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Kiedy cz³owiek traci w sumieniu poszanowanie dla ¿ycia jako rzeczy wiêtej, w sposób nieunikniony koñczy na utracie
w³asnej to¿samoci.
Ojciec wiêty, Benedykt XVI
Zazwyczaj przychodzi
taki czas w ¿yciu kobiety,
kiedy pragnie mieæ dziecko. Zagl¹da wtedy do
wózków, umiecha siê na
widok niemowlaków,
przymierza siê do roli
mamy. Przypomina sobie
czas, gdy jako ma³a
dziewczynka karmi³a
swoj¹ ukochan¹ lalkê i
k³ad³a j¹ spaæ. Dla wiêkszoci kobiet na ca³ym
wiecie macierzyñstwo to
wielka wartoæ, której nie
odda³yby za nic. Nie bez
przyczyny matka jest

menty na dziecku poczêtym, sztuczne poronienie
na ¿¹danie kobiety, selekcjê zarodków, wykorzystywanie komórek macierzystych z embrionów itd.
Te zmiany spo³eczne powoduj¹, ¿e coraz wiêcej
kobiet odrzuca macierzyñstwo. W Polsce w kolejnych latach matki rodz¹
coraz mniej dzieci. Stajemy siê narodem wymieraj¹cym. Badania rz¹dowe
podaj¹, ¿e ok. 26% m³odych kobiet nie zamierza
rodziæ dzieci w ogóle. Nie

matek w najtrudniejszych
sytuacjach ¿yciowych by³a
systematycznie ograniczana. To siê powinno jak najszybciej zmieniæ!
Jest faktem, ¿e wiêkszoæ
rodzin wielodzietnych cierpi biedê, nawet jeli rodzice
dobrze zarabiaj¹. Czekamy
na wprowadzenie podatku
prorodzinnego, kiedy to rodzina bêdzie mog³a siê rozliczaæ w zale¿noci od liczby osób, które w niej ¿yj¹.
Jest to elementarny wymóg
sprawiedliwoci, tylko czy
wszyscy to rozumiej¹?

BYÆ CZY NIE BYÆ MATK¥?
symbolem bezinteresownej mi³oci do dziecka.
Dzisiaj jednak wszystko staje siê znacznie bardziej powik³ane. Wspó³czesny wiat coraz bardziej jest przeciwko
dziecku. Media eksponuj¹ trudy i k³opoty zwi¹zane z macierzyñstwem.
Dziecko jest ukazywane
jako ograniczenie wolnoci kobiety. Feministki
dostaj¹ furii na widok
dziewczynki bawi¹cej siê
lalk¹ i twierdz¹, ¿e to
krañcowa dyskryminacja
w jej wychowaniu. P³odnoæ jest przedstawiana
jako grona choroba,
któr¹ koniecznie trzeba
zniszczyæ. Firmy farmaceutyczne robi¹ kolosalne interesy na rodkach
antykoncepcyjnych i
wczesnoporonnych, reklamuj¹c je jako dobrodziejstwo dla kobiet. Ani
s³owa o niszczeniu zdrowia matek.
Promowana przez media swoboda seksualna
i rozdzielenie prokreacji
od wspó³¿ycia seksualnego nie idzie w parze
z akceptacj¹ poczêtego
dziecka i niszczy rodzinê.
Biotechnologia proponuje: zap³odnienie pozaustrojowe, zastêpcze matki, klonowanie, ekspery-

chc¹ byæ matkami i ju¿. To
jest dramat zaprzeczonego
macierzyñstwa. Sk¹d siê
bierze taka postawa?
Mówi¹, ¿e nie chc¹ ograniczania swojej wolnoci,
cierpienia, k³opotów, wydatków, a nawet odpowiedzialnoci. Stawiaj¹ na
pieni¹dze, karierê zawodow¹, wygodê, swobodê i
korzystanie z ¿ycia.
Inne mówi¹, ¿e nie maj¹
pieniêdzy na dziecko. Rzeczywicie, jeli nie ma siê
pracy albo zarobki s¹ poni¿ej minimum socjalnego,
w jaki sposób utrzymaæ
dziecko, a tym bardziej decydowaæ siê na kolejne?
Wielu pracodawców szykanuje kobiety, staraj¹c siê
za wszelk¹ cenê odwieæ je
od macierzyñstwa. Dzieje
siê to czêsto zupe³nie niezgodnie z prawem. ¯¹danie zawiadczenia lekarskiego, ¿e kobieta nie jest
w ci¹¿y, jako warunku zatrudnienia czy wymuszanie
podpisania owiadczenia,
¿e nie zajdzie w ci¹¿ê w
ci¹gu kilku najbli¿szych
lat, s¹ to formy powa¿nej
dyskryminacji wobec macierzyñstwa, które dziej¹
siê na naszych oczach.
Urlopy macierzyñskie zosta³y skrócone, od artyku³ów dzieciêcych p³acimy
VAT, pomoc spo³eczna dla

Jednoczenie, jakby w
duchu przekory, coraz wyraniej zaczyna siê pojawiaæ spontaniczna reakcja
kobiet, które chc¹ byæ matkami, cieszyæ siê swoimi
dzieæmi i z radoci¹ ich
oczekiwaæ. Raz po raz pojawia siê w mediach jaka
znana aktorka, która rodzi
dziecko. Pokazywanie
brzucha w zaawansowanej
ci¹¿y staje siê modne. M³ode kobiety nie wstydz¹ siê
mówiæ, ¿e marz¹ o macierzyñstwie i sprawia im ono
wiele radoci. Dotyczy to
jednak najczêciej tylko
pierwszego dziecka. Dlaczego dzieci maj¹ byæ samolubnymi jedynakami?
One maj¹ prawo do posiadania rodzeñstwa i szczêliwej rodziny. Niestety akceptacja macierzyñstwa
ci¹gle jest traktowana tylko jako prywatna sprawa
kobiety, w najlepszym przypadku tak¿e jej mê¿a, bo
prawa ojcowskie czêsto zupe³nie siê pomija. Ale warto pamiêtaæ, ¿e dzisiaj urodzone dzieci ju¿ za nieca³e
dwadziecia lat bêd¹ budowaæ wspóln¹ przysz³oæ.
Która opcja zwyciê¿y?
To zale¿y przede wszystkim od kobiet. Nie bójmy
siê postawiæ na macierzyñstwo! Dzieci s¹ nasz¹ radoci¹.

