Naturalne planowanie rodziny

USA: tydzień promocji NPR

Co roku, w okolicach 25 lipca, czyli daty ogłoszenia encykliki papieża
Pawła VI "Humanae vitae", Konferencja Biskupów USA organizuje Tydzień
Promocji Naturalnego Planowania Rodziny. Termin ten jest również
związany z przypadającym na 26 lipca wspomnieniem świętych Joachima i
Anny, rodziców Matki Bożej. Tegoroczna kampania edukacyjna przebiega pod hasłem: "Zaufaj. Bóg ma
plan dla twojego małżeństwa".

Dla diecezji, parafii i księży pragnących włączyć się w program Tygodnia przygotowano bogaty zestaw
praktycznych pomocy, na które składają się między innymi artykuły wyjaśniające podstawowe aspekty
metod NPR, fragmenty komentarza Jana Pawła II do encykliki "Humanae vitae", interesujące refleksje
biskupów i osób świeckich na temat moralnych, pastoralnych, teologicznych i praktycznych aspektów
naturalnego planowania rodziny. Teksty są zwięzłe (nie przekraczają półtorej strony), tak by łatwo można
je było wykorzystać w różnego rodzaju mediach.

Szczególnie ważne są historie małżonków, pokazujące również trudną niekiedy drogę do praktykowania
NPR: na przykład zatytułowana "Jak naturalne planowanie rodziny zmieniło moje życie" krótka opowieść
Dawn Farias, która zwraca uwagę na to, że wspólne praktykowanie NPR wpłynęło na pogłębienie życia
duchowego w jej małżeństwie lub ujmujące świadectwo Fletchera Doyle'a &mdash; nawróconego na
katolicyzm dziennikarza z przeszło dwudziestoletnim stażem małżeńskim i doświadczeniem stosowania
antykoncepcji. Doyle jest autorem książki: "Natural Family Planning Blessed Our Marriage: 19 True
Stories" ("Naturalne planowanie rodziny uszczęśliwiło nasze małżeństwo: 19 prawdziwych historii"). Z
kolei Tom Mealey w bardzo ważnym świadectwie zatytułowanym "Być jej Józefem" pisze o NPR
widzianym z perspektywy odpowiedzialności mężczyzny.

Dla duchownych zamieszczono propozycje kazań, modlitwy wiernych i innych modlitw, a także
dwustronicową wkładkę tematyczną, którą można dołączyć do gazetki parafialnej oraz plakat do
samodzielnego wydrukowania. Materiały uzupełnia zestawienie najważniejszych dokumentów i
wypowiedzi Magisterium na temat etyki małżeńskiej, poczynając od wydanej w 1930 roku encykliki Piusa
XI "Casti Connubii". Zbiór dokumentów poprzedza dostępna również w angielsko i hiszpańskojęzycznej
wersji audio konferencja zatytułowana Miłość małżeńska i dar życia.

Warto zwrócić uwagę na tę inicjatywę, bo może jej pomysł udałoby się zaszczepić także na polskim
gruncie.
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