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Ojciec i matka wypowiedzieli przed Bogiem ca³kowite «tak», stanowi¹ce podstawê ³¹cz¹cego ich sakramentu. Dlatego te¿, aby
wewnêtrzna wiê rodziny by³a pe³na, jest konieczne, by wypowiedzieli równie¿ «tak» wyra¿aj¹ce akceptacjê dzieci poczêtych
albo adoptowanych, obdarzonych w³asn¹ osobowoci¹ i charakterem. Bêd¹ one dziêki temu dalej wzrastaæ w atmosferze
akceptacji i mi³oci, a mo¿na mieæ nadziejê, ¿e po osi¹gniêciu odpowiedniej dojrza³oci swoim «tak» odp³ac¹ siê tym, którzy dali
im ¿ycie.
Ojciec wiêty Benedykt XVI
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asze kochane s³oneczka  mówimy
patrz¹c na nie z rozczuleniem. Umiechamy siê do
nich, kiedy s¹ ma³e  denerwujemy siê, gdy podrastaj¹. Moja
krew  mówi z dum¹ ojciec,
przygl¹daj¹cy siê synkowi, który usi³uje m³otkiem naprawiæ
samochodzik, a serce mamy ronie, ¿e ma takiego dzielnego
syna. Dziewczynkom krêcimy
loczki i ubieramy je w przeliczne sukienki. Kupujemy dla
nich mnóstwo potrzebnych i
niepotrzebnych rzeczy. Chwalimy siê nimi. Chcemy, aby zawsze by³y szczêliwe, nawet
bardziej ni¿ my sami. G³êboko
porusza nas myl, ¿e ktokolwiek móg³by je skrzywdziæ.
To mi³oæ rodziców powo³uje dziecko do ¿ycia. Do prawid³owego rozwoju i odrobiny
szczêcia na co dzieñ potrzebna jest obecnoæ i mamy, i taty,
a najlepiej równie¿ kochaj¹cego siê wzajemnie rodzeñstwa.
W takiej rodzinie, która jest najbezpieczniejszym gniazdem,
dziecko powoli ronie, nabiera
nowych umiejêtnoci i dojrze-
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wa. To w³anie teraz, gdy jest
ma³e, uczy siê byæ mam¹ i tat¹ w
przysz³oci i tworzy podwaliny
fundamentu w³asnej osobowoci.
Wiele zale¿y od tego, co potrafimy przekazaæ naszym dzieciom. Staramy siê, chocia¿ nie
zawsze wszystko siê udaje, dzieci same dokonuj¹ w³asnych wyborów. A przecie¿ tak wiele zale¿y od wychowania, które otrzymujemy w rodzinie. Dzieci,
wchodz¹c w burzliwy okres dojrzewania, czêsto burz¹ tê z trudem wznoszon¹ budowlê, ale
potem buduj¹ w³asn¹... z tych samych cegie³ek, które wczeniej
zosta³y ulepione w rodzinie.
Rodzina jest Domowym Kocio³em, który najlepiej przekazuje wiarê swoim dzieciom. O ile
jest ³atwiej poszukiwaæ Boga w
swoim ¿yciu, jeli ten fundament
otrzyma³o siê w rodzinnym
domu. Có¿ jest wa¿niejszego ni¿
zrobienie wszystkiego, co tylko
mo¿liwe, aby nasze dzieci nie
straci³y wiary.
Przez wieki poczêcie i urodzenie dziecka by³o powszechnie uwa-

¿ane za wielkie Bo¿e b³ogos³awieñstwo. Matki i ojcowie modlili
siê o dar p³odnoci, zdaj¹c sobie
sprawê, ¿e to Bóg jest Dawc¹
¯ycia. Pokornie dziêkowali za dar
rodzicielstwa. Bezp³odnoæ by³a
uznawana za przekleñstwo.
Wspó³czesny wiat wszystko powywraca³. Dzieci rodzi siê coraz
mniej, gdy¿ wiele potencjalnych
matek i ojców w ogóle ich nie chce
i wiadomie niszczy swoj¹ p³odnoæ. Oni boj¹ siê ma³ego dziecka,
nie chc¹ mu niczego ofiarowaæ, zamykaj¹ dla niego swoje serce.
My Polacy, sami sobie narzucilimy politykê jednego dziecka.
W Chinach wprowadzono j¹ si³¹,
my robimy to dobrowolnie. Wiele ma³¿eñstw dopiero po latach
zaspokaja swoj¹ potrzebê rodzicielstwa, rodz¹c jedno dziecko i
podkrelaj¹c, ¿e o kolejnym nie
mo¿e byæ mowy. Taki jedynak
jest traktowany, jak kolejny ekskluzywny przedmiot posiadania,
dla którego musi byæ wszystko co
najlepsze i który bardzo szybko
dochodzi do wniosku, ¿e ma do
tego prawo.

Czêsto mówimy, ¿e nie staæ nas
na dziecko. Faktem jest, ¿e k³opotów z utrzymaniem naszych rodzin mamy sporo. Warto jednak
zauwa¿yæ, jak bardzo w ci¹gu
ostatniego dziesiêciolecia poprawi³y siê warunki naszego ¿ycia.
Nasi rodzice czy dziadkowie mieli
znacznie trudniej, a dzieci siê rodzi³y pomimo wszystko. W dzisiejszej Polsce rodzi siê za ma³o
dzieci, wskanik urodzeñ wynosi
1,27  oznacza to, ¿e rednio tyle
dzieci przypada na kobietê w wieku rozrodczym, To zdecydowanie
za ma³o. Nasz przyrost naturalny,
jest jeden z najni¿szych, nawet
ni¿szy ni¿ w Rosji. Dopiero
wskanik urodzeñ na poziomie
2,1 zapewnia pe³n¹ zastêpowalnoæ pokoleñ.
Dzisiaj rodzina z trójk¹ dzieci
jest ju¿ uznawana za wielodzietn¹. Dawniej, za liczn¹ uznawano dopiero rodzinê, która mia³a co najmniej piêcioro dzieci.
Ma³o kto zdaje sobie sprawê, ¿e
obecnie 1/3 polskich dzieci rodzi
siê i wychowuje w wielodzietnych rodzinach. To one bior¹ na

siebie najwiêkszy ciê¿ar zrodzenia i wychowania nastêpnego pokolenia Polaków. A jest to nieraz
ciê¿ar ponad ich si³y. Utarty schemat mylowy, jakoby ka¿da rodzina wielodzietna by³a patologi¹ spo³eczn¹, jest niezwykle
krzywdz¹cy. Te rodziny s¹ najczêciej bardzo silne wewnêtrznie, ale s¹ powa¿nie nara¿one na
ubóstwo, gdy¿ maj¹ wiêcej osób
na utrzymaniu. Ju¿ za kilkanacie
lat dzieci z rodzin wielodzietnych bêd¹ wypracowywaæ dochód narodowy, który pozwoli
utrzymaæ ci¹g³oæ finansow¹
pañstwa i wyp³acaæ emerytury,
równie¿ tym, którzy dla w³asnej
wygody dzisiaj dzieci nie maj¹ i
nie chc¹ ponosiæ trudów ich wychowania. Wol¹, aby nastêpne
pokolenie wychowali inni. Pomoc rodzinom wielodzietnym to
zwyk³y wymóg sprawiedliwoci
spo³ecznej.
Mówimy, ¿e kochamy dzieci.
Czy mo¿emy tak twierdziæ, jeli
ju¿ sama myl o poczêciu dziecka nas przera¿a? A przecie¿ podczas przysiêgi lubnej przyrzeka-

my, ¿e przyjmiemy ka¿de dziecko, którym nas Bóg obdarzy. Dzisiaj zamiast modliæ siê o b³ogos³awieñstwo p³odnoci, tak czêsto mamy do Boga pretensje,
uwa¿aj¹c poczêcie siê dziecka za
klêskê, nieszczêcie, a nawet
karê. Warto siê nad tym zastanowiæ!
Mówimy, ¿e kochamy dzieci,
ale badania opinii publicznej pokazuj¹, ¿e wiêkszoæ z nas zgadza siê na zabijanie ich w ³onach
matek, jeli s¹ prenatalnie chore.
Wmówiono nam, ¿e jak nie bêdzie dziecka, to nie bêdzie równie¿ problemu z osob¹ niepe³nosprawn¹. Tylko jaka moralnoæ
stosuje zasadê, ¿e nie ka¿de ¿ycie
jest warte prze¿ycia?
Mówimy, ¿e kochamy nasze
dzieci, ale pozwalamy na to, aby
produkowaæ je w probówce, selekcjonowaæ. Oddajemy je do
wykorzystywania w eksperymentach medycznych, na komórki
czy organy. Traktujemy je jak
nasz¹ w³asnoæ, któr¹ mo¿na kupiæ, sprzedaæ, przetworzyæ, wykorzystaæ, jeli siê jeszcze nie
urodzi³y. Albo po prostu nie robimy nic, aby je ratowaæ.
Ale przecie¿ to w³anie Polska
jest jedynym krajem, który odzyskuj¹c niepodleg³oæ, upomnia³
siê o swoje dzieci. Po 37. latach
pe³nej swobody przerywania ci¹¿y, wprowadzilimy prawo chroni¹ce ¿ycie poczêtego dziecka i
zdrowie jego matki. Dziêki temu
ocala³y setki tysiêcy Polaków.
Mo¿emy byæ z tego dumni.
Dzieæmi swoich rodziców pozostajemy przez ca³e ¿ycie. Pomimo za³o¿enia w³asnych rodzin,
wracamy z nostalgi¹ do rodzinnego domu, na spotkania rodzinne z okazji wi¹t, lubów, a czasem i pogrzebów. Rodzina tworzy niewidzialn¹, bardzo siln¹
wiê. Gdy nasi rodzice staj¹ siê
dziadkami, z radoci¹ obserwujemy, jak wiele radoci sprawiaj¹
im wnuki. Jak nasze dzieci do
nich lgn¹. Jak przyjemnie im pos³uchaæ bajki czytanej przez babciê czy wybraæ siê z dziadkiem
na wyprawê do lasu.
Czasami zadajemy sobie pytanie, jak zachowaj¹ siê nasze dzieci, gdy my siê zestarzejemy i sami
bêdziemy potrzebowali pomocy.
Jeli dzisiaj nie chcemy pomagaæ
swoim rodzicom, a naszemu jedynakowi nie pozwalamy mieæ
rodzeñstwa, nasze obawy s¹ uzasadnione. Wiele zale¿y od tego,
co teraz dzieje siê w naszej rodzinie. Jaki przyk³ad dajemy
dzieciom na co dzieñ? Czy robimy wszystko, co mo¿liwe, aby w
przysz³oci potrafi³y zbudowaæ
w³asne silne Bogiem rodziny.
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trzeba umieæ jedziæ. Wydawa³o mi siê, ¿e on siê zupe³nie tymi
dziurami nie przejmuje, sun¹c
po nich z zawrotn¹ szybkoci¹.
Gdy ca³kiem wytrzêsiona, wyrazi³am swoje obawy, panowie
mnie wymiali, bo przecie¿ on
nigdy do ¿adnej z tych dziur nie
wpad³, a trzeba przyznaæ, ¿e tam

