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Zjednoczeni przez cierpienie
Lecz On zna drogê, któr¹ kroczê;
z prób wyjdê czysty jak z³oto
(Job 23, 10)

I

lekroæ czytam historie ma³¿onków
dowiadczaj¹cych niep³odnoci,
odzywa siê we mnie moje w³asne
cierpienie i wezwanie do niesienia
tego samego krzy¿a. Ró¿ne s¹ losy,
ale ka¿da opowieæ mo¿e byæ inspiracj¹ dla innych. Byæ mo¿e kilka spostrze¿eñ zwi¹zanych z tym, jak mój
m¹¿ i ja jako katolicy radzimy sobie z
dwiganiem tego krzy¿a, przyniesie
jakie pocieszenie tym, którzy zmagaj¹ siê z tym samym cierpieniem.
Nasza wiara uczy, ¿e Opatrznoæ
Bo¿a nie opuszcza nas, nawet jeli nie
zdajemy sobie z niej sprawy. Nie objawia siê ona w postaci gromu spadaj¹cego z nieba, lecz odczuwamy j¹
raczej jak ³agodny podmuch ogarniaj¹cy nasze serce.
Jestem katechetk¹ w szkole redniej i pewnego poranka modli³am siê
jak zwykle przed Msz¹. Modli³am siê
w szczególnej intencji. To by³ koniec
roku szkolnego i niektórzy z moich
uczniów - przejêci i przepe³nieni obawami o przysz³oæ - poprosili mnie o
modlitwê za nich. Uklêk³am wiêc
przed krzy¿em i zaczê³am siê modliæ.
Przysz³a mi wtedy do g³owy myl: jak
wielu rodziców moich uczniów modli siê za nich? Uwa¿a³abym za przywilej móc modliæ siê za swoje dzieci.
Moje dzieci...
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To by³a jedna z tych chwil, w których przed Najwiêtszym Sakramentem czas przechyla siê ku wiecznoci
- i w³anie wtedy uwiadomi³am sobie
z niezwyk³¹ jasnoci¹, ¿e Bóg ju¿, na
swój sposób, pob³ogos³awi³ mi dzieæmi. Setkami dzieci; przesz³o tysi¹cem
do chwili, gdy piszê te s³owa. Tymi
dzieæmi naprawdê byli i s¹ moi uczniowie.
Gdy tak o tym myla³am, skojarzy³o mi siê, ¿e rok szkolny, zaczynaj¹cy
siê we wrzeniu, a koñcz¹cy siê w
czerwcu, trwa dziewiêæ miesiêcy, czyli
tyle co ci¹¿a. I tak zaczê³y przychodziæ mi na myl tak¿e inne podobieñstwa.
Dla mnie jako nauczycielki pocz¹tek roku szkolnego wi¹¿e siê z oczekiwaniem, nowym pocz¹tkiem,
podekscytowaniem, które niekiedy
objawia siê nawet dolegliwociami
¿o³¹dkowymi. Po pewnym czasie emocje opadaj¹, wszystko toczy siê w³asnym torem. Z pocz¹tkiem maja i
czerwca odczuwam ju¿ pewne zmêczenie, a zarazem podekscytowanie ronie, poniewa¿ zbli¿a siê termin.
Szczególnie dla przysz³ych absolwentów koniec roku to jakby rodzaj narodzin. Znane miejsca, odg³osy i
ludzie ust¹pi¹ niebawem miejsca nowym okolicznociom; otwiera siê
przed nimi ca³y nowy wiat, wymagaj¹cy praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w szkole. Potem jeszcze
ostatnie obawy zwi¹zane z koñcow¹
konferencj¹, a¿ wreszcie przychodzi
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zakoñczenie roku i rozdanie dyplomów. Przez ostatnie trzynacie lat co
roku na nowo prze¿ywam ten cykl.
Niew¹tpliwie mo¿na by wskazaæ jeszcze wiêcej podobieñstw, ale w³anie te, o których wspomnia³am,
szczególnie mnie uderzaj¹.
Okaza³o siê, ¿e modlitwa, o któr¹
prosili mnie uczniowie, przynios³a
odpowied na moje w³asne modlitwy.
Od czasu mojego lubu z Paulem nigdy nie chcia³am robiæ ¿adnej kariery.
Zawsze pragnê³am byæ przede wszystkim prowadziæ dom i byæ matk¹ rodziny. Ale okaza³o siê, ¿e Jezus chce
od nas czego innego.

Ci¹g dalszy na s. 17

Drodzy
Czytelnicy
Gdybycie chcieli podzieliæ siê z Waszymi znajomymi, którzy dowiadczaj¹
bezp³odnoci, treciami
zawartymi w niniejszym
numerze mo¿ecie zamawiaæ jego pojedyncze egzemplarze (cena, wraz z
przesy³k¹: 2 z³), pisz¹c na
adres:
Maciej Tabor, Kopaliny
73, 32-720 Nowy Winicz
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CYKLE

Rozpoznaæ najlepszy czas

T

ym razem chcia³abym podaæ
konkretne wskazówki dotycz¹ce wyboru najw³aciwszego czasu dla podjêcia wspó³¿ycia
przez ma³¿onków maj¹cych k³opoty
z p³odnoci¹.
Popatrzmy na zamieszczon¹ kartê. Gdyby to by³a karta ma³¿onków
maj¹cych trudnoci z poczêciem
dziecka, to do wspó³¿ycia po raz
pierwszy w tym cyklu powinno dojæ
w jedenastym dniu. Pojawi³ siê wtedy rozci¹gliwy luz.
Dlaczego wtedy?
Poniewa¿ luz podobny do surowego bia³ka jaja kurzego lub odczucie mokroci wskazuje, i¿ s¹ du¿e
szanse na to, ¿e pocznie siê dziecko.
Nastêpny raz do zbli¿enia mog³oby dojæ w dniu 13. Dzieñ wstrzemiêliwoci zalecany jest w celu
nagromadzenia siê optymalnej liczby
dojrza³ych plemników.
U niektórych kobiet obserwuje siê
charakterystyczne obni¿enie siê temperatury bezporednio przed jej wzrostem. Na tej karcie widzimy je w
czternastym dniu cyklu. Jeli która z
Pañ zauwa¿a taki spadek, proszê pamiêtaæ, ¿e wspó³¿ycie rano, w dniu
takiego spadku temperatury mo¿e byæ
bardzo bliskie owulacji.
Plemniki o normalnej ¿ywotnoci
mog¹ czekaæ kilka dni na komórkê
jajow¹. Kiedy jednak s¹ s³absze lub
w drogach rodnych kobiety jest ma³o
luzu, trzeba du¿ej troskliwoci, by
p³odnoæ zmaksymalizowaæ.

Podsumujmy wiêc:
Ma³¿eñstwo d¹¿¹ce do poczêcia
dziecka najpierw przez trzy cykle powinno dok³adnie notowaæ wszystkie
objawy p³odnoci. Konieczna jest
obserwacja d³ugoci okresu wystêpowania luzu oraz wzrostu temperatury i zmian szyjki macicy. Dni dla
podjêcia wspó³¿ycia w czwartym cyklu powinny byæ zaplanowane wczeniej, w oparciu o zaobserwowany w
czasie pierwszych trzech cykli okres
najwiêkszej p³odnoci. Wspó³¿ycie
powinno byæ tak roz³o¿one, by mog³a siê nagromadziæ jak najwiêksza
iloæ dojrza³ego nasienia (powstrzymanie siê od zbli¿eñ przez przynajmniej piêæ dni przed podjêciem próby,
wskazane jest, aby mê¿czyzna nie
nosi³ obcis³ej bielizny) oraz by odby³o siê ono mo¿liwie najbli¿ej dnia
owulacji. Badania opublikowane w
grudniu 1995 roku w amerykañskim
czasopimie medycznym New England Journal of Medicine wykaza³y
bowiem, ¿e najczêciej do poczêcia
dochodzi w wyniku wspó³¿ycia maj¹cego miejsce w dzieñ owulacji
(39,6% poczêæ), dzieñ przed owula-

cj¹ (25,6% poczêæ) oraz dwa dni przed
owulacj¹ (11,2%). Codzienne wspó³¿ycie podnosi prawdopodobieñstwo
poczêcia do 37% (przy wspó³¿yciu co
drugi dzieñ wskanik ten wynosi
33%). Zbli¿enie mo¿e zatem odbyæ siê
pod koniec trwania objawu luzu
p³odnego, gdy jest on najbardziej rozci¹gliwy i obfity lub gdy jest najmocniejsze odczucie mokroci; czasami
(wed³ug badañ hormonalnych) dniem
jajeczkowania jest pierwszy dzieñ
wysychania luzu po dniu szczytu, a
niekiedy owulacjê sygnalizuje jednodniowy spadek temperatury, poprzedzony kilkudniow¹ obecnoci¹ luzu
p³odnego, dlatego wspó³¿ycie rano w
takim dniu spadku temperatury mo¿e
byæ bliskie owulacji. Równie¿ pierwsza podwy¿szona poranna temperatura (po dniach ze luzem i dniach z
temperatur¹ ni¿sz¹) mo¿e wyst¹piæ w
kilkugodzinnym odstêpie od jajeczkowania - wspó³¿ycie rano w tym dniu
mo¿e byæ równie¿ bliskie owulacji.
Badania wykaza³y te¿, ¿e dzieñ owulacji przewa¿nie wypada w bardzo
bliskim s¹siedztwie dnia szczytu luzu. Warto tak¿e nauczyæ siê obserwaDokoñczenie obok

Inne dni wysokiej p³odnoci.
Wzrost temperatury mo¿e wystêpowaæ ju¿ po kilku godzinach od jajeczkowania, dlatego poranne
zbli¿enie, po stwierdzeniu wzrostu
temperatury mo¿e przynieæ oczekiwany owoc.
W przypadku w³acicielki tej karty by³oby to wspó³¿ycie w 15 dniu
cyklu.
LMM FUNDAMENTY RODZINY
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CYKLE
Rozpoznaæ...,
dokoñczenie ze str. 2
cji zmian w szyjce macicy - jej uniesienie siê, miêkkoæ i otwarcie s¹ bardzo wiarygodnymi sygna³ami
zbli¿aj¹cej siê owulacji.
Aspekt psychiczny
Ma³¿onkowie szukaj¹cy pomocy
bywaj¹ czêsto oniemieleni i zdenerwowani. M¹¿ mo¿e s¹dziæ, ¿e poddaje siê w w¹tpliwoæ jego mêskoæ,
¿ona za uwa¿a, ¿e pod znakiem zapytania stoi jej kobiecoæ, w wyobrani badania staj¹ siê wyolbrzymione
i grone.
Gdy ma³¿onkowie potrafi¹ uzbroiæ siê w cierpliwoæ, czêsto dochodzi niespodziewanie do poczêcia.
Wielk¹ rolê bowiem odgrywaj¹ tu
czynniki psychologiczne.
Pisze pewna pani: Usi³uj¹c przez
szeæ lat bez powodzenia zajæ w ci¹¿ê, postanowilimy wraz z mê¿em zaadoptowaæ dziecko. Szeæ miesiêcy
po podjêciu decyzji zasz³am w ci¹¿ê.
Mo¿na z tego wyci¹gn¹æ tylko jeden
wniosek - nasz niepokój zwi¹zany z
t¹ spraw¹ zak³óca³ normalny przebieg zjawisk.
Zmêczenie przyczynia siê niekiedy do problemów zwi¹zanych z niep³odnoci¹. Skuteczn¹ kuracj¹ mo¿e
wiêc okazaæ siê odpoczynek.
Nadmierne napiêcie lub wyczerpanie
nerwowe spowodowane przepracowaniem przyczyniaj¹ siê do spadku
p³odnoci zarówno u kobiet, jak i u
mê¿czyzn.
Kiedy problem niep³odnoci staje siê nadrzêdn¹ spraw¹ w ¿yciu
dwojga ludzi, ¿ona czêsto zaczyna
mieæ poczucie, ¿e traktuje siê j¹ jak
wytwórcê, przedmiot, który ma pe³niæ okrelon¹ funkcjê, a nie jak kobietê, któr¹ darzy siê bezinteresownym uczuciem. Pope³nia siê b³¹d,
s¹dz¹c, ¿e wszystko dobrze siê u³o¿y, kiedy na wiat przyjdzie dziecko.
Je¿eli bez wzglêdu na okolicznoci
ma³¿onkowie s¹ dla siebie ludmi
najbli¿szymi i najwa¿niejszymi w ¿y-
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ciu, mo¿e nagle i nieoczekiwanie dojæ
do poczêcia, tak jakby dziecko tylko
czeka³o na ten moment.
Zaczê³o siê naprawdê miêdzy
nami le dziaæ. Mój m¹¿ i ja przeszlimy wiele badañ. Prowadzi³am przez
osiem miesiêcy kartê obserwacji i nikt
nie znajdowa³ u nas ¿adnych nieprawid³owoci... W koñcu powiedziano
mi, ¿ebym przesta³a prowadziæ obserwacje i zajê³a siê naszym wspólnym
¿yciem - by³a to najlepsza rada, jakiej
mi udzielono. Przesta³am pracowaæ,
zapisa³am siê na lekcje gotowania, zaczê³am nam obojgu dogadzaæ i wtedy
w³anie sta³o siê. Jest dziecko. Uspokoi³am siê wewnêtrznie, nasze ¿ycie
intymne zmieni³o siê - nabra³o naturalnoci, przesta³o byæ zadanym æwiczeniem.
Ustalenie daty porodu.
Z zapisanym wykresem temperatury nie potrzeba przeprowadzaæ testu
ci¹¿owego. Z 99% pewnoci¹ mo¿na
stwierdziæ obecnoæ dziecka w ³onie
matki po 21 dniach utrzymuj¹cej siê
wy¿szej temperatury.
Proponujemy dok³adniejsz¹ metodê obliczania terminu porodu ni¿ ta,
któr¹ stosuj¹ lekarze, a mianowicie: od
pierwszego dnia wzrostu temperatury odejmujemy 7 dni i dodajemy 9
miesiêcy - otrzymujemy przybli¿ony
termin porodu.
A jeli siê nie uda?
Jeli po 12 miesi¹cach stosowania
siê do powy¿szych wskazówek nie
osi¹gniecie poczêcia, zwróæcie siê do
dobrego specjalisty, który uwzglêdni
równie¿ Wasze przekonania etyczne.
Aleksandra Strus

Od Redakcji: Tekst ten pochodzi z
wydanego w³anie przez Ligê
Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu przewodnikaDomowego kursu NPR. Mo¿na
tam znaleæ wiêcej konkretnych wskazówek dotycz¹cych zmaksymalizowania p³odnoci.

