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Katecheza 4

Dziekujap Bogu za dar naszego Zycia,
oraz za dar Zycia. kt6re pocznie sic
z iiaszej milo§ci, modlimy sis slowami Psalmu  I 39:

(..a) „Panie, przenikasz i znasz mnie
Ty wiesz, kiedy siadam i wstajQ.
Z daleka przenikasz moje zamysly
widzisz moje dzialanie i m6j spoczynek
I wszystkie drogi moje sq Ci znane.
(...) Ty utkales mnie w Ionic mej matki
DziQkujQ Ci. 2e mnie stworzyle§ tak cudownie,
Godne podziwu sa Twoje dziela.
I dobrze znasz mojct duszQ
Nie tajna Ci moja istota,
Kiedy w ukryciu powstawalem
Utkany w glQbi ziemi.
Oczy Twoje widzialy me czyny
I wszystkie spisane sa w Twej ksiQdze          .
Dni okre§lone zostaly,
Chociaz Zaden z nich jeszcze nie nastal (...)"

Wr66my do my§li z naszych poprzednich spotkah poswiQco-
nych milo§ci i malzehstwu. Przypomnijmy sobie jak okreslali§my
mal2eristwo ~jako trwaly, nierozerwalny zwiazek dwojga ludzi
oparty na milosci, kt6i-a umozliwia nam realizacje dw6ch nieroz-
1apznych cel6w naszej wsp6lnoty -wzrastania w czlowieczeh-
stwie i dawania Zycia (prokreacj a) .

Pi-zedmiotem naszych dzisiej szych rozwazah j est ten ostatni
cel, kt6ry okreL¢1amy mianem rodzicielstwa. §1ubujap sobie mi-
1oS6 i wiemo§6 az do Smierci, §lubujemyjednocze§nie nasza goH
towoL¢6byciarodzicami¢e§1iniezaistniejqpowaznekutemuprze-
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szkody),gotowos6naprzyjQciedaninowegoZycia,jakimobda-
rza nas 86g i my siebie nawzajem

1.  Odpowiedzialno§6 za podejmowanie
wsp6Izycia seksualnego

Odpowiedzialno§6to§wiadomo§6skutk6wdzialania.Zawsze
zanim cos zrobiQ, zastanawiam sis -cho6by przez ulamek sekun-
dy-jakibQdzietegoskutek.„Kazdyczynludzki,azwlaszczatak
waznyjakpowolywaniedoZycianowejistotyludzkiej-winien
by6rozumnyiodpowiedzialnytoznaczywinienby6zaplanowa-
ny mqdrze, odwaznie i odpowiedzialnie"1

Specyfikamiloscimalzefiskiejjestaktseksualny,kt6ryzs?Tej
naturyznajdujesiQupoczatkukazdegozycialudzkiego(pomij.ai?1
tu wszelakie eksperymenty dotyczape zaplodnienia). W tym miej -
scu zatem powinna zacza6 sis nasza odpowiedzialnos6 za rodzi-
cielstwo.Zblizeniemalzeriskiemozeby6plodnefizycznie-tozna-
czyskutkowa6poczQciem~lubnie.Wszerokimznaczeniukazde
jednakjestplodne,gdyzsfuzypoglQbieniunaszejmilo§ci,awiQc
posredniodobrunaszychdzieci.

Czas,okolicznoscipodejmowaniawsp61Zyciazalezawylapz-
nieodnassamych.Tomy,wsp6lniei§wiadomie,otymdecyduje-
my.Powinni§myzdawa6sobiesprawQztego,czypodejmujemy
jewokresieplodnymczynieplodnym;wiedzie6,kiedymoz?sp.o-
wodowa6 poczQcie dziecka i bye wtedy gotowi najego przyjQcie.

JesttowiQcpierwszasferanaszejodpowiedzialno§cizapowo-
1anie do Zycia nowego czlowieka -naszego dziecka: rytm/czas
naszych zblizeh.