Dziêkujemy ci,
kobieto-matko,
która w swym ³onie
nosisz istotê ludzk¹ w
radoci i trudzie jedynego dowiadczenia,
które sprawia, ¿e stajesz siê Bo¿ym
umiechem dla przychodz¹cego na wiat
dziecka, przewodniczk¹ dla jego
pierwszych kroków,
oparciem w okresie
dorastania i punktem
odniesienia na dalszej drodze ¿ycia.
Dziêkujemy ci,
kobieto-ma³¿onko,
która nierozerwalnie
³¹czysz swój los z losem mê¿a, aby poprzez wzajemne ob-

darowywanie siê s³u¿yæ komunii i ¿yciu.
Dziêkujemy ci,
kobieto-córko
i kobieto-siostro,
która wnosisz w dom
rodzinny, a nastêpnie
w ca³e ¿ycie spo³eczne bogactwo twej
wra¿liwoci, intuicji,
ofiarnoci i sta³oci.
Dziêkujemy ci,
kobieto pracuj¹ca
zawodowo,
zaanga¿owana we
wszystkich dziedzinach ¿ycia spo³ecznego, gospodarczego, kulturalnego, artystycznego, politycznego, za niezast¹piony wk³ad, jaki wnosisz w kszta³towanie

kultury zdolnej po³¹czyæ rozum i uczucie,
w ¿ycie zawsze
otwarte na zmys³ tajemnicy, w budowanie bardziej ludzkich
struktur ekonomicznych i politycznych[...]
Dziêkujemy ci,
kobieto, za to, ¿e
jeste kobiet¹!
Zdolnoci¹ postrzegania cechuj¹c¹ tw¹
kobiecoæ wzbogacasz w³aciwe zrozumienie wiata i dajesz wk³ad w pe³n¹
prawdê o zwi¹zkach
miêdzy ludmi.
Jan Pawe³ II,
papie¿
List do kobiet
(fragm.)
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W TRUDNYCH WARUNKACH SYBERII
MATKI I BABKI S¥ OPOK¥ RODZIN
Szkolenie na Syberii, ci¹gle
by³o odk³adane. W koñcu
obieca³am sobie, ¿e pojedziemy pomimo wszystko. Mia³ymy je poprowadziæ tylko
we dwie  Galina Maslennikowa z Moskwy i ja. Ci¹gle
stawia³am sobie pytanie czy
rzeczywicie powinnam tam
pojechaæ? Dosz³am jednak do
wniosku, ¿e nie trzeba siê nad
sob¹ rozczulaæ, zapakowa³am
wiêc walizê i w drogê.
Podró¿ do Moskwy przez
Kaliningrad by³a prosta i
mi³a. W Królewcu pracuje ks.
Jerzy Steckiewicz. Szkolilimy wiele osób z jego parafii, które teraz pracuj¹ w Centrum Rodziny, pierwszym i
wzorcowym w Rosji. Jak zawsze wyjecha³a po mnie Jelena i od razu poczu³am siê
jak u siebie w domu. Czas tak
szybko ucieka³, ¿e zapomnia³ymy o koszmarnych korkach na drodze i w efekcie
spóni³am siê na samolot. Po
nerwowych dyskusjach po rosyjsku okaza³o siê, ¿e nie
mogê oddaæ baga¿u, bo ciê¿arówka z walizkami ju¿ odjecha³a. Mogê natomiast za
niedu¿¹ dop³at¹ wzi¹æ j¹ ze
sob¹ jako baga¿ rêczny  bagatela waliza 20 kg, pe³na materia³ów i ksi¹¿ek. Przebieg³am wiêc na piechotê lotnisko w poprzek i wtacha³am
walizê po schodkach. Po
dwóch godzinach by³am ju¿
w Moskwie.
Do Irkucka leci siê ok. 9 godzin. Galina kupi³a bilety na
wieczorny samolot. Znajomi
proponowali, abymy polecia³y prywatnym samolotem
baga¿owym za darmo. Nie
ufa³am jednak tej niesprawdzonej propozycji. T¹ drog¹
wys³a³ymy tylko baga¿, a
by³o go du¿o, gdy¿ na naszych szkoleniach ka¿dy
uczestnik otrzymuje ok. 200
stron z æwiczeniami, nie licz¹c broszur, ksi¹¿ek i ulotek.
Dowiadczone ró¿nymi psikusami losu, wziê³ymy jednak ze sob¹ wszystkie foliogramy i podstawowy zestaw
pomocy i materia³ów. Wielk¹
torbê nios³ymy we dwie, dla
jednej by³a zbyt ciê¿ka. Zap³aci³ymy du¿o za nadbaga¿
i zmêczone ok. 23:00 wystartowa³ymy na wschód.
Kilkakrotnie pyta³am, ale
nikt nie chcia³ nam podaæ godziny przylotu. Robili dziwne miny, nie patrzyli w oczy
i krêcili na potêgê. Prawda wysz³a na jaw bardzo
szybko. Otó¿ po 3 godzinach
lotu samolot wyl¹dowa³ na
Uralu, w Jekaterinburgu.
Okaza³o siê, ¿e dalej polecimy innym, ale dopiero o 8:00

rano. By³o to ewidentne
oszustwo firmy przewozowej, która w ten mi³y sposób zbiera³a pasa¿erów z europejskiej czêci Rosji. Ludzie byli wciekli, zw³aszcza
ci z ma³ymi dzieæmi i robili
potê¿n¹ awanturê, która z
za³o¿enia nie mog³a daæ ¿adnych efektów. Gdy zorientowali siê, ¿e nie jestem Rosjank¹, kazali mi gadaæ po
angielsku. Warcza³am wiêc
po angielsku, ¿e ¿¹dam informacji. Nikt niczego nie rozumia³. Moje zachowanie da³o
jednak ten rezultat, ¿e firma

pracuje w Irkucku ju¿ kilkanacie lat. Kocha ludzi i oni go
kochaj¹. Mówi, ¿e znalaz³ swoje miejsce i tutaj ju¿ na zawsze
pozostanie. A do zrobienia jest
bardzo du¿o. To w³anie on zorganizowa³ obecne szkolenie.
Powiedzia³ mi: Zobaczysz tutaj wiele szokuj¹cych rzeczy,
ale nie zapomnij, ¿e Rosja ma
swoj¹ wspania³¹ chrzecijañsk¹ kulturê i tradycjê. Ci
biedni ludzie maj¹ swoj¹ dumê,
swój honor. Nale¿y siê im szacunek. Nie mo¿na na nich patrzeæ tylko przez pryzmat ich
biedy. Przyzna³am mu racjê.

W wielkiej rodzinie obroñców ¿ycia w
ró¿nych miejscach na wiecie zawsze czujê siê jak u siebie w domu. Dzisiaj wielu
ludzi anga¿uje siê w ratowanie ¿ycia i rodziny. Nale¿¹ oni do ró¿nych kultur, grup
jêzykowych czy wyznañ. Niektórzy s¹ majêtni, ale wielu jest tak bardzo ubogich, ¿e
czêsto nie wystarcza im na wy¿ywienie
w³asnych dzieci. Potrafi¹ jednak dzieliæ siê
sercem, okruchem chleba i pozyskan¹
wiedz¹. S¹ bardzo ofiarni i serdeczni.
wszystkim zaproponowa³a
nocleg w hotelu. miaæ mi
siê chcia³o, ale jednoczenie
mia³am dziwne odczucie,
maszeruj¹c z nasz¹ olbrzymi¹ torb¹ przez ciemny plac
w samym rodku nocy i
uwiadamiaj¹c sobie, ¿e to
w³anie tutaj zabito ca³¹
carsk¹ rodzinê. Ural, to symboliczna granica z nieznan¹
Azj¹, gdzie nasi pradziadowie, polscy zes³añcy, ca³owali ziemiê, nie wiedz¹c czy
kiedykolwiek powróc¹ do ojczyzny.
Rano, nowoczesnym samolotem dolecielimy do Irkucka. Nasi przyjaciele czekali na
nas kilka godzin. Zawsze podziwiam, ¿e oni siê tym nie
denerwuj¹. Czas na wschodzie liczy siê inaczej.
Ksi¹dz Ignacy Pawlus, polski salwatorianin, niezwykle
serdeczny i m¹dry cz³owiek,