3

Palenie
a rak piersi
Jak podaje za pismem New Scientist miesiêcznik Wiedza i ¯ycie,
amerykañscy naukowcy wykazali, ¿e
istnieje niew¹tpliwy zwi¹zek pomiêdzy paleniem papierosów, a rakiem
piersi. Do niedawna za rozwój tego
nowotworu obwiniano przede wszystkim zbyt bogat¹ w t³uszcze dietê,
hormonalne terapie zastêpcze, doustne rodki antykoncepcyjne i promienie X. Kolejny winowajca ujawni³ siê
podczas badañ dotycz¹cych jednego
z enzymów, który dokonuje przemiany znajduj¹cych siê w dymie tytoniowym
rakotwórczych
amin
aromatycznych w zwi¹zki nieszkodliwe dla zdrowia. Badaniami objêto 324
mieszkanki Nowego Jorku cierpi¹ce
na nowotwór piersi i równie liczn¹
grupê kobiet zdrowych. Okaza³o siê,
¿e na raka piersi czterokrotnie czêciej
zapada³y kobiety, które pali³y dziennie ponad 20 papierosów, bêd¹c równoczenie nosicielkami pewnych
charakterystycznych mutacji w jednym z genów. Mutacje te powoduj¹,
¿e wspomniany enzym traci swe w³asnoci odtruwaj¹ce. Problem jest powa¿ny, bo prawie po³owa bia³ych
kobiet przychodzi na wiat z takimi
mutacjami, które czyni¹ ich piersi
szczególnie podatnymi na nowotworowe przeobra¿enia wywo³ane dymem tytoniowym. Rakotwórcze
aromatyczne aminy wystêpuj¹ zarówno w dymie wdychanym jak i wydychanym, st¹d mog¹ zwiêkszaæ
prawdopodobieñstwo raka piersi tak¿e u biernych palaczek. Odkrycie
amerykañskich naukowców jest kolejnym powa¿nym ostrze¿eniem przed
paleniem papierosów i mo¿e t³umaczyæ zjawisko coraz czêstszego wystêpowania raka piersi w ostatnich 50
latach. Skoro wiêcej kobiet pali, wiêcej nara¿a siê na tê powa¿n¹ chorobê.
(Za: Wiedza i ¯ycie,
4/1997, s. 4)
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NASZA ROZMOWA
Ksi¹dz W³adys³aw Gasid³o moralista, Dyrektor Wydzia³u
Duszpasterstwa Rodzin Kurii
Metropolitalnej w Krakowie,
specjalizuje siê w etyce
ma³¿eñskiej i rodzinnej;
wieloletni wspó³pracownik
Ojca wiêtego w Wydziale
Duszpasterstwa Rodzin
w Krakowie;
autor fundamentalnej pracy
pt. Z zagadnieñ etyki
ma³¿eñskiej i rodzinnej.
Jest proboszczem kocio³a
 w. Anny w Krakowie.
- Ksiê¿e Profesorze, zacznijmy od
nieco prowokuj¹cego pytania: Czy
ma³¿onkowie maj¹ bezwzglêdne prawo do posiadania dzieci?
- Jeli to s³owo bezwzglêdne
mia³oby oznaczaæ za wszelk¹ cenê,
to ma³¿onkowie nie maj¹ takiego prawa. Ani teksty biblijne, ani nauczanie
Kocio³a, ani teksty Obrzêdów Sakramentu Ma³¿eñstwa, które te¿ s¹
wyrazem wiary Kocio³a, takiego prawa nie daj¹. Dziecka nie mo¿na traktowaæ jako przedmiotowej w³asnoci,
któr¹ ma³¿onkowie nabywaj¹ per fas
et nefas - za wszelk¹ cenê. Mówimy
oczywicie o rodzicielstwie w znaczeniu fizycznym. To za³o¿enie ma zreszt¹ podstawowe znaczenie w
przypadku powa¿nych problemów
¿yciowych ma³¿onków, zw³aszcza je¿eli chodzi o przekazywanie ¿ycia.
Wiadomo, ¿e to podstawowe zadanie
ma³¿onków - bardzo donios³y obowi¹zek przekazywania ¿ycia ludzkiego , o czym mówi encyklika
Humanae vitae, dotyczy po prostu
naturalnych mo¿liwoci w dziedzinie
rodzicielstwa. Uwa¿am, ¿e s³owo naturalne jest tu bardzo istotne, poniewa¿ wskazuje na prawo, które istnieje
w naturze cz³owieka. Na tej naturze
Koció³ buduje ca³¹ swoj¹ etykê, co
oznacza, ¿e buduje j¹ na naturalnym
prawie Bo¿ym, poniewa¿ prawo natury jest podstawowym prawem Bo¿ym, wypisanym nie tylko na tablicach
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Rozmowa z ksiêdzem W³adys³awem Gasid³¹

Bezp³odnoæ

Dekalogu, ale i wpisanym w ludzk¹
naturê, to znaczy w sumienie ka¿dego cz³owieka. Dlatego, wbrew temu,
co siê czêsto mówi, nie jest to prawo
konfesyjne. A zatem nieprawd¹ jest
to, co nieraz zarzuca siê Kocio³owi,
¿e broni¹c prawa naturalnego ingeruje
w ¿ycie cz³owieka niewierz¹cego.
Prawo natury jest wspóln¹ podstaw¹
moralnoci wszystkich ludzi, poniewa¿ wszyscy mamy naturê ludzk¹.
Koció³, strzeg¹c prawa natury, pomaga je odczytaæ i staje w obronie
cz³owieka tam, gdzie to prawo jest
zagro¿one.
- W naturze ludzkiej jest jednak
zakorzenione równie¿ bardzo mocne
przekonanie, ¿e ma³¿eñstwo s³u¿y
przede wszystkim zrodzeniu dzieci.
Jak zatem wyjaniæ tê kwestiê cierpi¹cym z powodu niep³odnoci ma³¿onkom - jest to trudny problem.
- Z pewnoci¹ naturalnym rodowiskiem dla rodzenia i wychowania
dzieci jest ma³¿eñstwo, które przez to
staje siê wspólnot¹ rodzinn¹. D¹¿enie do posiadania potomstwa jest te¿
z pewnoci¹ najbardziej naturalnym
pragnieniem ma³¿onków zmierzaj¹cych do swojego spe³nienia poprzez
rodzicielstwo. Co wiêcej, ka¿da para,
wstêpuj¹ca w ten zwi¹zek, nie mo¿e
wykluczaæ potomstwa w ma³¿eñstwie. To wszystko jest zupe³nie oczywiste i naturalne - tak byæ powinno,
to jest najbardziej prawid³owe i podstawowe d¹¿enie. Ka¿dy cz³owiek nie
jest jednak tylko samym cia³em, ale
jest duchem ucielenionym, jak czytamy w Pimie wiêtym i co znajdujemy w nauczaniu Ojca wiêtego, a
wiêc cz³owiek jest istot¹ z³o¿on¹ z
cia³a i duszy i to w ten sposób, ¿e te
dwie rzeczywistoci nawzajem siê
przenikaj¹ do tego stopnia, ¿e nie da
siê ich rozdzieliæ. Pragnienie ma³¿onków, by mieæ dziecko, samo w sobie zupe³nie s³uszne, nie wystarcza do
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uzasadnienia dopuszczalnoci moralnej sztucznego zap³odnienia (Pius
XII, Przemówienie do po³o¿nych, 25
X 1951 r.) Dlatego te¿ nie mo¿na
mówiæ o macierzyñstwie i ojcostwie
tylko w znaczeniu fizycznym. Jest to
wprawdzie najbardziej rozpowszechnione i podstawowe rozumienie tego
zagadnienia i nale¿y siê z nim zgodziæ. Nie mo¿na jednak tylko na nim
poprzestawaæ. W przeciwnym razie
bêdziemy mieæ do czynienia z patologicznym przejawem ¿ycia ma³¿eñskiego czy rodzicielskiego. Nawet w
takie ma³¿eñstwo, które nie ma ¿adnych problemów z poczêciem i urodzeniem dziecka, nie mo¿e
poprzestawaæ tylko na fizycznym pojmowaniu rodzicielstwa. Trzeba zatem
mocno akcentowaæ zagadnienie duchowoci ma³¿eñskiej i rodzinnej,
które ukazuje równie¿ pe³na wizjê
rodzicielstwa. A to jest temat rzadko
podejmowany, choæ staje siê coraz
bardziej konieczny. Bez duchowego
spojrzenia na zagadnienie dzietnoci
w ma³¿eñstwie trudno bêdzie wybieraæ adopcjê jako now¹ formê rodzicielstwa i nie³atwo bêdzie tak¿e poj¹æ,
na czym polega z³o moralne sztucznej prokreacji.
- Czy w swojej praktyce duszpasterskiej czêsto spotyka siê Ksi¹dz z
ma³¿onkami, którzy borykaj¹ siê z
trudnociami z poczêciem?
- Kiedy patrzê na swoj¹ praktykê
duszpasterska, to z biegiem lat zauwa¿am coraz wiêcej takich przypadków.
- Z czym, zdaniem Ksiêdza, jest to
zwi¹zane?
- Wydaje mi siê, ¿e ska¿enie rodowiska, w którym ¿yjemy, wp³ywa
nie tylko na w¹trobê czy krêgos³up,
ale tak¿e jest to dosyæ powa¿na inwazja w sferê zdolnoci przekazywania
¿ycia i tego nie mo¿emy unikn¹æ. S¹-
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jako wyzwanie
dzê, ¿e wspó³czesna technika, która
manipuluje zdolnoci¹ poczêcia, wywiera dodatkowo bardzo szkodliwy
wp³yw w tej dziedzinie. Wiele rodków antykoncepcyjnych, które maj¹
rzekomo uszczêliwiæ cz³owieka,
uczyniæ go panem ¿ycia, w efekcie
przynosi skutek odwrotny - niszczy
p³odnoæ. Propaganda antynatalistyczna w ka¿dej postaci, zarówno
jako promowanie antykoncepcji jak
te¿ technik i rodków wczesnoporonnych, prowadzi do wielkich zniszczeñ
zarówno organizmu ludzkiego jak i
zdolnoci przekazywania ¿ycia. S¹ to
zniszczenia trwa³e i nieodwracalne.
wiadcz¹ o tym mno¿¹ce siê schorzenia ginekologiczne (których du¿a
czêæ pochodzi z ingerencji w ludzk¹
p³odnoæ) jak i coraz czêstsze przypadki niep³odnoci. Dlatego jest te¿
bardzo wskazane - wobec tych zniszczeñ doprowadzaj¹cych do ksiê¿ycowego krajobrazu, jaki siê zaznacza
w dziedzinie prokreacji - mówienie o
ekologii tak¿e i na tym polu. Niestety, obserwujemy jedynie walkê o rodowisko ekologiczne dla zwierz¹t, dla
wiata rolinnego, ale nie dostrzegamy tej koniecznoci w stosunku do
cz³owieka. A w podejciu do cz³owieka najczêciej chcemy usuwaæ skutki, a nie dostrzegamy w³aciwych
przyczyn. Nie mamy ca³ociowego
spojrzenia na cz³owieka jako jednoæ
ducha i cia³a.
- Jaka jest rola kap³ana w kontaktach z ludmi cierpi¹cymi z powodu bezp³odnoci?
- Mówi o niej Jan Pawe³ II w adhortacji Familiaris consortio i w
encyklice Evangelium vitae. Trzeba g³osiæ prawdê Bo¿¹, czyli ukazywaæ ewangeliê ¿ycia. Ewangelia to
znaczy Dobra Nowina. Wydaje siê, ¿e
jest ona bardzo potrzebna wspó³czesnemu cz³owiekowi. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e podstawow¹ rol¹
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duszpasterza w dziedzinie ma³¿eñstwa
i rodziny jest g³oszenie ewangelii ¿ycia, czyli dobrej nowiny o ¿yciu. Zarówno o ¿yciu ju¿ urodzonym jak i
poczêtym czy dopiero planowanym.
Z drugiej za strony trzeba nale¿ycie
doceniaæ tê dziedzinê duszpasterstwa
rodzin, któr¹ nazywamy poradnictwem.
Poradnictwo to jest nie jako przekazywaniem techniki stosowania metod naturalnego planowania rodziny
(to jest, jak s¹dzê, wtórny etap poradnictwa), ale to jest tak¿e formowanie postaw, by cz³owiek otworzy³ siê
na to wszystko, na co siê pozamyka³.
Musimy pokazywaæ cz³owiekowi
wartoæ ¿ycia tak, by siê do niej przekona³. Cz³owiek musi zacz¹æ szanowaæ ¿ycie w³asne i cudze, szczególnie
¿ycie w³asnego dziecka, przed którym
siê mo¿e broni i ucieka, ale które powinien jako m¹¿ i ¿ona umi³owaæ zanim je zobaczy, zanim siê ono
pocznie. I to jest bardzo trudna rola,
poniewa¿ nasze mo¿liwoci s¹ nieproporcjonalne w stosunku do zalewu
propagandy przeciwnej ¿yciu. Z drugiej strony duszpasterstwo rodzin w
przypadkach, kiedy spe³nienie macierzyñstwa i ojcostwa jest niemo¿liwe
na drodze mi³oci i rodzicielstwa, dokonuj¹cych siê w akcie ma³¿eñskim trzeba ma³¿onkom ukazywaæ inne formy s³u¿by ¿yciu poprzez adopcjê, niesienie pomocy rodzinom ubogim czy
dzieciom opuszczonym i upoledzonym czy wreszcie podejmowanie ró¿nych form pracy wychowawczej.
Problemem niezwykle wa¿nym
jest w³aciwa postawa rodziców
chrzecijañskich wobec ¿ycia. Celem
godziwego ¿ycia chrzecijanina jest
przecie¿ wype³nienie Bo¿ego planu,
a nie u¿ycie. Dzi jednak obserwujemy zalew idei hedonistycznych, które
lansuj¹ model ¿ycia wed³ug wzorca:
wszystko, co jest ³atwe i przyjemne,
jest dobre. Jednak coraz czêciej
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Wydaje mi siê, ¿e ska¿enie
 rodowiska, w którym
¿yjemy, wp³ywa nie tylko na
w¹trobê czy krêgos³up, ale
tak¿e jest to dosyæ powa¿na
inwazja
w sferê zdolnoci
przekazywania ¿ycia i tego
nie mo¿emy unikn¹æ. S¹dzê,
¿e wspó³czesna technika,
która manipuluje zdolnoci¹
poczêcia, wywiera dodatkowo
bardzo szkodliwy wp³yw w tej
dziedzinie. Wiele rodków
antykoncepcyjnych, które
maj¹ rzekomo uszczêliwiæ
cz³owieka, uczyniæ go panem
¿ycia, co w efekcie przynosi
skutek odwrotny niszczy p³odnoæ.

widzimy z³e nastêpstwa takiego postêpowania. Dla chrzecijañskich ma³¿onków problem zwi¹zku etyki z
zasadami wiary jest spraw¹ podstawow¹. Cz³owiek, bêd¹cy w sferze przekazywania ¿ycia wspó³pracownikiem
Boga, nie mo¿e przecie¿ bezkarnie
wystêpowaæ przeciw Bogu. To jest
oczywiste. Nie mo¿e byæ tak, ¿e zasady wiary to jedno, a praktyka codzienna to zupe³nie co innego. Nie
wszyscy jednak chc¹ s³uchaæ Chrystusa i Kocio³a. Wielu nie rozumie, ¿e
indywidualistyczne, wybiórcze traktowanie zasad chrzecijañskich prowadzi do relatywizmu, zaburza
w³aciw¹, pewn¹ wizjê wiata. Bagatelizuje siê niezmiernie wa¿ny problem sta³ego kszta³towania sumienia;
z lekcewa¿eniem, a czasem z pogard¹ traktuje siê prace wydawnictw kocielnych, uwa¿aj¹c je za literaturê
dewocyjn¹. Ludzie z wiêkszym przekonaniem traktuj¹ ksi¹¿ki wydawnictw niekocielnych. Dlatego ja
osobicie bardzo du¿o korzystam z
dowiadczeñ medycznych, pokazujê
ludziom ksi¹¿ki wydane w wydawnictwie lekarskim, otwieram i mówiê: to
nie jest w ksi¹¿eczce do nabo¿eñstwa,
to jest w dziele naukowym, w ksi¹¿ce
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powa¿nej, znanego autora. Wtedy
czêsto tym ludziom otwieraj¹ siê oczy,
s³uchaj¹ z zaciekawieniem i mylê, ¿e
z pozytywnym skutkiem.
-A jakie znaczenie ma presja rodowiska? Ma³¿eñstwa, które nie maj¹
dzieci, szczególnie w mniejszych rodowiskach s¹ czêsto wytykane palcami, w pewien sposób napiêtnowane.
Czy ta presja nie popycha ma³¿onków
do starania siê o dziecko wszelkimi
mo¿liwymi sposobami i czy nie wywo³uje pewnej blokady?
- W tej dziedzinie obserwuje siê
taki paradoks: rodzina, która ma wiêcej dzieci, jest tak samo le widziana
jak i ta, która ich nie ma wcale. Albo
mo¿na to uj¹æ dosadniej: jedni stoj¹
w kolejce do abortysty, a drudzy w
kolejce w orodku adopcyjnym.
Presja rodowiska mo¿e byæ bardzo silna i nie ka¿dy potrafi siê jej
przeciwstawiæ. W rodowisku wielkomiejskim jest to ³atwiejsze, ale w
orodkach mniejszych, mocno zintegrowanych - niezwykle trudne. Sprawa bezdzietnoci dla zdrowo
myl¹cego ma³¿eñstwa na pewno jest
przykra, ale przecie¿ chrzecijanie
wiedz¹, ¿e Dawc¹ ¿ycia jest Bóg.
Mo¿e jest Jego wol¹, aby ci konkretni bezdzietni ma³¿onkowie zdecydowali siê na rodzicielstwo duchowe.
¯eby siê jednak na nie zdecydowaæ,
trzeba mieæ w³aciw¹ postawê wobec
Boga. Trzeba stale dbaæ o swoj¹ formacjê, trzeba siê modliæ. Tzw. adopcja duchowa daje tu du¿e mo¿liwoci.
Ale przecie¿ prawo rodziców do
dziecka mo¿e byæ zrealizowane tak¿e
poprzez adopcjê prawn¹. Kiedy patrzê
na swoj¹ - ju¿ ponad trzydziestoletni¹ - s³u¿bê kap³añsk¹, widzê wiêcej
dobra wynikaj¹cego z adopcji dzieci,
ni¿ z tych sztuczek zwi¹zanych z tzw.
leczeniem niep³odnoci. Ca³kiem
wiadomie u¿ywam s³owa sztuczek,
bo w wielu przypadkach s¹ to po prostu sztuczki. Mo¿e nie mam prawa tak
mówiæ, skoro nie jestem medykiem,
ale patrz¹c na efekty tego tzw. leczeLMM FUNDAMENTY RODZINY