1   Wladyslaw Skrzydlewski, Efykcz se4b'€,icz//7cz.

Krak6w 1999, str.126
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2. Nasz stosunek do plodno§ci

Rodzicamimo2emysta6siQtylkowtedy,jeslijeste§myplodni
fizycznie.MamyszansQnimizosta6,je§1ipodejmiemywsp6Izy-
cie w okresie plodno§ci i nasze plany zgodne sa z wola Boza.
Czasami zdarza siQ, 2e jeste§my z natury pozbawieni tego atry-
butuzdrowia.Wtedynaszamalzefiskaplodno§6dotyczy6musiz
konieczno§ci sfery duchowej .

Spr6bujmy zatem zastanowi6 siQ jaki jest nasz stosunek do
plodno§ci.Czymjestdlamnie-mojaitwojaplodnos6.

Plodnos6nierozpoznana.Mozeby6dlamniejaka5groznqi
niebeapiecznasila,kt6rajestwstaniezbui-zy6dotychczasovym6j
porzqdekiplanyZyciowe.BQdziewtedybudzilalQk,agresjQichQ6
wyeliminowania,poniewazterazmiprzeszkadza,anawetzagra-
Za.Jesttonaturalnaiuzasadnionapsychologiczniereakcja-znisz-
czy6to,conapawamniestrachem.SiQgamywtedypo§rodkianty-
koncepcyjnepowodujapubezplodnieniesiebielubwsp6haalzonka.
Pozbawiamywtenspos6bnaszaktseksualnywymiamrodziciel-
skiego,kt6ryjestnierozlapznyzjegowarto§ciajednoczapamal-
Zonk6w.Innymislowydeformujemygo,niejakookaleczamy2.Czy
takie dzialanie mozna nazwa6 odpowiedzialnym, nawetje§1i ce-
1emjestnieinicjowaniepoczQcianadanylTetapienaszegozwiaz-
ku,gdyzdladzieckaidlanasbylobytoniewskazane?

Co siQ dzieje, jakie mechanizmy w naszej psychice zostaja
uruchomione,gdydecydujemysiQnaniszczenienaszejplodno-
§ci? Przed czym, czy przed kim odczuwamy lQk? Przeciw cze-
mu,1ub moze komu, skierowana jest moja agresja ~ czy tylko
przeciwtwojejlubmojejplodno§ci,czymozeprzeciwtobie,prze-
ciwmniesamemu,czydziecku,kt6remoglobysiQpoczq5?

Je§liniszczeniedotyczymojejplodnosci,jestwtedywyrazem
brakuakceptacjimniesamego-niezgadzamsiQnaistnieniete?o,
cointegralnieprzynalezydomnieijestoznakaprojegozdrowia.
Jesliplodno§6swojaniszczywsp6Imalzonek,ajanatoprzyzwa-
lam, to znaczy godzQ sis najego brak akceptacji siebie i niejako

2 Por. tamze, str.123
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przylapzamsiQdotakiejopinii.Czymi%dasiQpogodzi6zbra-
kiem akceptacji? Powiedzieli§my sobie wczesniej, Ze nie ~ Ze
milo§6 to bezwarunkowa akceptacja partnera. Wniosek z tego
prosty-niszczenieplodnoscisprzeciwiasiQnaszejmilo§ci.Jest
takzesprzeciwemwobecStw6rcy,kt6rystwoi-zylmnieobdai-o-
wujapplodnoscia.

AjakarolQodgrywawtymcalymzamQciedziecko?Wgrunl
cierzeczycalyczasonieprzeciezchodzi~ZebysiQniepoczcJc>
jeste§myczasemgotowinar6Znedzialamia,nawetje§liwiaza.sie
onezryzykiemdotyczapymnaszegozdrowialubprzyszlegodziec-
ka,czytezmozliwosciautratyzdolno§cirozrodczej.Wtenspos6b
utrwalamywsobielQkprzeddzieckiein,naszaagresjQprz:ciwnie~
mu.ParystosujapeantykoncepcjQ,czQSciejsiQrozwodzaiezQSciej
godzasiQnaaborcjQ,gdytazawodzi!Naszenastawienieprzeciw
dzieckubQdzietkwilownaszejpod5wiadomo§cinaTvetwtedy.gdy
juz zdecydujemy siQ na rodzicielstwo. bQdziemy jego pragnQli i
bardzokochalinaszedzieci.Badaniapokazuja,ZeczQstoantykoit-
cepcyjnapostawasprzedlatymozeuzeunQti.znia6si€wnieprawi-
dlovychrelacjachzdzie6mi.