Wiele ju¿ podró¿owa³am po
Rosji i wiem, ¿e tak jest.
W szkoleniu bra³o udzia³ kilkanacie osób, g³ównie kobiet,
czêæ by³a Rosjankami, czêæ
mia³a charakterystyczn¹ urodê
mongolsk¹. Na pocz¹tku
wszystkie panicznie ba³y siê
poczêcia kolejnego dziecka.
Galina, która jest zawodowym
psychoterapeut¹ rodzinnym,
cierpliwie rozbiera³a problem. Ju¿ drugiego dnia terapii otworzy³y siê. Dopiero trzeciego dnia, gdy wszystkie by³y
przekonane, ¿e nigdy nie zrobi¹ aborcji, mog³ymy zacz¹æ
zajêcia z metod rozpoznawania
p³odnoci. Ju¿ czwarty dzieñ
czeka³ymy na wys³ane samolotem materia³y. Teraz ju¿ by³y
niezbêdne, ale s³uch po nich zagin¹³. W czwartek w nocy rozdzwoni³y siê telefony. Okaza³o
siê, ¿e samolot, do którego je
za³adowano, zapali³ siê w po-

Poczêstunek w Pichciñsku

wietrzu, gdzie nad tajg¹ na
pó³nocy. Gratulowa³am sobie,
¿e nas tam nie by³o. Ostatecznie paczki siê nie spali³y, ale
przyjecha³y dopiero dwa dni po
zakoñczeniu kursu.
Przyznajê, ¿e wyje¿d¿aj¹c
liczy³am trochê, ¿e zobaczê
Bajka³, najg³êbsze i najczystsze jezioro wiata i unikaln¹
przyrodê tych okolic. Tymczasem ju¿ na lotnisku otoczy³ nas sw¹d spalenizny i
dymy. Okaza³o siê ze wszêdzie dooko³a pali siê tajga.
Deszczu nie by³o ju¿ dwa
miesi¹ce. Tam dopiero zrozumia³am, co to znaczy po¿ar
lasu. Zupe³nie nie zdawa³am
sobie sprawy, ¿e pali siê tak¿e powietrze. Dym nie pozwala oddychaæ. Prawie nic
nie widaæ. Czubki p³on¹cych
drzew odrywaj¹ siê pod wp³ywem ci¹gu powietrza i lec¹
jak ogniste bomby nawet kilka kilometrów. Widzia³am
wypalony las, bagna, wsie.
Przy jednej ze spalonych wiosek zatrzymalimy siê na
chwilê. Typowe domy s¹ tam
budowane z drewnianych
k³ód. Tutaj spali³o siê wszystko, zosta³y tylko gliniane kominy - las ¿a³osnych kikutów.
Galina powoli podesz³a do
mnie i powiedzia³a: Popatrz,
stoimy na zielonej murawie,
ale ziemia jest ciep³a i popêkana od gor¹ca, a pnie drzew

dzieci. Bieda, zniszczenie rodziny, wartoci moralnych i
religijnych powoduje, ¿e najczêciej stosowan¹ metod¹
planowania rodziny jest aborcja. Przeciêtna kobieta mia³a
7 aborcji, a mo¿na spotkaæ i
takie, które mia³y 20 i wiêcej.
Pytam siê ludzi, sk¹d ten
po¿ar? Krzywi¹ siê. Kto to
wie? Ale najczêciej mówi¹
wrêcz, ¿e z podpaleñ. Osmalone drzewa mo¿na dostaæ za
bezcen i sprzedaæ do Chin.
Stara nauczycielka rosyjskiego opowiada mi rusk¹ bañ:

Spalona wie,
po cha³upie zosta³ tylko gliniany komin
Gdy ludzie zniszczyli ju¿
wszystko na ziemi, zabrak³o
im wody do picia. Zdeterminowani kopali studniê, ale
wody nie by³o. W koñcu zauwa¿yli, ¿e na dnie co b³yszczy. Ucieszeni, ¿e wreszcie
jest woda, spucili siê na dó³,
ale tam znaleli tylko z³oto!
W starym, gotyckim katolickim kociele w centrum Irkucka mieci siê sala koncertowa miejscowej filharmonii.

Gdy zaczyna³am dzia³aæ w ruchu pro-life,
w najmielszych oczekiwaniach nie
wyobra¿a³am sobie, ¿e dane mi bêdzie odwiedziæ wiele krajów, poznaæ tak wiele
wspania³ych ludzi. Nie by³y to wyprawy
turystyczne, ale pomoc i wymiana dowiadczeñ. By³a to tak¿e, i jest, fascynuj¹ca przygoda. Wychodz¹c naprzeciw du¿emu
zainteresowaniu i licznym pytaniom, postaram siê w kolejnych numerach Wybierz
¯ycie dzieliæ siê tymi fascynuj¹cymi
dowiadczeniami.
wypalone od rodka. Co jest
pod nami? Zrobi³o siê naprawdê strasznie, gdy uwiadomi³ymy sobie, ¿e prawdopodobnie pal¹ siê pok³ady torfu i mamy pod nogami piek³o!
Tego po¿aru nikt nie gasi.
Dawniej ludzie walczyli z
ogniem. Wszyscy mieszkañcy ustawiali siê rzêdem i podaj¹c sobie wiadra z wod¹,
umo¿liwiali ratunek. Dzisiaj
wsie s¹ wyludnione. W cha³upach ¿yj¹ przewa¿nie starsi
ludzie, najczêciej kobiety.
Wiele domów stoi pustych.
Rosja wymiera, trac¹c rocznie
ok. 2 mln. mieszkañców. Od
wielu lat rodzi siê za ma³o

dalej i dziêki temu choæ jedno poczête dziecko ocaleje.
Wiedza o tym, jak rozwija siê
i wygl¹da cz³owiek w ³onie
matki jest bardzo ma³a.
Zwiedzam Muzeum Dekabrystów. Rosjanie z dum¹ pokazuj¹ drewniany dwór ksi¹¿¹t Wo³koñskich, opowiadaj¹
historiê spisku. A mnie przypomina siê Mickiewicz i serce siê ciska, ¿e nie ma tu ¿adnych ladów obecnoci Polaków, którzy przecie¿ po³o¿yli wielkie zas³ugi w badaniach
tych terenów. Nie ma te¿ ¿ad-