Bezp³odnoæ
nia niep³odnoci jako duszpasterz,
mam prawo powiedzieæ, ¿e jeli kto
nie wierzy, niech sprawdzi efekty.
Kobieta przecie¿ nie wie, na czym to
leczenie polega. Samo badanie jest
upokarzaj¹ce, bardzo skomplikowane.
Ka¿e siê ludziom wykonywaæ ró¿ne
praktyki, które wykraczaj¹ przeciw
ludzkiej wra¿liwoci. Lekarze nie zawsze licz¹ siê z intymnoci¹ pacjenta. To siê odbija w sferze duchowej.
A cz³owiek jest przecie¿ nie tylko cia³em, ale i duchem. Pewne sfery ¿ycia
cz³owieka, jego cielesnoci zabezpie-

kiedy decyduj¹ siê na adopcjê, to wtedy przebieraj¹ w sposób nieludzki,
niczym na straganie. Rodzina, któr¹
wspominam, nie by³a bezdzietna, mia³a kilkoro w³asnych dzieci, ale chcia³a ona wyci¹gn¹æ dziecko z
nieszczêcia. Zainwestowali wiele
czasu, serca i pieniêdzy, bo dziecko,
które wybrali, wymaga³o opieki lekarskiej, drogich zabiegów chirurgicznych i zabiegów adaptacyjnych.
Dziecko to jest teraz osob¹ samodzieln¹ i zdolnym pracownikiem. A gdyby
go nie adoptowano? Ka¿de dziecko,

... obserwuje siê taki paradoks: rodzina, która ma wiêcej dzieci,
jest tak samo le widziana jak i ta, która ich nie ma wcale. Albo
mo¿na to uj¹æ dosadniej: jedni stoj¹ w kolejce do abortysty, a
drudzy w kolejce w orodku adopcyjnym ...
czone s¹ w³anie wstydliwoci¹, intymnoci¹. Przekroczenie tych granic
mo¿e byæ ród³em rozmaitych zahamowañ - my, duszpasterze, o tym wiemy, choæ lekarz nie wie. A poza tym
warto zadaæ pytanie: jak to jest z tym
leczeniem niep³odnoci, skoro w pewnym momencie rzeczywicie dochodzi do poczêcia i urodzenia, a
nastêpnym razem trzeba zaczynaæ od
nowa. Wiêc jaki to jest efekt leczenia
i czy to jest leczenie? Dlatego mam
prawo mówiæ o sztuczkach. Leczenie polega przecie¿ na przywracaniu
zdrowia, a tu mamy do czynienia z
jednorazowym osi¹ganiem dzietnoci
za wszelk¹ cenê.
Wracaj¹c do wartoci adopcji - na
podstawie tego, co obserwujê w pracy duszpasterskiej, stawiam tezê, ¿e
adopcja (dobra adopcja) to umiejêtnoæ urodzenia dziecka w sposób duchowy. Mam w pamiêci ró¿ne
przyk³ady. Znam rodzinê, która celowo wziê³a z Domu Dziecka dziecko
najbardziej zdefektowane. Bo s¹ tacy
rodzice, którzy sami nie wiedz¹, jakie by³oby ich w³asne dziecko, ale
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jeli wejdzie w rodowisko ludzi kochaj¹cych, którzy stworz¹ mu normalny dom, ma szansê rozwin¹æ w pe³ni
swoje cz³owieczeñstwo. To jest wielkie dobro dla dziecka, ale i dla tych
rodziców, którzy je potrafi¹ urodziæ
duchowo, pokochaæ je i wychowaæ
godnie. Wtedy ci rodzice staj¹ siê
prawdziwymi ojcem i matk¹. Prawda, ¿e to wymaga ogromnego wysi³ku duchowego, pracy nad sob¹, ¿eby
urodziæ dziecko ju¿ urodzone, ale
dla tych rodziców nie by³o to a¿ takie
trudne, poniewa¿ oni zgodnie z prawem spe³niaj¹ swoje rodzicielskie
zadanie. Stoi za nimi prawo ich serca.
- Mo¿na siê jednak spotkaæ z takim pogl¹dem: skoro cz³owiek wymyli³ jakie sposoby wspomo¿enia
u³omnoci natury, to czemu by z nich
nie skorzystaæ. Niektórzy powo³uj¹
siê przy tym nawet na Pismo wiête,
które mówi: Czyñcie sobie ziemiê
poddan¹. Gdzie s¹ zatem granice
czynienia sobie ziemi i natury poddan¹?
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jako wyzwanie
- Je¿eli chodzi o to stwierdzenie
Pisma wiêtego - bodajby ono zawsze
siê sprawdza³o, bodaj by³o dobrze rozumiane, bo na pewno wszêdzie tam,
gdzie chodzi o korektê anomalii, tam
nawet interwencja na ludzkim p³odzie
jest dozwolona. Tak¿e jeli chodzi o
pomoc w naturalnym poczêciu i zrodzeniu dziecka: wszystko, co jest
wsparciem, jest jak najbardziej potrzebne i zawiera siê w ludzkim zadaniu czynienia sobie ziemi poddan¹.
Ale wydaje mi siê, ¿e nie zawsze to
polecenie Pana Boga by³o do koñca
wype³niane. A dzi szczególnie zapomina siê o tym zadaniu i tê ziemiê siê
w sposób grabie¿czy niszczy. Chodzi
przecie¿ o to, by cz³owiek uczestniczy³ w Bo¿ym dziele stworzenia, zarówno w porz¹dku przekazywania
ludzkiego ¿ycia jak i w ulepszaniu
tego wiata stworzonego przez Boga
i pe³nego tajemnic, które mo¿na odkryæ i dobrze wykorzystaæ, przy pomocy zdolnoci, jakie cz³owiek
równie¿ od Boga otrzyma³. Ale je¿eli
mamy do czynienia z wydzieraniem
Bogu tajemnicy, z wykorzystywaniem
swoich zdolnoci przeciwko zamys³owi Bo¿emu, to jest to odstêpstwo od

trudno bêdzie o równowagê pomiêdzy
mo¿liwociami cz³owieka a godziwym ich wykorzystaniem. Technika
idzie bardzo daleko w swoich mo¿liwociach, ale nie wszystko, co mo¿liwe, jest dobre i godziwe. To, co
mo¿liwe, musi byæ zawsze zestawiane z zasad¹, z przykazaniem, z zamys³em Bo¿ym: czy to, co potrafiê, jest
godne cz³owieka i wynika z planu
Bo¿ego czy te¿ jest zwyczajn¹ dzia³alnoci¹ niszczycielsk¹.
- W takim razie na czym, zdaniem
Ksiêdza, wspó³czesny cz³owiek mo¿e
oprzeæ swoj¹ nadziejê na to, ¿e ta
bardzo ekspansywna antykultura,
któr¹ Ojciec wiêty nazywa cywilizacj¹ mierci, jednak nie zwyciê¿y - bo
bardzo wiele przyk³adów zdaje siê
potwierdzaæ fakt, ¿e wiat zmierza w
tym w³anie kierunku?
- Kiedy mylê na ten temat, zawsze
staje mi przed oczyma pochylony
Cz³owiek w bia³ej sutannie, który niesie na swoich barkach nasz Glob. Bo
te Jego zabiegi, Jego wo³anie, Jego
nauczanie w³aciwie sprowadza siê do
tego, ¿e On dwiga Ziemiê i nas. I je¿eli nie bêdzie wiêcej takich ludzi,

... s¹ tacy rodzice, którzy sami nie wiedz¹, jakie by³oby ich w³asne
dziecko, ale kiedy decyduj¹ siê na adopcjê, to wtedy przebieraj¹ w
sposób nieludzki, niczym na straganie ...
zasady czyñcie sobie ziemiê poddan¹. Nie mo¿na przecie¿ uczestniczyæ
w stworzeniu i równoczenie niszczyæ
dzie³o stworzenia. W³anie w sferze
etyki ma³¿eñskiej i rodzinnej widzimy, ¿e poprzez nadu¿ycia cz³owiek
nie czyni sobie ziemi poddan¹, ale j¹
grabi i niszczy. Trzeba zwróciæ uwagê na s³owa, które czêsto przypomina
Jan Pawe³ II, mówi¹c o prymacie etyki nad technik¹. I trzeba tu dodaæ, ¿e
jeli ta zasada nie zostanie spe³niona,
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którzy by razem z nim spróbowali
udwign¹æ ten ciê¿ar, to mo¿emy bardzo pesymistycznie myleæ o przysz³oci. A nadzieja? No có¿, nie
powiem nic nowego - dla cz³owieka
wierz¹cego nie ma miejsca na rozpacz, tylko na nadziejê. Ona jest w
krzy¿u, czyli w czym bardzo ciê¿kim
i nieprzyjemnym w fizycznym odczuciu. Ona jest w ³asce Chrystusa, ona
jest w Bo¿ej obecnoci w ka¿dym
zbo¿nym dziele. Je¿eli wiêc takich
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ludzi, którzy dwigaj¹ na swoich barkach krzy¿ z Chrystusem, bêdzie coraz wiêcej, to ta nadzieja bêdzie coraz
bardziej realna.
- Jeli ju¿ mówimy o Ojcu wiêtym, to poniewa¿ jest Ksi¹dz jednym
z organizatorów kolejnej pielgrzymki Papie¿a do Polski, chcia³bym zapytaæ, co jest szczególnie potrzebne
nam teraz, co Ojciec wiêty przywiezie?
- Przywiezie Dobr¹ Nowinê, zapali
nadziejê i pobudzi serca. Nie spodziewam siê niczego nowego, poza tym,
co Ojciec wiêty g³osi stale; a poniewa¿ ludzka s³aboæ i pamiêæ ci¹gle
wymagaj¹ tej samej Prawdy, uwa¿am,
ze Papie¿ bêdzie to mia³ na uwadze i
teraz. Aczkolwiek g³oszenie tej prawdy w ka¿dej pielgrzymce by³o inne,
bo inna by³a sytuacja, to jednak bêdzie to ta sama Prawda Bo¿a, gdy¿ ona
jest niezmienna. Ka¿dy z nas otwiera
tekst Ewangelii, czyta go, zna go na
pamiêæ i gdybymy go czytali jak gazetê, to nie znajdziemy w nim nic nowego. Ale jeli czytamy w poczuciu
rzeczywistoci, w jakiej siê w tej
chwili znajdujemy, to zawsze wyczytamy rzeczy najnowsze, te które nam
by³y potrzebne na dzi. Ojciec wiêty jest specjalist¹ w tej dziedzinie.
G³osi tê prawdê, ¿e Chrystus wie, co
jest w cz³owieku, ale i on sam te¿ wie,
co jest w Polaku i co jest w Polsce czasem nawet lepiej widzi i odczuwa
to ni¿ my - wobec tego przyniesie nam
znowu Ewangeliê, a ju¿ od nas zale¿y, co my z ni¹ zrobimy. Nie mo¿na w
niczym zamykaæ Ojcu wiêtemu
mowy, ale raczej nale¿y kierowaæ nasze uszy i serca ku s³uchaniu. A teraz
trzeba siê modliæ, ¿eby szczêliwie
dojecha³ do Polski i tu do nas, do Krakowa, a tak¿e o to, bymy umieli s³uchaæ, dobrze zrozumieli i wiernie
przyjêli naukê, jaka nam Papie¿ zechce przekazaæ.
- Serdecznie dziêkujê za rozmowê.
(Rozmawia³ Maciej Tabor)
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Nie jestemy ju¿
tylko dla siebie...
Opowieæ Urszuli i Krzysztofa - przybranych rodziców
jedenastomiesiêcznej Ani.
Ula: Z zamiarem adoptowania
dziecka nosilimy siê od jakiego czasu, kiedy okaza³o siê, ¿e leczenie nie
przyniesie rezultatu. Ta sprawa dojrzewa³a, bo przecie¿ to nie jest taka
prosta decyzja. Nie potrafi³abym chyba pójæ do Domu Dziecka i sporód
gromady dzieci wybraæ jednego, musia³abym wzi¹æ piêæ, bo wszystkich
by³oby mi ¿al. Gdyby przyniesiono
jedno i powiedziano: wecie to, wtedy by³oby ³atwiej. Jaki czas przed
nami kole¿anka adoptowa³a noworodka, potem by³ ch³opczyk do adopcji,
ale zbyt blisko zna³am jego matkê i
nie zdecydowa³am siê - obawia³am siê
ewentualnych spotkañ z matk¹ dziecka. Pracujê na oddziale noworodków,
wiêc jestem blisko tego wszystkiego.
Kiedy przysz³a rodziæ kobieta, która
wczeniej zrzek³a siê ju¿ praw rodzicielskich do kilkorga dzieci i tym razem mia³o byæ tak samo. Jednak kiedy
urodzi³a dziewczynkê, zaczê³a siê wahaæ. To by³o w pi¹tek, a ju¿ w niedzielê zadzwoni³a do nas lekarka,
pytaj¹c, czy siê decydujemy, bo matka chce w poniedzia³ek iæ do domu i
zostawia dziecko. Wczeniej nie
chcia³am jeszcze ogl¹daæ dziecka, bo
ba³am siê, ¿e przywi¹¿ê siê do niego,
ale po tej wiadomoci poprosi³am o
przeniesienie go na nasz oddzia³ i tutaj podczas dy¿uru przychodzi³am do
Ani, a kiedy nie mia³am dy¿uru, to
przyje¿d¿a³am przed po³udniem - co
mia³am robiæ w domu? Którego wieczoru zabra³am ze sob¹ Krzyka, to
by³o zabawne, bo on nie mia³ pojêcia, jak wzi¹æ ma³¹ na rêce.
Krzysiek: Ja myla³em o adoptowaniu dziecka ju¿ wczeniej, kiedy
Ula jeszcze mia³a nadziejê na lecze-
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nie. Gdzie tam pojawia³a siê myl o
metodzie in vitro... Czyta³em ró¿ne
artyku³y na temat tej metody, ale tam
by³o napisane, ¿e sprawdza siê ona
przede wszystkim w m³odszym wieku, by³a te¿ obawa o zdrowie dziecka
poczêtego w ten sposób. Moje zdanie
by³o takie: jeli decyduj¹c siê na taki
sposób, mielibymy okaleczyæ nasze
dziecko, to zaadoptujmy pierwsze z
brzegu i te¿ bêdzie. Nawet nie zastanawialimy siê, czy to ma byæ ch³opczyk czy dziewczynka.
Ula: Poza tym do tej pory mówi³o
siê u nas o samych sukcesach metody
in vitro. Kiedy pracowa³am przez jaki czas w Niemczech, moja pracodawczyni zabra³a mnie do swojego
lekarza i on powiedzia³, ¿e u nich powoli odchodzi siê od tego sposobu,
dlatego ¿e jest to jednak manipulacja,
która nigdy nie spe³ni warunków naturalnego poczêcia i na ka¿dym etapie manipulacji komórk¹ mo¿e dojæ
do uszkodzenia. No wiêc o tych minusach siê nie mówi, tylko o plusach.
Doszlimy wiêc do wniosku, ¿e nie
bêdziemy kombinowaæ. Poza tym nie
jestemy ju¿ tacy m³odzi, a mog³oby
byæ tak, ¿e pierwsza próba nie powiod³aby siê i jest ryzyko takiego uzale¿nienia siê - no to mo¿e nastêpna albo
kolejna i tak dalej.
Pracuj¹c na oddziale noworodków,
bez przerwy patrzy³am na radoæ innych ma³¿eñstw, na szczêliwych ojców, a z drugiej strony, jeszcze
dawniej, widzia³am kobiety przychodz¹ce do aborcji, kobiety rodz¹ce
ósme czy dziewi¹te dziecko i nieraz
mia³am pretensje do losu, ¿e ja nie
mogê mieæ nawet jednego. W tym
wszystkim ratowa³a mnie wiara, choæ
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mia³am nieraz chwile zw¹tpienia Bo¿e, dlaczego ja? W Niemczech
opiekowa³am siê dzieckiem bogatego
¿ydowskiego ma³¿eñstwa. To dziecko mia³o wszystko, z wyj¹tkiem obecnoci swoich rodziców: na spacer ze
mn¹, karmione przeze mnie, spa³o ze
mn¹. Nieraz sobie myla³am: Bo¿e,
ich staæ na wszystko, nie maj¹ problemów materialnych i brak im czasu
na zajmowanie siê nim, a ja, która
by³abym ze swoim dzieckiem stale,
kocha³abym je, nie mogê mieæ dzieci.
Krzysiek: D³ugo nie mielimy w³asnego domu, mieszkalimy z rodzicami, potem by³a budowa, w
miêdzyczasie leczenie, sanatoria, jaka nadzieja, nieudane próby i tak siê
to odwleka³o.
Ula: No i skoñczy³o siê szczêliwie... Jestemy u siebie w domu,
mamy Aniê i jest dobrze. Ten dom siê
sta³ jaki inny i my jestemy inni. Nie
jestemy ju¿ tylko dla siebie. Wczeniej przychodzi³am z pracy, siedzia³am sama, czeka³am na powrót
Krzyka.
Krzysiek: Nawet kiedy ju¿ wprowadzilimy siê do nowego domu, to
przynajmniej ja d³ugo jeszcze nie odczuwa³em, ¿e to jest mój dom, przed
wykoñczeniem go pracowa³em na
budowie, w gara¿u, wieczorem zbiera³em siê i tyle, jecha³em do domu.
Ula: Czasami mielimy takie wra¿enie, ¿e trzeba siê zbieraæ i wracaæ
Krzysiek: Potem jeszcze chyba
przez pierwszy rok tak siê w³anie
czu³em: jestem tu tylko chwilê i wracam. Kiedy mieszkalimy z rodzicami, w domu by³o wiêcej ludzi, a tu
naraz sami. Przychodzi³y wiêta, a my
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jechalimy do rodziny, niby mielimy
dom, ale jakbymy go nie mieli, bo
po prostu wiêta spêdzalimy u jednych czy u drugich rodziców. Teraz
jest znów na odwrót - wszystkich siê
zwozi, a my siedzimy u siebie.
Ula: I moi, i Krzyka rodzice bardzo siê ciesz¹ z Ani. Nigdy zreszt¹
specjalnie nie dawali nam do zrozumienia, ¿e co jest nie tak, ¿e s¹ niezadowoleni, owszem wspominali o
dzieciach przy ¿yczeniach wi¹tecznych, byli delikatni. Nieraz tata
Krzyska mówi³, ¿e jest tyle nieszczêliwych dzieci, które potrzebuj¹
domu... Teraz dziadek jest zakochany
w Ani. Dziecko wprowadza w dom
du¿o radoci. Nieraz przychodzê bardzo zmêczona, w innej sytuacji po
prostu po³o¿y³abym siê, a obecnoæ
Ani mobilizuje mnie jako; nie jest
¿adnym problemem nocne wstawanie.
Teraz, kiedy wspominam, co przeszlimy w okresie starania siê o za³atwienie wszystkich prawnych
formalnoci zwi¹zanych z adopcj¹
Ani, to czasem mówiê, ¿e nie wiem,
czy przetrzyma³abym to wszystko,
gdyby dziecko nie by³o od pocz¹tku
u nas w domu.
Krzysiek: Urszula popad³a wtedy
prawie w nerwicê....
Ula: To by³o tak, ¿e niezbyt dobrze nas poinformowano o kolejnoci za³atwiania, bo pokierowano nas
od razu do s¹du, a wed³ug przepisów
nale¿a³o zacz¹æ od orodka adopcyjnego. Ania, jako dziecko porzucone
przez rodziców powinna byæ zg³oszona i trafiæ do Domu Ma³ego Dziecka.
Mielimy z tego powodu du¿o k³opotów, straci³am nawet prawo do urlopu macierzyñskiego
Krzysiek: I tu, wydaje mi siê, tkwi
b³¹d, bo te formalnoci trwaj¹ z pó³
roku, a w tym czasie dziecko mo¿e siê
nabawiæ ró¿nych chorób, nawet choroby sierocej. Je¿eli udaje siê komu
ten okres skróciæ, to tylko dziêki ró¿nym uk³adom i znajomociom. Ludzie
czekaj¹ w kolejce na ma³e dzieci, a
one s¹ w Domach Ma³ego Dziecka i
to one s¹ ofiarami ba³aganu, braku
informacji, braku porozumienia siê