Ewa H. Kowalewska

LADAMI

czyli o swoje. By³y te¿ przeladowania. Zawsze jednak mo¿na tam by³o uczestniczyæ we
Mszy w. i pójæ do spowiedzi.
Niektórzy przyje¿d¿ali z daleka.
Koció³ i budynek seminarium powsta³ z przebudowanej
kaplicy cmentarnej. Tylko teren
cmentarza nale¿a³ do Kocio³a,

PANA WO£ODYJOWSKIEGO
NA PODOLU

Widok na star¹ twierdzê w Kamieñcu Podolskim

Z

Przemyla do Lwowa
i dalej do Gródka to do
prawdy jest ¿abi skok.
Ale od nas z Gdañska to ju¿
wielka wyprawa. Zaczê³o siê od
telefonu od ks. Jacka Uliasza,
wicerektora seminarium duchownego w Gródku Podolskim. Pe³en entuzjazmu gor¹co

namawia³ na wyprawê na Ukrainê, gdy¿ zaplanowa³ sympozjum dotycz¹ce obrony ¿ycia
oraz prezentacjê miejscowych
ruchów pro-life. Zabiorê Was
samochodem z Krakowa 
mówi³, tylko przyje¿d¿ajcie. Nie
mo¿na by³o odmówiæ, chocia¿
w³anie wróci³am z wypraw do

Katedra w Kamieñcu Podolskim, obok minaret
uwieñczony figur¹ Matki Bo¿ej

Rosji i na Litwê. Pojechalimy
razem z moim mê¿em, Lechem,
z którym zazwyczaj pracujemy
razem.
Rankiem 22. kwietnia przyjecha³ po nas bia³y busik i tak zaczê³a siê nasza podró¿. Przez po³udniow¹ Polskê przejechalimy
szybko i g³adko. W Przemylu
dosiad³ siê do nas biskup pomocniczy diecezji kamienieckopodolskiej, Jan Niemiec i pojechalimy przekraczaæ zat³oczon¹ granicê. Ksi¹dz biskup
by³ bardzo widoczny, siedz¹c w
piusce tu¿ obok kierowcy, wiêc
przepuszczono nas bez kolejki.
Polacy ¿yczliwie przesunêli nas
na pas dla VIP-ów i nie robili
¿adnych trudnoci. Po stronie
ukraiñskiej musielimy wysi¹æ
i pokazaæ paszporty. Trwa³o to
dos³ownie chwilê i ju¿ moglimy jechaæ. Wzruszy³am siê,
gdy dwóch m³odych celników
przysz³o do biskupa z prob¹ o
b³ogos³awieñstwo. Z pokor¹
pochylili g³owy. Przypomnia³o
mi siê wtedy, co dawniej dzia³o
siê na tej granicy, jak przemycalimy wiête obrazki i ró¿añce i jak bylimy wówczas traktowani. Có¿, czasy siê zmieniaj¹, czasami na lepsze. Tym razem przekroczenie granicy trwa³o nieca³e 5 minut.
Za kierownic¹ zasiad³ ukraiñski kierowca, pan W³adek. Trzeba przyznaæ, ¿e po tych dziurach

³atwo mo¿na ca³e ko³o zostawiæ.
G³êbokie w¹do³y trzeba nieraz
omijaæ poboczem lub polem,
chocia¿ to szeroka droga wysokiej kategorii.
Do Gródka dojechalimy
noc¹. Ksiê¿a poszli spaæ do seminarium, my do tzw. instytutu,
gdzie ucz¹ siê studenci. Gródek
to zadziwiaj¹ce miejsce, bo pomimo ciê¿kich czasów Zwi¹zku
Radzieckiego nie zniszczono
tutaj Kocio³a w ludzkich sercach. Próbowano usilnie, ale
tam by³o zbyt wielu ludzi wierz¹cych, którzy odwa¿nie wal-

zmarli udostêpnili wiêc miejsce pod wi¹tyniê, bo ¿ywi
w³adcy nie chcieli tego zrobiæ.
Jest to obecnie najwiêksze seminarium duchowne w krajach
by³ego Zwi¹zku Radzieckiego.
Na Ukrainie s¹ co prawda jeszcze inne, tak¿e du¿e, np. w diecezji lwowskiej czy kijowsko¿ytomierskiej, ale w Gródku
uczy siê obecnie najwiêcej kleryków - ponad osiemdziesiêciu.
Imponuj¹cy jest tak¿e budynek
instytutu, stanowi zaplecze dla
diecezji, miejsce spotkañ, nauki
i formacji wieckich.

Rankiem ks. Jacek zabiera nas
do Kamieñca Podolskiego. Leje
deszcz i jest zimno. Pomimo fatalnej pogody z pe³nym zachwytu podziwem patrzê na ruiny starego zamku i polskich fortyfikacji z XVII wieku. To trzeba zobaczyæ, aby zrozumieæ Pana
Wo³odyjowskiego. Przyroda,
która wspomaga obronnoæ
twierdzy, jest urzekaj¹ca. Prze³om rzeki w naturalny sposób
stanowi fosê nie do przebycia.
Czuje siê powiew historii. Po
stronie miasta króluje budynek
katedry, przy którym pozosta³
stary minaret. Przypomina o
krótkich latach, gdy panowali
tutaj Turcy. Po poddaniu siê
miasta koció³ zosta³ przerobiony na meczet. Chrzecijanie, gdy
odzyskali miasto, nie zniszczyli
minaretu, tylko na jego szczycie postawili z³ot¹ figurê Matki
Bo¿ej, która dzisiaj króluj¹c nad
miastem niezwykle denerwuje
nielicznych tutaj muzu³manów.
Dowiadujemy siê, ¿e ta piêkna
figura zosta³a wykonana w
Gdañsku, co jest dla nas szczególnie mi³e. W katedrze tak¿e
pozosta³o trochê ladów po islamie, ale znacznie wiêkszych
zniszczeñ dokona³a w³adza sowiecka. W gablotach ogl¹damy
nieliczne, ocalone skrawki szat
liturgicznych, modlitewników i
innych pami¹tek. Czytamy tragiczne ¿yciorysy pracuj¹cych tutaj kap³anów, biskupów. To miasto i ta katedra jest szczególnym
znakiem wiernoci wierze
chrzecijañskiej.
Sympozjum rozpoczê³o siê w
Seminarium. Oprócz kleryków
i ksiê¿y do³¹czyli do nas liczni
liderzy, którzy na terenie diecezji kamieniecko-podolskiej pracuj¹ dla rodzin i w obronie
dziecka poczêtego. Okaza³o siê,
¿e takich ¿ywych grup jest a¿
siedem. S¹ tam siostry kanosianki, prowadz¹ce szpital w Winnicy, grupy m³odzie¿owe z
Chmielnickiego, grupa parafialna z Mohylewa Podolskiego
oraz klerycy w obronie ¿ycia.
Najwiêksza organizacja z Kamieñca Podolskiego nale¿y do
ogólnoukraiñskiego ruchu Za
godnoæ cz³owieka, z którym
od lat wspó³pracujemy. Jego
przewodnicz¹ca, Genia Samborska specjalnie przyjecha³a a¿ z
Kijowa, aby uczestniczyæ w tym
spotkaniu. Z du¿¹ radoci¹ spotkalimy ks. Kazimierczaka,
który pracuje w Pisarówce. To
bardzo skromny cz³owiek i nie-