WantykoncepcjQzatemwlapzonesazawsze3osobyludzkic
-obojemalzonkowieidziecko.NanichwszystkichdokopujesiQ
manipulacja,kazdaznichponosiryzykoinstrumentalnegolprfed-
miotowegotraktowania.Niewplywatodobrzenajakos6Zyciaw
rodzinie.

Plodno§6rozpoznana.Je§1ispojrzymynaniajakonapewnaL
zdolno§6 naszego organizmu, bQdapa wynikiem harmonijnych
proces6w w naturze, dajapa siQ rozpozna6 i zrozumie6, nie bQ-
dziejuzbudzilalQku,leczpodziwiszacunek.ZobaczQwtedyjak
cudownie Panic mnie stworzyle§... Dales mi takze rozum. byn?
gouzywal,in.in.bymzdobywalwiedzQ,potrzebnqdogodnegoi
udanego Zycia.

Zagadnieniurozpoznaniaplodno§ciposwiQconesatrzyspo-
tkaniawporadnirodzinnej,kt6repowinni§cieParistwoodby6~
we dwoje i w jednej poradni.  Do§wiadczony doradca pomoze
uzupelni61ubzweryfikowa6wiedzQdotyczapaplodno§cimalzeri-
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skiej,odpowienaParistwapytaniaiwatpliwo§ci.§1edzapwsp61-
iiieznimzmianywg16wnychobjawachplodno§ciwcyklukobie-
cym.bedzieciemoglipozna6kt6ra5zmetodi-ozpoznawaniaploci-
no§ci.

Efektywno§6tychnowoczesnychmetodjestbardzowysoka,
alezalezyodtego,czydobrzepl.zyswoimysobiezasadydan?i
metodyiczybQdziemyjeprzestrz?gad.Tajemiiicatejrewelacyr
nejefektywnosciledywtym,ZeoplerajqsiQonenienastatystycz-
nychobliczeniach,1eczna£±esLeieeeehobsei-wacjachprzezko-
bietQdw6ch(conajmniej)wskaznik6yplodno§ci.

Rozpoznanieplodno§cibQdziewlQcwiedzEL,kt6rabQdziecie
Pafistwomogliwykorzysta6stosowniedoswoichplan6wrodzi-
cielskich-zaplanowa61ubodlozy6poczQciedziecka,czytezza-
niecha6powiQkszaniaswojejrodziny,wybiei-ajapSwiadomiena
swojezblizeniastosowneoleresywcyklu-plodnoscilubnieplod-
nosci.Nieinatonicwsp6lnegozantykoncepcjaL,nieniatubo-
wiemZadnegodzialaniaskierowanegopi-zeciwpoczQciudziec-
ka.Jesttylkozaniechaniezblizefiwokresieplodno§ci,je§1inie
planujemypoczQcia.Aczynimytakzszacunkudlamojejitwojej
=naszejplodno§ci,dajapwtenspos6bwyrazwzajemnejpeinej
akceptacji.Adziecko?Jete2akceptujemy,niebronimysiQprzed
nimtwoi-zapbarykady.Drzwinaszegodomuiiigdyniesazary-
glowane,naszesei-casazawszeotwartenajegoprzyj§cie~amy
wiemy,kiedyonomo2eprzyj§6®