2/97

urzêdników. W tej ca³ej sprawie wygl¹da³o na to, ¿e wszyscy s¹ wa¿niejsi ni¿ to dziecko, chocia¿ wszêdzie
twierdz¹, ¿e to wszystko siê robi dla
dobra dziecka.
Ula: Ania mia³a ju¿ cztery tygodnie i dalej by³a w szpitalu, a¿ kiedy
lekarka mówi, ¿ebym wziê³a dziecko
na sobotê i niedzielê do domu. Nie
mia³am do tego wiêkszego przekonania, bo formalnoci posuwa³y siê bardzo wolno, ba³am siê, ¿e przywi¹¿ê
siê do niej, a mo¿emy nic nie za³atwiæ i co wtedy? By³am trochê zniechêcona.
Krzysiek: Bardzo szybko mo¿na
siê przywi¹zaæ i zacz¹æ traktowaæ to
dziecko jak swoje, jakby mia³o ju¿
zostaæ na zawsze.
Ula: Ale pani doktor wjecha³a mi
trochê na ambicjê - Dlaczego pani siê
tak zachowuje, pacjentki nosz¹ dziecko dziewiêæ miesiêcy, a potem ono
rodzi siê chore albo umiera i musz¹
siê z tym pogodziæ. Niech pani chocia¿ na te dwa dni stworzy temu dziecku prawdziw¹ rodzinê. - No i
zdecydowalimy siê, wziêlimy Aniê
w pi¹tek wieczorem, z zamiarem
odwiezienia jej w niedzielê, bo w poniedzia³ek mia³am iæ do pracy. Przywielimy j¹ do domu (nawet nie
mielimy niczego dla niej) zjecha³a siê
rodzina, wszyscy wokó³ Ani (wtedy
to jeszcze mia³a byæ Marysia), no i
moja mama pyta, co dalej. Ja mówiê,
¿e w niedzielê j¹ odwieziemy, bo w
poniedzia³ek trzeba iæ do pracy.
Mama na to, ¿e ona zostanie z dzieckiem. Tak to siê zaczê³o i trwa.
Krzysiek: Nie mielimy ¿adnych
rzeczy, niczego nie gromadzilimy zawczasu, ¿eby jakby nie zapeszaæ, chocia¿ na pocz¹tku ma³¿eñstwa
mielimy ca³¹ szafê ubranek, tylko ¿e
potem rozdalimy je.
Ula: Ania siê urodzi³a 17 maja,
przywielimy j¹ 14 czerwca i jeszcze
d³ugo nigdzie z ni¹ nie wychodzilimy, pieluchy suszy³y siê na strychu.
A¿ w koñcu Krzysiek mówi, ¿e nie
ma sensu tak siê ukrywaæ, przecie¿ nie
zrobilimy nic z³ego. No i chocia¿ jeszcze sprawa nie by³a za³atwiona, za-
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czêlimy powoli kupowaæ ró¿ne rzeczy, bo mielimy najpierw stare po¿yczone ³ó¿eczko, k¹palimy ma³¹ w
du¿ej wannie...
Krzysiek: Tymczasem uczestniczylimy w ca³ej tej procedurze, bardzo
ciê¿kiej dla nas, sama rozmowa u
psychologa trwa³a trzy godziny. Mielimy wra¿enie, ¿e traktuj¹ nas jak
dzieci, chocia¿ pani psycholog wyjani³a nam sens takiego postêpowania.
Opowiedzia³a historiê ma³¿eñstwa,
wykszta³conego i dobrze sytuowanego, które po czternastu latach postanowi³o oddaæ dziecko z powrotem, bo
nie spe³ni³o ich oczekiwañ w zakresie inteligencji. Strasznie siê wzburzy³em - nie mogê zrozumieæ takiego
postêpowania, przecie¿ maj¹c rodzone dzieci te¿ nie jestemy w stanie
przewidzieæ, jakie one bêd¹. Trochê
nas straszono, ¿e trzymamy dziecko
bezprawnie, ¿e konsekwencje mo¿e
ponieæ te¿ lekarka. Mielimy nieszczêcie trafiæ na sezon urlopowy, co
dodatkowo wyd³u¿a³o procedurê.
Spotkania z pedagogiem, wizyty kuratorów, sprawdzanie warunków. Kiedy ogl¹dalimy w telewizji program
o adopcji i ojciec adoptowanego powiedzia³ tam, ¿e przed adopcj¹ pytano ich o wszystko, tylko nikt nie
zapyta³, czy bêd¹ kochaæ to dziecko.
Wreszcie 6 listopada odebralimy
dokumenty, a trzy dni wczeniej
ochrzcilimy Aniê. Na Bo¿e Narodzenie dostalimy z Orodka Adopcyjnego kartkê z ¿yczeniami.
Ula: Kiedy rodzi siê swoje dziecko, to uczucie przychodzi jakby samo
z siebie. Z adopcj¹ jest trochê inaczej,
chocia¿ w ogóle nie mylimy, ¿e to
nie jest nasze rodzone dziecko.
Krzysiek: Ca³y ten okres przygotowawczy, przed adopcj¹ jest jak czas
ci¹¿y, która trwa dziewiêæ miesiêcy, a
dzieñ otrzymania dokumentów jest jak
dzieñ porodu. My czekalimy szeæ
miesiêcy - to tak jakby urodzi³ siê nam
wczeniak.
Wys³ucha³ i zapisa³ Maciej Tabor
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Zap³odnienie in vitro:
szansa
czy
lepy
zau³ek?

1944 r. dr John Rock z uniwersytetu Harvarda prawdopodobnie po raz pierwszy dokona³ sztucznego zap³odnienia
ludzkiej komórki jajowej poza organizmem matki, lecz dopiero w lipcu
1978 roku po wieloletnich dowiadczeniach narodzi³o siê w Anglii pierwsze dziecko w wyniku zap³odnienia
pozaustrojowego przeprowadzonego
przez dwu Anglików: R. G.
Edwardsa i P. Steptoea. Na kolejne
dzieci »z probówki« nie trzeba by³o
d³ugo czekaæ: narodzi³y siê one we
Francji w roku 1981 i w 1983 we
W³oszech. Do roku 1988 ich liczba
przekroczy³a 20000, do roku 1990
by³o ich ju¿ oko³o 30 000. Ci¹gle
ronie te¿ liczba orodków, gdzie
przeprowadza siê proces zap³odnienia
in vitro: w Niemczech w 1991 r. by³o
ich ponad 50 (do 1987 r. by³y 33 takie
orodki). W 1988 r. we Francji
dzia³a³o 75, w Wielkiej Brytanii co
najmniej 35 a w Stanach
Zjednoczonych oko³o 160 »klinik
p³odnoci«, w których przeprowadza
siê zabiegi zap³odnienia in vitro.
Technika zap³odnienia in vitro
Przy pomocy preparatów hormonalnych zostaje u kobiety wywo³ana
tzw. superowulacja i przy pomocy laparoskopii zostaje pobrane kilka (do
oko³o 12) komórek jajowych. Nasienie mêskie uzyskuje siê najczêciej na
drodze masturbacji i odpowiednio
przygotowane s³u¿y ono do zap³odnienia poza organizmem kobiety - in vitro, czyli w próbówce. Zap³odnione
jaja poddawane s¹ obserwacji i najczêciej trzy z kilku embrionów, rokuj¹ce najlepsze nadzieje na
zagnie¿d¿enie wprowadzane jest po
oko³o 48 godzinach, w stadium 4-8
komórkowym przez szyjkê bezporednio do macicy. Pozosta³e embriony
najczêciej zamra¿a siê. Stosowana
jest tak¿e w niektórych orodkach
technika przeniesienia do organizmu
LMM FUNDAMENTY RODZINY

ks. Janusz Kaleta
matki nie embrionów, ale odpowiednio przygotowanych do zap³odnienia gamet, czyli komórek rozrodczych
¿eñskich i mêskich. W takim wypadku zap³odnienie dokonuje siê w organizmie matki.
Wskazania i warunki medyczne
do przeprowadzenia
zap³odnienia pozaustrojowego
Medyczne wskazania do zap³odnienia pozaustrojowego to przede
wszystkim - w wypadku niep³odnoci kobiety - niedro¿noæ lub inne
uszkodzenia jajowodów. Stosuje siê
te¿ czasami tê technikê w wypadku
niep³odnoci wynikaj¹cej z patologicznych zmian nasienia mêskiego,
gdy po poddaniu go odpowiednim
zabiegom zwiêksza siê szansa na zap³odnienie, zw³aszcza, gdy jest do
dyspozycji wiêksza liczba komórek
jajowych. Aby przeprowadziæ tzw.
zap³odnienie homogeniczne - gdy gamety potrzebne do zap³odnienia pobiera siê od wspó³ma³¿onków potrzeba, by kobieta posiada³a macicê i co najmniej jeden funkcjonuj¹cy
jajnik, a nasienie mê¿czyzny charakteryzowa³o siê przynajmniej minimaln¹ jakoci¹ odnonie liczby
plemników, ich ruchliwoci i zdolnoci do zap³odnienia. Je¿eli komórki
jajowe, u¿ywane do zap³odnienia pochodz¹ od innej osoby ni¿ kobieta,

10

która ma nosiæ ci¹¿ê, albo dawc¹ nasienia nie mo¿e byæ m¹¿ kobiety poddawanej zap³odnieniu in vitro, mamy
do czynienia z zap³odnieniem heterogenicznym. Tzw. matka zastêpcza, to
znaczy kobieta, która ma nosiæ w swoim ³onie dziecko obcych rodziców,
okazuje siê potrzebna np. w wypadku
patologicznych zmian macicy uniemo¿liwiaj¹cych donoszenie ci¹¿y
przez kobietê, od której pochodz¹
komórki jajowe. W wielu pañstwach,
(np. w Niemczech) prawo nie pozwala na macierzyñstwo zastêpcze.
Skutecznoæ
zap³odnienia in vitro
Skutecznoæ technik zap³odnienia
in vitro zale¿na jest miêdzy innymi od
dowiadczenia i fachowoci pracowników orodka przeprowadzaj¹cego
zap³odnienie. Najczêciej w oko³o
25% do 35% przypadków dochodzi do
zaistnienia ci¹¿y, z tego jednak tylko
w 50% rodzi siê dziecko. W najlepszych orodkach uniwersyteckich podaje siê, ¿e w sumie oko³o 12%,
maksymalnie 15% kobiet poddaj¹cych siê procesowi zap³odnienia pozaustrojowego rzeczywicie ma
szansê doczekaæ siê urodzenia dziecka, w orodkach o ma³ym dowiadczeniu jest to najczêciej od 3 do 6%.