Sympozjum w Gródku
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zwykle dzielny kap³an. Nie maj¹c dos³ownie nic, zbudowa³ tam
Dom Samotnej Matki, dziêki
pomocy i pracy r¹k swoich parafian oraz wsparciu finansowemu jego rodzinnej archidiecezji
gdañskiej. Ma du¿¹ grupê zaanga¿owanych osób, które razem
z nim chodz¹ do szpitala, rozmawiaj¹ z kobietami, t³umacz¹
czym jest aborcja i pomagaj¹.
Uratowali ju¿ wiele dzieci. Dom
ten obs³uguj¹ siostry duchaczki
z Matemblewa. W rozmowie z
nimi widaæ olbrzymie zaanga¿owanie i ofiarnoæ, a tak¿e jak
g³êboko prze¿ywaj¹ ka¿dy dramat aborcji, która na Ukrainie
jest bardzo popularna i ³atwo dostêpna. Cieszy nas to spotkanie,
gdy¿ znamy siê od lat, i z ksiêdzem i z siostrami.
Jest z nami biskup ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej Leon Dubrawski, niezwykle otwarty, serdeczny i bardzo zaanga¿owany w obronê
¿ycia. Powiêca swój cenny
czas, podkrelaj¹c w ten sposób
wagê poruszanych problemów i
swoje poparcie. Podczas kazania mówi wrêcz, ¿e mo¿na do
niego dzwoniæ na komórkê o
ka¿dej porze dnia i nocy, jeli
trzeba ratowaæ ¿ycie cz³owieka.
Podziwiam jego energiê i ofiarnoæ i nie dziwi mnie, jak bardzo kochaj¹ go ludzie.
Po obiedzie druga czêæ sympozjum odbywa siê w Instytucie
Nauk Religijnych. Tutaj uczy siê
ponad 100 studentów, którzy w
przysz³oci bêd¹ wychowawcami, katechetami. Nie wszyscy
dobrze rozumiej¹ po polsku, musimy mówiæ wolniej. T³umaczenie wszystkim wydawa³oby siê
mieszne, ka¿dy mówi po swojemu i wszyscy siê rozumiej¹.
Odwo³ujê siê do tego na pocz¹tku swojego wyk³adu, mówi¹c, ¿e
Polak i Ukrainiec zawsze siê dogadaj¹  gdy chc¹. Wywo³uje to
wybuch miechu m³odych ludzi.
S¹ bardzo zainteresowani obron¹
¿ycia, chc¹ jak najwiêcej wiedzieæ, tak¿e co dzieje siê w innych krajach. Dos³ownie ch³on¹
wiedzê z otwartymi ustami. To
si³a m³odoci, która buduje przysz³oæ. Wykszta³ceni, bêd¹ s³u¿yæ Kocio³owi i budowaæ w³asne katolickie rodziny. Oni s¹ liderami jutra.
Genia Samborska mówi o sytuacji na Ukrainie, niczego nie
ukrywa i wywo³uje szok. Ludzie
nie wiedz¹, jak wiele z³a dzieje
siê woko³o. Aborcja, nadal wed³ug wzorca sowieckiego, jest
traktowana jako naj³atwiejsza
metoda planowania rodziny. Nikt
nie wie, ile w rzeczywistoci ginie dzieci na Ukrainie. Szacunki
mówi¹ o milionie rocznie. Widaæ
natomiast, ¿e ubywa ludnoci.
Przyrost naturalny od kilkunastu
lat jest ujemny, dzieci rodzi siê
za ma³o. Sytuacji nie ratuje nawet du¿y zasi³ek za urodzenie
dziecka. Do tego dochodzi olbrzymia emigracja zarobkowa
m³odych ludzi, która rozbija rodziny i powoduje, ¿e spo³eczeñstwo czuje siê starsze, ni¿ jest.
Genia mówi o klinikach, które
wytwarzaj¹ preparaty z embrionalnych komórek macierzystych
czy przetwarzaj¹ cia³ka zabitych
przez aborcje dzieci. Mówi te¿ o
sukcesach, które uda³o siê uzyskaæ w ostatnim czasie w struk-

turach rz¹dowych, aby ograniczyæ liczbê aborcji i wspomagaæ
rodziny. Bardzo wiele jest jednak
nadal do zrobienia.
Tutaj w kociele do dzisiaj najczêciej odprawia siê Mszê w.
po polsku, ludzie uwa¿aj¹ to za
zupe³nie naturalne. No i oczywicie piêknie piewaj¹, wiêkszoæ
pieni po polsku. Ks. biskup
Leon odprawia dla nas Mszê w.
M³odzie¿ z kolegium modli siê,
czyta i piewa po polsku. Rozgl¹dam siê, oni nie robi¹ tego dla
nas, tutaj zawsze tak jest.
Spotykam matkê licznej rodziny, która od kilkunastu lat prowadzi poradniê przy swojej parafii i uczy naturalnego planowania rodziny. Zwraca siê do nas o
pomoc, poniewa¿ nie ma ¿adnych kontaktów ani nowych materia³ów. Nawet nie wie, czy dobrze uczy, chocia¿ bardzo siê stara. Podziwiam j¹ i natychmiast
organizujê kontakt, aby mog³a
przyjechaæ do Polski na szkolenie uzupe³niaj¹ce jej wiedzê.
Cieszymy siê, ¿e wybralimy siê
na Podole. Czujemy, ¿e nasza wizyta by³a potrzebna. Tak wiele jest
tutaj do zrobienia. Trzeba wykorzystaæ powstaj¹ce mo¿liwoci.
Patrzê w zadumie na ks. Jacka i
innych polskich ksiê¿y, który tutaj
pracuj¹. Ci¹gle z wielkim powiêceniem je¿d¿¹, organizuj¹ pomoc,
buduj¹, dziel¹ siê swoj¹ wiedz¹,
duszpasterzuj¹ i po prostu tutaj s¹.
Bez nich trudno by³oby cokolwiek
zmieniæ. Region jest zaniedbany,
biedny. Ludzie nie maj¹ du¿ych
mo¿liwoci. Bardzo licz¹ na nasz¹
pomoc w tym trudnym dziele.

POMÓ¯MY
LITWIE!

Na Litwie pojawi³a siê realna
szansa na uchwalenie ustawy
chroni¹cej ludzkie ¿ycie!
Obecnie nie funkcjonuje tam
¿adne ustawodawstwo w tej
kwestii. Natomiast zgodnie z zarz¹dzeniem ministra zdrowia
aborcja jest ca³kowicie legalna
na ¿yczenie kobiety do 12. tygodnia ¿ycia poczêtego dziecka.
Po wielu latach narzuconej Litwie mentalnoci sowieckiej,
której elementem by³o traktowanie aborcji jak najprostszej metody kontroli urodzeñ, nadal zabija siê wiele dzieci. Wiedza na
temat dziecka poczêtego w spo³eczeñstwie w dalszym ci¹gu
jest ma³a.
Ju¿ od 2005 roku w Parlamencie Litwy trwa batalia o
ustawê chroni¹c¹ ludzkie ¿ycie.
Pierwsz¹ propozycjê przygotowa³ pose³ do Sejmu Republiki
Litewskiej  Waldemar Tomaszewski, przewodnicz¹cy Akcji
Wyborczej Polaków na Litwie.
Ustawa ta jest wzorowana na
prawie obowi¹zuj¹cym w Polsce (niestety zawiera te same
wyj¹tki). Nie tylko zabrania
przerywania ci¹¿y, ale wprowadza ochronê kobiety brzemiennej i jej dziecka, w tym ró¿norodn¹ pomoc.
Pocz¹tkowo inicjatywa ta
by³a blokowana przez jej prze-

List 100
Parlamentarzystów
Europejskich
w sprawie obronie ¿ycia
Èeslovas Jursenas, przewodnicz¹cy Sejmu Republiki
Litewskiej, otrzyma³ list 100 pos³ów do Parlamentu
Europejskiego, którzy zwracaj¹ uwagê, ¿e wzmocnienie
ochrony ¿ycia nienarodzonych nie jest sprzeczne
z prawem Unii Europejskiej. Pos³owie z uznaniem
przygl¹daj¹ siê wysi³kom parlamentarzystów litewskich,
których trosk¹ jest lepsza ochrona dziecka przed
narodzeniem.
Prawo europejskie, ani zobowi¹zania polityczne
wynikaj¹ce z integracji europejskiej nie stoj¹
w sprzecznoci z dzia³aniami legislacyjnymi, których
celem jest lepsza ochrona prawna dzieci nienarodzonych
 czytamy w licie przygotowanym z polsko-litewskiej
inicjatywy pos³a PiS do Parlamentu Europejskiego,
Konrada Szamañskiego oraz Vytautasa Landsbergisa,
pierwszego prezydenta Litwy, a dzi konserwatywnego
pos³a z Wilna.
Pod Listem 100 znajdziemy podpisy parlamentarzystów
z 19 krajów UE oraz 4 grup politycznych (EPP, UEN,
IND/DEM, ALDE i niezrzeszeni). Najliczniej
reprezentowani s¹ chadecy z EPP (53) i konserwatyci
z UEN (35), gdzie zasiadaj¹ pos³owie PiS.
Pod listem podpisali siê najliczniej pos³owie delegacji
polskiej (38), w³oskiej (15) i niemieckiej (10). Pod Listem
100 mo¿na znaleæ czo³owych pos³ów delegacji w³oskiej
(m.in. M. Mauro), hiszpañskiej (m.in. J. Salafranca),
niemieckiej (m.in. E. Brok, P. Liese), litewskiej
(V. Landsbergis) i polskiej (J. Saryusz-Wolski, A. Bielan).
List zosta³ wrêczony przez pos³ów do Sejmu Republiki
Litewskiej - W. Tomaszewskiego wraz z przewodnicz¹c¹
Klubu Konserwatystów I. Degutiene i pos³ank¹
V. Aleknaite-Abramikiene w dniu 4 czerwca 2008 r.
Szczegó³owa lista europos³ów, którzy podpisali siê pod
tym apelem jest dostêpna w Newsach na stronie
www.hli.org.pl

