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Zobacz więcej w księgarni religijnej Izajasz:

Skąd się biorą dzieci?

Wielu  młodych ludzi jest przekonanych, że prezerwatywa chroni przed AIDS

i chorobami przenoszonymi drogą płciową. Jest to jednak nieprawda! Guma 

lateksowa, z której wytwarza się prezerwatywy i rękawiczki chirurgiczne,  ma

mikroskopijne otwory, co najmniej 50 razy większe od wirusa HIV. Czy 

wiesz, co to znaczy? To znaczy, że gdyby porównać wielkość wirusa do 

złotówki, to naturalne pory w prezerwatywie byłyby wielkości drzwi. 

Wstrząsające, ale prawdziwe. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że 

użytkownicy prezerwatyw tylko o jedną trzecią rzadziej chorują na 

rzeżączkę, rzęsistkowicę i inne choroby. Za to spory procent tych,  którzy

zarazili się AIDS, nabawił się tej śmiertelnej choroby w wyniku  stosowania

tzw. bezpiecznego seksu, czyli prezerwatywy.

Poza tym  skoro prezerwatywa jest mało skutecznym środkiem

zapobiegającym  poczęciu, a jak już wiesz, może się ono dokonać tylko

wtedy, gdy jest  jajeczko, logiczne jest więc, że ta odrobina płynu

nasiennego, która  zawsze może przelać się górą, jest w stanie zainfekować

HIV w każdym  dniu cyklu.

Założyciel Monaru, nieżyjący już Marek Kotański, który  wiele lat rozdawał

prezerwatywy, potem wycofał się z tego. Publicznie  wygłosił oświadczenie,

które czytaliśmy w gazetach. Zobaczcie - już nie  mówiło się o nim tak

często w prasie ani w telewizji. Po tym  oświadczeniu stracił popularność

medialną, choć nadal robił dla  narkomanów i bezdomnych wcale nie mniej

niż kiedyś. 

Żałował natomiast, że rozdawał prezerwatywy: 

- Jak mogłem wprowadzać ludzi w błąd! - mówił.

Określił to, co robił wtedy, jako rozdawanie gumowych kół ratunkowych, aby

ludzie przepłynęli na nich ocean. 

Jedynym sposobem uniknięcia AIDS jest... Tu nasłuchujemy, jak

odpowiadacie chórem: Dziewictwo przez ślubem i wierność po ślubie.

Oto kolejne pytanie, które nam zadano: 

Dlaczego Kościół katolicki sprzeciwia się antykoncepcji? Rozumiem, że 

środki wczesnoporonne są moralnie złe, bo zabijają poczęte już życie,  ale
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co złego jest w prezerwatywie albo w pigułce antykoncepcyjnej?

Dorota

Dziś postaramy się krótko odpowiedzieć na to pytanie, ale zdajemy sobie 

sprawę z konieczności systematycznego uświadamiania Was w tej 

dziedzinie, tak abyście potrafili uzasadnić, co i dlaczego.

Po  pierwsze: Kościół nie tylko nie sprzeciwia się planowaniu poczęć, ale 

sam zachęca, aby robić to i w dodatku robić to mądrze. Z jednej strony, 

bardzo zaleca szczodrość w dawaniu życia - i ma w tym pełną rację, bo 

dzieci są nie tylko naszą radością: dzięki nim trwamy jako następne 

pokolenia i ma nam też kto pomagać w starości. 

Z drugiej strony:  Kościół poleca, aby w planowaniu wielkości rodziny

kierować się ciągle  aktualizowanym pytaniem: "Ile dzieci mogę obecnie

wychować w godziwy  sposób?" O tym, jaka to ta "godziwa" liczba,

porozmawiamy innym razem. A może ktoś z Was chciałby napisać do nas

na ten temat? Na pewno byłoby  to ciekawe.

Tak więc Kościół jest za planowaniem poczęć, ale oczywiście takim, które

jest otwarte na Boży plan, gdyż jest on najlepszy.

Częścią tego planu jest również to, żeby dzieci nie tylko się rodziły,  ale żeby

rodziły się jak najzdrowsze fizycznie i psychicznie. A antykoncepcja w tym

przeszkadza -są na to naukowe dowody. Zresztą jej  stosowanie ma nie

tylko wpływ na zdrowie dzieci, ale i na zdrowie matki,  a nawet na

psychiczny stan obojga małżonków. Nie dotyczy to jedynie  wpływu środków

antykoncepcyjnych na płodność, ale także na radość i przyjemność, które

mają dla związku równorzędną wartość. No bo czy nie  niszczy tej naturalnej

radości i spontaniczności fakt, że trzeba sobie  coś zakładać i jeszcze bać

się, czy to na pewno poskutkuje, czy nie  pocznie się nieplanowane dziecko.

Zresztą u małżeństw stosujących  antykoncepcję zwykle brakuje szczerej,

głębokiej rozmowy, a także  odpowiedzialności, czyli tego, co cechuje pary

stosujące nowoczesne  metody rozpoznawania okresów płodności i

niepłodności. Naturalne metody  przez obserwację cyklu i podejmowanie

decyzji na dziś sprzyjają  małżeńskiej rozmowie. Ona nie tylko nie zanika,

jak w przypadku  antykoncepcji, ale nawet się rozwija. Zanik komunikacji w

małżeństwie  jest jedną z wielu przyczyn stresu, ma to przecież wpływ na

całe nasze  życie i wszystkie jego dziedziny. A liczba pacjentów na

oddziałach  psychiatrycznych zdaje się rosnąć w zastraszającym tempie.
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Przyjmując  lub odrzucając pewien styl życia (co do płodności), możemy

zachować sam  akt małżeński jako beztroski i odprężający: tak go przecież

zaplanował  Bóg. Nie powinniśmy go drastycznie zakłócać działaniami,

których można  uniknąć. O tym też zamierzamy napisać szerzej.
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Księgarnia Izajasz poleca

Skąd się biorą dzieci?

Jak udzielić własnym dzieciom rzetelnej odpowiedzi na to

pytanie?

Warto pokochać teściową

Jeśli słysząc kawały o teściowych w Twoim sercu budzi się

niepokój, to ta książka jest dla Ciebie. Życie z teściową pod

jednym dachem może okazać się nie tak straszne, jak wygląda

na pozór. Przeczytaj.

Dlaczego nie warto zamieszkać razem przed ślubem

Płyta DVD z zarejestrowanym materiałem video podczas

spotkania  autorskiego i promocji książki "Razem czy osobno?" w

czasie XVII Targów  Wydawców Katolickich w Warszawie.

Warto być ojcem

Fascynująca książka o roli męża i ojca w rodzinie. O radości z

bycia ojcem, ale także o odpowiedzialności, władzy i służbie.
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