Powik³ania
W wyniku zap³odnienia in vitro
wystêpuje oko³o:
- 15% wiêksza liczba bliniaków
- 25% wiêcej poronieñ
- 5% ci¹¿y pozamacicznych
- 20% przedwczesnych porodów i
innych komplikacji.
- zwiêkszona jest tak¿e miertelnoæ oko³ourodzeniowa.
Sporód poronieñ samoistnych po
zap³odnieniu in vitro oko³o 40% - 76%
p³odów wykazuje anomalie chromosomalne. Wiêksze jest tak¿e ryzyko
wyst¹pienia innych upoledzeñ.
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W zwi¹zku z ryzykiem wyst¹pienia schorzeñ ró¿nego rodzaju stosowana jest w wiêkszoci orodków
cis³a procedura diagnostyczna. Selekcja embrionów mo¿e obejmowaæ
genetyczn¹ diagnostykê przedimplantacyjn¹, która polega na oddzieleniu
jednej z komórek embrionu w stadium czterokomórkowym, by poddaæ
tê komórkê badaniom genetycznym
(badania takie s¹ zabronione prawnie
w niektórych pañstwach np. w Niemczech i w Austrii). W dalszych stadiach ci¹¿y przeprowadzane s¹
najczêciej obok ultrasonografii tak¿e amniozenteza lub plecetocenteza
pozwalaj¹ce stwierdziæ ewentualne
wady genetyczne dziecka. Najczêciej
stwierdza siê w publikacjach medycznych, ¿e dzieci, które przysz³y na
wiat w wyniku zap³odnienia w probówce jako grupa, nie wykazuj¹ istotnych odchyleñ od norm zdrowia
fizycznego i psychicznego w stosunku do grup porównawczych - dzieci,
które narodzi³y siê bez potrzeby tak
daleko id¹cych ingerencji lekarskich.
Nie s¹ natomiast wykluczane zwi¹zki
pomiêdzy procesem zap³odnienia
pozaustrojowego i k³opotami zdrowotnymi kobiety poddaj¹cej siê temu
zabiegowi. Jedn¹ z najczêstszych
komplikacji u kobiet stanowi tzw.
»syndrom hiperstymulacji jajnikowej«. Niektóre badania wskazuj¹, ¿e
nale¿y siê liczyæ z czêstszym wystêpowaniem raka piersi, raka jajników
i guzów zlokalizowanych w macicy.
W sumie na temat skutków psychicznych i spo³ecznych zap³odnienia in
vitro w rodowiskach medycznych
mówi siê stosunkowo niechêtnie. Obszerniejsze i miarodajne dane na ten
temat bêd¹ dostêpne prawdopodobnie
dopiero po pewnym czasie.
Ocena moralna
zap³odnienia in vitro
Niew¹tpliwie niep³odnoæ i bezdzietnoæ to jedne z najtrudniejszych
problemów ma³¿eñskich. Nie bez
przyczyny mówi siê, ¿e zrodzenie
dziecka czyni z ma³¿eñstwa prawdziw¹ rodzinê. Tymczasem statystki
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mówi¹ o tym, ¿e coraz wiêcej ma³¿eñstw nie mo¿e doczeka siê dziecka
z powodu zmian chorobowych powoduj¹cych niep³odnoæ. Zastanawiaj¹ce jest w tym kontekcie to, ¿e kobiety
afrykañskie s¹ wedle tych statystyk
zdrowsze ni¿ np. Europejki maj¹ce
dostêp do najnowszych zdobyczy
techniki.
Mo¿e wydawaæ siê zaskakuj¹ce
stanowisko Kocio³a Katolickiego,
który z jednej strony wzywa ma³¿onków do hojnoci w dziele przekazywania ¿ycia i jak twierdz¹ niektórzy,
przez odrzucanie praktyk antykoncepcyjnych przyczynia siê do przeludnienia wiata, a który z drugiej strony
bardzo krytycznie odnosi siê do praktyk sztucznego zap³odnienia oraz za-
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Podkrela siê, ¿e zap³odnienie pozaustrojowe oddziela proces przekazywania ¿ycia od aktu ma³¿eñskiego.
Oddzielenie zjednoczenia ma³¿eñskiego bêd¹cego wyrazem wzajemnej
mi³oci ma³¿onków od aktu poczêcia
jest jednoczenie zwi¹zane z procedurami technologicznymi maj¹cymi
znamiona produkcji i manipulacji jednoczenie. Proces zap³odnienia in vitro prowadzi do przedmiotowego
traktowania ¿ycia powsta³ych embrionów: aby zwiêkszyæ szansê zaistnienia ci¹¿y i narodzenia dziecka
zap³adnia siê wiêksz¹ liczbê komórek
jajowych, selekcjonuj¹c te, które rokuj¹ najlepsze nadzieje. Ta technicznie nieodzowna kontrola jakoci i
selekcja zwi¹zana jest nierozdzielnie

Nie jest jednak odosobnionym przypadek, ¿e czêsto przyczyn¹
niep³odnoci jest przebyta kiedy  aborcja, ¿e niep³odnoæ ta
jest skutkiem u¿ywania rodków antykoncepcyjnych, czy te¿
wczesnoporonnych. Jak¿e wa¿na okazuje siê w tym wypadku
odpowiedzialnoæ za zdrowie i p³odnoæ swojego organizmu i
jak nieub³agane s¹ prawa natury ...
p³odnienia pozaustrojowego. Ju¿ w
1956 r. papie¿ Pius XII jednoznacznie stwierdzi³ w Przemówieniu do II
wiatowego Kongresu Studiów nad
p³odnoci¹ i niep³odnoci¹ : zap³odnienie pozaustrojowe trzeba uznaæ
za z³o moralne i bezwzglêdnie odrzuciæ. Kolejne wypowiedzi Stolicy
Apostolskiej precyzowa³y i rozbudowywa³y argumentacjê Piusa XII zachowuj¹c negatywn¹ ocenê moraln¹
zap³odnienia in vitro. Wród dokumentów kocielnych dotycz¹cych
zap³odnienia pozaustrojowego szczególne miejsce zajmuje Instrukcja
Kongregacji Doktryny Wiary pt. »Donum vitae« (1988 r.).
Kocielne dokumenty wskazuj¹ na
niezbywaln¹ godnoæ osobow¹ ¿ycia
ludzkiego od momentu zap³odnienia
i wskazuj¹, ¿e jest ono darem i zarówno ma³¿onkowie jak i naukowcy powinni uwa¿aæ siê za s³ugi ¿ycia, a nie
za jego autonomicznych w³adców.
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z masowym umiercaniem »embrionów nadliczbowych« (por. proceder
przeprowadzony w 1996 r. w Anglii).
Etycy, nie tylko katoliccy, wskazuj¹,
¿e w wyniku stosowania technik zap³odnienia pozaustrojowego medycyna wkracza na równiê pochy³¹: od
pragnienia posiadania w³asnego
dziecka stosunkowo ³atwo przejæ do
pragnienia posiadania dziecka o okrelonej p³ci (badania preimplantacyjne umo¿liwiaj¹ taki wybór), d¹¿enie
do perfekcji wi¹¿e stosunkowo czêsto zap³odnienie in vitro z przerwaniem nieudanej ci¹¿y. Zlekcewa¿enie
bariery etycznych regu³ mo¿e bardzo
szybko doprowadziæ do klonowania
cz³owieka.
Je¿eli narodzone dziecko okazuje
siê zdrowe, jest najczêciej wszystko
w porz¹dku, natomiast rozliczne problemy pojawiaj¹ siê, gdy jego kondy-

Dokoñczenie na s. 15
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Ulewanie
pokarmu

Magdalena Nehring - Gugulska

Jakie iloci ulewanego
pokarmu powinny
niepokoiæ? Nasza
4-miesiêczna córeczka ulewa
du¿o pokarmu po posi³kach,
le¿¹c na plecach.

N

iejedno zdrowe, dobrze rozwijaj¹ce siê niemowlê ulewa
pewn¹ iloæ pokarmu po karmieniu. W zasadzie iloæ ulewanego
pokarmu nie ma du¿ego znaczenia.
Wiêksze znaczenie ma charakter wymiotów, stan ogólny dziecka i inne towarzysz¹ce objawy. Dopiero maj¹c
pe³ny obraz dolegliwoci, mo¿na oceniæ, czy mamy do czynienia z przyczyn¹ organiczn¹ wymagaj¹c¹
diagnozowania i leczenia czy z przejciowym zaburzeniem czynnociowym, które mo¿emy opanowaæ
prostymi sposobami domowymi.
Oczywicie decyzjê zawsze podejmuje lekarz pediatra, który zna i leczy
dziecko. Nie namawiam do stawiania
diagnoz samemu, zw³aszcza gdy dolegliwoci sugeruj¹, ¿e przyczyna
mo¿e byæ powa¿niejsza.
Pierwsze dni
Wymioty w pierwszych dobach po
urodzeniu to czêsta dolegliwoæ. Jeli zdarzaj¹ siê nawet po ka¿dym karmieniu, ale dziecko chêtnie ssie,
oddaje smó³kê, nie traci zbyt wiele na
wadze, zachowuje siê normalnie, nie
ma innych objawów, nale¿y uznaæ, ¿e
w ci¹gu kilku dni objawy min¹. W tym
okresie ¿ycia dziecka trzeba byæ czuj-
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nym, bo wymioty mog¹ byæ objawem
niedro¿noci przewodu pokarmowego(np. zaroniêcia prze³yku, choroby
Hirschprunga, zwê¿enia dwunastnicy)
lub zaka¿enia (np. uk³adu moczowego). S¹ to dwie g³ówne powa¿ne przyczyny wczesnych wymiotów.
Kolejne tygodnie
Ka¿de niemowlê, które wymiotuje po jedzeniu, trzeba uwa¿nie obserwowaæ. Wiele niemowl¹t w
pierwszych 6-ciu miesi¹cach ¿ycia ma
ró¿nego stopnia refluksy (cofanie siê
pokarmu z ¿o³¹dka do prze³yku) po³¹czone z niepokoj¹cym rodziców ulewaniem (sp³ywaniem pokarmu z
k¹cika ust) lub z wymiotami (wydalanie treci ¿o³¹dka pod cinieniem).
Dolegliwoci te mijaj¹ w miarê dojrzewania uk³adu pokarmowego oraz
przechodzenia z diety p³ynnej na dietê uzupe³nion¹ pokarmami sta³ymi.
Objawy sugeruj¹ce przyczynê powa¿niejsz¹, wymagaj¹c¹ diagnozy i
leczenia, mog¹ byæ nastêpuj¹ce:
- nag³y pocz¹tek po okresie bezobjawowym
- gor¹czka i/lub inne objawy chorobowe
- s³aby przybór masy cia³a lub ubytek
masy cia³a (maleje liczba stolców i
moczonych pieluszek)
- obecnoæ krwi w treci wymiocin
- powik³ania, np. bezdechy, nawracaj¹ce zaka¿enia górnych dróg oddechowych, niedokrwistoæ
- charakter wymiotów typowy dla
przerostowego zwê¿enia odwiernika
(wiek dziecka poni¿ej 10 tygodni;
chlustaj¹ce wymioty po ka¿dym posi³ku lub w trakcie jedzenia; wydalanie prawie ca³ej treci ¿o³¹dka;
dziecko przed tym momentem wygl¹-
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da na cierpi¹ce, np. marszczy brwi;
narastaj¹ca intensywnoæ objawów i
pogarszaj¹cy siê stan dziecka)
W pewnych sytuacjach lekarz zdecyduje o koniecznoci badañ dodatkowych w celu potwierdzenia
diagnozy oraz o leczeniu w³aciwej
przyczyny choroby. Przyczyny mog¹
byæ zarówno infekcyjne (np. zapalenie ucha, zatrucie pokarmowe i in.)
jak i nieinfekcyjne (wspomniane zwê¿enie odwiernika, odp³yw ¿o³¹dkowo - jelitowy, przepuklina rozworu
prze³ykowego, uczulenie na leki ,
zatrucia i in.).
Objawy, które sugeruj¹, ¿e powa¿nej choroby nie ma, i raczej uspokajaj¹ lekarza i rodziców niemowlaka to:
- dziecko rozwija siê prawid³owo
- ma apetyt, przybiera na wadze
- oddaje jasny mocz przynajmniej 6
razy na dobê oraz luny, papkowaty
stolec kilka razy dziennie lub chocia¿
raz na 2-6 dni
- ulewa niekoniecznie po ka¿dym posi³ku, czêsto godzinê po nim lub
póniej, bez bólu, bez wysi³ku
- ulewanie czêsto zwi¹zane jest z odbiciem powietrza lub zmian¹ pozycji
- treæ wymiocin to jedynie niezmieniony lub nadtrawiony pokarm

Ukaza³o siê drugie wydanie
popularnej ksi¹¿ki M. Nehring Gugulskiej Warto karmiæ piersi¹. Autorka - lekarka i matka
dwójki maluchów - odpowiada w
niej na najczêciej pojawiaj¹ce siê
pytania i problemy zwi¹zane z
karmieniem piersi¹.
Ksi¹¿kê mo¿na zamówiæ za naszym porednictwem - szczegó³y
na s. 19
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- objawy mijaj¹ w miarê dojrzewania,
w drugim pó³roczu prawie nie zdarzaj¹ siê, nigdy nie wystêpuj¹ po 12-tym
miesi¹cu ¿ycia dziecka
W przypadku dziecka karmionego
wy³¹cznie piersi¹ mo¿emy podejrzewaæ nastêpuj¹ce przyczyny ulewania:
1. Szybki wyp³yw pokarmu u
matki.
Dziecko nie nad¹¿a z po³ykaniem
pokarmu, który wrêcz tryska z piersi.
Przy jedzeniu dziecko d³awi siê, puszcza pier z krzykiem, a przy tym
³yka du¿o powietrza. Odbijanie po³kniêtego powietrza wi¹¿e siê z ulewaniem. U takich dzieci czêsto
pojawiaj¹ siê inne dolegliwoci, np.
kolka jelitowa, niechêæ do ssania.
Rada:
Po uruchomieniu odruchu wyp³ywu pokarmu z piersi, gdy zauwa¿ymy, ¿e dziecko nie radzi sobie z
³ykaniem, nale¿y przerwaæ karmienie
na 1-2 minuty. W tym krótkim czasie
trzeba po pierwsze podnieæ dziecko
do pozycji pionowej, aby odbi³o po³kniête ju¿ powietrze; po drugie
opró¿niæ nieco pier przez odci¹gniêcie niedu¿ej iloci pokarmu, np. na
pieluszkê. W kolejnych minutach karmienia warto tylko przerywaæ dziecku ssanie na chwilkê, wtedy gdy
objawy d³awienia powtarzaj¹ siê.
Dzieci doæ szybko ucz¹ siê same regulowaæ tempo ssania i po pewnym
czasie same wiedz¹, kiedy musz¹
przerwaæ, uspokoiæ oddech i poczekaæ, a¿ mleko samo cieknie po piersi. Po opró¿nieniu jednej piersi, a
przed zaproponowaniem drugiej tak¿e warto potrzymaæ niemowlaka pionowo do odbicia. W takiej sytuacji
wiêcej jest po¿ytku z odbijania w trakcie karmienia ni¿ czekanie w nieskoñczonoæ na odbicie po pe³nym
karmieniu.
2. Przekarmianie.
Co do tej przyczyny zdania s¹
podzielone - mo¿na j¹ jednak na pewno braæ pod uwagê u dzieci urodzonych przedwczenie. Nie da siê jednak
ukryæ, ¿e bywaj¹ mamy, które na ka¿de kwilenie pociechy oferuj¹ pier
pe³n¹ mleka, jak równie¿ bywaj¹ po-
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ciechy, które mog¹ objadaæ siê na
okr¹g³o. Jeli czêste karmienie ma
charakter zmuszania do jedzenia, i
odbywa siê w napiêciu: jedz, jedz
maleñki, bo jeste taki chudziutki, to
mo¿e zaowocowaæ ulewaniem
nadmiaru pokarmu.
3. Nerwowa, nieprawid³owa
opieka.
Pierwsze dziecko to zawsze eksperyment dla ca³ej rodziny. Rodzice
niewprawni, a dziadkowie rozemocjonowani. Czasem w atmosferze ogólnego napiêcia zapomina siê te¿ o
trzymaniu dziecka w pozycji pionowej, by mog³o odbiæ po³kniête powietrze.
4. Nastêpuj¹ce zbyt szybko po
jedzeniu zabiegi pielêgnacyjne zw³aszcza odbywaj¹ce siê w pozycji