ciwników jako niezgodna z
Konstytucj¹ Litwy. Dopiero w
czerwcu 2007 roku projekt ten
zosta³ w³¹czony do programu
obrad sesji jesiennej. Ta pozytywna decyzja Sejmowej Komisji Prawa i Praworz¹dnoci zapad³a wiêkszoci¹ jednego g³osu. Natomiast 20 grudnia 2007

cierzyñstwa i Dziecka. Mo¿na
siê spodziewaæ, ¿e decyduj¹ce
czytanie odbêdzie siê w lipcu.
Podejmuj¹c tê ustawê Litwa
chce oddaæ czeæ Ojcu wiêtemu Janowi Paw³owi II. Koció³
katolicki na Litwie wspiera
obronê ¿ycia. Ogromny wk³ad
pracy to zas³uga sieci Centrów
Rodziny, które dzia³aj¹ profesjonalnie od ponad 15 lat w ka¿dej diecezji i dekanacie. Wspó³pracujemy z nimi od lat, dziêki
czemu dobrze znamy zarówno
ich potrzeby, jak i problemy.
Atak ze strony rodowisk proaborcyjnych, przy wielkim za-

Delegacja polska z Komisj¹ Rodziny Episkopatu Litwy
wraz z jej przewodnicz¹cym kard. A. J. Backisem
roku odby³o siê pierwsze czytanie w Sejmie, 26 pos³ów popar³o ustawê, 8  g³osowa³o przeciwko i 13 wstrzyma³o siê od
g³osu. Tak wiêc zaledwie kilkoma g³osami uda³o siê wygraæ
pierwsz¹ wielk¹ bitwê w Sejmie
RL w obronie poczêtych dzieci.
Obecnie projekt ustawy znalaz³ siê w programie obrad wiosennej sesji parlamentu. W
kwietniu popar³a go Sejmowa
Komisja Praw Cz³owieka oraz
Sejmowa Komisja Ochrony Ma-

anga¿owaniu mediów liberalnych, jest potê¿ny. Feministki
krzycz¹ o prawie do w³asnego
brzucha i o ³amaniu praw kobiet. S¹ wszêdzie. Organizuj¹
grupy m³odzie¿owe, bez przeszkód upowszechniaj¹c swoje
idee. Szeroko rozpowszechnione s¹ k³amstwa na temat sytuacji w Polsce. Wanda Nowicka
z Federacji na rzecz Kobiet i
Planowania Rodziny obecna jest
we wszystkich mediach g³osz¹c,
¿e w Polsce mamy piek³o ko-

WYGRA£A
MI£OÆ
Ze smutkiem i niedowierzaniem przyjêlimy wiadomoæ o
mierci Agaty Mróz-Olszewskiej,
jednej z najlepszych polskich
siatkarek, wielokrotnej reprezentantki Polski, Mistrzyni Europy.
Pani Agata chorowa³a od
17. roku ¿ycia na mielodysplazjê
szpiku, w której proces tworzenia krwinek jest zak³ócony przez
niezdolnoæ niedojrza³ych komórek do prawid³owego wzrostu i
rozwoju. W zaawansowanej postaci choroba czêsto przechodzi
w ostr¹ bia³aczkê. Lekarze zaplanowali przeszczep szpiku.
Rok temu, 9 czerwca, Agata
Mróz i Jacek Olszewski wziêli
lub w kociele Ksiê¿y Filipinów
w Tarnowie, rodzinnej parafii
panny m³odej. Bardzo pragnêli
mieæ dziecko i zdecydowali siê na
nie szybko, przed planowanym
przeszczepem.
Wiedzieli, ¿e bêdzie ciê¿ko,
zdawali sobie sprawê z ryzyka.
Podjêli tê decyzjê wiadomie. Po
trudnej - w wiêkszoci spêdzonej
w szpitalu  ci¹¿y, 4 kwietnia,
urodzi³a siê zdrowa, liczna Liliana. Jednak Mama i Córeczka
nie mia³y dla siebie wiele czasu
Nieskomplikowany zabieg
przeszczepu szpiku kostnego w

Klinice Transplantacji
Szpiku, Onkologii
i Hematologii we
Wroc³awiu przebieg³ rutynowo.
Jednak to najbli¿szy miesi¹c
mia³ pokazaæ,
czy szpik siê p r z y j m i e .
Okaza³o siê, ¿e nie zd¹¿y³. Zabrak³o kilku dni. Szpik nie zd¹¿y³
podj¹æ swych funkcji, a organizm
nie zdo³a³ siê obroniæ przed nag³¹
infekcj¹.
M¹¿ Agaty Mróz powiedzia³,
¿e jego ¿ona czu³a siê osob¹ wygran¹, mimo, ¿e ostatecznie choroba j¹ pokona³a. By³a zdeterminowana, pe³na nadziei, walczy³a
o swoje ¿ycie i pragnê³a daæ ¿ycie
ich córce. Mi³oæ do dziecka da³a
jej si³ê, by wszystko przetrzymaæ.
Chcê, by zapamiêtano Agatê nie
tylko jako siatkarkê, ale przede
wszystkim jako wspania³¹ matkê
i cz³owieka.
Fragment ostatniego wywiadu z Agat¹ Mróz-Olszewsk¹
- Co pani czu³a, gdy okaza³o
siê, ¿e mimo ciê¿kiej choroby
spodziewa siê pani dziecka?
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biet i ok. 200 tys. nielegalnych
aborcji.
W tej sytuacji nasi litewscy
przyjaciele zwrócili siê do nas
o pomoc. Na zaproszenie Sejmu RL 17 kwietnia br. na terenie Parlamentu RL odby³a siê
konferencja prasowa oraz
otwarta debata okr¹g³ego sto³u. Ze strony Polski obecni byli
senator Z. Cichoñ, senator
A. Szymañski, E. Kowalewska
i K. Anuszkiewicz. Delegacja ta
goci³a tak¿e na zebraniu Komisji Rodziny Episkopatu Litwy, pod przewodnictwem
kard. A. J. Backisa.
Spotkania i dyskusje wykaza³y, ¿e na Litwie wiele jeszcze
mo¿na zrobiæ dla zwiêkszenia
poparcia tej inicjatywy ustawodawczej. Potrzebne s¹ sta³e kontakty, szkolenie liderów, a przede
wszystkim pomoc w przygotowaniu i wydrukowaniu materia³ów informacyjnych. Litwa nie
jest du¿a, ma ok. 3 mln. obywateli i ok. 700 parafii. Zamierzamy im pomóc. Musimy to zrobiæ bardzo szybko. Jeli Litwa
przyjmie tê ustawê, stanie siê
czwartym krajem w Unii Europejskiej chroni¹cym ¿ycie i
pierwsz¹ by³¹ republik¹ Zwi¹zku Radzieckiego!
W tej sytuacji zwracamy siê
do wszystkich, którzy wspieraj¹
obronê ¿ycia, o pomoc dla Litwy. Dary serca mo¿na przekazywaæ na podane konto Klubu
Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia (str.
6 - przekaz), z dopiskiem LITWA. Nie zapominajmy te¿ o
modlitwie o si³y i skutecznoæ
dla obroñców ¿ycia na Litwie.
Matka Bo¿a Mi³osierdzia z
Ostrej Bramy niechaj ich wspomo¿e.
Zarz¹d KPL¯

Agata
MrózOlszewska: Wielkie
zaskoczenie i wielk¹
radoæ.
- A czy lekarze nie
straszyli, ¿e ci¹¿a
mo¿e siê dla pani zakoñczyæ tragicznie?
A.M.: Ostrzegali,
¿e to zbyt du¿e obci¹¿enie dla mojego organizmu.
- Czy nie doradzali aborcji?
A.M.: Tak, odby³am wiele takich rozmów. S³ysza³am, ¿e mogê
nie donosiæ ci¹¿y, ¿e mój stan
mo¿e siê drastycznie pogorszyæ.
Przypominano mi, ¿e ca³y czas
dostajê jakie leki, które mog¹
zagroziæ dziecku. By³a ca³a masa
argumentów przeciwko ci¹¿y.
- Wiêc dlaczego ich pani nie
pos³ucha³a?
A.M.: Bo oprócz ma³¿eñstwa
to by³a jedyna dobra rzecz, która
mnie ostatnio spotka³a. Wczeniej musia³am przerwaæ karierê,
od kilku lat borykam siê z chorob¹, ci¹gle mi czego nie wolno, na co muszê uwa¿aæ. A wiadomoæ o dziecku sprawi³a, ¿e
znowu poczu³am siê szczêciar¹.
Cieszy³am siê, ¿e poczujê, jak to
jest byæ matk¹. I ¿e dam mê¿owi
co dobrego z siebie.
wed³ug Dziennik luty 2008
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W y b i e r z ¯ycie!