3.  Zharmonizowanie spontanicznego rytmu zblizeri
z biologicznym rytmem plodno§ci

DziQki rozpoznaniu plodno§ci i umiejQtno§ci wyznaczania
okres6wplodnychinieplodnychmamymozliwo§6dqzy6dohai--
moniimiQdzynatui-alnymrytmemplodno§ciaspontaniczno§cia
naszychzblizefi.Napotykamytujednaknapewnatrudno§6,gdyz
popQdczlowiekazwiazanyjestbardziejzesferaemocjonalna,a
niezdeterminowanyfizjologifojaknp.utychgatunk6wzwiei-zat.
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kt6recharakteryzujasiQrujowymsposobemrozrodu.Niema.my
wiQkszego wplywu na powstawanie  emocji, in?my natomiast
wplyw -dziQki korze m6zgowej i woli -na swoje zachowanie,
na to co z tymi emocjami zrobimy. Paul Chauchard, fi-ancuski
seksuolog, nie bez racji powiedzial, Ze najwazniejszym ludzkim
organemplciowymjestm6zg.TodziQkijegouzywaniusta6nas
nato,bydecyzjeowsp6lzyciuseksualnympodejmowa6Swiado-
mie i w spos6b wolny od blQdu.

Dzialanie seksualne czlowiekaj est nie tylko dzialaniem ciele=
snym, ale i duchowym, gdyz czlowiekjako osobajestjedno§cia.
Nalezyzaangazowa6rozumiwolQwsterowanienaszymidziala-
niami seksualnymi, aby sluzyly one naszemu rozwojowi osobo-
wemu oraz zwiazanych z nami os6b3 .

Takiejpostawieniesprzyjaobecna„modanasex"-gloryfika-
cjaprzyjemno§ciseksualnej,oddzieleniejejodtrwalegozwiazku
oparlegonamilosci,wyekstrahowaniepl-zyjemno§ciseksualnejdla
niej samej. Rzadko kiedy m6wi sis mlodym ludziom o tym, Ze
wsp6ftycieseksualnemaby6ukoronowaniemichm.ilo§ci,jejszczy-
towym wyrazem, wzajemnym zawierzeniem, a nie.sposobem na
odreagowanienapiQcia.JeszczerzadziejpodkreslasiQwplywtego
wszystkiego,czegosfuchamyinacopatrzymy,Tanadmiemeroz-
budzaniepopQduseksualnego,powodujapegoniepotrzebnetrud-
no§cizwiazanezjegoopanowywaniem,albokoniecznos6jegoroz-
1adowania. Akt seksualny moze bye dopelnieniem milosci tylko
wtedy, je§1i jest wolnym darem z siebie, a nie jest spelniany pod
wplywem wewnetrznego przymusu.

Dzisiejszeczasystawiajaprzednamidwiepropozycjepotrak-
towanianaszejplodno§ci:jedna,przedstawianabardzoatrakcyj-
nie i nQcaco, to jej niszczenie ~ czasowe lub trwale. A wiQc anty-
koncepcja-ubezplodnienieaktuseksualnego,pozbawieniegojego
istoty, jego mocy prokreacyjnej . Taka sytuacja bQdzie sprzyj ala
dowolno§ci i swobodzie Zycia seksualnego - w malzeristwie, i
poza malzehstwem.

3 Por. tamze str.101
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Ponadto niekt6re obecnie szeroko reklamowane §rodki anty-
koncepcyjne-takiejakwkladkadomacicznaorazniekt6retablet-
ki hormonalne -opr6cz dzialania zmierzajapego do uniemozli-
wienia  poczQcia,  czQsto  przeciwdzialajq zagniezdzeniu  siQ
poczQtego Zycia. Sq wiQc §rodkami wczesnoporonnymi. Stoso-
wanieichnabierawtymmomencieaspektumoralnego~jestzgoda
na zabicie dziecka we wczesnym stadium jego istnienia, zanim
zdazy zagniezdzi6 sic w macicy.

Nauka Kosciola w Zadnym razie nie mo2e akceptowa6 takich
postaw, gdyz sprzeciwialoby sic to godno§ci ludzkiej i wpisane-
mu w nasza nature prawu naturalnemu, a przez to godzilo w do-
bro czlowieka. Uwazajap tQ drogQ za szkodliwa i blQdna, propo-
nujedrugierozwiazanie.Cho6mozeonowydawa6siQtrudniejsze,
ale jest bliskie naszej naturze -di-ogQ dazenia do harmonii miQ-
dzybiologicznymrytmemplodno§ciarytmemnaszychzblizefi.
Proponujepostawi6przedsobazadanieZyciazplodno§cia~za-
danie mozliwe do rozwiazania i w efekcie glQboko satysfakcjonu-
jape.  A wiQc, nie niszczenie plodno§ci,  lecz jej  rozpoznanie  i
uwzglQdnienie tej wiedzy przy podejmowaniu decyzji o terminie
zblizeh seksualnych.