zwiêkszaj¹cej cinienie wewn¹trzbrzuszne; na wznak, z nó¿kami zadartymi do góry.
5. Zbyt wczesne wprowadzanie
pokarmów sta³ych.
6. Niektóre dzieci pobudza do wymiotów przed³u¿aj¹cy siê p³acz.
7. Nietolerancja leków.
Do szóstego miesi¹ca leki s¹ w
zasadzie jedynymi substancjami, poza
pokarmem matki, które dziecko mo¿e
otrzymywaæ doustnie. Niektóre z nich
mog¹ byæ tolerowane le (np. preparaty ¿elaza), a niektóre mog¹ uczulaæ
(np. sztucznie barwione witaminy,
syropy itp.)
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8. Nietolerancja pokarmów.
Jeli dziecko dostaje inny pokarm
ni¿ matczyne mleko, mo¿na rozwa¿aæ
nietolerancjê lub uczulenie. Zmiana
jednej mieszanki z krowiego mleka na
inn¹ - te¿ z krowiego mleka - nie ma
wiêkszego znaczenia, poza psychicznym nastawieniem rodziców. Ma natomiast sens przejcie na preparaty
od¿ywcze dla niemowl¹t wytworzone na bazie innych bia³ek. Jeli chodzi o inne pokarmy, to czasem warto
poeksperymentowaæ. Do szóstego
miesi¹ca ¿ycia nie ma w ogóle potrzeby dawania soczków, owoców czy
papek. Ale jeli jest taka potrzeba
(dziecko karmione sztucznie lub w
sposób mieszany; dziecko s³abo przybieraj¹ce na wadze; cierpi¹ce na zaparcia itp.), mo¿na próbowaæ
zmieniaæ jedne pokarmy na inne,
podobnego typu. Zmiana powinna byæ
konsekwentna, tzn. 4-5 dni testujemy
now¹ potrawê, nie podaj¹c w tym czasie starej ani ¿adnej dot¹d dziecku nie
znanej.
Warto podkreliæ, ¿e uczulenie na
sk³adniki diety dziecka (rzadziej wystêpuje uczulenie dziecka na sk³adniki diety matki) nie objawia siê tylko
wymiotami. Na ogó³ jest to zespó³ kilku objawów, obejmuj¹cy ró¿ne k³opoty ¿o³¹dkowo - jelitowe, zmiany
skórne, zmiany zachowania, a nierzadko mama czy tata maj¹ lub mieli
choroby uczuleniowe.
Zazwyczaj we wszystkich powy¿szych sytuacjach poza wyeliminowaniem w miarê mo¿liwoci przyczyn
wymiotów pomaga kilka prostych zasad pielêgnowania niemowlêcia
sk³onnego do ulewania:
- przytrzymywaæ dziecko przez parê
minut po jedzeniu w pozycji pionowej, aby umo¿liwiæ mu dobicie po³kniêtego powietrza
- nie przewijaæ bezporednio po jedzeniu
- przewijak ustawiæ tak, aby wezg³owie by³o lekko uniesione w stosunku
do pod³o¿a

Dokoñczenie na s. 15
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Bóg wychowuje
przez cierpienie...
Bioenergoterapia
W pewnym okresie ¿ycia pani
Anna zetknê³a siê w klubie parapsychologicznym z grup¹ bioenergoterapeutów i okaza³o siê, ¿e ona tak¿e
posiada podobne zdolnoci, które
mo¿e wykorzystaæ, by pomóc ludziom. Pani Anna dostrzeg³a w tym
szansê na zrealizowanie swego ¿yciowego planu - zaznaczyæ jako swoj¹
obecnoæ na ziemi, zostawiæ po sobie
co dobrego, potwierdziæ swoj¹ wartoæ. Zaczê³a wiêc korzystaæ ze swoich mo¿liwoci - i rzeczywicie ludzie, których przyjmowa³a, stwierdzali wyran¹ poprawê zdrowia. Leczy³a i stawia³a diagnozy za darmo wydawa³o jej siê, ¿e robi co dobrego, nie zastanawia³a siê wówczas, czy
to jest zgodne z wol¹ Boga, by³a nawet przekonana, ¿e skoro On da³ jej
taki dar, to powinna dzieliæ nim z innymi - przecie¿ przychodzili do niej
nawet ksiê¿a.... Z czasem zjawia³o siê
coraz wiêcej osób, zajmowa³o to coraz wiêcej czasu, kosztowa³o coraz
wiêcej si³ i bywa³y chwile, ¿e pani
Anna, przekazuj¹c energiê innym,
zaczyna³a s³abn¹æ i chorowaæ. Podsuwano jej wiêc ró¿ne sposoby pozyskania energii: wznoszenie r¹k ku górze,
wymawianie tajemniczych formu³ wtedy jeszcze ci¹gle nie zadawa³a
sobie pytania, sk¹d naprawdê pochodzi ta energia. Uzyskiwa³a coraz wy¿sze stopnie zaawansowania i wiedzy,
ale równoczenie popada³a w coraz
wiêksze uzale¿nienie od uprawianych
praktyk. Pewnego razu podsuniêto jej
wizerunek jakiego hinduskiego
bóstwa, kazano po³o¿yæ na nim rêce i
czerpaæ z niego energiê. Poczu³a wtedy ogromny niepokój - nie zgadza³o
siê to zupe³nie z jej przekonaniami
religijnymi, którym mimo wszystko
stara³a siê byæ wierna. Powoli zaczê³y otwieraæ siê jej oczy.
LMM FUNDAMENTY RODZINY

Pani Anna jeszcze w
m³odoci zapragnê³a co w
¿yciu osi¹gn¹æ, zaznaczyæ
jako  swój lad na tej ziemi,
zrobiæ co, co by po niej
zosta³o. Wymarzy³a sobie
ustabilizowane ¿ycie: m¹¿,
dwoje dzieci - absolutnie nie
wiêcej, niezale¿noæ
materialna...
Ku uwolnieniu
Wydarzeniem prze³omowym by³a
rozmowa z siostr¹ Eustel¹ z klasztoru
w £agiewnikach, gdzie znajduje siê
obraz Jezusa Mi³osiernego. Pani Anna
pojecha³a tam, by kupiæ komu w prezencie dzienniczek siostry Faustyny.
Podczas rozmowy z siostr¹ wspomnia³a o swoje dzia³alnoci i po raz
pierwszy us³ysza³a, ¿e to, co do tej
pory uwa¿a³a za dar od Boga, niekoniecznie musi pochodziæ od Niego, a
nawet mo¿e byæ niebezpieczne. Jednak jeszcze przez osiem lat zajmowa³a siê bioenergoterapi¹ i udziela³a
porad. Wtedy trafi³a do grupy neokatechumenalnej, gdzie zwierzy³a siê ze
swych w¹tpliwoci. Katechici podpowiedzieli jej prosty sposób Wznie rêce do krzy¿a i popro Jezusa: Panie, je¿eli moje zdolnoci nie
pochodz¹ od Ciebie, to zabierz mi je.
I po tej modlitwie pani Anna nie odczuwa³a ju¿ ¿adnej energii - poczu³a
siê wewnêtrznie pusta, ale równoczenie jakby uwolniona od czego.
Niep³odnoæ
O tym, ¿e -jak mówi - Bóg wychowuje nas poprzez fakty naszego ¿ycia
- tak¿e poprzez cierpienie, przekona³a siê, gdy obydwoje z mê¿em stanêli
w obliczu dowiadczenia niep³odnoci. Kolejne wizyty u lekarzy, modlitwy, pielgrzymki do sanktuariów.
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Kiedy bêd¹c w Licheniu , uwiadomi³a sobie, ¿e nawet jeli cz³owiekowi g³êboko zranionemu i cierpi¹cemu
wydaje siê, ¿e Bóg nie wys³uchuje
jego modlitw, to On w swojej m¹droci obdarowuje go w inny sposób. Ale
upragnione poczêcie nadal nie nastêpowa³o i wtedy który z lekarzy zaproponowa³ pani Annie metodê
zap³odnienia in vitro. Z pocz¹tku
wszystko wydawa³o siê bardzo proste; lekarz powiedzia³, ¿e w jej przypadku na pewno siê wszystko uda.
Podczas odwiedzin w poradni rodzinnej przy jednym z kocio³ów powiedziano jej jednak, ¿e takie rozwi¹zanie
jest nie do przyjêcia dla cz³owieka
wierz¹cego. Stanê³a wiêc przed wyborem: zrealizowaæ za wszelk¹ cenê
wspólne - jej i mê¿a - pragnienie posiadania dzieci lub zaprzepaciæ tê
szansê. Wszyscy wokó³ doradzali
pierwsze rozwi¹zanie. By³ to jeden z
najtrudniejszych i najbardziej dramatycznych wyborów, zwi¹zany z
ogromnym cierpieniem. W tej udrêce
pani Anna czu³a siê bardzo osamotniona, wydawa³o siê jej nawet, ¿e Bóg
siê od niej odwróci³. Zadawa³a sobie
pytanie: dlaczego to wszystko j¹ dotknê³o? Jest przecie¿ tyle rodzin, w
których dominuje przemoc, alkoholizm, g³ód, bieda i ci ludzie maj¹ dzieci. Jej przecie¿ powodzi³o siê dobrze,
by³a szczêliwa w ma³¿eñstwie - dlaczego wiêc Bóg nie chce jej daæ tego,
co, jak s¹dzi³a, nale¿y siê jej. Wtedy
us³ysza³a, ¿e dziecko nie jest wartoci¹, która siê cz³owiekowi bezwzglêdnie nale¿y. I chocia¿ tego nie
rozumia³a, podjê³a dramatyczn¹ decyzjê, ¿e zgadza siê na wolê Bo¿¹ i nie
podda³a siê zabiegowi in vitro. Teraz

Dokoñczenie obok
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SAMO ¯YCIE
stwierdza: Wszystkim kobietom, które odczuwaj¹ tego rodzaju dramat,
chcê powiedzieæ: warto pozostaæ
wiernym Bogu, mimo ¿e w takiej chwili jest nam bardzo ciê¿ko; warto pozostaæ wiernym temu, co mówi
Koció³ - nawet wbrew swojemu pragnieniu. Utwierdzi³a siê w swoim
wyborze, kiedy lekarz - wydawa³oby
siê bardzo jej ¿yczliwy - nieopatrznie
wyjawi³ pewnego razu, ¿e jesli nie
udaje siê zap³odnienie nasieniem
mê¿a, to bierze siê czêsto innego dawcê. Okaza³o siê, ¿e liczy siê tylko sukces, ¿e ona jako pacjentka mog³a
nawet o niczym nie wiedzieæ.
Przyj¹æ krzy¿
To by³ niezwykle trudny czas, ale
postara³a siê ofiarowaæ Bogu swoje
cierpienie ze wszystkie kobiety, które
nie chc¹ przyj¹æ dziecka, które z ró¿nych powodów zabijaj¹ je. Chocia¿
serce p³aka³o w niej z bólu, przyjê³a
swój krzy¿ i kiedy go zaakceptowa³a, zaczê³a doznawaæ Bo¿ego pocieszenia. Bardzo wiele zawdziêcza w tej
mierze wejciu na drogê neokatechumenatu - dziêki temu ruchowi zaczê³a na nowo odkrywaæ znaczenie s³owa
Bo¿ego dla jej ¿ycia, zaczê³a go s³uchaæ i poddawaæ siê woli Pana Boga.
Najwa¿niejsze dowiadczenie?
Pani Anna mówi: Tyle lat Pan Bóg
patrzy³ cierpliwie na te moje wyskoki
i w tej chwili, w miarê jak ja stopniowo oddajê Mu swoj¹ wolnoæ, stajê
siê coraz bardziej wolna. Warto zgodziæ siê z wol¹ Bo¿¹. Bóg jest dla nas
dobry - nawet poprzez cierpienie, chocia¿ my w danej chwili mo¿emy tego
nie rozumieæ, ale efekt koñcowy bêdzie dla nas dobry, mimo ¿e cz³owiekowi wydaje siê czasem, ¿e jest
zupe³nie inaczej.
Maciej Tabor

(Artyku³ zosta³ napisany
na podstawie audycji radiowej
Beaty Mencel z Krakowa dziêkujê autorce za udostêpnienie
nagrania. Imiê bohaterki
zosta³o zmienione.)
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Zap³odnienie in vitro...,
dokoñczenie ze s. 10
cja zdrowotna odbiega od normy. Z
ca³¹ ostroci¹ stawiane s¹ czasami
pytania na temat ojcostwa i macierzyñstwa oraz odpowiedzialnoci za
powsta³e ¿ycie. Kto powinien ponosiæ konsekwencje ewentualnego upoledzenia dziecka z probówki: jego
rodzice, dawcy gamet, lekarze przeprowadzaj¹cy zap³odnienie, czy mo¿e
ci, którzy dokonywali badañ prenatalnych? Mia³em kilka razy okazjê rozmawiaæ z kobietami, które zamierza³y
poddaæ siê zabiegowi zap³odnienia in
vitro, lub prze¿y³y ten zabieg, a w³aciwie ca³y proces, który ³¹cznie z
badaniami wstêpnymi rozci¹ga siê na
tygodnie i miesi¹ce. Wydaje mi siê,
niestety, ¿e argumentacja etyczna
przeciw takiemu zap³odnieniu przewa¿nie nie odgrywa istotnej roli w
podejmowaniu konkretnych decyzji.
Na pierwsze miejsce wysuwa siê raczej pragnienie urodzenia dziecka,

strach przed pobieraniem komórek
jajowych, badaniami, obawa, czy siê
to wszystko uda itd. Myl, czy wszystko bêdzie dobrze, czy nie bêdzie
powik³añ, poronienia, czy nie zostanie wykryta ¿adna wada genetyczna,
czy uszkodzenie wydaje siê w tych
wypadkach tak dominuj¹ca, ¿e brakuje czasem mia³oci, by skonfrontowaæ te marzenia i ¿yczenia z
rzeczywistoci¹.
W ¿adnym wypadku nie chcê uraziæ nikogo z prze¿ywaj¹cych dramat
niep³odnoci. Jej przyczyny s¹ ró¿norodne i bardzo czêsto niezawinione.
Nie jest jednak odosobnionym przypadek, ¿e jej przyczyn¹ jest przebyta
kiedy aborcja, ¿e niep³odnoæ ta jest
skutkiem u¿ywania rodków antykoncepcyjnych, czy te¿ wczesnoporonnych. Jak¿e wa¿na okazuje siê w tym
wypadku odpowiedzialnoæ za zdrowie i p³odnoæ swojego organizmu i
jak nieub³agane s¹ prawa natury.
ks. Janusz Kaleta

Korzystaj¹c z okazji, chcia³bym serdecznie podziêkowaæ ksiêdzu Januszowi za czas
nam powiêcany i za pisanie do Fundamentów.... Nie mia³em okazji poznaæ ksiêdza
Janusza osobicie, co jednak nie przeszkadza spotykaæ go na tych ³amach jak starego
znajomego. Dziêkujemy Opatrznoci, ¿e zetknê³a nas z tak kompetentnym i wra¿liwym
kap³anem studiuj¹cym bioetykê w Austrii. ¯yczymy ksiêdzu Januszowi owocnego finiszu studiów i rych³ej pracy w kraju, gdzie w dziedzinie bioetyki tak wiele jest dróg do
wyprostowania.
Roman Strus

Ulewanie pokarmu,
dokoñczenie ze s. 13
- nie uk³adaæ do przewijania ani do
snu na poduszce, która unosi tylko
g³ówkê lub powoduje zginanie tu³owia
- nie sadzaæ niemowlêcia
- przewijaj¹c nie zadzieraæ nó¿ek
dziecka pionowo do góry, raczej
unieæ d³oni¹ poladki, pozostawiaj¹c
nó¿ki swobodnie roz³o¿one
- ³ó¿eczko dziecka ustawiamy tak, aby
wezg³owie by³o uniesione o ok. 30°
w stosunku do pod³ogi (pod nó¿ki
mo¿na pod³o¿yæ ksi¹¿ki itp.)