ROSJA
UPOMINA SIÊ
O RODZINÊ

Narodowa Cerkiew Prawos³awna pw. Chrystusa Zbawiciela w Moskwie

T

ym razem wszyscy, którzy anga¿uj¹ siê w pracê dla rodzin na Wschodzie, spotkali siê na Miêdzynarodowym Kongresie Rodziny, zorganizowanym w Moskwie przez
ogólnorosyjsk¹ organizacjê Pokój w Rodzinie. Nie by³a to wielka konferencja, gdy¿ bra³o w niej
udzia³ zaledwie 200 osób, ale reprezentowane by³y prawie
wszystkie regiony Rosji, a to
oznacza, ¿e wielu uczestników
musia³o pokonaæ tysi¹ce kilometrów, najczêciej poci¹giem. Z
centralnej Syberii jedzie siê do
Moskwy piêæ dni, ale z Dalekiego Wschodu ca³y tydzieñ. Nawet
samolotem jest daleko. My w Europie nie bardzo jestemy w stanie wyobraziæ sobie, jakie to niekoñcz¹ce siê odleg³oci.
Kongres by³ okazj¹ do pozbierania wszelkich rosyjskich programów promuj¹cych rodzinê i
dzietnoæ. Obecnie powstaje wiele takich oddolnych inicjatyw,
które uzyskuj¹ wsparcie regionalnych w³adz. Niektóre s¹ bardzo
oryginalne, jak pralka za dziecko
urodzone w dzieñ wiêta narodowego. Rz¹dz¹cy wreszcie siê obudzili i zauwa¿yli, ¿e Rosja wymiera. A jest to coraz powa¿niejszy
problem. Wszechobecna pod koniec XX wieku propaganda o totalnym przeludnieniu okaza³a siê
wielkim k³amstwem. W efekcie
mamy dzisiaj powa¿ny kryzys demograficzny. Pocz¹tkowo du¿a

imigracja Rosjan, wracaj¹cych do
kraju z licznych republik, które
uzyska³y niezale¿noæ, powodowa³a, ¿e ten proces nie by³ widoczny. Obecnie jednak imigrantów jest coraz mniej, a dzieci rodzi siê zdecydowanie za ma³o.
Rodzina, systemowo niszczona w
okresie komunistycznym, nadal
jest totalnie rozbita. Liczba rozwodów wynosi ponad 80%. Nawet w kocio³ach trudno spotkaæ
rodziców z dzieæmi, najczêciej
s¹ to jedynie od³amki rodziny,
np. babcia w wnukiem. Obecnie
z Zachodu przychodzi nowa
moda, aby w ogóle nie zawieraæ
ma³¿eñstwa i nie mieæ dzieci, ale
korzystaæ z ¿ycia. Aborcja nadal jest najpopularniejsz¹ metod¹
planowania rodziny. Mo¿na j¹
zrobiæ w szpitalu, ale tak¿e w
zwyk³ym gabinecie kosmetycznym. Co prawda spada oficjalna
liczba aborcji chirurgicznych, ale
ronie popularnoæ poronnych
rodków farmakologicznych, które s¹ bardzo ³atwe do kupienia. W
efekcie naród siê nie odradza.
Jedn¹ z g³ównych przyczyn jest
du¿a komercjalizacja spo³eczeñstwa. W miejsce komunistycznej
ideologii wszed³ pieni¹dz. Firmy
farmaceutyczne zarabiaj¹ krocie
zalewaj¹c ca³y kraj (³¹cznie z
wioskami na Syberii) ró¿nego rodzaju rodkami niszcz¹cymi
p³odnoæ, które czêsto dzia³aj¹
równie¿ wczesnoporonne. Towarzyszy temu potê¿na reklama.

W kolorowych magazynach dla
kobiet mo¿na znaleæ nawet oferty zakupu poronnej pigu³ki RU486, wywo³uj¹cej poronienie do
8. tygodnia ¿ycia poczêtego dziecka. Wiêkszoæ tych rodków mo¿na kupiæ bez ¿adnych ograniczeñ,
chocia¿ s¹ bardzo niebezpieczne
dla ¿ycia, a nawet zdrowia kobiet.
Tym jednak nikt siê specjalnie nie
przejmuje. S³u¿ba zdrowia siedzi w kieszeni wielkich korporacji farmaceutycznych.
Skutek? Rosja wymiera.
Ujemny przyrost naturalny trwa
ju¿ ponad 10 lat. Corocznie ubywa ok. 1 mln obywateli. Mo¿na
to obserwowaæ go³ym okiem, gdy
podró¿uje siê po Dalekim Wschodzie. Wiele drewnianych wsi syberyjskich umiera. Wiêkszoæ
chat stoi pusta, w pozosta³ych
mieszkaj¹ zapomniani przez
wszystkich starzy ludzie. M³odzi
szukaj¹ lepszego ¿ycia, wnuków
nie ma. Pozostaje pustka.
Pocz¹tkowo nikt siê tym nie
przejmowa³. Obecna sytuacja sta³a siê jednak na tyle alarmuj¹ca,
¿e w ubieg³ym roku sam prezydent W. Putin zacz¹³ biæ na alarm.
Og³osi³ nawet oficjalnie, ¿e 2008 r.
jest w Rosji Rokiem rodziny.
To otwiera drzwi do promocji
dzia³añ prorodzinnych i pro-life.
Kto wie, czy to w³anie nie Rosja
ma dziejowy obowi¹zek upomnienia siê o naturaln¹ rodzinê,
poniewa¿ ci, którzy prze¿yli komunê, wraz z ca³¹ jej antyro-

Galina Maslennikowa i Ewa Kowalewska przed katedr¹ katolick¹ pw.
Niepokalanego Poczêcia NMP w Moskwie
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Prezydium Miêdzynarodowego Kongresu Rodziny
dzinn¹ ideologi¹ i propagand¹,
najlepiej rozumiej¹, jak powa¿ne
jest zagro¿enie. Przecie¿ obecny
atak na rodzinê, który przychodzi
z Zachodu w nowym opakowaniu, ma dok³adnie takie same za³o¿enia programowe. W swoim
wyk³adzie podczas otwarcia kongresu mog³am siê powo³aæ na wyst¹pienie metropolity Cyryla, reprezentuj¹cego Wydzia³ Zewnêtrznych Kontaktów Kocielnych Patriarchatu Moskiewskiego podczas spotkania Komisji
Praw Cz³owieka w Genewie,
gdzie zdecydowanie sprzeciwia³
siê zmianie definicji rodziny.
Wspó³organizatorem kongresu
by³o Centrum Rodziny dzia³aj¹ce przy katolickiej katedrze, które prowadzi Galina Maslennikowa. Dziêki jej aktywnoci i licznym kontaktom przyjechali wyk³adowcy i gocie z wielu krajów:
W. Brytanii, W³och, Niemiec,
£otwy, Bia³orusi, Ukrainy oraz
my z Polski. Wieczorem, gdy siedzielimy razem przy kolacji, z
trudem porozumiewaj¹c siê w
ró¿nych jêzykach, czu³am siê tak,
jakbymy wszyscy znali siê od
zawsze. By³a prawdziwie rodzinna atmosfera.
Przyjemnie jest teraz w Centrum Rodziny. Wreszcie jest gdzie
siê spotkaæ, porozmawiaæ i pracowaæ. Dziêki wysi³kom ks. Andrzeja Steckiewicza, obok przepiêknej neogotyckiej katedry pw.
Niepokalanego Poczêcia Najwiêtszej Maryi Panny, powsta³
nowy budynek, w którym mieci
siê kuria, mieszkania, hotelik dla
goci, sale wyk³adowe, kaplica i
Centrum Rodziny. Przedtem
wszyscy, razem z ca³ym Wydzia³em Katechetycznym, pracowali
w jednym pokoju w podziemiach
kocio³a. Teraz Galina ma swój
gabinet do prowadzenia terapii rodzinnej. Jest tak¿e du¿a sala, w
której odbywaj¹ siê liczne szkolenia dla liderów i specjalistów.
My za mo¿emy przenocowaæ w
bardzo dobrych warunkach, korzystaj¹c z hoteliku. Le¿¹c w
³ó¿ku regularnie s³yszê charakterystyczny szum i ³omot, to biegn¹ca pod kocio³em g³êboka linia
moskiewskiego metra. Nadal jednak brakuje miejsca dostêpnego
dla wszystkich, gdy¿ do budynku
kurii nie mo¿na zostawiaæ otwartych drzwi. Tutaj by³oby to zbyt
niebezpieczne. Ale ju¿ jest pomys³. Na podwórzu stoi wielki
stary, rozwalony kontener. To w
nim odbywa³y siê wyk³ady dla

