcia.
Opieka
Po 6 tygodniach od pierwszego
szczepienia, czyli u wiêkszoci dzieci
po ukoñczeniu 6 tygodni ¿ycia - wizyta kontrolna w poradni D. Podczas
tej wizyty dziecko jest wa¿one, badane i szczepione przeciwko wirusowemu zapaleniu w¹troby typu B (szczepionk¹ Engerix) oraz przeciwko
b³onicy, tê¿cowi, krztucowi (szczepionk¹ DiTePer). Poniewa¿ dziecko
bêdzie ju¿ wyranie odczuwa³o ból
zwi¹zany z uk³uciami, warto pomyleæ
o kremie znieczulaj¹cym EMLA.
Trzeba go rozprowadziæ w odpowiedniej iloci (zgodnie z ulotk¹) na lewym
ramieniu i na lewym udzie dziecka,
nastêpnie przykryæ ceratk¹ i lekko zabanda¿owaæ na oko³o godzinê przed
szczepieniem. Pozwoli to zmniejszyæ
niemi³e prze¿ycia w przychodni dla
mamy i dziecka. Warto malucha tak
ubraæ, ¿eby jak najsprawniej udostêpniæ pielêgniarce miejsca do szczepienia. Koszulka niech ma doæ szerokie
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rêkawy, aby da³y siê ³atwo podwin¹æ,
a spodnie niech bêd¹ do pasa lub z szerok¹ nogawk¹.
Wypryski na skórze mog¹ mieæ
ró¿ny charakter. Doæ czêsto pojawiaj¹
siê skupiska grudek i silne zaczerwienienie w okolicach poladków. Jest to
rumieñ pieluszkowy, który najlepiej
leczy siê zostawiaj¹c dziecko bez pieluszki kilka razy w ci¹gu dnia. Ponadto trzeba dbaæ o to, aby przy ka¿dym
przewijaniu umyæ wra¿liw¹ okolicê,
sp³ukaæ dobrze myd³o i posmarowaæ
maci¹ o w³asnociach odka¿aj¹cych.
Przyczyn¹ mo¿e byæ proszek, w którym prane s¹ pieluchy lub tworzywo,
z którego zrobione s¹ pieluchy jednorazowe. Innym rodzajem wysypki s¹
potówki  drobne krosteczki, niektóre
w postaci pêcherzyków. Wystêpuj¹,
gdy dziecko jest przegrzewane. Najczêciej pojawiaj¹ siê w okolicach
szyi, karku, na plecach, potem na buzi.
W ramach leczenia trzeba zrewidowaæ
nasz stosunek do iloci zak³adanych
dziecku ubraneki temperatury w mieszkaniu. Mo¿na dotykaæ krosteczki 2-3
razy dziennie wacikiem do uszu nas¹czonym 3% roztworem sody, a jeli to
nie pomaga s³abym roztworem spirytusu. Zupe³nie inny problem to wyprysk uczuleniowy. Najczêciej na
policzkach, czole, za uszami pojawiaj¹ siê czerwonawe grudki. Pocz¹tkowo trudno je odró¿niæ od potówek, ale
gdy zaczynaj¹ siê ³uszczyæ, s¹czyæ
i swêdzieæ, nie ma w¹tpliwoci. Najpierw bierzemy pod uwagê proszek do
prania ubrañ naszych i dziecka, potem
kosmetyki, które stosujemy na dzieciêc¹ skórê. Jeli eliminacja tych substancji nie daje efektu trzeba pomyleæ
o uczuleniu na pokarmy spo¿ywane
przez mamê: mleko krowie i przetwory, pszenica, jaja, ryby, czekolada, cytrusy. Czêsto eliminacja z diety krowiego mleka daje zdecydowan¹
poprawê. Na zmienion¹ skórê stosuje
siê maci obojêtne, nat³uszczaj¹ce np.
Linomag, maæ cholesterolowa i in.
Gdy dziecko ulewa pokarm bezporednio lub jaki czas po karmieniu,
przyczyn¹ mo¿e byæ:
Dokoñczenie na s. 10
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KARMIENIE
Niemowlê, dokoñczenie ze s. 9

- fizjologiczna niewydolnoæ zwieracza prze³yku
- zbyt szybki wyp³yw mleka z piersi
lub zbyt du¿a dziurka w smoczku do
karmienia
- nastêpuj¹ce zbyt szybko po karmieniu zabiegi pielêgnacyjne
- karmienie w napiêciu
- nietolerancja leków, pokarmów
O powa¿niejszej przyczynie wiadczy du¿a uporczywoæ wymiotów, z³y
stan ogólny dziecka, s³abe przybieranie na wadze, gor¹czka, domieszki
krwi w zwracanej treci. W takiej sytuacji  skontaktuj siê ze swoim lekarzem. Jeli nic nie wiadczy o powa¿nej przyczynie, mo¿na:
- przytrzymywaæ dziecko przez parê
minut po jedzeniu w pozycji pionowej,
aby umo¿liwiæ mu dobicie po³kniêtego powietrza
- nie przewijaæ bezporednio po jedzeniu
- w czasie przewijania nie zadzieraæ
nó¿ek dziecka pionowo do góry, raczej
unieæ rêk¹ poladki
- ³ó¿eczko dziecka ustawiæ tak, aby
wezg³owie by³o uniesione o ok. 30°
w stosunku do pod³o¿a
- karmiæ czêsto, w ma³ych ilociach
Gdy dziecko ma kolkê, mo¿na
rozwa¿yæ:

Polskie matki zbyt czêsto stosuj¹
w ¿ywieniu niemowl¹t i dzieci
do lat trzech pokarmy
przeznaczone dla osób doros³ych