Jest takie znane powiedzenie na temat wybaczania bl€d6w:
„Pan Bag wybacza zawsze, cztowiek czasai!ii_, natur.a .nigdy.:.
Wszystko, co czynimy przeciw naturze, w wiQkszym lub mniej-
szym stopniu bQdzie mialo na nas wplyw negatywny. Kazdy Sro-
dek antykoncepcyjnyjest szkodliwy takze fizycznie, bo taki bye
musi, poniewaz narusza pewien porzqdek w biofizycznej struk-
turze czlowieka. Nie trzeba dodawa6, Ze porzadek ten w spos6b
dla nas doskonaly ustanowil nasz Stw6rca. Wiadomo jest o kon-
kretnych ryzykach zwiqzanych ze stosowaniem antykoncepcji,
choc rzadko kiedy informuje sis o nich kobiety, czy malzonk6w.
Czasem odnoszQ wrazenie, 2e z g6ry robi sic zalo2enie. Ze wsp61-
czesni ludzie nie sqw stanie rozpozna6 swojej plodnosci, czy po-
kierowa6 swoim wsp61Zyciem plciowym. Moze zresztq czasami
i takie przypadki tez sis zdarzaja.
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4.   Zagrozenia plodno§ci
i przygotowanie sic do poczecia dziecka

Wki-aczamy w nastQpny obszar naszej rodzicielskiej odpowie-
dzialnosci. Pierwszy dotyczyl wyboru czasu naszych zblizeri pocl
katem mozliwo§ci poczQcia  dzieckao  Drugi  ~ naszej  postawy
wzglQdem plodno§ci, jej rozpoznania i poszanowania. Teraz za-
stanowimy siQ wjaki spos6b mozemy uniknq6 sytuacji zagrazaj a-
cych naszej plodnosci oraz jak zadba6 o zdrowie naszego przy-
szlego dziecka zanim ono sis pocznie.

Najakos6 naszej plodlio§ci lub nieplodnosci mamy wplyw w
takim zakresie, wjakim zalezy ona od naszego trybu Zycia, przeby-
tychchor6b(tychzawinionych)inaszychewentualnychzaniach6w
naplodno§6,majapychnacelujejograniczenielubwyeliminowanie.

Jestesmy odpowiedzialni przed soba nawzajem za wszystkie
zale2ne od nas dzialania, kt6re moga mie6 wplyw na jako§6
naszej plodnosci -te, kt6re mialy miejsce w przeszlosci Tub sa
przez nas obecnie podejmowane. Na og61 zale2a one od naszej
postawy wzglQdem plodnosci.

W pewnym sensie wstQpnym przygotowaniem do naszego
rodzicielstwajest troska o utrzymanie naszej plodno§ci i dr6g rod-
nych kobiety wjak najlepszym stanie. Co mogloby bye tutaj. za-
grozeniem? Np. antykoncepcja hormonalna czyli wprowadzanie
do oi-ganizmu syntetycznych hoi.mon6w. Pozbywamy sis ich do-
piero po uplywie 3-6 miesiQcy po zakoriczeniu ich brania. Stoso-
wana u inlodych dziewczap ~ przed osingniQciem przez przysacl-
kQ  dojrzalosci  (a  to  rna  miejsce  ok.  21-22  roku-2ycia)  moze
spowodowa6 jej trwale uszkodzenie i w konsekwencji powa2ne
klopoty z plodno§cia w og61e.

Wkladka wewnatrzmaciczna moze powodowac stany zapa]-
ne w samej macicy i jajowodach, powodujap tarn trwaie zmiany.
Nawet pojej usunieciu. moga one utrudni6 lub uniemozliwi6 za-
gniezdzenie sjQ w macicy poczQtego 2ycia.