pierwszych kleryków, dopóki seminarium duchowne, przygotowuj¹ce kap³anów dla Rosji, nie
zosta³o przeniesione do St. Petersburga. Remont tego baraku ju¿ siê
zacz¹³. Maj¹ tam byæ gabinety dla
terapeutów oraz du¿a wspólna
sala do otwartych spotkañ.
Podczas kongresu wydzielono
liczne grupy tematyczne. Jedna
z nich powiêcona by³a naturalnemu planowaniu rodziny. To
wa¿ny temat, poniewa¿ Koció³
prawos³awny podchodzi do niego bardzo nieufnie. Tym razem
wyk³ady mieli znani wyk³adowcy z ca³ej Europy i cieszy³y siê one
du¿ym zainteresowaniem.
Galina osobicie prowadzi³a
ten panel. Siedz¹c z boku, ze zdziwieniem obserwowa³am, ¿e stara
siê nie traciæ g³ównego w¹tku i
kontroli nad obradami, a jednoczenie ca³y czas wysy³a SMS-y.
To musi byæ co bardzo wa¿nego
 myla³am sobie, obserwuj¹c j¹
dyskretnie. Znamy siê ju¿ od dawna, wiêc zauwa¿y³am, ¿e jest podenerwowana. Odetchnê³a dopiero pod koniec spotkania. Zamykaj¹c dyskusjê, powiedzia³a nam,
¿e w³anie uda³o siê uratowaæ poczête dziecko. Moment by³ trudny, bo kobieta pisa³a SMS-y z poczekalni u lekarza, gdzie j¹ skierowano na aborcjê. Od kogo dosta³a ten telefon i zestresowana
spróbowa³a zadzwoniæ. Rozmowa w tym momencie by³a niemo¿liwa, pozosta³y SMS-y. Pod koniec naszego spotkania zapad³a
decyzja, ¿e aborcji nie bêdzie.
Umówi³y siê na spotkanie.
W³anie dosta³am e-meila od
Galiny. Ta kobieta przysz³a do
Centrum Rodziny. Okaza³o siê, ¿e
problemy ze zdrowiem mia³a zawsze. Od 14. roku ¿ycia jest leczona pigu³k¹ hormonaln¹. Miesi¹czek praktycznie nie mia³a nigdy. Nie wiadomo, jakim cudem
zasz³a w ci¹¿ê, praktycznie nie
maj¹c cyklu. To zupe³nie wyj¹tkowa sytuacja. Taki ma³y cud od
Pana Boga. Jest mê¿atk¹, zawsze
chcia³a mieæ dzieci. Jej radoæ
jednak nie trwa³a d³ugo. Lekarze
stwierdzili, ¿e poczête w ten sposób dziecko nie mo¿e byæ zdrowe. Zrobiono USG i stwierdzono
wady. Dosta³a skierowanie na
aborcjê. Dla tych lekarzy nie by³o
w¹tpliwoci, ¿e chore dziecko nie
ma prawa do ¿ycia.
D³ugo rozmawia³a z Galin¹.
Wbrew wszystkiemu postanowi³a urodziæ swoje dziecko, chocia¿
mo¿e urodziæ siê chore. Nikt jed-

nak do koñca nie wie, jak bêdzie
naprawdê. Postawiona diagnoza
wydaje siê trochê przedwczesna.
Czas poka¿e.
Zdziwi³am siê bardzo, gdy Galina powiedzia³a mi, jakie ta kobieta ma nazwisko. Ona nazywa
siê Jakowa, tak jak ulica, przy
której mieci siê nasze biuro. Dla
nas ten zbieg okolicznoci jest
doæ szokuj¹cym znakiem. To
dziecko zosta³o uratowane, ale
nikt nie wie, co bêdzie dalej. Bardzo proszê westchnijcie do Boga
w intencji tej kobiety i jej dziecka. Ona bardzo tego potrzebuje.
Episkopat Kocio³a katolickiego w Rosji powo³uj¹c siê na decyzjê prezydenta W. Putina, równie¿ w Kociele og³osi³ Rok rodziny. Mija w³anie 40 rocznica
encykliki Humanae vitae. Z tej
okazji na pocz¹tku grudnia Centrum Rodziny w Moskwie organizuje kolejny zjazd wszystkich
zajmuj¹cych siê t¹ tematyk¹. Ta
konferencja pod has³em Rodzina przysz³oci¹ Kocio³a, ma
zwróciæ uwagê na najpowa¿niejsze problemy oraz dodaæ si³ kap³anom oraz wieckim liderom,
którzy siê z nimi zmagaj¹. Odbywaæ siê bêdzie w trzech miastach:
Moskwie, St. Petersburgu i Kaliningradzie. Na pewno przyniesie
bogate owoce. Galina ma du¿o
wietnych planów, naszym zadaniem jest jej pomóc.
Rosja zaczyna upominaæ siê o
rodzinê. To budzi du¿e nadzieje
na przysz³oæ. Przemiana serc
przychodzi przez rodzinê, która
rodzi i wychowuje swoje dzieci.
A my ci¹gle marzymy, aby
wiatowy Kongres Rodzin móc
zorganizowaæ w Rosji. Niektóre
marzenia siê spe³niaj¹, mo¿e siê
uda. S¹ realne szanse, ale jak zawsze jest te¿ bardzo wiele trudnoci.
Bardzo liczymy na Wasz¹ pomoc!
Ewa H. Kowalewska

Jedna z sesji
Miêdzynarodowego Kongresu Rodziny

Wystêp narodowego
zespo³u rosyjskiego
podczas Kongresu
Rodziny

Katedra
katolicka
w Moskwie
przepiêknie
owietlona
noc¹

Przelicznie
odnowiona
cerkiew na Placu
Czerwonym
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MARINA STANKOVIÈ

Absolwentka filologii s³owiañskiej i anglistyki w Belgradzie. Uczestniczka marszów ¿ycia organizowanych
przez dra Stojana Adaevicia (reprezentujacego Human Life International w Serbii).

NIE MIELIMY TYLKO JEDNEGO

 DZIECI
Ogl¹dam w telewizji, jak nasi
podpalaj¹ amerykañsk¹ ambasadê, jak rozwieszaj¹ transparenty,
¿e Kosowo zawsze bêdzie serbskie, jak Kosztunica mówi, ¿e nie
pogodzimy siê nigdy z utrat¹ kolebki naszego narodu. G... prawda, Kosowo ju¿ nigdy nie bêdzie
serbskie. To ju¿ historia...
A mielimy wszystko, mielimy w³adzê, pieni¹dze, technologiê, media, mielimy wszystko, ale nie mielimy jednego 
nie mielimy dzieci. Nasze kobiety nie chcia³y mieæ rozwrzeszczanych bachorów, wiêc
tylko jedna ci¹¿a na piêæ by³a donoszona do koñca, pozosta³e
koñczy³y siê w gabinetach ginekologicznych. W tym samym
czasie albañskie kobiety w Kosowie mia³y po szecioro, omioro czy dziesiêcioro dzieci. Serbscy ciele zarabiali strugaj¹c

trumny, albañscy  strugaj¹c ko³yski. Jeszcze na pocz¹tku XX
wieku by³o nas w Kosowie 70%,
teraz tylko 8%.
Jaki starszy dzia³acz z ugrupowania Szeszejla mówi do mikrofonu, ¿e przecie¿ w Kosowie
pozosta³y nasze najstarsze prawos³awne klasztory i ¿e musimy
broniæ naszej wiary. Teraz mu siê
o prawos³awiu przypomnia³o?

A gdzie by³e, gdy kilka milionów twoich rodaków zamiast do
sal porodowych, ¿³obków, przedszkoli, szkó³, urzêdów, biur i fabryk, trafia³o do muszli klozetowych i kub³ów na mieci?
Pierwsze b³ogos³awieñstwo,
jakie Bóg kieruje do cz³owieka
brzmi: Rozmna¿ajcie siê i czyñcie sobie ziemiê poddan¹. £añcuszek przyczynowo-skutkowy

jest nieskomplikowany: tylko ten,
kto siê rozmna¿a czyni sobie ziemiê poddan¹. Kto siê nie rozmna¿a, tego nie ma. I to siê po prostu
w Kosowie sta³o. Dla muzu³manów by³o to jako oczywiste, a dla
prawos³awnych? Ale w sumie jakich prawos³awnych? Przecie¿ to
socjalici. Dla nich licz¹ siê zdobycze socjalne, opiekuñczoæ
pañstwa, osobista wygoda i kom-

fort. W d... maj¹ prawos³awie.
Chrzciny  tak, pogrzeb  cerkiewny, ale ¿eby jakim tam Panem Bogiem sobie g³owê zawracaæ. ¯eby przestrzegaæ przykazañ? ¯e niby zygota to cz³owiek?
Patrzê na kolejne migawki z
Kosowa. Zawsze uderza³o mnie
w nich jedno: kiedy maj¹ pokazaæ Serbów i s¹ relacje z Leposavicia, Zubin Potoku czy Zveczana, to prawie zawsze przed kamerami wystêpuj¹ trzês¹ce siê,
bezzêbne starowinki w chustach
na g³owach, t³umi¹ce szloch w
pomarszczonych d³oniach.
Kiedy natomiast pokazuj¹ Albañczyków z Pritiny czy Prizrenu, widok jest niezmiennie ten
sam: t³umy m³odych, radosnych,
wojowniczych mê¿czyzn powiewaj¹cych czerwonymi flagami z
czarnym or³em. Na pocz¹tku
myla³am, ¿e to manipulacja, ale
potem dosz³am do wniosku, ¿e
rzeczywicie tak jest: dzietni
maj¹ nad bezdzietnymi przewagê nie tylko ilociow¹, ale i
jakociow¹: m³odoæ kontra staroæ, dynamika kontra inercja,
moc kontra s³aboæ, przysz³oæ
kontra przesz³oæ.
A co na to wszystko Europa,
która jak podstarza³a kochanka
do m³odego fagasa spieszy³a siê
z deklaracjami, ¿e uzna niepodleg³oæ Kosowa? Prze³¹czam
telewizor na stacje niemieckie,
a tam wszêdzie wa³kuj¹ jeden
temat: jaki szef wschodniego
landu skrytykowa³ enerdowsk¹
politykê w sprawie aborcji i teraz wylewaj¹ na biedaka kub³y
pomyj. Aktywistka nowej lewicy mówi wzburzona, ¿e polityk
obrazi³ miliony niemieckich kobiet, które skorzysta³y z prawa
do aborcji  tej podstawowej
zdobyczy cywilizowanej ludzkoci. Ty g³upia..., mylê sobie,
a kto ci bêdzie zmienia³ pampersy, jak bêdziesz zdychaæ w
przytu³ku dla starców? Pewnie
jaka Turczynka, Tunezyjka
albo Albanka...