W

¿ywieniu niemowl¹t i dzieci do
lat trzech matki stosuj¹ zbyt
czêsto pokarmy przeznaczone dla osób
doros³ych, które nie spe³niaj¹ rygorystycznych norm ¿ywieniowych - podkrelaj¹ uczeni. Opiniê tê wyra¿ono na
spotkaniu lekarzy pediatrów w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie,
które odby³o siê 7 czerwca.
Zamêt, jaki istnieje na rynku artyku³ów ¿ywnociowych, budzi niepokój pediatrów, gdy¿ jedn¹ z jego konsekwencji jest nasilaj¹ca siê tendencja
podawania niemowlêtom i dzieciom
do lat trzech produktów przeznaczo-
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- czy dziecko nie po³yka zbyt du¿o
powietrza przy karmieniu
- czy po ka¿dym karmieniu jest trzymane pionowo celem odbicia po³kniêtego powietrza
- czy opieka nie jest zbyt nerwowa
- czy matka nie spo¿ywa produktów
uczulaj¹cych
Gdy dziecko p³acze i nie wiesz co
robiæ, spróbuj:
- wzi¹æ na rêce, przytuliæ, chwilê ponosiæ
- przystawiæ do piersi
- zmieniæ pieluszkê
- pobujaæ w wózeczku, najlepiej na
wie¿ym powietrzu
- sprawd, czy nie jest spocone 
ubierz l¿ej
- sprawd, czy nie ma lodowatych r¹czek  ubierz cieplej lub okryj kocykiem
- zmieñ pozycjê, spróbuj czym zainteresowaæ
- zrób masa¿ brzuszka
- daj dziecko ponosiæ ojcu lub babci
Jeli dziecko oddaje rzadziej ni¿
dotychczas stolec twardy, zbity i wyschniêty, mo¿na rozpoznaæ zaparcie.
U dzieci karmionych wy³¹cznie piersi¹ zaparcia wystêpuj¹ bardzo rzadko.
Przyczyn¹ mo¿e byæ ubogo resztkowa dieta matki (za ma³o warzyw, owoców, grubych kasz, pe³noziarnistego
pieczywa itp.), uczulenie, przedawko-

wanie witaminy D3. Zawsze jeli nie
pomaga zmiana diety dziecka ani matki oraz zmniejszenie dawki D3 trzeba
zg³osiæ siê do lekarza, aby postawi³
w³aciw¹ diagnozê. Nigdy nie nale¿y
prowokowaæ stolców termometrem
(mo¿na uszkodziæ luzówkê odbytu).

nych dla dzieci starszych i osób doros³ych - powiedzia³ doc. dr hab. Janusz
Ksi¹¿yk, zastêpca Dyrektora ds. Klinicznych Instytutu Matki i Dziecka
w Warszawie.
Problem ten jest szczególnie widoczny w przypadku soków. Wed³ug
danych statystycznych oko³o 40%
matek dzieci w wieku 4-12 miesiêcy
podaje im soki niespe³niaj¹ce odpowiednich norm. W przypadku dzieci
w wieku 13-24 miesiêcy odsetek ten
wzrós³ do 74%, a w przypadku dzieci
2-letnich - do 80%.
G³ówn¹ przyczyn¹ tego stanu rzeczy jest przede wszystkim brak odpowiednich regulacji prawnych odnosz¹cych siê do znakowania produktów dla
dzieci, a ponadto wprowadzaj¹ca kon-

sumenta w b³¹d reklama - u¿ywanie
symboli, rysunków czy odg³osów niemowl¹t w reklamach produktów przeznaczonych dla dzieci starszych i osób
doros³ych - podkrela Ksi¹¿yk. Wed³ug uczonego wiedza rodziców na ten
temat jest niewystarczaj¹ca.
Instytut Matki i Dziecka zamierza
kontynuowaæ akcjê adresowan¹ g³ównie do rodziców zatytu³owan¹ Dziecko to nie ma³y doros³y - atest Instytutu
gwarancj¹ odpowiedniej jakoci produktów dla niemowl¹t i dzieci. Ma
ona na celu przypominanie, ¿e normy,
jakim musz¹ odpowiadaæ produkty
¿ywnociowe dla dzieci, s¹ znacznie
surowsze ni¿ normy dla doros³ych.q
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Karmienie
W³aciwym pokarmem jest mleko
matki. W wyj¹tkowych przypadkach
stosuje siê karmienie mieszane (uzupe³niane sztuczn¹ mieszank¹ dla niemowl¹t). Czêstoæ karmienia jest wa¿na dla utrzymania laktacji na
w³aciwym poziomie. Zatem dziecko
powinno byæ karmione oko³o 8-10
razy w ci¹gu doby, tak¿e w nocy.
Nadal podajemy witaminê D3 po 1-2
krople dziennie w okresie jesienno zimowym i w dni deszczowe w okresie wiosenno - letnim. W drugim miesi¹cu mo¿e zdarzyæ siê tzw. kryzys laktacyjny, czyli przejciowy niedobór
pokarmu. Jest on zwi¹zany z gr¹ hormonaln¹ w organizmie matki. Dziecko
przez jeden czy wiêcej dni jest niespokojne, ci¹gle chêtne do jedzenia, ma³o
pi, du¿o p³acze. Piersi mamy staj¹ siê
miêkkie, robi¹ wra¿enie pustych.
Taki kryzys najlepiej przejæ ca³kowicie odpowiadaj¹c na potrzeby dziecka,
czyli karmiæ go tak czêsto, jak zechce.q
Magdalena Nehring-Gugulska

(Przedruk z: Kurier Medycyny Praktycznej,
www.mp.pl)

LMM
Roman Strus

Czas zszywania
Wszystko ma swój czas,
i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod
niebem
Jest czas rodzenia i czas
umierania,
czas sadzenia i czas
wyrywania tego, co
zasadzono, (...)
czas rozdzierania i czas
zszywania,
czas milczenia i czas
mówienia,
(Koh. 3.1-2.7)

J

ak zauwa¿y³e, Drogi Czytelniku,
ostatnimi czasy chêtnie uprawialimy w Lidze oraz w jej organie
prasowym, Fundamentach Rodziny,
czas milczenia. Poniewa¿ usprawiedliwienie czerpalimy z samej Ksiêgi
Koheleta, wiêc korzystalimy zeñ
skwapliwie. Jednak w pewnym momencie odkrylimy, ¿e Eklezjasta po
czasie milczenia przepowiada czas
mówienia. Dlatego chcê podzieliæ siê
z Wami, nasi wierni Sympatycy, kilkoma sprawami.
Najpierw wydarzenie sprzed
dwóch miesiêcy. W dniach 20-26 maja
w Piasecznie mia³o miejsce tygodniowe seminarium dla dziewiêciorga instruktorów CCL (The Couple to Couple League  to nasza amerykañska
organizacja macierzysta), którzy doskonalili swoje umiejêtnoci w zakresie nauczania kandydatów na nauczycieli. Jak zapewne wie czêæ naszych
Czytelników, nauczycielami NPR w
standardzie CCL mo¿e zostaæ ka¿de
ma³¿eñstwo, które spe³nia dwa najwa¿niejsze warunki: we w³asnym ma³¿eñstwie stosuje naturalne planowanie
rodziny i chce dzieliæ siê z innymi w³asnym dowiadczeniem. Do w³asnego
dowiadczenia potrzebn¹ wiedzê nasi
nauczyciele zyskuj¹ w czasie samokszta³cenia oraz podczas dwu seminariów prowadzonych przez upowa¿nio-