15

- w pierwszej godzinie po jedzeniu
mo¿na u³o¿yæ dziecko na lewym boku
lub na brzuchu, z g³ow¹ lekko uniesion¹. W tym czasie nale¿y byæ bardzo czujnym, nie oddalaæ siê zbytnio
i obserwowaæ dziecko
- karmiæ czêsto, w ma³ych ilociach
- otoczyæ dziecko spokojem, nie przerzucaæ na nie w³asnych stresów.
Jeli objawy nie mijaj¹ w drugim
pó³roczu ¿ycia, nale¿y zasiêgn¹æ porady gastrologa lub dobrego, dowiadczonego pediatry. Objawy, które u
wiêkszoci dzieci s¹ zupe³nie niegrone i przejciowe, u nielicznych mog¹
mieæ powa¿n¹ przyczynê.
Magdalena Nehring - Gugulska
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L ISTY

Wra¿enia z kursu

J

estem studentk¹ pedagogiki i w
ramach swoich studiów mia³am
obowi¹zkowy kurs naturalnego
planowania rodziny. Muszê przyznaæ,
¿e kiedy dowiedzia³am siê, i¿ przez
cztery soboty bêdzie zajête przedpo³udnie, nie by³am zachwycona. Kilka
razy wczeniej czyta³am, a nawet
uczestniczy³am w spotkaniach na temat naturalnego planowania rodziny
i niestety moja wiedza w tej dziedzinie nie postêpowa³a do przodu. Ale
skoro trzeba i konieczne jest zaliczenie... Dodatkowo przygotowujê siê do
ma³¿eñstwa, wiêc te¿ najwy¿szy czas,
¿eby zg³êbiæ temat. I tak pozna³am
pañstwa Aleksandrê i Romana Strusów, ma³¿eñstwo, które bezinteresownie, z powiêceniem swojego czasu,
fachowo, z zapa³em i humorem uczy³o odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Zajêcia prowadzone by³y profesjonalnie, wspaniale przygotowane od
strony merytorycznej i organizacyjnej.
Przede wszystkim udzielaj¹ca by³a
radoæ i optymizm Pañstwa Strusów,
co t³umaczyli swoim stylem ¿ycia. I
jako receptê na wieloletni¹ mi³oæ i
szacunek ma³¿onków podawali
w³anie styl naturalnego planowania
rodzin. Po ka¿dym spotkaniu bardzo
¿a³owa³am, ¿e nie uczymy siê naturalnych metod razem z moim narzeczonym, który w tym czasie by³ n
stypendium zagranicznym. Oczywicie mo¿na du¿o przekazaæ, ale nie
atmosferê spotkañ. Po ka¿dych zajêciach dzieli³am siê swoj¹ wiedz¹ z
przyjació³mi i znajomymi, zachêca³am kole¿anki do rozpoczêcia dok³adnych obserwacji swoich cykli i
zastanawia³am siê, co zrobiæ, aby mój
narzeczony po powrocie móg³ wzi¹æ
udzia³ w takim kursie. Mocno bowiem
przejê³am siê tym, ¿e naturalne planowanie rodziny to sprawa kobiety i
mê¿czyzny po równo. Poznanie te¿
tajemnicy kobiety od strony jej fizjologii pomaga bardziej rozumieæ i kochaæ. I tak zrodzi³ siê pomys³, aby

zorganizowaæ kurs dla mojego narzeczonego i przyjació³. Spyta³am Pañstwa Strusów - zgodzili siê z
umiechem, dla nich to kolejne godziny wyk³adu, dla mnie powtórka, a dla
oko³o trzydziestoosobowej grupy godziny spêdzone nad wykresami. Cieszê siê bardzo i zachêcam wszystkich,
którzy zamierzaj¹ kiedy byæ rodzicami!
Dlaczego naturalne metody? Po
pierwsze i podstawowe - dla cz³owieka wierz¹cego innych metod nie ma,
a dalej to naturalne metody planowania rodziny ucz¹ rzeczywicie szacunku dla drugiej osoby, traktowania jej
jako podmiotu mi³oci, pomagaj¹ zapominaæ o swoim egoizmie, ucz¹
systematycznoci, wytrwa³oci,
wstrzemiêliwoci - po prostu same
zalety... Najlepiej samemu siê o tym
przekonaæ, a ja bardzo polecam.
Ewa

Autorka jest studentk¹ Instytutu
Wychowania Chrzecijañskiego w Warszawie, gdzie przedmiot Naturalne
planowanie rodziny jest od trzech lat
obowi¹zkowy dla studentów czwartego
roku.

Leczenie niep³odnoci: racje sumienia
Droga redakcjo,
Chcia³bym jak o lekarz i katolik
zabraæ g³os w wa¿nej sprawie dotycz¹cej braku potomstwa w ma³¿eñstwach. Wszyscy wiemy (a mo¿e
wiedz¹ to tak naprawdê bezp³odni
ma³¿onkowie), jak wa¿n¹ spraw¹ jest
rodzicielstwo. Dzieci s¹ owocem,
obrazem i celem mi³oci ma³¿onków.
Gdy ich brak, jak¿e czêsto pojawiaj¹
siê konflikty, napiêcia. Zwykle to kobieta obwinia siê za brak potomstwa,
chocia¿ z badañ wynika, ¿e oko³o 40%
przyczyn bezp³odnoci le¿y po stronie kobiety i tyle¿ samo, bo oko³o 40%
po stronie mê¿czyzny; w 20% za proLMM FUNDAMENTY RODZINY

centach przyczyny s¹ trudne do ustalenia. Czêsto przyczyna le¿y zarówno p jednej jak i po drugiej stronie. O
ile kobiety, w których macierzyñstwo
jest g³êboko zakodowane, z regu³y
chêtnie (to nie znaczy - bez oporów)
poddaj¹ siê badaniom, o tyle mê¿czyni zrzucaj¹ wiadomie lub podwiadomie ca³y problem na drug¹ stronê.
£¹czy siê to ze strachem ( co by by³o,
gdyby siê okaza³o, ¿e to ja jestem niep³odny), co w oczach samego mê¿czyzny czyni go mniej wartociowym,
mniej mêskim. Czêsto bywa, ¿e kobieta przez kilka lat leczy siê, przechodzi bolesne badania, gdy tym
czasem przyczyna b¹d jej czêæ tkwi
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po stronie mê¿czyzny. Warto tutaj
powiedzieæ wyranie, ¿e im wczeniej
wykryta zostanie przyczyna niep³odnoci, tym ³atwiej j¹ leczyæ. Gdy mê¿czyzna (pod wp³ywem ginekologa i
¿ony) zg³asza siê na badanie, staje
przed kolejnym dylematem. W Polsce bowiem rutynowe badanie nasienia odbywa siê w ten sposób, i¿
wrêcza siê mê¿czynie pusty pojemniczek, wskazuje drzwi ubikacji lub
pokoju z erotycznymi plakatami b¹d
filmami i ka¿e siê mu wróciæ za chwilê
z zawartoci¹. Kto musia³ przez to
przejæ, wie, jak jest to upokarzaj¹ce.

Dokoñczenie na s. 17
2/97

LISTY
Leczenie ..., dokoñczenie ze s.16
Czêsto lekarz ³amie zasady moralne
(gdy pacjent nie zgadza siê na tak¹
formê, mówi¹c ¿e przecie¿ wiêkszoæ
ch³opców w wieku dojrzewania siê
onanizuje. Wielu mê¿czyzn, którzy
wewnêtrznie nie zgadzaj¹ siê z tak¹
form¹, z braku wiedzy, przy silnej
chêci posiadania potomstwa oraz z
braku alternatywy godzi siê na grzech
ciê¿ki. Dla katolików moralnie i medycznie uznan¹ metod¹ jest pobranie
nasienia podczas stosunku z ¿on¹, z
u¿yciem prezerwatywy z dziurk¹ w
rodku. Wówczas to po wytrysku
czêæ nasienia dostaje siê do pochwy
¿ony, reszta za zostaje w prezerwatywie, sk¹d mo¿na wykorzystaæ je do
analizy nasienia. Moralnie jest to dopuszczalne (nasienie zosta³o z³o¿one
w pochwie kobiety, a wiadomy

Zjednoczenie przez cierpienie,
ci¹g dalszy ze s. 1
Obydwoje bardzo wczenie zdecydowalimy siê po³¹czyæ nasz krzy¿ z
Jego krzy¿em na naszej drodze wiary
ku Niebu. Modlilimy siê i nadal modlimy siê o prowadzenie, si³ê i nadziejê.
Nie da siê o w³asnych si³ udwign¹æ krzy¿y, które zosta³y nam dane.
Tylko z Bo¿¹ pomoc¹ jestemy w stanie nieæ tak ciê¿ki krzy¿. Paul i ja
nie jestemy wiêtymi ani mêczennikami. Nieustannie zwracamy siê do
naszego Pana, Jezusa Chrystusa, za
wstawiennictwem Maryi i ca³ej armii
wiêtych w Niebie. Lêk, przygnêbienie i rozpacz wci¹¿ czaj¹ siê w ciemnoci. Pragnienie posiadania dzieci
jest naturalnym przed³u¿eniem ludzkiej i nadprzyrodzonej mi³oci mê¿a i
¿ony. Lecz ostatecznie dzieci s¹ najcenniejszym darem Boga dla ma³¿onków. Potrzeba naprawdê wielkiej
pokory, by zaakceptowaæ wolê Boga,
który odmówi³ nam tego daru.
Niep³odnoæ staje siê przyczyn¹
rozpadu wielu ma³¿eñstw. Byæ mo¿e
nie potrafi³y one wyjæ poza tu i te-
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orgazm mia³ miejsce podczas po¿ycia). Kto mo¿e powie, o co tyle krzyku - o trochê nasienia? Czy nie
prociej pozyskaæ nasienie przez masturbacjê, a póniej siê wyspowiadaæ?
Nie jest to jednak zgodne z prawem
naturalnym i moralnym .
Do badania nasienia, w którym
uwzglêdnia siê jego cechy fizyczne:
gêstoæ, iloæ plemników, odsetek ruchliwych, ma³o ruchliwych, prawid³owo zbudowanych itd., musz¹ byæ
spe³nione okrelone warunki. Dostêpne na naszym rynku prezerwatywy s¹
wykonane z lateksu, który sam ma
w³aciwoci plemnikobójcze. A wiêc
taka prezerwatywa nie jest odpowiednia do tego typu badañ, a wynik uzyskany nie jest miarodajny. W USA, w
Anglii stosuje siê identyczne pod
wzglêdem kszta³tu prezerwatywy do
celów medycznych, wykonane z sili-

raz i spojrzeæ na wszystko z perspektywy wiecznoci. Byæ mo¿e winien
jest wiat, w którym wzrastali, a który wabi³ ich obietnic¹, ¿e mo¿e zaspokoiæ ka¿de ich pragnienie - jeli kto
ma co, czego my nie mamy, chcemy
to bezwzglêdnie osi¹gn¹æ, nie zwa¿aj¹c na konsekwencje. Pokus¹ naszego zsekularyzowanego wiata jest
wizerunek dziecka jako symbolu pozycji spo³ecznej albo te¿ jako dobra,
do którego ka¿de ma³¿eñstwo ma bezwzglêdne prawo.
Dla nas cierpienie spowodowane
niep³odnoci¹ jest jak zaprawa spajaj¹ca ceg³y budowli. Nasza mi³oæ
ma³¿eñska i luby, jakie z³o¿ylimy
sobie 23 lata temu, zosta³y poddane
sprawdzianowi i umocni³y siê w tej
ciê¿kiej próbie. Jaki m¹dry i wiêty
cz³owiek powiedzia³, ¿e nic tak nie
jednoczy i nie ³¹czy ludzi ze sob¹ jak
wspólnie dzielone cierpienie. W cierpieniu i dziêki niemu moglimy lepiej
zrozumieæ, jak¹ tajemnic¹ jest ka¿dy
z nas w obliczu Stwórcy.

konu, który jest dla plemników obojêtny. Wyniki uzyskane przy ich u¿yciu s¹ obiektywne i miarodajne. Tego
typu prezerwatywy nie s¹ dostêpne na
naszym rynku (mo¿na je sprowadziæ
np. z Anglii) i s¹ doæ drogie (oko³o
15 funtów za sztukê). (...) Fachowo
produkt ten nazywa siê SCD (seminal collection device). Otrzymuje siê
go wraz z instrukcj¹ w jêzyku angielskim.
Koñcz¹c ¿yczy³bym sobie, aby
nasze pañstwo, zamiast dok³adaæ do
rodków antykoncepcyjnych (przeciwnych ¿yciu) dofinansowa³o tego
typu produkty, które mog¹ pomóc w
posiadaniu upragnionego potomstwa.
¯yczê wszystkim niep³odnym ma³¿onkom, którzy zechc¹ skorzystaæ z
tej formy badañ, spokoju sumienia i
prawdziwej wolnoci dzieci Bo¿ych.
Z powa¿aniem
lek. med. W.M.

Komentarz redakcji:
Zawarte w licie jednoznaczne
stwierdzenie, ¿e uzyskanie nasienia w
drodze stosunku odbytego z u¿yciem
dziurkowanej prezerwatywy jest moralnie dopuszczalne, nie jest oczywiste, poniewa¿ wród moralistów
katolickich nie ma co do tego pe³nej
zgody, jak równie¿ w oficjalnych dokumentach Kocio³a nie znajdujemy
wyra¿onego wprost stanowiska wobec
takiego sposobu. Zdecydowalimy siê
na zamieszczenie tego listu, poniewa¿,
jak nam siê wydaje, jego autor prezentuje nieczêsto spotykan¹ w tej dziedzinie postawê uczciwoci wobec
siebie samego. Tam gdzie wiele osób
dopuszcza mo¿liwoæ mniejszego
z³a, on szuka jednak innej drogi,
która by³aby zgodna z sumieniem
ukszta³towanym przez wiarê.
W nastêpnym numerze wrócimy do
tego tematu i postaramy siê przedstawiæ inne mo¿liwoci godziwego postêpowania w diagnozowaniu i leczeniu
niep³odnoci.

Dokoñczenie na s. 18
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AKTUALNOCI

Nowi Koryntianie

Zjednoczenie przez cierpienie,
dokoñczenie ze s. 17

a pocz¹tku marca tego roku
przebywa³ w Polsce przez kilka dni Keith Bower z
centrali CCL w Cincinnati. Podczas
audycji w Radiu Maryja, a tak¿e na
zorganizowanej w Warszawie
konferencji prasowej mówi³ on o
programie wychowania do czystoci,
zatytu³owanym Nowi Koryntianie,
opracowanym i opublikowanym w
1996 roku przez zespó³ amerykañskich nauczycieli zwi¹zanych z
powo³an¹ przez The Couple to Couple
League (nazwa Ligi Ma³¿eñstwo
Ma³¿eñstwu w USA) Fundacj¹ na
rzecz Rodziny. Program ten, którego
pierwsza czêæ przeznaczona jest dla
szkó³ podstawowych, ma stanowiæ
alternatywê dla szkolnego programu
edukacji seksualnej.