Mo¿na wys³aæ dowoln¹ sumê przelewem bankowym lub pocztowym na konto:
Klub Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia
ul. Jakowa Dolina 47/1a, 80-286 Gdañsk
Nr rachunku 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356
Mo¿na tak¿e dokonaæ wp³aty kart¹ p³atnicz¹ przez Internet na naszej stronie www.hli.org.pl

Prze³¹czam na brytyjski
kana³. Tam w serwisie informacyjnym atakuj¹ z kolei jakiego
angielskiego ksiêdza, bo nie
wyra¿a³ doæ zachwytu dla
adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Zdenerwowany aktywista gejowski w têczowym
szaliku oskar¿a chrzecijañstwo
o homofobiê, nietolerancjê i
szerzenie nienawici. Oj, zatêsknisz jeszcze... za represyjnym
chrzecijañstwem, kiedy w Europie zapanuje tolerancyjny islam. Od czasu rewolucji islamskiej w Iranie wykonano na homoseksualistach oko³o 4 tysiêcy egzekucji, a pó³ roku temu
na Uniwersytecie Columbia
prezydent
Ahmadine¿ad
owiadczy³ amerykañskim studentom, ¿e Iran jest ju¿ ca³kowicie wolny od homoseksualizmu. To siê nazywa ostateczne rozwi¹zanie kwestii gejowskiej. Krytykuj Koció³, ch³optasiu, krytykuj. Podcinaj ga³¹,
na której siedzisz.
Wy³¹czam telewizor. Nic wam
nie pomo¿e, Europejczycy. Macie wszystko, tak jak my w Kosowie, macie w³adzê, pieni¹dze,
technologiê, media, macie
wszystko, ale nie macie jednego
 dzieci. Nie jestem ¿adn¹ Kasandr¹, bo tu nie trzeba mieæ
szczególnych zdolnoci profetycznych: wystarczy prosta znajomoæ matematyki.
I historii. Kto dzi pamiêta o
Amalekitach czy Wizygotach?
Przez ostatnich kilkanacie lat
nas, Serbów, oskar¿ano na wiecie o ludobójstwo, ale mymy
pope³niali autoludobójstwo. I
pope³niamy je nadal. Dzi stracilimy Kosowe Pole, wkrótce
przyjdzie kolej na Belgrad. Natura nie znosi pustki. Kto wybiera zasadê mierci, sam rezygnuje z ¿ycia. Widocznie nie zas³ugujemy na przetrwanie. A czy
Europa zas³uguje?
Wed³ug Fronda nr 46/2008

DAR
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W y b i e r z ¯ycie!
CZY BÊDZIE
GWA£TOWNY
WZROST CEN
ARTYKU£ÓW
DZIECIÊCYCH?
Forum Kobiet Polskich,
zrzeszaj¹ce 58 organizacji
kobiecych, wyst¹pi³o do
premiera Donalda Tuska w
sprawie niepodwy¿szania
podatku VAT na artyku³y
dzieciêce z 7% na 22%.
Przedstawicielki Forum
Kobiet Polskich napisa³y:
Podwy¿szenie o 15% stawki podatku VAT na artyku³y
dzieciêce znacz¹co odczuje wiêkszoæ rodzin i dzieci
w Polsce. Nale¿y pamiêtaæ,
¿e wiele polskich rodzin jest
w z³ej sytuacji materialnej.
Z danych GUS wynika, ¿e
w 2006 r. w gospodarstwach domowych ogó³em
przeciêtny miesiêczny dochód rozporz¹dzalny na
osobê wyniós³ 835 z³. Odsetek gospodarstw, w których poziom dochodów by³
ni¿szy od subiektywnej granicy ubóstwa wyniós³ 18%,
a ¿yj¹cych poni¿ej ustawowej granicy ubóstwa 15%,
za zasiêg ubóstwa relatywnego wynosi³ 17,7%. Podwy¿szenie podatku VAT
szczególnie dotknie rodziny
wielodzietne, w których wychowuje siê 1/3 polskich
dzieci.
Komisja Europejska
wskazywa³a niedawno na
dzieci jako na grupê najbardziej w Polsce upoledzon¹
materialnie. Podniesienie
podatku VAT oznacza pog³êbienie skali ubóstwa polskich rodzin. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e stawki VAT
w krajach Unii Europejskiej
s¹ zró¿nicowane i w wiêkszoci ni¿sze ni¿ proponowana wysokoæ 22%, za w
zasobnej Wielkiej Brytanii
wynosi zero procent.
Miejmy nadziejê, ¿e rz¹d
uwzglêdni te uwagi i z
trosk¹ pochyli siê nad
trudn¹ sytuacj¹ rodzin wychowuj¹cych dzieci.

MAMO, TATO 
PRZYTUL DZIECKO!
Jak twierdz¹ badacze kanadyjscy dzieci urodzone
przedwczenie mog¹ wiele
zyskaæ dziêki dotykowi swoich rodziców. Przytulanie
dzieci przedwczenie urodzonych, np. w 28. tygodniu
¿ycia prenatalnego zmniejsza
stres, na jaki nara¿a je bolesne leczenie. Dotyk rodziców
mo¿e znacznie poprawiæ stan
ich zdrowia.
Od lat pojawia³y siê dowody na to, ¿e regularne przytulanie noworodków mo¿e
byæ dla nich bardzo korzystne, tak¿e dla tych, które s¹
trzymane w inkubatorach.
Przytulanie poprawia nie tylko ich stan, ale wytwarza
wiê miêdzy rodzicem i
dzieckiem. Badanie naukowców z McGill University opisane w czasopimie BMC Pediatrics powiecono dzieciom urodzonym miêdzy
28. a 30. tygodniem ¿ycia od
poczêcia.
Wczeniej uwa¿ano, ¿e tak
ma³e dzieci nie s¹ na tyle rozwiniête, ¿eby odnosiæ korzyci z dotyku. Trzymano je w
sterylnym inkubatorze i zabraniano dotykania. Badacze przyjrzeli siê wczeniakom poddawanym zwyczajowemu zabiegowi pobierania
krwi z piêty. Jest to bolesny
zabieg, a trwa nawet kilka
minut. Niemowlêtom mierzono puls, aby sprawdziæ,
jak odczuwaj¹. Okaza³o siê,
¿e reakcja u dzieci, które
by³y przytulane, by³a znacznie mniejsza. Po³owa regularnie pieszczonych maleñstw nawet nie skrzywi³a
siê podczas tego zabiegu.
Chcia³oby siê powiedzieæ
 có¿ to za odkrycie? Wie o
tym ka¿da matka. W warunkach skrajnej biedy u Indian
w puszczy amazoñskiej,

Macierzyñstwo doceniane i chronione
Pomoc rodzicom w przygotowaniu siê do narodzin dziecka to cel programu zdrowotnego pod nazw¹ Rodzicielstwo
zdrowe od pocz¹tku. Jest to interdyscyplinarny i kompleksowy program opieki zwi¹zanej z
narodzinami dziecka, pierwsze
tak ca³ociowe zebranie problematyki prokreacji: obejmuje okres przed poczêciem, czas
ci¹¿y, narodziny i okres poporodowy  stwierdzi³ prof. Bogdan Chazan, ginekolog-po³o¿nik, dyrektor warszawskiego
Szpitala w. Rodziny, autor
programu. Zaznaczy³, ¿e poprawa mo¿liwoci realizacji celów prokreacyjnych oraz zmiana postaw wobec rodzicielstwa
maj¹ na celu zmniejszenie kry-

zysu demograficznego w Polsce. Wielokrotnie podkrela³,
¿e program k³adzie nacisk na
duchowy wymiar macierzyñstwa i ojcostwa. Zwracamy
uwagê na godnoæ kobiety jako
matki oraz podmiotowoæ
dziecka. Staramy siê uczyæ
prze¿ywania nie tylko radoci,
ale i ¿a³oby po stracie dziecka
 wyjania³ profesor.
Za³o¿enia programu zostan¹
przedstawione ministrowi
zdrowia oraz pe³nomocnikowi
rz¹du ds. równego statusu. Program wspiera organizacja lekarzy ginekologów-po³o¿ników
MaterCare, której celem jest
poprawa jakoci opieki zdrowotnej w dziedzinie zdrowia
prokreacyjnego.