nych przez CCL instruktorów. Dotychczas w ca³ej historii Ligi takie seminaria prowadzi³ dyrektor d/s miêdzynarodowych CCL, William N. Corey,
wspania³y cz³owiek i nauczyciel.
Sporód nauczycieli z takich krajów jak Puerto Rico, Kamerun, Indie,
Czechy, S³owacja i Polska William
Corey wybra³ 9 osób i w maju poprowadzi³ z nimi tygodniowe seminarium
przygotowuj¹ce te osoby do pe³nienia
w ich w³asnych krajach funkcji nauczyciela nauczycieli. Seminarium
zakoñczy³o siê sukcesem i w jego
wyniku w Polsce tak¹ funkcjê pe³niæ
bêdzie Aleksandra Strus.
W lad za tym spotkaniem postanowilimy rozruszaæ nieco dzia³alnoæ
Ligi w Polsce. Na przestrzeni omiu
lat istnienia LMM, jej dzia³alnoæ
opiera³a siê g³ównie na spo³ecznej
dzia³alnoci kilku zaledwie osób.
Ostatnio prawie wy³¹cznie na pracy
Macieja Tabora wspieranego przez
¿onê Bo¿enê. Poniewa¿ Maciej obecnie podj¹³ trud pisania pracy doktorskiej, si³¹ rzeczy nie bêdzie w stanie
pracowaæ tak wiele jak dotychczas na
rzecz Ligi. Zreszt¹ i bez tego, nale¿a³o uj¹æ tego ogromu zadañ, jakie wykonywa³. Przy okazji - jeszcze raz za
Wasz¹ dotychczasow¹ pracê dziêki
stokrokrotne Maæku i Bo¿enko!
Obecnie chcemy uruchomiæ biuro,
obs³ugiwane na razie na pó³ etatu. Powinno to usprawniæ wiele spraw organizacyjnych. O szczegó³ach wa¿nych
dla naszych Czytelników informowaæ
bêdziemy w kolejnych numerach
Fundamentów.
Nastêpnie chcemy u³atwiæ naszym nauczycielom docieranie do zainteresowanych uczestniczeniem w
kursie NPR. Mylê, ¿e dobr¹ form¹
informowania o tym s¹ lokalne i regionalne media: tygodniki, miesiêczniki, rozg³onie radiowe. S¹ to wydawnictwa lub rozg³onie prywatne,
samorz¹dowe albo kocielne. Aby-
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my mogli do nich dotrzeæ, potrzebne s¹ nastêpuj¹ce informacje: nazwa, adres, telefon, fax, ewentualnie
osoba, która redaguje dzia³ rodzinny lub aktualnoci. Probê o przes³anie nam tych informacji kierujê
do wszystkich naszych czytelników.
Mo¿e znacie kogo w redakcji takiej
instytucji. Ka¿dy taki kontakt bardzo nam pomo¿e i bardzo za nie
dziêkujemy.
Kolejnym naszym zamiarem jest
przygotowanie zapisanego na tamie
wideo oraz na kr¹¿ku CD-ROM godzinnego programu zawieraj¹cego odpowiedzi na dwa podstawowe pytania:
naturalne planowanie rodziny - dlaczego i jak? W tym zamiarze wspiera nas
Krajowy Orodek Duszpasterstwa
Rodzin z Ksiêdzem Dyrektorem Andrzejem Rêbaczem. Za wczenie jeszcze na szczegó³y, ale nasz¹ ogromn¹
radoci¹ jest, ¿e re¿yserowania podj¹³
siê autor jednego z programów emitowanych w Telewizji Familijnej PULS,
za opiekê artystyczn¹ zechcia³ nad
przedsiêwziêciem roztoczyæ dyrektor
artystyczny kolorowego wydania Pisma
wiêtego - wydarzenia ostatniego roku.
Dziêkujê Wam panowie Jacku i Maæku, za ¿yczliwoæ i powiêcenie.
Sporód innych zamierzeñ wymieniê tylko zmianê szaty graficznej naszych poczciwych Fundamentów
planowan¹ na prze³om roku, uproszczenie regu³ interpretacji cyklu, zorganizowanie zjazdu Ligi w maju przysz³ego roku... Niech to na razie
wystarczy, bowiem cytowany na wstêpie Kohelet upomina:
Bo z wielu zajêæ przychodz¹ sny,
a mowa g³upia z wieloci s³ów.
Wobec tego jeszcze proba do Ciebie, Mi³y Czytelniku: jeli mo¿esz, to
pomódl siê o rozum i si³y dla tych,
którzy te plany podejmuj¹. Wdziêczny Ci za to Roman Strus (prezes Ligi)q

Bêdziemy wdziêczni za wszelkie uwagi na temat dzia³alnoci naszego stowarzyszenia; prosimy te¿ o propozycje tematów, które Pañstwa
zdaniem powinnimy poruszaæ na ³amach
Fundamentów Rodziny - pisaæ mo¿na na adres redakcji: Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu,
Kopaliny 73, 32-720 Nowy Winicz.
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Ka¿de dziecko
jest wa¿ne