O. Ignacy dzier¿awi tam kilka pomieszczeñ, gdzie jest
ma³a kaplica. Z wielkim
wzruszeniem uczestniczymy
tam we Mszy w. i ca³ujemy
relikwie w. Rafa³a Kalinowskiego, który w tych okolicach by³ na zes³aniu. W niedzielê o. Ignacy mo¿e odprawiæ Mszê w. w g³ównej sali
starego kocio³a. Pomagamy
mu zmontowaæ o³tarz. Póniej trzeba go ponownie z³o¿yæ i wynieæ. ¯yczliwoæ
obecnej dyrekcji sprawia, ¿e
mo¿na zostawiæ figury. Dobre
i to! Przemawiam do nielicznej grupki katolików, rozdajê
materia³y. Mo¿e podadz¹ je

nych ladów bohaterskiej
walki i cierpienia polskich zes³añców.
Jedziemy z o. Ignacym na
objazd parafii. Najpierw Witczina, polska wie syberyjska.
Maj¹ nawet szko³ê, w której
dzieci ucz¹ siê po polsku. Nauczycielka jest absolwentk¹
polonistyki, tak jak ja. Teraz
ukoñczy³a nasz kurs. Wita nas
serdecznie. Drewniany koció³ek odbudowano przy pomocy o. Ignacego. Znowu
przemawiam do ludzi, tym razem po polsku. Ciesz¹ siê bardzo. Daleka Polska jest dla
nich rajem, ale tutaj mieszkaj¹ ju¿ od pokoleñ. Po Mszy
w. gospodynie przygotowuj¹
suto zastawiony stó³. Musimy
jeæ, s³owiañska gocinnoæ
nie ust¹pi. Wracaj¹c ³apiemy
kichê, drogi s¹ fatalne  najczêciej same kamienie z
glin¹.
Nastêpnego dnia jedziemy
z o. Ignacym znacznie dalej,
ok. 500 km na pó³noc do ma³ej wsi Pichciñsk. Jedziemy z
zawrotn¹ szybkoci¹ drog¹
transsyberyjsk¹, potem kamienist¹, i w koñcu poln¹. Teraz sobie uwiadamiam, ¿e
tak d³ugo jad¹c mam wewnêtrzne przekonanie, ¿e
wreszcie musimy gdzie dojechaæ, do jakiej wiêkszej
miejscowoci. Tymczasem
nawet ma³e drewniane wioski
zdarzaj¹ siê coraz rzadziej.
Zaczynam rozumieæ te nieograniczone syberyjskie przestrzenie i zaczyna mnie
to mêczyæ. Najbli¿sze wiêksze miasto jest oddalone o ok.
1,5 tys. kilometrów. Bardzo
blisko, jak na syberyjskie

cd. na stronie 6

W y b i e r z ¯ycie!

Karmienie piersi¹ chroni dziecko
przed chorobami serca
Presti¿owe czasopismo medyczne Circulation (Kr¹¿enie) opublikowa³o artyku³, w
którym mo¿emy przeczytaæ, ¿e
dzieci karmione piersi¹ maj¹
mniejsze tendencje do nadcinienia ni¿ karmione butelk¹.

Artyku³ relacjonuje badania przeprowadzone przez
naukowów z Bristol University (Wielka Brytania). Badania objê³y 4763 dzieci, których rozwój ledzono od urodzenia do siódmego roku

Sprawiedliwy podzia³ prac
domowych zwiêksza liczbê
urodzeñ
Pracuj¹cy rodzice, którzy
systematycznie dziel¹ siê
obowi¹zkami wykonywanymi w domu, czêciej
maj¹ drugie dziecko - informuje pismo Population
Development and Review.
Jak wynika z prac amerykañskich naukowców z
Brown University, drugie
dziecko pojawia siê w a¿
81% ma³¿eñstw, w których
m¹¿ systematycznie wykonuje nie mniej ni¿ po³owê
obowi¹zków domowych.
Ogó³em ankietowano
265 ma³¿eñstw, w których
m¹¿ i ¿ona pracowali zawodowo. Pytano, ile czasu poszczególne osoby powiêcaj¹ tygodniowo dziewiêciu typowym zajêciom domowym w rodzaju gotowania, zakupów czy sprz¹tania.
Gdy wiêkszoæ obowi¹zków spada na kobietê, na
drugie dziecko mo¿na liczyæ tylko w 74 procentach
przypadków. Jednak najmniej szans na drugie
dziecko maj¹ te pary, w których partnerzy w zasadzie
dziel¹ siê obowi¹zkami, ale
bez jasnego planu. Autorzy
badañ uwa¿aj¹, ¿e takie
ma³¿eñstwa maj¹ problemy
z zachowaniem równowagi
miêdzy prac¹ zarobkow¹ a
zajêciami domowymi.
Wówczas praca przegrywa
z rodzin¹.

Obecnie coraz czêciej
oboje ma³¿onków pracuje,
by zachowaæ odpowiadaj¹cy
im poziom ¿ycia, zarazem
maj¹ oni coraz mniej dzieci.
Umiejêtnoæ wspólnego radzenia sobie z obowi¹zkami
wydaje siê byæ wskanikiem
prawid³owych relacji miêdzy
ma³¿onkami i sprzyjaæ posiadaniu wiêkszej liczby dzieci.

¿ycia. Oprócz sposobu karmienia uwzglêdniono takie
czynniki, jak waga urodzeniowa czy sytuacja ekonomiczna matki.
Przeciêtnie skurczowe cinienie krwi by³o w przypad-

ku karmionych naturalnie
dzieci ni¿sze o 0,8 milimetra
s³upa rtêci, a rozkurczowe o
0,6 milimetra. Im d³u¿ej
dziecko by³o karmione piersi¹, tym ni¿sze mia³o cinienie skurczowe krwi. Jeli
wyniki te siê potwierdz¹, bêdzie to oznaczaæ, ¿e karmienie piersi¹ chroni przed chorobami serca, udarem czy
chorobami nerek. Oko³o 40
procent dzieci w Wielkiej
Brytanii nigdy nie jest karmionych piersi¹. Gdyby
zmniejszyæ ten odsetek do 10
procent, mo¿na by zapobiec
przedwczesnym zgonom w
grupie pomiêdzy 35 a 64 rokiem ¿ycia.
Ludzkie mleko zawiera d³ugo³añcuchowe, wielonienasycone kwasy t³uszczowe,
wp³ywaj¹ce na rozwój naczyñ
krwiononych i niewielk¹
iloæ sodu - oba te czynniki
zapobiegaj¹ nadcinieniu.
Poza tym dziecko rzadziej
spo¿ywa wiêcej naturalnego
pokarmu ni¿ potrzebuje.
Wczeniejsze badania wi¹¿¹
karmienie piersi¹ miêdzy innymi z wiêksz¹ inteligencj¹
dzieci.

Nie odk³adajcie
macierzyñstwa
Kobiety, które dopiero
po 35 roku ¿ycia decyduj¹
siê na urodzenie dziecka,
nara¿aj¹ na niebezpieczeñstwo zdrowie swoje
i dziecka - ostrzegaj¹ lekarze w artykule opublikowanym przez British Medical Journal.
Brytyjscy lekarze s¹ za-