Stosowanie dopochwowej antykoncepcji chemicznej powo-
duje nasycenie substancjami chemicznymi (plemnikob6jczymi)
warstwy podstawowej macicy. stwarzajap tym samym stan ,.za-
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nieczyszczenia"§rodowiska,wkt6rymbQdzierozwijalosiQprzez
dziewiQ6 miesiecy nasze dziecko®

Kom6i.ki  rozrodcze  mQskie  wytwarzane  sa w  organizmil'
mQZczyzny w spos6b ciagly. Dlatego na jego p.1odno§C` rzutuje
przede wszystkim og61ny stan zdrowia, biezacy tryb i vyarunki
Zyciaoi.azpracy.Odpowstaniaplemnik6wdoopuszczeniaprzez
nie organizmu meskiego uplywa od 7o do 90 dni. Tak wiec na
ok.3 miesiape przed poczQciem dziecka pi-zyszlyjego ojciec po-
winien stara6 siQ wyeliminowa6 wszystkie znane mu czynniki,
mogapenegatywniewplyna6najako§6nasienia.MQskaplodnos¢'
bywa tez zdecydowanie gorsza. gdy mQZczyzna pali papierosy.
Zaprzestanie palenia na 6-7 miesiQcy przed poczQciem dziecka
juz przynosi pozytywne rezultaty.

Nastankom6rekrozrodczychmawplywponadtoog61nanaszakoi+
dycja.ZanimpodejmiemydecyzjQopoczQciudziecha,wskazanebyloby
„odi.obi6"wszelkiezaniedbahiadotyczapenaszegozdroyia:

Dobrze jest wiedzie6 takze o tym, Ze na trzy miesiace przed
poczQciemdzieckakobietapowinnazazywa6kwasfoliowy.Naj-
nowsze badania dowodzq, Ze jednym z czynnik6w ryzyka po-
wstawania u nowoi-odk6w wad tzw.  cewy nei.wowej  (np. bez-
m6zgowia,  przepukliny  m6zgowo-rdzeniowej) jest niedob6r
kwasufoliowego(witaminzgrupy8)ukobietprzedzajsciemw
ciazQiwtrakciepierwszychjejtygodni.Polskanalezyniestetydo
kl-aj6w o najwiQkszej czQstosci wystQpowania WCN. Aby temu
zapobiec ww. zalecenie wydane zostalo przez grupe ekspei.t6w
powolanychprzezMinistraZdrowia.Niekt6rzyspecjali§cizale-
cajaponadtozbadanieprzedzaj§ciemwciazepoziomuwazniej-
szychmike-oelement6wiuzupelnieniebrak6w.

5.  NASZE odpowiedzialne rodzicielstwo

Kto§ moze powiedzie6: nasi rodzice. dziadowie nie przygoto-
wywali siEjakos specjalnie do swojego rodzicielstwa. To i my
przyszlismyna§wiatijeste§myzdrowi.Tak,toprawda.Zyjemy
jednak w innym czasie, w jakze odmiennym. Swiecie. PostQp w
nauce dostarcza nam nowej wiedzy, proponuje nowe,1atwiejsze
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sposobyZycia.Niezawszepi-zekazywanajestnamr6wnolegle
pelnainformacjaotypi,jakacenQmozemyzaplaci6zanaszayy-
godQ.P1.zyglqdajmyslQuwazpiewszelkimnowo§ciom,pytajmy
swojegosumienia,1ubzwracajpysiQdouznanychautorytet6w~
czyto,cowyglqdatakzachQcajapojestistotnietakiedobre.Za-
ufajmynauceKosciola,kt6regoTradycjatrwajuzprzezdwaty-
siacleciaikt6rywoparciuoslowoSamegoBogaudzielanam
wyraznychwskaz6wekcojestmoralniesluszne.ac.onie~atym
samymcojestdlaczlowiekadobre,acomozegoniszczy6.