Z

anim powiemy, jak zaspokoiæ
wrodzon¹ dziecku potrzebê
znaczenia, przyjrzyjmy siê
czterem powodom, dla których jest
ono rzeczywicie kim znacz¹cym,
wa¿nym i wyj¹tkowym.
Po pierwsze: nasze dziecko jest
wa¿ne, gdy¿ stworzone zosta³o na obraz i na podobieñstwo Boga. Co to
znaczy? Bóg jest zarazem nieskoñczony i osobowy. Podobnie jak On, jestemy osobami. Oznacza to zdolnoæ do
nawi¹zywania wiêzi z innymi ludmi,
tworzenia i podejmowania wyborów
moralnych. Na nasz¹ duszê sk³adaj¹
siê uczucia, intelekt i wola. To prawda, ¿e grzech wypaczy³ i przyæmi³ nasze podobieñstwo do Stwórcy. Mimo
to, ka¿dy z nas jest kim wyj¹tkowym,
gdy¿ ka¿dy z nas jest w jakiej mierze
odbiciem Boga. Posiadamy wewnêtrzn¹ naturê, która w pewien szczególny
sposób podobna jest do ukrytej natury
naszego Stwórcy.
Dla Jezusa ka¿dy cz³owiek by³
wa¿ny. Jezus by³ wra¿liwy na potrzeby poni¿onych, chorych, a tak¿e dzieci, wiedzia³ bowiem, jak czêsto bywaj¹ lekcewa¿one, uwa¿ane za pospolite
lub niepo¿¹dane. Szuka³ ich w otaczaj¹cym Go t³umie, bra³ na rêce, odnosi³
siê do nich z uwag¹ i mi³oci¹.
Po drugie: nasze dziecko jest wa¿ne, poniewa¿ jest cz³onkiem (rzeczywistym b¹d potencjalnym) wiecznej
rodziny dzieci Bo¿ych. Prawda ta nabiera szczególnego znaczenia, gdy
uwiadomimy sobie, ¿e w wiecznoci
nasz zwi¹zek z dzieckiem bêdzie
zwi¹zkiem braterskim, a nic rodzicielskim. Ten nowy punkt widzenia powinien zwiêkszyæ nasz szacunek dla
dziecka i oduczyæ nas traktowania go
z góry. Ka¿dy cz³onek rodziny Bo¿ej
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jest dziedzicem wielkiej godnoci - bez
wzglêdu na swój wiek.
Po trzecie: dziecko jest wa¿ne, poniewa¿ wzbogaca nasze ¿ycie. Psalm
127,3 mówi, ¿e dzieci s¹ szczególnym
darem od kochaj¹cego Ojca Niebieskiego. Gdy rodzi siê dziecko, wiara
pozwala nam przyj¹æ i prze¿yæ tê
prawdê bardzo g³êboko. Wierzymy, ¿e
Bóg daje nam nowego cz³onka rodziny, aby wzbogaciæ nasze ¿ycie rodzinne i osobiste o nowy, istotny wymiar.
Wiara, ¿e dzieci wzbogacaj¹ nasze
¿ycie, nie jest jak¹ wznios³¹ abstrakcj¹. Bóg pos³uguje siê naszymi dzieæmi, aby zachêciæ nas do duchowego
rozwoju. Ojcostwo daje nam wyj¹tkow¹ szansê stopniowej przemiany
w takiego cz³owieka, jakim mo¿emy
siê staæ poprzez ³askê. Dzieci pomagaj¹ nam odkrywaæ Bo¿e pojmowanie
wiêzi miêdzy ludmi. Nasz stosunek
do dzieci daje pewne wyobra¿enie
o mi³oci, jak¹ darzy nas Bóg Ojciec.
Jedna z moich córek ma trudnoci z
uczeniem siê. W systemie owiatowym
zaklasyfikowano j¹ do grona dzieci
upoledzonych umys³owo i umieszczono w klasie specjalnej. Takie osoby
rzadko spotykaj¹ siê w spo³eczeñstwie
z szacunkiem przynale¿nym ich godnoci. Ja, jej ojciec, dziêkujê Bogu, ¿e
pozwoli³ mi odkryæ, jak niezmiern¹
wartoæ niesie ona dla mnie samego
i dla ca³ej naszej rodziny. Jej wk³ad
w ¿ycie rodzinie równy jest wk³adowi
ka¿dego z nas. Wszyscy okazujemy jej
mi³oæ i szacunek, wynikaj¹cy z g³êbokiej wiary, ¿e zajmuje ona wród nas
miejsce wyj¹tkowe i szczególnie wa¿ne. Pozwala jej to na wewnêtrzny rozkwit i odkrywanie swoich szczególnych darów.
Po czwarte: nasze dzieci s¹ wa¿ne
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z powodu swojej niepowtarzalnej osobowoci, swoich szczególnych zdolnoci i predyspozycji. Zaakceptuj takt, ¿e
s¹ to dary wrodzone. Musisz mieæ
wiadomoæ, ¿e to konkretne dziecko
bêdzie z pewnoci¹ inne od ciebie, od
swojej matki i od swojego rodzeñstwa.
Ciesz siê z tego, zamiast krytykowaæ.
Znacznie rzadziej spotyka siê dzi
rodziny, w których radonie akceptuje siê odmiennoæ i wyj¹tkowoæ ka¿dego jej cz³onka. Harold Smith w swoim artykule pod tytu³em Superkids and
Superparents (Superdzieci i superrodzice), zauwa¿y³: Przestajemy widzieæ w dzieciach z³o¿one i niepowtarzalne osobowoci, które stopniowo
kszta³tuj¹ siê i rozwijaj¹. Jak uj¹³ to
Bruno Bettelheim, «wychowanie dzieci uto¿samiamy w coraz wiêkszym
stopniu z produkcj¹ seryjn¹, oceniaj¹c tzw. jakoæ produktu, wed³ug standardowych norm», nie uwzglêdniaj¹c
prawa dziecka do indywidualnego rozwoju wewnêtrznego. Dla porównania,
pos³uchajcie wypowiedzi Dawn, m³odej kobiety opowiadaj¹cej o dowiadczeniach swojego dzieciñstwa:
Gdy zastanawiam siê nad tym, co
by³o dobre w moim wychowaniu,
pierwsz¹ rzecz¹, jaka przychodzi mi
na myl, jest akceptacja, jak¹ rodzice
okazywali wobec indywidualnych predyspozycji ka¿dego z nas. Moja .siostra i ja mia³ymy zaciêcie naukowe,
nasi bracia pasjonowali siê sztuk¹ teatrem, malarstwem i poezj¹. Rodzice starali siê zachêcaæ nas do systematycznej pracy i uzyskiwania dobrych ocen. Mimo tu rolimy w
poczuciu wielkiej wolnoci, gdy¿ nigdy nie oceniali nas w zale¿noci od
naszych zdolnoci i osi¹gniêæ. Sami
byli naukowcami. ale chwalili arty-