niepokojeni epidemi¹
pónego macierzyñstwa.
Wed³ug ginekologów i po³o¿ników, te kobiety, które
najpierw zajmuj¹ siê swoj¹
karier¹ zawodow¹, a potem decyduj¹ siê na dzieci, postêpuj¹ wbrew naturze.
Zdaniem lekarzy, najlepszy czas na poczêcie dziecka to okres miêdzy 20.
a 35. rokiem ¿ycia. Gdy
kobieta koñczy 35 lat, jej
p³odnoæ zaczyna wygasaæ.
Wród kobiet, które póno decyduj¹ siê macierzyñstwo, zauwa¿ono wiêcej
przypadków poronieñ, ci¹¿y pozamacicznej, porodu
przed terminem. Czêciej
wystêpuj¹ u nich wady p³odu. W przypadku starszych
matek czêciej przeprowadza siê cesarskie ciêcia, co
zwiêksza ryzyko powik³añ.
Odk³adanie macierzyñstwa na póniej jest jak rosyjska ruletka - powiedzia³a cytowana przez BBC dr
Susan Bewley z jednego z
londyñskich oddzia³ów po³o¿niczych (St. Thomas
Hospital). Wiêkszoæ wygrywa i wszystko koñczy
siê szczêliwie, ale niektórzy przegrywaj¹...
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BYÆ MATK¥
WIADECTWA KOBIET
Macierzyñstwo niew¹tpliwie pomaga w realizowaniu
siebie jako kobiety. Nie wyobra¿am sobie ¿ycia bez moich dzieci. To one nadaj¹ mu prawdziwy sens. Kiedy
urodzi³am pierwsze dziecko (syna) jako 21-letnia studentka, zaczê³am patrzeæ na wiat zupe³nie inaczej.
Wszystko w moim ¿yciu uleg³o przewartociowaniu.
Przesta³am myleæ o nim jako o swojej wy³¹cznej w³asnoci. Przedtem wydawa³o mi siê, ¿e mogê z nim zrobiæ, co zechcê. (...) Moje najcenniejsze wspomnienia to
obraz niespe³na rocznego synka, który budzi³ siê ze snu
witany moim dzieñ dobry i posy³a³ mi najpiêkniejszy
na wiecie umiech, pe³en oddania i radoci.
Dorota
Macierzyñstwo to najpiêkniejsza funkcja kobiety.
Pierwsze ruchy dziecka to prze¿ycie, którego nie da siê
porównaæ z niczym. Mê¿czyni mog¹ nam tylko zazdrociæ. Nosz¹c pod sercem pierwsze dziecko, jego pierwsze ruchy poczu³am podczas obiadu. M¹¿ siedzia³ naprzeciw, kiedy zobaczy³ moj¹ minê w tym momencie,
powiedzia³  ale musisz byæ szczêliwa, zazdroszczê ci.
Dzisiaj za ma³o jest pokazywane piêkno macierzyñstwa.
Gabrysia
Najszczêliwszy okres mojego ¿ycia to czas mojego
urlopu wychowawczego, gdy mog³am byæ w domu i tylko mojej rodzinie powiêcaæ ca³y mój czas. Opiekowa³am siê najpierw jednym, póniej dwójk¹ synów. Dziwiê siê, ¿e s¹ kobiety, które rezygnuj¹ z tego czasu patrzenia na dorastanie dzieci, na ka¿d¹ drobn¹ zmianê
w nich, wybieraj¹c w zamian karierê czy zdobywanie
pieniêdzy. Tego czasu nie da siê kupiæ za ¿adne pieni¹dze, nie da siê te¿ go cofn¹æ. Wtedy matka jest najbardziej potrzebna swojemu dziecku, jak nigdy póniej.
Wtedy najwiêcej mog³am daæ z siebie swoim najbli¿szym. Bardzo przykra by³a dla mnie koniecznoæ powrotu do pracy zawodowej.
Halina
Chocia¿ jestem ¿on¹, nie ogranicza mnie to zawodowo, powiem wiêcej, nie wyobra¿am sobie siedzieæ w
domu, gotowaæ, praæ, sprz¹taæ itd. Zarówno ja, jak i
mój m¹¿, pracujemy, zatem oboje dzielimy obowi¹zki
zwi¹zane z prowadzeniem domu. Mój m¹¿ pomaga mi
realizowaæ moj¹ kobiecoæ, czyli w tym przypadku spe³niaæ siê zawodowo.
Beata
Dyskryminacja to inaczej wytykanie palcami, wymiewanie kogo, ograniczanie jego mo¿liwoci. Wed³ug mojej opinii najbardziej s¹ w Polsce dyskryminowane zwyczajne kobiety, bêd¹ce matkami, które chcia³yby mieæ
wiêcej dzieci i pozostaæ w domu. Przeszkadza mi brak
szacunku do kobiet i macierzyñstwa. I to ¿e nie mogê
zostaæ w domu wychowuj¹c dzieci, bo nie dostanê za to
pieniêdzy na ¿ycie ani emerytury. Praca zawodowa nie
jest mi potrzebna do realizowania mojej kobiecoci.
Nika
Jest mi bardzo przykro, gdy¿ czêsto jestem wytykana
palcami, ¿e mam piêcioro dzieci. Wszystkie s¹ kochane,
oczekiwane, zadbane, ale s¹ tacy, którym siê chyba nie
podoba, ¿e one w ogóle istniej¹ i okazuj¹ mi swoj¹ niechêæ. Moje macierzyñstwo traktujê jako swoje powo³anie. S³u¿ê, jak potrafiê. Nie mogê jednak przy takiej gromadce pracowaæ zawodowo. M¹¿ ma dobr¹ pracê, ale
nas jest du¿o, wiêc mamy k³opoty finansowe. Przecie¿
ja w du¿ym trudzie wychowujê m³ode pokolenie Polaków. Tymczasem pañstwo mnie okrada, nie uwzglêdniaj¹c w naszym rozliczeniu finansowym, ile w naszej
rodzinie jest osób na utrzymaniu. To jest g³êboko niesprawiedliwe.
Katarzyna
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W y b i e r z ¯ycie!
Dzieci p³acz¹ ju¿ w ³onie matki!

Dziecko w wieku 16 tyg. od poczêcia

Millie-An - jedna na milion
Dziewczynka, która przez
ca³¹ ci¹¿ê rozwija³a siê poza
macic¹ matki, przysz³a na
wiat zdrowa w jednym z
brytyjskich szpitali. Lekarze
z Lister Hospital odkryli
nieprawid³owe po³o¿enie
dziecka dopiero kiedy 27letni¹ matkê przygotowywano na stole operacyjnym do
cesarskiego ciêcia. Kobieta
przesz³a kilka badañ w czasie ci¹¿y, ale w ¿adnym nie
wykryto, ¿e p³ód jest po³o¿ony poza macic¹, poni¿ej
¿o³¹dka.
Dziewczynka otrzyma³a
imiê Millie-An. Jest to gra
s³ów, która  jak wyjania

szczêliwa matka - pochodzi
od zwrotu jedna na milion
(ang. one in a million).
Przypadek Millie-An jest
prawdziwie jednym na milion. Jak wyjania³ dziennikarzom Douglass Salvesen,
ginekolog-po³o¿nik Lister
Hospital w Stevenage  dzisiaj bardzo rzadko zdarza siê,
by ci¹¿a pozamaciczna nie
zosta³a wykryta, donoszenie
ci¹¿y brzusznej jest niemal
nieprawdopodobne, a gdy do
tego do³o¿yæ fakt, ¿e dziecko
urodzi³o siê zdrowe, a jego
matka prze¿y³a towarzysz¹ce
porodowi komplikacje i powa¿n¹ operacjê, to Millie-An

mo¿na uznaæ za naprawdê
wyj¹tkow¹ dziewczynkê.
Na operacyjnym stole
mama Millie-An straci³a
oko³o 6 litrów krwi (któr¹
na bie¿¹co uzupe³niano) i
przesz³a dodatkowo powa¿n¹ operacjê pêcherza
oraz histerektomiê, tj. usuniêcie macicy. Z powodu
silnego os³abienia córeczkê
zobaczy³a dopiero po
trzech dniach. W króciutkim owiadczeniu przekazanym prasie powiedzia³a:
Jestem po prostu szczêliwa, ¿e prze¿y³am i jestem
wprost zakochana w mojej
córeczce. Nie uwa¿am, ¿e
cokolwiek straci³am, ale ¿e
wszystko wygra³am.
Ci¹¿a pozamaciczna (ek-

topowa) powstaje, gdy zarodek zagniedzi siê poza jam¹
macicy - na przyk³ad w jajowodzie, jajniku lub jamie
brzusznej. Poniewa¿ w takich
warunkach p³ód prawie nigdy
nie mo¿e siê prawid³owo rozwijaæ, ci¹¿a pozamaciczna
czêsto koñczy siê mierci¹
poczêtego dziecka i prowadzi
do powa¿nych komplikacji
zagra¿aj¹cych ¿yciu matki. W
literaturze przedmiotu spotykamy jednak opisy szczêliwego zakoñczenia ci¹¿y pozamacicznej. Dwa lata temu
w RPA urodzi³a siê zdrowa
dziewczynka z ci¹¿y usytuowanej w w¹trobie matki. Podobny przypadek mielimy
kilka lat temu równie¿ w Polsce.