WodniesieniudoZyciaseksualnegoKosci6lprzestrzeganas
przedszkodlivymiskutkamiwielo§cipamer6wseksualnych.sto-
sunk6wprzedmalzefiskichipozamalzefiskich,przedryzykiem
zwiazanymzniszczeniemplodno§ci.Jakojedynygodziwyspo-
s6bplanowaniarodzicielstwauznajestosowaniemetodr.oz-
poznawaniaplodno§ci.Dzisiejszenaukiszczeg61owepotwie:i
dzajawynikamibadafitowszystko,conaplaszczyzniereligijneji
filozoficznejodtysiapleciglosiKosci61.Jednaktrudnojestzna-
1ez6infomiacjeotakichbadaniachwprasiecodziennej.Niestety
dos6waskikrngludzidowiadujesiQonichg16wnienakonferen-
cjachnaukowych.Ztrudemtakzeprzenikajadowydawnictwna-
ukowych,poniewazniezawszezgadzajasiQzpolitykawielkich
korporacjiprzemyslowychzaangaz9wanychwprodukcjQ§1-od-
k6wantykoncepcyjnych,czyzabijanlepoczQtychdzieci.Publika-
cjategorodzajudanychmoglabyzagrozi6ichinteresomfinanso-
wym. Badzmy tego §wiadomi.

Konkludujap,naledyvyrazniepowiedzie6,Zerealizacjaodpo-
wiedzialnegorodzicielstwamozejuz-przydzisiejszyl?istaniewie-
dzy-przebiega6zposzanowaniemgodnosciwlasnej,wsp6haal-
Zonka, a takze tego, kt6re mo2e siQ poczq6 - naszego dziecka.
Mozemyby6wzgodziezwiedzanaukowfonaszymiZyciovymi
plananiinaszymsumieniem.Alevyb6rdrogi86gpozostawilnam,
zwracajapsiQdonasjeszczeprzedtysiacamilattymislowami:ev,;;;I..TbE]ta%eL#-fr.;zy:!±=i..-s:rie„rh6:.6b%°o8;%fawwvteth%ta:z:e

ip;;:;;;e%su#..:rfeei;;_i_:eD=_ifc„Zar^::en.nag:rc#af%]Weyg.:Wg:oSsZ:,`pportzoe#,;rfu':jy€.-frf,;poira.;nwego,siuchajqcJegoglosu,
ri-g-;de do iviego i...)» pwt 3o,19-20
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Odpowiedzialne

Plansze
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Oclpt>wie(l~zicilne rodzicielstwo i   ml.fill.(,ilne   pl{m,t)\i\,icinie   rt)dzin):

Biologiczny rytm
plodno§ci

HARMONIA Spontaniczny rytm
naszych odniesieri

Cele

S'Iuchacze;

1. Wiedza, co oziiacza podjQcie odpowiedzialno§ci za podejmo-
wanie wsp612ycia seksualnego.

2. Sa Swiadomi na czym polega, i jak daleko w przeszlo§6 moze
siQga6, odpowiedzialno§6 za swoja plodnos6.

3 . Wiedza, Ze dokladne rozpoznanie plodnosci jest mo21iwe i kto
im w tym moze pom6c.

4.DoceniajaznaczenieprzygotowaniasiQdopoczQciadziecka.
5.Wiedza,jakajestnaukaKoscioladotyczapaplanowaniapoczQ6.
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Tre§ci

1.Om6wieniezagadnieniaodpowiedzialnosciwog61e,awszcze-
961no§cizapodejmowaniewsp61Zyciawokre§1onejfaziecy-
klu.

2.Odpowiedzialnos6zaplodno§6obejmuje:og61nystanzdrowia.
standr6grodnych,gospodarkQhormonalna,jako§6kom6rek
rozrodczych.

3.Informacjaonaukowych.efektywnychmetodachi-ozpoznania
plodno§ciiotymgdzietej.wiedzyposzukiwa6.

4.Om6wieniezagadnierizwiaz~anychzprzygotowaniemdopo-
czQciadzieckaobojgarodzic6w,awszczeg61no§ciprzyszlej
matki.

5.Podkre§leniejednoznacznejopiniiKo§cioladotyczapejplano-
wania rodziny.