WYCHOWANIE
styczne uzdolnienia ch³opców z równym entuzjazmem jak nasze uniwersyteckie sukcesy.
Ka¿de dziecko potrzebuje akceptacji i aprobaty. Poczucie w³asnej wartoci umo¿liwia mu konstruktywne
kszta³towanie swojego ¿ycia dziêki
w³asnym zasobom intelektualnym
i emocjonalnym. Dziecko, które nic
ma poczucia w³asnej wartoci, zu¿ytkowuje energiê na próby zaspokojenia
tej fundamentalnej potrzeby, a jego
rozwój emocjonalny jest zaburzony
lub zahamowany. Jednym z zasadniczych zadañ ojca jest wpojenie dziecku przekonania o w³asnej wartoci,
gdy¿ jest mu ono niezbêdne do prawid³owego rozwoju.
Co zrobiæ, aby dziecko
czu³o sie wa¿ne
(...) Okazywanie dziecku czu³oci
jest jednym z podstawowych sposobów zaspokajania wrodzonej ka¿demu
dziecku potrzeby bycia dla kogo wa¿nym. Okazujesz dziecku, ¿e je kochasz, kiedy tulisz je do siebie, ca³ujesz, patrzysz na nie z mi³oci¹,
przemawiasz do niego serdecznie,
pieszczotliwie i czule. To zachowanie
wyra¿a uczucie wewnêtrznego szczêcia i zachwytu, z jakim patrzysz na
swoj¹ ¿onê i dzieci. Twoje s³owa i czyny mówi¹: lubiê ciê, podobasz mi siê,
uwa¿am ciê za kogo wyj¹tkowego,
cieszê siê, ¿e ciê mam. Dziecko, którego matka jest otoczona czu³oci¹
przez ojca i które samo czu³oæ otrzymuje, wspaniale siê rozwija.
W swojej ksi¹¿ce The Total Man
(Pe³ny cz³owiek) Dan Benson wspomina radosne chwile z okresu swojego dzieciñstwa:
Nigdy nie zapomnê, jak wchodz¹c
do kuchni, zastawa³em Tatê tul¹cego
Mamê w ramionach (nie by³ to rzadki
widok w naszym domu). Bardzo mi .siê
to podoba³o - tak bardzo, ¿e musia³em
siê do nich przy³¹czyæ. Rzuca³em siê
na nich i obejmowa³em ich nogi (wy¿ej ni siêga³em). Rodzice zawsze siê
mieli i nie mieli nic przeciwko mojej
obecnoci. Je¿eli akurat przechodzi³ w
pobli¿u który z braci, do³¹cza³ siê do
nas i tak rós³ ten, jak go nazywalimy,

rodzinny ucisk . Mama Ta i Tata
sprawili, ¿e wzrastalimy w atmosferze mi³oci, której uczylimy siê bardziej przez naladownictwo, ni¿ przez
kazania i pouczenia. Mielimy poczucie bezpieczeñstwa, gdy¿ nasz ojciec
stara³ siê o to, ¿eby na. nasz dom by³
pe³en szczêcia i mi³oci.
Czu³oæ nie jest tym samym co akceptacja. Akceptacja jest wyrazem bezwarunkowej mi³oci, okrelanej w tradycji chrzecijañskiej jako agape.
Zawrzeæ j¹ mo¿na w s³owach: Akceptujê ciê takim, jakim jeste, gdy¿ Bóg
stworzy³ ciê na Swoje podobieñstwo.
Twoja dwuletnia córeczka
gramoli ci siê na kolana i lubi,
gdy j¹ obejmujesz.
Gdy jest nastolatk¹,
nie przestaje potrzebowaæ ojca,
który przytuli j¹, gdy bêdzie
samotna, smutna czy po prostu
spragniona ciep³a.
Córka, która od niemowlêctwa
spotyka siê z niezmienn¹
czu³oci¹, nie musi szukaæ jej
poza domem, u innych
mê¿czyzn, którzy mogliby
j¹ potraktowaæ w sposób
instrumentalny.
Niezale¿nie od tego, co robisz, posiadasz wielk¹ wartoæ i godnoæ. Twoje dziecko na pewno mo¿e egzystowaæ
w oparciu o sam¹ akceptacjê, ale aby
w pe³ni rozkwitn¹æ, potrzebuje czu³oci. Czu³oæ porównaæ mo¿na do nawozu, który jest potrzebny rolinie do
normalnego rozwoju i owocowania.
Je¿eli ogrodnik jej nie nawozi lub jeli zasila j¹ zbyt oszczêdnie - wyronie s³aba, kar³owata i nie przyniesie
plonu. Dlaczego wiêc sk¹pimy dzieciom tego, co je najbardziej wzbogaca
i umacnia, umo¿liwia im bujny i owocny rozwój? Byæ mo¿e okazywanie
czu³oci nie przychodzi ci ³atwo, Mo¿e
sam nie zazna³e jej od w³asnego ojca.
Ale musi znaleæ siê kto, kto pierwszy odwa¿y siê przerwaæ ten ³añcuch.
Spróbuj zacz¹æ od ma³ych kroków drobnych, serdecznych gestów, które
urosn¹ z up³ywem czasu. Nale¿y zaczynaæ od chwili urodzenia dziecka:
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w ten sposób okazywanie czu³oci staje siê nieod³¹cznym elementem wiêzi
rodziców i dzieci i trwa do koñca ¿ycia. Twoja dwuletnia córeczka gramoli
ci siê na kolana i lubi, gdy j¹ obejmujesz. Gdy jest nastolatk¹, nie przestaje
potrzebowaæ ojca, który przytuli j¹ gdy
bêdzie samotna, smutna czy po prostu
spragniona ciep³a. Córka, która od niemowlêctwa spotyka siê z niezmienn¹
czu³oci¹, nie musi szukaæ jej poza
domem, u innych mê¿czyzn, którzy
mogliby j¹ potraktowaæ w sposób instrumentalny. Chocia¿ uczucia potrzebuj¹ zarówno córki jak i synowie, za
szczególnie wa¿n¹ rzecz uwa¿amy
jednak okazywanie go w³anie córkom. Mo¿esz krêpowaæ siê przytuliæ
i poca³owaæ swoj¹ dorastaj¹c¹ córkê,
nawet wówczas, gdy w oczywisty sposób spragniona jest pociechy i poczucia bezpieczeñstwa. Zwalczaj w sobie
tê tendencjê. To przede wszystkim od
ciebie zale¿y przekonanie twojej córki o jej w³asnej wartoci.
Josh przemawia³ niedawno podczas
Fishnet, wielkiego festiwalu muzycznego po³¹czonego z konferencj¹ Why
Wait? dla m³odzie¿y. Tamtego ranka
powiedzia³ dwunastu tysi¹com m³odych ludzi, ¿e ka¿dy z nich jest kim
wa¿nym, wyj¹tkowym i zas³uguj¹cym
na to, aby na niego czekaæ. Kilka godzin póniej zauwa¿y³ ma³¹, mniej
wiêcej dwunastoletni¹ blondyneczkê,
która ju¿ od d³u¿szego czasu chodzi³a za nim krok w krok, nie spuszczaj¹c z niego wzroku.
- Czy chcesz ze mn¹ porozmawiaæ?
- zapyta³ zatrzymuj¹c siê. Spojrza³a na
niego niemia³o i powiedzia³a:
- Czy naprawdê myli pan, ¿e jestem kim wyj¹tkowym?
- Tak. Dla Boga jeste kim nieprawdopodobnie wa¿nym i wyj¹tkowym. Nigdy o tym nie zapominaj.
Ostro¿nie obj¹³ j¹ i serdecznie ucisn¹³, tak jak zrobi³by to ojciec. Dziewczynka rozp³aka³a siê i powiedzia³a:
- Nie wie pan jak d³ugo na to czeka³am. Mama i tata rozeszli siê piêæ
lat temu, a tata nigdy mnie jeszcze nie
przytuli³ i nie powiedzia³ mi, ¿e jestem
dla niego wa¿na.
Dokñczenie na s. 14
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PROPOZYCJE
SZKOLENIE MA£¯EÑSTW - INSTRUKTORÓW NPR
Prosimy o przys³anie informacji na temat szkolenia
instruktorów NPR w Lidze Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu
Imiê i nazwisko:
Adres:
Wype³niony kupon proszê nakleiæ na kartkê pocztow¹ i wys³aæ na adres:

Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu, Kopaliny 73, 32-720 Nowy Winicz

UWAGA!
Dar Przyjació³
Jeli trzy osoby wp³ac¹ wspólnie na rzecz Ligi Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu co
najmniej 60 z³, to na adres jednej z nich przez ca³y rok bêdziemy wysy³aæ
trzy egzemplarze Fundamentów Rodziny
Wysy³kê rozpoczynamy po otrzymaniu z banku potwierdzenia wp³aty
dokonanej na konto:
LMM, ul. Spokojna 5, 05 502 Piaseczno 3
BPH SA O/Bochnia; nr konta: 10601640-320000632220
z dopiskiem Dar na rzecz LMM

ZOSTAÑ
NASZYM
KOLPORTEREM!
Bardzo prosimy
o pomoc
w kolporta¿u
Fundamentów Rodziny.
Ci z Pañstwa, którzy
zamówi¹ co najmniej
10 egzemplarzy naszego
dwumiesiêcznika
do dalszego
rozprowadzania,
otrzymuj¹ dla siebie jeden
egzemplarz gratis,
za za pozosta³e p³ac¹
po 2 z³/egz.
plus koszty przesy³ki
Prosimy o sk³adanie
zamówieñ
na formularzu ze str. 15

SPOTKAJMY SIÊ W INTERNECIE: www.mateusz.pl/ligamm

KA¯DE DZIECKO JEST WA¯NE
Dokoñczenie ze s. 13

Piêæ dni póniej, gdy Josh odje¿d¿a³ na lotnisko, jeden z cz³onków
stra¿y porz¹dkowej poda³ mu ma³y
zwitek papieru.
- Jaka ma³a dziewczynka zostawia
to dla pana - powiedzia³. Karteczka zawiera³a jedno zdanie napisane czerwonym d³ugopisem: Dziêkujê, ¿e pan
mnie kocha. Koreen.
Dziewczêta takie jak Koreen ulegn¹ pierwszemu ch³opakowi, który
powie im: Pozwól mi okazaæ moj¹
mi³oæ. Je¿eli takie dziecko nie znajdzie mi³oci i czu³oci we w³asnym
ojcu, nie bêdzie w stanie oprzeæ siê
pokusie znalezienia jej w innym mê¿-
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czynie, który bêdzie je ³udzi³ w³anie
obietnic¹ mi³oci. Czu³oæ okazywaæ
mo¿na nie tylko poprzez kontakt fizyczny. Przes³anie dziecku karteczki
z okolicznociowymi ¿yczeniami, w
której piszesz o zaletach, jakie w nim
podziwiasz, bêdzie wyrazem twojej
mi³oci. Nie bój siê przemawiaæ do
niego serdecznie, ³agodnie i tkliwie,
nie sk¹p s³ów pochwa³y i uznania.
Okazujesz przez to radoæ, jak¹ sprawia ci posiadanie dziecka, swoje przekonanie o jego wa¿noci i wyj¹tkowoci oraz podziw dla jego konkretnych
indywidualnych zdolnoci, umiejêtnoci i cech charakteru. Takie s³owa, podobnie jak umiech, pieszczoty i inne
przejawy czu³oci gromadz¹ dla two-

Fundamenty Rodziny  nr 2(36)/2001

jego dziecka kapita³, z którego czerpaæ bêdzie przez ca³e ¿ycie.
Wzajemne stosunki rodziców
maj¹ du¿e znaczenie dla dziecka - zachowanie ojca wobe matki uczy je
troskliwoci i czu³oci.Dobrze jest,
kiedy s³yszy, jak wiele znaczy dla ciebie jego mama, jak bardzo podziwiasz
jej osobowoæ, jej umiejêtnoci i zdolnoci. Rodzinê mo¿na zdefiniowaæ
jako rodowisko, w którym dzieci
otrzymuj¹ b³ogos³awieñstwo, którym
jest dar afirmacji, potwierdzenie w³asnej wartoci.q
Fragmenty ksi¹¿ki: Josha McDowella i Norma Wakefielda Zadziwiaj¹cy wp³yw tatusia,
Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa
1999. Dziêkujemy wydawnictwu za zgodê na
przedruk. Adres ksiêgarni wysy³kowej Vocatio: ul. St. Kazury 24/12; 02-795 Warszawa
78, skr. poczt. 54.