gdzie nie by³o ¿adnej mo¿liwoci hospitalizacji przedwczenie urodzonego noworodka, stwierdzono znacznie
wiêksz¹ prze¿ywalnoæ, jeli
matka nosi³a dziecko po³o¿one bezporednio na swoich
piersiach. Przytulanie siê jest
w instynkcie wszystkich
zwierz¹t naczelnych. Ma³a
ma³pka umrze, jeli nie bêdzie mia³a do kogo siê przytuliæ. Hodowcy zwierz¹t znakomicie o tym wiedz¹.
Jednak pediatria XX wieku wprowadzi³a drastyczn¹
zasadê, ¿e nie wolno pieciæ
noworodków. To by³o jedynie s³uszne, naukowe podejcie. Wiele matek da³o siê
oszukaæ. Nie karmi³y piersi¹,
bo im wmówiono, ¿e maj¹
z³y pokarm. Nie tuli³y dziecka, bo wywierano na nie siln¹
presjê, aby nie rozpieszcza³y dzieci. Noworodka szybko zabierano od matki na
inny oddzia³, by³ niejako w³asnoci¹ szpitala. Matka nie
mia³a ¿adnych praw. Chore
dziecko by³o pozbawiane
kontaktu z matk¹, a nawet
odstawiane od naturalnego
pokarmu. Mówiono wówczas o nowoczesnym wychowaniu. Musia³o min¹æ wiele
czasu, abymy z powrotem
zm¹drzeli. Dzisiaj wiele siê
zmieni³o, tylko jak siê czuj¹
te matki, które rodzi³y w latach 60., 70. czy 80.? Pozbawiono je i ich dzieci czego
niezwykle wa¿nego i nikt nawet nie wpad³ na pomys³, aby
je przeprosiæ.
Pieæmy, wiêc teraz nasze
maleñstwa i niech wszystkim
przynosi to jak najwiêksz¹
radoæ.
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Kochani!
Chcê siê z Wami podzieliæ dobr¹ wiadomoci¹. Od omiu lat pracujê w miejskim
gimnazjum w O³awie (woj. dolnol¹skie). Jestem nauczycielem wychowania fizycznego
oraz wychowawc¹ klasy III c. Moi wychowankowie narozrabiali w tym roku szkolnym i
ciesz¹ siê kiepsk¹ opini¹ wród nauczycieli naszej szko³y. Postanowi³am im pomóc wyjæ z
tej niekorzystnej dla nich sytuacji. Zg³osi³am pani dyrektor, ¿e moja klasa przygotowuje apel
nt. Narodowego Dnia ¯ycia. Na lekcjach wychowawczych porusza³am z nimi ró¿ne
tematy, miêdzy innymi temat aborcji, ochrony ¿ycia poczêtego. Zorientowa³am siê, ¿e wiele
wiedz¹, ale nie do koñca. Na podstawie zgromadzonych materia³ów, które systematycznie
otrzymywa³am od Was, napisa³am scenariusz apelu, w którym musia³am uwzglêdniæ
obchody Narodowego Dnia ¯ycia oraz rocznicê mierci Ojca wiêtego Jana Paw³a II. By³y
teksty czytane, piosenki, na koniec 6. minutowy film ¯ycie  tak. M³odzie¿ s³ucha³a z
uwag¹ i w skupieniu, na twarzach malowa³o siê wzruszenie, a czasem w oku zakrêci³a siê
³ezka. Na apel zaprosilimy proboszcza naszej parafii oraz pani¹ kierownik owiaty, sportu i
rekreacji.
Dyrektor powiedzia³, ¿e apel by³ super przygotowany i ¿e podoba³ siê zaproszonym
gociom.
Jeden z trzecioklasistów powiedzia³, zwracaj¹c siê do mnie: ciekawy apel pani
przygotowa³a, taki inny.
W przygotowaniu apelu wspiera³ mnie mój m¹¿ Zbigniew. Ba³am siê, ¿e ten trudny temat
nie wypali na forum szko³y. A jednak uda³o siê ( ).
Z serdecznymi pozdrowieniami
Zofia Borek
(nauczyciel Gimnazjum nr 1 w O³awie)

Zapraszamy do
Klubu
Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia
Klub jest obecnie, najszersz¹ z mo¿liwych, p³aszczyzn¹ poparcia dla idei ochrony ludzkiego ¿ycia i chrzecijañskiej moralnoci, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronê rodziny.
Klub nie jest kolejnym stowarzyszeniem, ale miejscem spotkania osób o podobnym systemie wartoci i zaanga¿owania.
Ma s³u¿yæ wspólnej pomocy w budowaniu cywilizacji mi³oci i ¿ycia.
Patronat nad Klubem prowadzi Human Life International Europa, polskie biuro miêdzynarodowej organizacji pro-life
zbudowanej na fundamencie nauki Kocio³a katolickiego,
zw³aszcza encykliki Humanae vitae.
Jedynym warunkiem przyst¹pienia do Klubu jest zaakceptowanie za³o¿eñ ideowych i wype³nienie formularza zg³oszenia. W odpowiedzi nadsy³amy legitymacjê, która jest bezp³atna. Wysy³amy równie¿ bie¿¹ce informacje na tematy pro-life.
Wszelkie ofiary pieniê¿ne s¹ jedynie ca³kowicie dobrowolnymi darami, wspieraj¹cymi dzia³ania w obronie ¿ycia i rodziny.
Zapraszamy!!!

PRZY£¥CZ SIÊ DO NAS!
Napisz:
Klub Przyjació³
Ludzkiego ¯ycia,
ul. Jakowa Dolina 47/1a,
80-286 Gdañsk

zadzwoñ:
tel. (58) 341-19-11
wylij e-maila:
klub@hli.org.pl

Wówczas nawi¹¿emy korespondencjê.
Mo¿esz te¿ zapisaæ siê poprzez stronê internetow¹ www.hli.org.pl
(dzia³ Klub Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia).
Nr konta: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356
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Oferta HLI-Europa
Zestaw edukacyjny

Zak³adki:
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Byæ mam¹
Byæ tat¹
Jestem ch³opakiem odpowiedzialnym
Jestem dziewczyn¹ odpowiedzialn¹
Papa
Przysz³oæ to ja!
Zak³adki mo¿na zamawiaæ równie¿
na sztuki. Cena jednej 0,50- z³

Odetnij i wylij w kopercie na adres:
HLI-Europa, Jakowa Dolina 47/2, 80-286 Gdañsk,
faxem: (58) 346-10-02 lub e-mailem: poczta@hli.org.pl

Zamawiam nastêpuj¹ce publikacje:
Byæ mam¹
Byæ tat¹
Jestem ch³opakiem odpowiedzialnym
Jestem dziewczyn¹ odpowiedzialn¹

CEN

A: 5 ,

- z³

Jestem
Ewa H. Kowalewska

Papa
Przysz³oæ to ja!

Piosenki dla
dzieci

Poczête dziecko rozmawia ze swoj¹ mam¹. Ten pe³en
mi³oci dialog zawiera wiele ciep³a, serdecznej czu³oci,
a tak¿e opisuje wiele faktów, dotycz¹cych rozwoju
dziecka a¿ do jego urodzenia siê. Ksi¹¿eczka ilustrowana
akwarelami stanowi znakomity prezent zarówno dla
dzieci, jak i m³odych ma³¿onków.

Zestaw edukacyjny
Pakiet I
Pakiet II

p³yta CD

Ksi¹¿ka Rodzina wiosn¹...
P³yta wiatowy Kongres Rodzin
Medal wiatowy Kongres Rodzin
Jestem
Byæ kobiet¹, ale jak¹?
Piosenki dla dzieci
Czekam na Ciebie Maluszku

na nastêpuj¹cy adres:
Imiê i
nazwisko
Ulica i nr
domu
Kod i
miejscowoæ
E-mail
Telefon
Jestem cz³onkiem KPL¯
Zgadzam siê na przetwarzanie moich danych osobowych. Zobowi¹zujemy siê nie
upowszechniaæ tych danych, ani nikomu
ich nie odstêpowaæ.

Podpis:

Wszystkie materia³y
wysy³amy za zaliczeniem
pocztowym.
Doliczamy koszty przesy³ki
(op³ata zrycza³towana 11,- z³)

Byæ kobiet¹, ale jak¹?
Ewa H. Kowalewska
Pisz¹c tê ksi¹¿kê poczu³am, ¿e sama nie dam rady
i potrzebujê pomocy innych
kobiet. Moje osobiste
wiadectwo bycia kobiet¹
jest zupe³nie niewystarczaj¹ce. Rozes³a³am Internetem probê o przy³¹czenie
siê do jej pisania.
Nie wiem, jakimi drogami
z³
ona kr¹¿y³a. Dosta³am
0
9
5,
:
wiele listów, wiêkszoæ od
A
C EN
osób mi nieznanych 
starszych i m³odszych,
ucz¹cych siê jeszcze i pracuj¹cych, a tak¿e bêd¹cych na
emeryturze. Napisa³y takie, które robi¹ karierê zawodow¹
i takie, które opiekuj¹ siê dzieæmi w domu. Czêsto cytujê
fragmenty tych wiadectw, bo najprawdziwsze jest zwyczajne ¿ycie. Ksi¹¿ka ta na pewno nie wyczerpie tak obszernego tematu. Mam jednak nadziejê, ¿e stanie siê przyczynkiem do wielu przemyleñ.

CENA

ZESTA
WU: 20

,- z³

Znajdziemy tu 20
piosenek, które
polskim dzieciom
piewa³y mamy i
babcie od kilku
pokoleñ. Mo¿na je
ofiarowaæ dziecku pod
choinkê, mo¿na te¿
póniej piewaæ je
razem. piewa Teresa
Przeradzka, której
niezwykle ciep³y,
kryszta³owy g³os jest
zawsze bardzo bliski
dzieciom.
oraz

Czekam na Ciebie Maluszku

p³yta CD

- 9 piosenek na 9 miesiêcy Ko³ysanka, walczyk, rytmy cygañskie, poleczka i inne....
Mama piewa swojemu poczêtemu dziecku.
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