NIE PIJCIE ALKOHOLU W CI¥¯Y
Lekarze alarmuj¹ - kobiety w ci¹¿y nie powinny
piæ alkoholu, gdy¿ ich
dzieci mog¹ byæ w przysz³oci powa¿nie opónione w rozwoju psychicznym
i fizycznym. Z informacji
zebranych przez Pañstwow¹ Agencjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych wynika, ¿e a¿
30% polskich matek pije
alkohol w czasie ci¹¿y.
Wp³yw picia alkoholu
przez kobiety w ci¹¿y na
p³ód jest bardzo grony.
Alkoholowy zespó³ p³odowy (Fetal Alcohol Syndrome - FAS) to w³anie
skutek dzia³ania alkoholu
na p³ód w okresie prenatalnym. W jego efekcie u
dziecka mo¿e rozwin¹æ siê
opónienie umys³owe,
dysfunkcja mózgu, zaburzenia psychologiczne.
Dzieci z zespo³em FAS
mog¹ mieæ ni¿szy ni¿ dzie-

ci zdrowe iloraz inteligencji,
zaburzenia uwagi i zdolnoci
uczenia siê, a nawet wady
serca. Wiêkszoæ niemowl¹t
z FAS ma trudnoci z jedzeniem, nie potrafi panowaæ
nad impulsywnymi zachowaniami; s¹ nadwra¿liwe na
bodce. Nierzadko cierpi¹ na
hypertoniê (zbyt du¿e napiêcie miêniowe) lub hypotoniê (zbyt ma³e napiêcie miêniowe). W ¿yciu doros³ym
wiêkszoæ takich ludzi ma
k³opoty w pracy (m. in. trudnoci w utrzymaniu sta³ej posady). Nastolatki z zespo³em
FAS czêsto siêgaj¹ po alkohol i narkotyki i szybko siê
uzale¿niaj¹. Dziewczêta
szybciej rozpoczynaj¹
wspó³¿ycie p³ciowe. Ludzie
ci s¹ podatni na fizyczn¹,
seksualn¹ i emocjonaln¹
przemoc. Dodatkowo FAS
jest bardzo czêsto pod³o¿em
dla rozwoju chorób umys³owych.

Aborcja niszczy kobietê
Wed³ug wyników badañ prowadzonych przez
dr Nathana Hoeldtke, umieralnoæ kobiet, które
dokona³y aborcji jest trzykrotnie wy¿sza ni¿ umieralnoæ kobiet, które urodzi³y i pó³tora razy wy¿sza ni¿ umieralnoæ kobiet, które nigdy nie zasz³y w ci¹¿ê.
Dr Hoeldtke podkreli³, ¿e kobiety po dokonaniu sztucznego poronienia pope³niaj¹ samobójstwo a¿ szeæ razy czêciej ni¿ kobiety, które urodzi³y i trzy razy czêciej ni¿ przeciêtny obywatel.

Dzieci mog¹ p³akaæ ju¿
w ³onie matki w siódmym
miesi¹cu ci¹¿y  poinformowali naukowcy z Uniwersytetu w Auckland w
Nowej Zelandii oraz Carolinas Medical Center w
Charlotte w USA. Lekarze
zaobserwowali objawy
p³aczu u nienarodzonych
dzieci od 28 tygodni od
poczêcia. By³a to reakcja
w odpowiedzi na nieszkodliwy ha³as.
Zespó³ badawczy dokona³ tego odkrycia przez
przypadek. Lekarze wykonywali badania USG u kobiet w ci¹¿y po to, aby
sprawdziæ, jak palenie papierosów i za¿ywanie kokainy przez matkê wp³ywa
na p³ód, miêdzy innymi na
jego reakcjê na dwiêki.
Zaskoczeni odnotowali, ¿e
jedno z badanych dzieci
nietypowo zareagowa³o na
dwiêki odtwarzane przy
brzuchu matki. Dziecko
by³o wyranie zaniepokojone, zaczê³o wykonywaæ
ruchy jak w czasie oddychania i otwieraæ usta, a
jego policzki dr¿a³y. Pocz¹tkowo naukowcy myleli, ¿e to drgawki, ale

póniej zdali sobie sprawê,
¿e s¹ to objawy charakterystyczne dla dzieciêcego
p³aczu. W dalszych badaniach USG zaobserwowali podobne zachowanie u
10 innych nienarodzonych
dzieci. Wszystkie mia³y 28
tygodni lub wiêcej.
To wskazuje, ¿e zdolnoæ do p³aczu pojawia siê
ju¿ w ¿yciu p³odowym
dziecka  skomentowa³
kieruj¹cy badaniami prof.
E.A.Mitchell. W zasadzie
nikogo nie powinno dziwiæ
to odkrycie. Noworodki,
które rodz¹ siê przed terminem, nawet przed 28. tygodniem ¿ycia, potrafi¹
przecie¿ p³akaæ.
Wed³ug prof. Mitchella,
najnowsze odkrycie pozwala lepiej zrozumieæ
rozwój dziecka w ³onie
matki. Potwierdza równie¿, ¿e dzieci nienarodzone s¹ zdolne do odczuwania bodców - aby móc
rozpoznaæ nieprzyjemne
dwiêki i p³akaæ, dziecko
musi nie tylko posiadaæ
zdolnoci ruchowe, ale te¿
odpowiednio rozwiniêty
mózg i zmys³y.

MATKA DO WYNAJÊCIA
W prasie, w dziale og³oszeñ pod has³em dam pracê, ukaza³o siê szokuj¹ce
og³oszenie: bezdzietne ma³¿eñstwo z województwa pomorskiego poszukuje kobiety, która donosi embrion powo³any do ¿ycia z ich komórek rozrodczych.
Wynajêta matka ma poddaæ siê zabiegowi wprowadzenia embrionu do macicy,
donosiæ ci¹¿ê, urodziæ
dziecko i przekazaæ je genetycznym rodzicom. Na og³oszenie odpowiedzia³o ju¿
kilka pañ. Znalaz³ siê tak¿e
lekarz gotów do zabiegu. W
jednej z palcówek wspomaganego rozrodu, w silosie z
ciek³ym azotem czeka poczête dziecko.
Nie ma w tej sprawie ¿adnego ustawodawstwa, czyli
teoretycznie jest to wszystko dopuszczalne  twierdzi
kierownik specjalistycznej
kliniki zajmuj¹cej siê m.in.
zabiegami in vitro. Zastêpcze matki? My tego nie
wykonujemy, bo to doæ k³opotliwe. Mo¿na taki embrion wprowadziæ do macicy kobiety, ale co dalej?
Strony mog¹ siê pok³óciæ.
Osobicie odradzamy takie
zabiegi.