Jeli spojrzymy na nasze ¿ycie
oczyma wiary, przekonujemy siê, ¿e
nasz krzy¿ i zwi¹zane z nim cierpienie s¹ dla nas prawdziwym b³ogos³awieñstwem. Obejmuj¹c ten krzy¿,
razem z Paulem modlimy siê, bymy
potrafili przyjmowaæ wolê Bo¿¹ i by
inne ma³¿eñstwa znajduj¹ce siê w
podobnej sytuacji czerpa³y si³ê z wiary.
Dzieñ Matki, Dzieñ Ojca, Bo¿e
Narodzenie wci¹¿ powoduj¹ ró¿ne
problemy emocjonalne. Teraz ³¹czymy nasz ból z mêk¹ Chrystusa i w ten
sposób odnajdujemy nasze wybawienie z lêku i trwogi. Mo¿emy przetrwaæ
dziêki codziennej Mszy i wsparciu
rodziny. Oczywicie bardzo pragniemy móc trzymaæ w ramionach nasze
w³asne dziecko i pewnego dnia tak siê
stanie. Wszystkie te niechciane
dzieci, zabijane ka¿dego dnia poprzez
aborcjê, odnajd¹ kochaj¹ce ramiona,
które ich utul¹, kiedy razem z Paulem
- da Bóg - znajdziemy siê w Niebie.
W doczesnym rozumieniu jestemy
bezdzietni, ale w perspektywie nadprzyrodzonej nasze ma³¿eñstwo owocuje w sposób przekraczaj¹cy nasze
najmielsze marzenia. Dowiadczamy
wielkiego b³ogos³awieñstwa.

N

Dlaczego tytu³ Nowi Koryntianie?
Autorzy tak wyjaniaj¹ jego sens:
wiêty Pawe³ przyniós³ do Koryntu
przes³anie o mi³oci w czasie, kiedy
okrelenie córa Koryntu, oznacza³o po
prostu prostytutkê. Mamy nadziejê, ¿e
mo¿emy pomóc przekazaæ tê sam¹
prawdê o mi³oci i tego samego Chrystusa m³odym ludziom ¿yj¹cym we
wspó³czesnym wiecie, w nowym Koryncie, potrzebuj¹cym pouczenia o
Bo¿ym planie dla chrzecijañskiej
mi³oci i o Bo¿ym planie p³ciowoci.
Konstrukcja programu
W ka¿dej klasie, od zerówki poczynaj¹c, a na ósmej koñcz¹c, w ramach katechezy powiêca siê jeden
tydzieñ na realizacjê zagadnieñ programu. Specyfika tych zajêæ polega
w³anie na tym, ¿e szko³a nie wyrêcza rodziców, lecz tylko wspó³pracuje z nimi w realizacji ich
podstawowych zadañ wychowawczych: rodzice pos³uguj¹ siê tym samym podrêcznikiem co nauczyciel i
bez ich aktywnego udzia³u realizacja
tego programu jest niemo¿liwa. W pocz¹tkowych klasach tematy obracaj¹
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siê wokó³ pojêcia mi³oci Boga do
cz³owieka i odpowiedzi Bogu poprzez
mi³oæ blinich, potem pokazuje siê
sylwetki kilku wiêtych i na przyk³adzie ich ¿ycia przedstawione s¹ cnoty
teologiczne i kardynalne. Je¿eli chodzi o tematy zwi¹zane z p³ciowoci¹,
to nie s¹ one realizowane w szkole, w
grupie. Przekazanie dzieciom podstaw
wiedzy w tym zakresie pozostawione
jest rodzicom, którzy otrzymuj¹ jako
pomoc specjalny podrêcznik wyjaniaj¹cy poszczególne kwestie i sugeruj¹cy sposób przekazu. Takie
wychowanie jest w pe³ni zgodne z
zaleceniami Papieskiej Rady ds. Rodziny, zawartymi w prezentowanym
przez nas w numerze 14 Fundamentów... dokumencie Ludzka p³ciowoæ - prawda i znaczenie.
Pocz¹wszy od klasy szóstej tematy
koncentruj¹ siê na wychowaniu do
czystoci i odpowiedzialnoci
Co wieczór rodzice i dzieci zasiadaj¹ w domu do rozmów, zabaw, æwiczeñ, wspólnej modlitwy - program
anga¿uje zatem ca³¹ rodzinê, pomaga
rodzicom nawi¹zaæ kontakt z dzieæmi i podtrzymaæ ten dialog w wieku
dorastania.
Trwaj¹ starania o wydanie programu Nowi Koryntianie tak¿e w Polsce - bêdziemy na bie¿¹co
informowaæ o postêpach w tej pracy.

Libby Sikorski

(Przek³ad z Family Foundations, listopad - grudzieñ 1996)

M. T.

Ostrzegamy...
Przed zatwierdzonym przez MEN zestawem ksi¹¿ek do wychowania seksualnego. Autorka nazywa siê Lynda Madaras, a zestaw nosi tytu³ Co siê dzieje z moim cia³em? i jest przeznaczony
dla uczniów klas V - VIII. Zawiera on treci demoralizuj¹ce i wulgarne. Wypada zainteresowaæ siê, z jakich pomocy korzystaj¹ wychowawcy naszych dzieci.
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PROPOZYCJE

Warto
zamówiæ
- J. S. Kipley: Sztuka naturalnego planowania rodziny (299 stron) - najpe³niejsze ujêcie zagadnieñ zwi¹zanych z
odpowiedzialnym rodzicielstwem.
Przedstawienie metody objawowo termicznej i jej zastosowania w trudnych
sytuacjach (premenopauza, powrót
p³odnoci po porodzie, trudnoci z poczêciem dziecka); kwestie moralne,
ekologiczne karmienie piersi¹.
Cena: 10 z³*.
- Karty obserwacji codziennych: praktyczny zeszyt o wygodnym formacie z
14 gotowymi kartami do zapisywania
obserwacji cyklu. Cena: 2 z³*.
- Æwiczenia: 20 kart z zapisanymi obserwacjami do samodzielnej interpretacji,
opatrzonych
dok³adnymi
wyjanieniami. Cena: 2,5 z³*.
- M. Nehring - Gugulska: Warto karmiæ piersi¹ (86 stron) - bardzo praktyczna ksi¹¿ka lekarki - wietnego
znawcy tematu i praktyka, napisana w
formie odpowiedzi na najczêciej pojawiaj¹ce siê pytania i problemy. Autorka jest cz³onkiem Komitetu
Upowszechniania Karmienia Piersi¹
przy UNICEF. Cena: 7 z³*.
- J. Pulikowski, G. A. Urbaniakowie:
M³odzi i mi³oæ (198 stron) - znakomita pomoc dla rodziców, katechetów i
wychowawców w wychowywaniu m³odzie¿y do za³o¿enia rodziny.
Cena: 7 z³*.
- Ulotka: Naturalne planowanie rodziny: zdrowe, skuteczne, bezpieczne
- zwiêz³e odpowiedzi na najczêciej zadawane pytania dotycz¹ce NPR.
Cena: 0,30 z³*.
- Ulotka:Antykoncepcyjne k³amstwa
Cena: 0,20 z³*.
* Do wszystkich cen doliczane s¹ koszty wysy³ki.
Zamówienia prosimy kierowaæ
na adres:
Maciej Tabor, Kopaliny 73
32-720 Nowy Winicz
tel. (197) 291 43.
Przy zamawianiu pojedynczych
ulotek prosimy o przes³anie 20 lub
30 gr i koperty ze znaczkiem.
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Pierwszy w Polsce:

Domowy kurs
naturalnego planowania
rodziny
Ligi Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu
Przystêpne i kompletne ród³o wiedzy o naturalnym planowaniu rodziny
· LEKTURA - 32 lekcje - ka¿da zajmuje nie wiêcej ni¿ 15 minut
· ÆWICZENIA - 20 autentycznych kart, pokazuj¹cych ró¿ne ¿yciowe sytuacje
· PRAKTYKA - prowadzenie w³asnych obserwacji
· KONSULTACJE - mo¿liwoæ korespondencyjnego wyjanienia w¹tpliwoci
i uzyskania pomocy w interpretacji trzech pierwszych w³asnych cykli
· DALSZA POMOC - pismo Ligi Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu Fundamenty
rodziny wysy³ane bez dodatkowych op³at przez rok po nabyciu materia³ów

Domowego kursu naturalnego planowania rodziny
Jakie korzyci niesie z sob¹ kurs domowy?

· WYGODA - mo¿ecie uczyæ siê sami w zaciszu w³asnego mieszkania, wed³ug
rozk³adu u³o¿onego przez siebie
· JAKOÆ NAUCZANIA - program u³o¿ony na zasadzie krok po kroku,
materia³y odwo³uj¹ce siê do aktualnego stanu wiedzy medycznej
· PORADY OSOBISTE - jest to unikatowa cecha kursu domowego Ligi:
Wasze karty zostan¹ sprawdzone przez profesjonalnie przygotowanych
nauczycieli NPR. Otrzymujecie zatem nie tylko materia³y, ale ca³y pakiet us³ug
· PODTRZYMANIE KONTAKTU - poprzez subskrybcjê dwumiesiêcznika
Fundamenty Rodziny dotr¹ do Was dalsze informacje dotycz¹ce naturalnego
planowania rodziny, a tak¿e wychowania, relacji ma³¿eñskich itp.
Na Domowy kurs naturalnego planowania rodziny sk³ada
siê komplet materia³ów, zapewniaj¹cych mo¿liwoæ samodzielnego
nauczenia siê nowoczesnej metody objawowo - termicznej (przewodnik z 32
lekcjami, podrêcznik Sztuka naturalnego planowania rodziny, zeszyt
æwiczeñ, zeszyt z gotowymi kartami do prowadzenia w³asnych obserwacji,
ulotki, roczna prenumerata Fundamentów Rodziny)
Cena kompletu: 40 z³ (w tym koszty przesy³ki)

Informacji udziela i zamówienia realizuje:
Maciej Tabor, Kopaliny 73, 32-720 Nowy Winicz
tel. (0/197) 291 43
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OJCIEC
WIÊTY
O

PRZE¯YWANIU BEZP£ODNOCI

C

ierpienie ma³¿onków, którzy nie
mog¹ mieæ dzieci lub obawiaj¹ siê
przyjcia na wiat dziecka upoledzonego, jest dowiadczeniem, które winno byæ przez wszystkich rozumiane i
odpowiednio oceniane. Pragnienie posiadania dziecka przez ma³¿onków jest
czym naturalnym. Wyra¿a siê w nim
powo³anie do ojcostwa i macierzyñstwa, wpisane w mi³oæ ma³¿eñsk¹.
Owo pragnienie mo¿e byæ jeszcze silniejsze w przypadku par ma³¿eñskich
dotkniêtych nieuleczaln¹ bezp³odnoci¹. Jednak¿e ma³¿eñstwo nie daje
ma³¿onkom prawa do posiadania
dziecka, lecz tylko prawo do podejmowania aktów naturalnych, które same
przez siê s³u¿¹ przekazywaniu ¿ycia.
Tego rodzaju prawo do posiadania
dziecka sprzeciwia³oby siê jego godnoci i naturze. Dziecko nie jest rzecz¹, która nale¿y siê ma³¿onkom, nie
mo¿e byæ ono uwa¿ane za w³asnoæ.
Jest raczej darem ma³¿eñstwa, i to najwiêkszym, najbardziej ¿ywym wiadectwem wzajemnego oddania siê
bezinteresownego rodziców. Z tego
tytu³u dziecko ma prawo - jak wspomniano - byæ owocem aktu w³aciwego mi³oci ma³¿eñskiej rodziców i jako
osoba od momentu swego poczêcia
mieæ równie¿ prawo do szacunku.
Bezp³odnoæ jednak, niezale¿nie od
jej przyczyn i zwi¹zanych z ni¹ prognoz, jest ciê¿k¹ prób¹. Wspólnota
wierz¹cych powo³ana jest do owiecenia i podtrzymania na duchu tych wszystkich, którzy nie mog¹ zrealizowaæ
uprawnionego d¹¿enia do macierzyñstwa i ojcostwa. Ma³¿onkowie znajduj¹cy siê w tej bolesnej sytuacji
powo³ani s¹ do ujrzenia w niej okazji
do szczególnego uczestnictwa w Krzy¿u Pana, ródle duchowej p³odnoci.
Bezp³odne pary ma³¿eñskie nie powinny zapominaæ o tym, ¿e tak¿e wówczas, kiedy zrodzenie potomstwa nie
jest mo¿liwe, ¿ycie ma³¿eñskie nie traci
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z tego powodu swojej wartoci. Niep³odnoæ fizyczna mo¿e bowiem dostarczyæ ma³¿onkom sposobnoci do
innej, wa¿nej s³u¿by na rzecz ¿ycia
osoby ludzkiej, jak na przyk³ad adopcja, ró¿ne formy pracy wychowawczej,
niesienie pomocy innym rodzinom czy
dzieciom ubogim lub upoledzonym..
(Jan Pawe³ II, Familiaris consortio)
Wielu badaczy podejmowa³o walkê z bezp³odnoci¹. Broni¹c w pe³ni
godnoci ludzkiego przekazywania ¿ycia, niektórzy z nich uzyskali wyniki,
które w przesz³oci uwa¿ano za nieosi¹galne. Zachêca siê ludzi do kontynuowania badañ, aby zapobiec
przyczynom bezp³odnoci, umo¿liwiæ
jej leczenie, by ma³¿onkowie niep³odni mogli staæ siê zdolni do prokreacji, zachowuj¹c sw¹ osobow¹ godnoæ,
a tak¿e godnoæ dziecka.
(Kongregacja Nauki Wiary:
Donum vitae. Instrukcja o szacunku dla rodz¹cego siê ¿ycia ludzkiego
i o godnoci jego przekazywania)

R

odziny chrzecijañskie, które widz¹ we wszystkich ludziach dzieci wspólnego Ojca Niebieskiego, bêd¹
wielkodusznie wychodziæ naprzeciw
dzieciom innych rodzin, pomagaj¹c im
i kochaj¹c je nie jako obcych, ale jako
cz³onków jednej rodziny dzieci Bo¿ych. W ten sposób rodzice chrzecijañscy bêd¹ mogli rozszerzyæ zasiêg
swej mi³oci poza wiê cia³a i krwi,
uznaj¹c zwi¹zki wywodz¹ce siê z ducha, które rozwin¹ siê w konkretn¹ s³u¿bê dzieciom innych rodzin, czêsto
pozbawionych rodków do ¿ycia.
Rodziny chrzecijañskie winna o¿ywiaæ wiêksza gotowoæ do adopcji i
przysposobienia dzieci pozbawionych
rodziców czy te¿ opuszczonych: podczas gdy te dzieci, odnajduj¹c na nowo
ciep³o uczuæ rodzinnych, zaznaj¹ pe³nego mi³oci opatrznociowego ojco-
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stwa Boga, wiadczonego przez rodziców chrzecijañskich. Wzrastaj¹c w
atmosferze pogody i ufnoci, ca³a rodzina zostanie ubogacona wartociami
duchowymi poszerzonego braterstwa.
Przedstawiony obraz ukazuje rodzinom szerokie pole dzia³ania. Bardziej jeszcze ani¿eli opuszczenie dzieci
niepokoi dzisiaj marginalizacja spo³eczna i kulturowa, bolenie uderzaj¹ca starych, chorych, upoledzonych,
narkomanów, by³ych wiêniów itd.
W ten sposób poszerza siê niepomiernie horyzont ojcostwa i macierzyñstwa rodzin chrzecijañskich: ich
mi³oæ p³odna duchowo podejmuje
wyzwanie tych i innych nagl¹cych potrzeb naszych czasów. Chrystus Pan,
wraz z rodzinami i przez nie, nadal ma
wspó³czucie dla rzesz.
(Familiaris consortio, 41)
Fundamenty Rodziny dwumiesiêcznik Ligi Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu,
stowarzyszenia o charakterze niedochodowym, którego celem jest nauczanie i popularyzowanie naturalnego
planowania rodziny (NPR). Szeæ
kolejnych numerów Fundamentów
Rodziny jest wysy³ane uczestnikom
kursów NPR prowadzonych przez
LMM oraz jako wyraz naszej
wdziêcznoci wszystkim ofiarodawcom, którzy wespr¹ nasz¹ dzia³alnoæ
darowizn¹ na rzecz Ligi w kwocie co
najmniej 20 z³ (200tys.) przekazem na
konto LMM numer:
10204014-33167-270-1
PKO BP O/Gostynin
Prosimy o pisanie na przekazie,
¿e jest to dar na rzecz LMM
Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu
ul. Spokojna 5
05 -502 Piaseczno 3
tel./fax (22) 756 96 56
e-mail: ligamm@logonet.com.pl
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