PROPOZYCJE
NASZE PROPOZYCJE - ZAMÓW CO DLA SIEBIE,
ZRÓB KOMU PREZENT
T y tu ³

Nr

Cena

1

N O W O  Æ : k s . d r A r t u r K a t o l o : „ E m b r io n lu d z k i – o s o b a c z y r z e c z ? ”

1 5 ,0 0 z ³

2

N O W O  Æ : J a c e k P u lik o w s k i:  W a r t o  æ w s p ó ³ ¿ y c ia m a ³ ¿ e ñ s k ie g o  

1 9 ,0 0 z ³

3

J . P u lik o w s k i:  W a r t o ¿ y æ z g o d n ie z n a t u r ¹ "

1 5 ,0 0 z ³

4

J . P u lik o w s k i: „ W a r t o b y æ o jc e m "

1 5 ,0 0 z ³

5

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

1 5 ,0 0 z ³

6

W . F ija ³ k o w s k i:  R o d z ic ie ls t w o w z g o d z ie z n a t u r ¹ "

1 8 ,0 0 z ³

7

M a g d a le n a N e h r in g - G u g u ls k a : " W a r t o k a r m iæ p ie r s i¹ " - n o w e -

1 3 ,0 0 z ³

Ilo  æ

p o p r a w io n e i p o s z e r z o n e w y d a n i e t e j b a r d z o p r a k t y c z n e j k s i¹ ¿ k i
8

L a L e c h e L e a g u e : " S z t u k a k a r m ie n ia p ie r s i¹ " - z n a n y n a c a ³y m  w ie c ie

2 2 ,0 0 z ³

p o r a d n ik n a j w i ê k s z e j o r g a n i z a c ji p r o m u j ¹ c e j k a r m ie n ie e k o lo g ic z n e w s p a n ia ³a le k t u r a d la k a r m i¹ c y c h m a m i d la ic h m ê ¿ ó w
9

2 ,5 0 z ³

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

1 1 ,0 0 z ³

10

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

11

Z e s z y t o b s e r w a c ji c o d z ie n n y c h

3 ,0 0 z ³

12

U l o t k a :  A n t y k o n c e p c y jn e k ³ a m s t w a 

0 ,2 0 z ³

13

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

14

S z e  æ k o le j n y c h n u m e r ó w  F u n d a m e n t ó w R o d z in y ”

0 ,3 0 z ³
2 5 ,0 0 z ³

( w y s y ³a m y p o o tr z y m a n iu w p ³a t y n a k o n t o L M M )
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 F u n d a m e n t y R o d z in y  ( d o k o lp o r t a ¿ u - m i n im u m 1 0 e g z . )

2 , 0 0 z ³/ e g z .

( p r z e s y ³k a w y s y ³a n a z a p o b r a n ie m )

Z a m a w ia m z a z n a c z o n e p o z y c je i z o b o w i¹ z u jê s iê z a p ³ a c iæ
z a n ie w c i¹ g u t y g o d n ia o d d a t y o t r z y m a n ia p r z e s y ³ k i
(D o ³¹ c z n e j k w o ty z o s ta n ¹ d o lic z o n e k o s z ty p r z e s y ³k i.)

imiê i nazwisko

adres

telefon

podpis

Zamówienia prosimy kierowaæ na adres: Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu,
Kopaliny 73, 32 720 Nowy Winicz, tel. (0/14) 685 69 61 (wieczorem)
e-mail: info@npr.pl
ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPIKU W INTERNECIE:
www.mateusz.pl/ligamm/sklepik/katalog.html
Ojciec wiêty,
dokoñczenie ze s. 16

w szczególnoci za dla zrozumienia
tzw. wstrzemiêliwoci okresowej,
o której mowa w encyklice. Przewiadczenie, ¿e cnota wstrzemiêliwoci,
czyli opanowania, tylko i wy³¹cznie
stawia opór po¿¹dliwoci cia³a, jest
s³uszne, ale nie jest jeszcze zupe³ne. Nie
jest zupe³ne, zw³aszcza gdy uwzglêdnimy - fakt, ¿e cnota ta nie wystêpuje
i nie dzia³a w oderwaniu, ale w powi¹zaniu z innymi (nexus virtutum) - a wiêc
w powi¹zaniu z roztropnoci¹, sprawiedliwoci¹, mêstwem, a nade wszystko
- z mi³oci¹. Bior¹c to wszystko pod
uwagê, ³atwo zrozumieæ, ¿e wstrzemiêliwoæ, czyli opanowanie, nie
ogranicza siê tylko do stawiania oporu
po¿¹dliwoci cia³a, ale poprzez ten opór

równoczenie otwiera siê na te - g³êbsze i dojrzalsze - wartoci, które ³¹cz¹
siê z oblubieñczym znaczeniem cia³a
w jego kobiecoci czy mêskoci, jak te¿
z prawdziw¹ wolnoci¹ daru we wzajemnym odniesieniu osób. Sama po¿¹dliwoæ cia³a, szukaj¹c przede wszystkim cielesnego i zmys³owego
zaspokojenia, pozostawia cz³owieka
jak gdyby lepym i niewra¿liwym na
te g³êbsze wartoci, które wyp³ywaj¹
z mi³oci i równoczenie konstytuuj¹
mi³oæ we w³aciwej jej prawdzie wewnêtrznej. Na tej drodze ujawnia siê te¿
istotny charakter czystoci ma³¿eñskiej
i rodzicielskiej w jej organicznym przymierzu z moc¹ mi³oci, która zaszczepiona jest w sercach oblubieñców
wraz z konsekracj¹ sakramentu ma³¿eñstwa. Ujawnia siê zarazem, i¿ skierowane do ma³¿onków wezwanie, aby
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UWAGA!
W zwi¹zku z wyczerpaniem
nak³adu Sztuki NPR
oraz zeszytów æwiczeñ
wstrzymujemy do koñca
wrzenia wysy³kê tych
tytu³ów jak równie¿
kompletu Domowego
kursu NPR.
W padzierniku uka¿e siê
nowe, nieco zmienione
wydanie ksi¹¿ki
Johna i Sheili Kippleyów,
wtedy te¿ wznowimy
realizacjê zamówieñ
oraz zrealizujemy te,
które dotr¹ do nas
w najbli¿szym czasie.
Przepraszamy
za utrudnienia.
byli sobie wzajemnie poddani w bojani Chrystusowej (Ef 5, 21), s³u¿y
niejako do otwarcia tej wewnêtrznej
przestrzeni, w której oboje staj¹ siê
coraz bardziej wra¿liwi na owe g³êbsze i dojrzalsze wartoci, które ³¹cz¹ siê
z oblubieñczym znaczeniem cia³a
i prawdziw¹ wolnoci¹ daru. Je¿eli czystoæ ma³¿eñska (i w ogóle: czystoæ)
przejawia siê naprzód jako zdolnoæ
stawiania oporu po¿¹dliwoci cia³a, to
stopniowo okazuje siê ona szczególn¹
umiejêtnoci¹ dostrzegania i tworzenia takich znaczeñ, mowy cia³a, które dla samej po¿¹dliwoci pozostaj¹
ca³kowicie nieznane, a które stopniowo wzbogacaj¹ ca³y dialog oblubieñczy ma³¿onków, oczyszczaj¹c go,
a równoczenie pog³êbiaj¹c i upraszczaj¹c. Tak wiêc owa asceza opanowania i wstrzemiêliwoci, o jakiej
mówi encyklika (HV, 21), nie przynosi z sob¹ zubo¿enia znaków mi³oci,
ale wrêcz przeciwnie: ich duchow¹ intensyfikacjê, czyli wzbogacenie.q
Jan Pawe³ II
Prawo ¿ycia da³ im Bóg w dziedzictwo
(Przedruk z: Dar ludzkiego ¿ycia,
Lublin 1991)
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OJCIEC WIÊTY
O SENSIE
OKRESOWEJ
WSTRZEMIÊLIWOCI (CZ. I)