Zap³odnienie in vitro to
zespó³ procedur medycznych, które prowadz¹ do
uzyskania komórek p³ciowych ¿eñskich (oko³o 10 jajeczek z jajników) i mêskich
(plemników) oraz do zap³odnienia pozaustrojowego, czyli poza organizmem
kobiety. Po uzyskaniu kilku
zarodków sprawdza siê ich
jakoæ i pozostawia przy
¿yciu tylko zdrowe. W odpowiednim stadium rozwoju przenosi siê je do macicy, tak aby mog³y siê tam zagniedziæ. Jednorazowo
przenosi siê zwykle kilka
zarodków. W przypadku ci¹¿y mnogiej niejednokrotnie
stosuje siê aborcjê selekcyjn¹. Jeli po zap³odnieniu,
wstêpnej selekcji i transferze do macicy pozostaj¹
jeszcze jakie zarodki, zamra¿a siê je. Bardzo czêsto
jednak nie udaje siê doprowadziæ do ci¹¿y. W takiej
sytuacji do kolejnych zabiegów mo¿na wykorzystaæ zamro¿one zarodki. Czêsto
jednak nie s¹ one potrzebne
i nie wiadomo, co z nimi
zrobiæ. Procedura ta budzi
bardzo wiele powa¿nych
pytañ i w¹tpliwoci natury
etycznej.

W y b i e r z ¯ycie!
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Prawo do ¿ycia
Zdzis³aw Arkuszyñski
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To unikalne wiadectwo
¿ycia wiadka holokaustu,
który sta³ siê aktywnym
liderem ruchu obrony
¿ycia. Dowiadczenia
osobiste i wra¿liwoæ autora, by³ego wiênia Auschwitz-Birkenau, wiadka zag³ady setek tysiêcy
dzieci ¿ydowskich, cygañskich, polskich s¹ przyczyn¹ jego ofiarnego

zaanga¿owania w tworzenie Ruchu Duchowej
Adopcji Dziecka Poczêtego, jako logicznej konsekwencji robienia wszystkiego, co mo¿liwe dla
ochrony ¿ycia dzieci w
³onach matek. Ksi¹¿ka
ukazuje dramat wspó³czesnego cz³owieka, ¿yj¹cego w narastaj¹cej cywilizacji mierci. Czyta siê j¹
z zapartym tchem. Powinna ona byæ obowi¹zkow¹
lektur¹ dla m³odych, liderów ruchów pro-life oraz
wszystkich poszukuj¹cych prawdy o cz³owieku.
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¯ycie jest szczêciem
Clara Lejeune
Wzruszaj¹ce wspomnienia
córki profesora Jerome
Lejeunea, francuskiego
naukowca, lekarza i genetyka,
wielkiego obroñcy chorych
dzieci z zespo³em Downa,
serdecznego przyjaciela Ojca
wiêtego Jana Paw³a II.
Cz³owieka, który wiadomie
powiêci³ swoj¹ karierê
naukow¹, a nawet mo¿liwoæ
otrzymania Nagrody Nobla,
odwa¿nie staj¹c w obronie ¿ycia
dzieci w ³onach matek.

Wybierz ¿ycie!
Ewa Kowalewska
Ka¿dy z nas pocz¹³ siê w ³onie
swej matki. Nasi rodzice
wybrali ¿ycie, pozwolili nam siê
urodziæ. A czy my pozwolimy
urodziæ siê naszym dzieciom?
Czy potrafimy pokochaæ
maleñkie i bezbronne, nasze
poczête dziecko? Jestemy
wolni, mo¿emy wybieraæ,
wiêc... Autorka odpowiada na
wiele pytañ dotycz¹cych
rozwoju prenatalnego dziecka
oraz trudnych sytuacji w ¿yciu
kobiety.

Fakty ¯ycia
nr 1 do 14

CENA:
CENA:
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Oferta materia³ów edukacyjnych pro-life

NOWOÆ!!!
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Oto jestem
W³odzimierz Fija³kowski

Skutecznoæ
prezerwatywy

Bogato ilustr. ksi¹¿ka
ukazuj¹ca rozwój dziecka w
³onie matki. Skierowana do
dzieci, m³odzie¿y, rodziców
i nauczycieli.

Ulotka dla m³odzie¿y
ukazuj¹ca problem
bezpiecznego seksu przy
stosowaniu prezerwatywy.

Foliogramy ze
scenariuszami zajêæ z
zakresu wychowania do
¿ycia w rodzinie w
gimnazjum. Pomoc dla
nauczycieli, katechetów,
liderów pro-life.

1,- z³ za ka¿dy numer
14,- z³ komplet

16,- z³

Zdolnoæ odczuwania
bólu przed urodzeniem
Raport Komisji Spec.
Parlamentu Brytyjskiego
Jest to podsumowanie
aktualnej wiedzy dotycz¹cej
mo¿liwoci odczuwania przez
dziecko w okresie prenatalnym. Raport powsta³ na
drodze dochodzenia
medycznego poprzez
zebranie owiadczeñ i prac
najwybitniejszych specjalistów z dziedziny leczenia
bólu.

¯ycie cz³owieka
A. Strza³kowska

Seryjna (kolor) wk³adka
nt. poszczególnych faz
dotycz¹cych pocz¹tków
¿ycia cz³owieka,
do wpinania do skoroszytu.

1,50 z³

4 z³

CENA:

1,- z³

37,- z³

FILMY:

C E N A:

Ksi¹¿ki z kongresów:

8,- z³

O godnoæ
ojcostwa 18,- z³
O godnoæ
dziecka 18,- z³
CENA:

Komplet 3 ksi¹¿ek
(dwie powy¿sze
+ ksi¹¿ka O godnoæ
macierzyñstwa)

330,- z
³

Zestaw modeli Jak powsta³em

W promocji 40,- z³

W zestawie znajduje siê 5 modeli z nietoksycznej
masy plastycznej, ukazuj¹cych dziecko w okresie
prenatalnym w macicy w wieku: 4 tyg., 8 tyg., 12 tyg.,
14 tyg. i 18 tygodni od poczêcia. Do zestawu do³¹czony jest przewodnik metodyczny autorstwa Doroty
Kornas  Bieli na temat rozwoju dziecka w okresie
prenatalnym. Zestaw zosta³ zarejestrowany jako
pomoc naukowa dla szkó³ nr 0534/1998.

CENA:

3,50 z³

CENA:

Poronne dzia³anie
doustnych rodków
antykoncepcyjnych
Rudolf Ehmann

Fachowe opracowanie
szwajcarskiego ginekologa
nt. szkodliwoci
antykoncepcji.

Mechanizmy dzia³ania
pigu³ki antykoncepcyjnej w
opracowaniu szwajcarskiego
ginekologa.