Z

adaniem mi³oci, która rozlana jest w sercach (Rz 5, 5) oblubieñców jako zasadnicza duchowa moc ich ma³¿eñskiego przymierza, jest - jak powiedziano - zabezpieczaæ zarówno wartoæ prawdziwego
zjednoczenia ma³¿onków, jak te¿ wartoæ rodzicielstwa, w szczególnoci rodzicielstwa odpowiedzialnego. Moc
mi³oci: autentyczna w znaczeniu teologicznym i etycznym, wyra¿a siê
w tym, ¿e mi³oæ ³¹czy prawid³owo
ow¹ podwójn¹ funkcjê znaku (por.
HV, 12), wykluczaj¹c nie tylko w teorii, ale nade wszystko w praktyce, zachodz¹c¹ w tej dziedzinie sprzecznoæ. Sprzecznoæ tê zarzuca siê
najczêciej encyklice Humanae vitae
oraz nauczaniu Kocio³a. Potrzeba
bardzo gruntownej analizy nie tylko
teologicznej, ale tak¿e antropologicznej (staralimy siê przeprowadziæ j¹ w
ca³ym niniejszym studium), aby wykazaæ, ¿e nie nale¿y tutaj mówiæ o
sprzecznoci, ale tylko o trudnoci. Owszem, encyklika sama podkrela tê trudnoæ na wielu miejscach.
Trudnoæ pochodzi st¹d, ¿e moc mi³oci zostaje zaszczepiona w cz³owieku
po¿¹dliwoci: mi³oæ napotyka w ludzkich podmiotach troist¹ po¿¹dliwoæ
(por. 1 J 2, 16), w szczególnoci po¿¹dliwoæ cia³a, która zniekszta³ca prawdê mowy cia³a. I dlatego te¿ mi³oæ
nie mo¿e siê urzeczywistniæ w prawdzie mowy cia³a inaczej, jak tylko

przezwyciê¿aj¹c po¿¹dliwoæ i przetwarzaj¹c j¹. Jeli elementem kluczowym duchowoci ma³¿eñskiej i rodzicielskiej - ow¹ g³ówn¹ moc¹, jak¹
ma³¿onkowie maj¹ stale czerpaæ z sakramentalnej konsekracji - jest mi³oæ, to mi³oæ ta, jak wynika z tekstu
encykliki (por. HV, 20), pozostaje organicznie sprzymierzona z czystoci¹,
która przejawia siê jako opanowanie,
czyli wstrzemiêliwoæ. Miêdzy innymi tak¿e jako tzw. wstrzemiêliwoæ
okresowa. W jêzyku biblijnym na to
zdaje siê wskazywaæ Autor Listu do
Efezjan, gdy w swym klasycznym
tekcie wzywa ma³¿onków, aby byli
sobie wzajemnie poddani w bojani
Chrystusowej (Ef 5, 21). Mo¿na powiedzieæ, i¿ encyklika Humanae vitae
jest rozwiniêciem tej w³anie biblijnej
prawdy o chrzecijañskiej duchowoci ma³¿eñskiej i rodzinnej. Aby to jednak sta³o siê bardziej oczywistym,
trzeba podj¹æ gruntowniejsz¹ analizê
cnoty wstrzemiêliwoci, czyli opanowania (³ac. temperantia), oraz jej
szczególnego znaczenia dla prawdziwoci wzajemnej mowy cia³a w obcowaniu ma³¿eñskim i (porednio)
w ca³ej rozleg³ej sferze wzajemnych
odniesieñ pomiêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹. Obie u¿ywane przez nas nazwy:
wstrzemiêliwoæ i opanowanie
(podobnie jak ³ac. temperantia),
wskazuj¹ w ró¿ny sposób na zdolnoæ
stawiania oporu po¿¹dliwoci cia³a

i jej skutkom w ca³ej psychosomatycznej podmiotowoci cz³owieka. Zdolnoæ ta, jako sta³a sprawnoæ, zas³uguje na miano cnoty. Z dawniejszych
ju¿ analiz wiemy, ¿e po¿¹dliwoæ cia³a, a na jej gruncie po¿¹danie o charakterze seksualnym, wyra¿a siê swoistym naporem w sferze reaktywnoci
somatycznej, jak te¿ psychoemotywnym poruszeniem namiêtnoci zmys³owej. Podmiot osobowy zdolny jest
przeciwstawiæ siê temu naporowi i poruszeniu w oparciu o si³ê wartoci
i norm oraz zwi¹zanych z nimi przekonañ, jeli przekonaniom tym towarzyszy odpowiednia sprawnoæ woli,
czyli cnota. Jest to w³anie cnota
wstrzemiêliwoci (opanowania), która staje siê podstawowym warunkiem
wzajemnego wypowiadania mowy
cia³a w wewnêtrznej prawdzie - równoczenie za warunkiem tego, a¿eby
ma³¿onkowie byli sobie wzajemnie
poddani w bojani Chrystusowej wedle s³ów biblijnych (Ef 5, 21). Owo
wzajemne poddanie oznacza obopóln¹ troskê o prawdê mowy cia³a a poddanie w bojani Chrystusowej
wskazuje tak¿e na dar czci religijnej
(dar Ducha wiêtego), jaki towarzyszy cnocie opanowania, czyli wstrzemiêliwoci. Jest to bardzo wa¿ne dla
w³aciwego, czyli pe³nego zrozumienia cnoty wstrzemiêliwoci w ogóle,
Dokoñczenie na s. 15.
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