VHS  27 z³
VCD  20 z³

Oblicza eutanazji
Film ukazuj¹cy rzeczywiste sytuacje ¿yciowe
dotycz¹ce eutanazji
praktykowanej w
Holandii i Belgii oraz ich
wp³yw na wszystkich
cz³onków rodziny.
Autentyczne wiadectwo
osób, które prze¿y³y
dramat eutanazji wród
najbli¿szych.
VHS  27 z³
VCD  20 z³

Wspomó¿ obronê ¿ycia i rodziny:

3,50 z³

Problemy planowania
rodziny. Antykoncepcja i
jej skutki
Rudolf Ehmann

Moja droga do
Prawdy
Dokumentalny film
biograficzno-edukacyjny
z udzia³em prof. W³odzimierza Fija³kowskiego.
Rewelacyjnie ukazuj¹cy
pocz¹tki ludzkiego ¿ycia,
poród rodzinny i mi³oæ
rodzicielsk¹ w kontekcie postawy ¿yciowej i
wiadectwa znanego
ginekologa i obroñcy
¿ycia.

Ö

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 12 42 1111 0000 1587 7356

Ö

Mo¿na tak¿e dokonaæ wp³aty kart¹ p³atnicz¹ przez Internet na naszej stronie www.hli.org.pl
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MI£OÆ MATKI
SILNIEJSZA OD MIERCI
Nie ma wiêkszej mi³oci,
bardziej oddanej, serdecznej, nawet heroicznej ni¿
mi³oæ matki.Tê prawdê
ludzkoæ zna od pocz¹tku
dziejów. Jednak dzisiaj, gdy
obserwujemy tak wiele kobiet odrzucaj¹cych swoje
dzieci, mamy w¹tpliwoci,
czy mi³oæ matki nadal jest
tak bardzo prawdziwa.
I w³anie dzisiaj, spotykamy matki, które potrafi¹
ca³kowicie ofiarowaæ siebie, swoj¹ postaw¹ potwierdzaj¹c czym jest mi³oæ do dziecka. Kilka miesiêcy temu we W³oszech
zmar³a Rita Fedrizzi. Podczas trzeciej ci¹¿y stwierdzono u niej raka. Lekarze
orzekli, ¿e jedynym dla
niej ratunkiem jest przerwanie ci¹¿y i chemioterapia. Ona jednak siê nie
zgodzi³a. Wiedzia³a, ¿e ta
decyzja prawdopodobnie
przyspieszy jej mieræ. Enrico Fedrizzi, m¹¿ Rity, powiedzia³, ¿e ilekroæ sugerowano jej przerwanie ci¹¿y, tyle razy mówi³a: To
tak, jakby prosili mnie,
¿ebym zabi³a które z moich starszych dzieci, aby
ocaliæ swoj¹ w³asn¹ skórê.
Urodzi³a zdrowego synka,
nied³ugo póniej zmar³a.
Wiele osób porównuje
Ritê Fedrizzi do w. Joanny
Beretty Molli, w³oskiej lekarki, która  równie¿ chora na chorobê nowotworow¹
 obroni³a ¿ycie swojego
czwartego dziecka.
w. Joanna mówi³a:
Ka¿de powo³anie jest
powo³aniem do macierzyñstwa, fizycznego, duchowego, moralnego. Bóg z³o¿y³ w nas instynkt ¿ycia.
Kap³an jest ojcem, siostry
zakonne s¹ matkami, matkami dusz. Biada tym m³odym ludziom, którzy nie
przyjmuj¹ powo³ania do
rodzicielstwa. Ka¿dy musi
przygotowaæ siê do w³asnego powo³ania: przygotowaæ siê, aby byæ dawc¹
¿ycia (...)
Jej m¹¿ tak wspomina
trudne chwile:
Gdy zbli¿a³ siê termin
porodu
powiedzia³a
otwarcie, g³osem zdecydowanym, a równoczenie
pogodnym, z g³êbokim
spojrzeniem, którego nigdy
nie zapomnê: gdyby trzeba by³o wybieraæ miêdzy
mn¹ a dzieckiem - ¿adnych
wahañ. ¯¹dam, abycie
wybrali dziecko. Ratujcie
dziecko!

W Wielki Pi¹tek po po³udniu 20 kwietnia 1962 r. posz³a do kliniki, aby urodziæ.
W Wielk¹ Sobotê razem z
najbli¿szymi prze¿ywa³a
wielk¹ radoæ - urodzi³a siê
córeczka - Gianna Emanuela.
W kilka godzin po porodzie
wyst¹pi³y komplikacje i wielkie cierpienia. Zmar³a we
w³asnym domu 28 kwietnia
1962 r. Papie¿ Jan Pawe³ II
dokona³ uroczystego aktu kanonizacji 16 maja 2004 roku.
W Polsce znana jest bohaterska matka Dorota Piesik
z Piotrkowa Trybunalskiego, która pomimo choroby
nowotworowej urodzi³a
synka. Ale nied³ugo potem
zmar³a.
Takich matek jest w Polsce znaczne wiêcej, ale najczêciej nie znamy ich

ch³opaka, który chcia³ siê
ze mn¹ o¿eniæ. Mówi³ mi,
¿ebym siê nie martwi³a, bo
mo¿emy sobie wzi¹æ dziecko z domu dziecka. Ale ja
zasz³am w ci¹¿ê. Wtedy
moja kuzynka wszystko zorganizowa³a, aby ci¹¿ê usun¹æ. Nigdy tego nie zapomnê! Dyskutowa³y z mam¹
i z mê¿em. Ja ca³kowicie
zdawa³am sobie sprawê z
sytuacji. M¹¿ ba³ siê o moje
¿ycie. Ale ja wiedzia³am, ¿e
tylko raz siê umiera i ¿e to
bardzo piêkna rzecz oddaæ
za kogo ¿ycie. Naciskali na
mnie, ale ja, mimo ¿e nie
mia³am ¿adnej pomocy od
ludzi, odda³am to wszystko
w rêce Boga. Mam mocn¹
wiarê, a poza tym wiedzia³am, ¿e i tak kiedy przyjdzie umrzeæ, prêdzej czy

w. Joanna z dzieæmi

imion. Zdarza³o siê tak¿e
szczêliwe zakoñczenie.
Oto autentyczny list matki
- Stanis³awy S.:
Ja mam szecioro dzieci:
cztery córki i dwóch synów.
Wychowa³am ich w ciê¿kich
warunkach materialnych i
mieszkaniowych. Z jednej
uczciwej pensji mê¿a utrzymywa³am ca³¹ rodzinê. Na
nic nie mia³am pieniêdzy,
ale dziêki Bogu ¿adne z dzieci z g³odu nie umar³o.
Gdy by³am ma³a, wypad³am z wózka, mia³am uszkodzony krêgos³up i d³ugo mnie
leczono. Lekarz powiedzia³,
¿e nie bêdê mia³a dzieci, bo
albo ja umrê, albo dziecko.
W koñcu pozna³am dobrego

póniej. Nie da³am dziecka!
Poród mia³am bardzo ciê¿ki. Urodzi³ siê zdrowy,
³adny synek 4,3 kg, ale ja
mia³am straszny krwotok.
Znowu powiedzieli, ¿e nie
wolno mi mieæ dzieci, ale
rodzi³am wbrew wszystkiemu. Bo¿e, jakie ³adne s¹
moje dzieci, jak dobrze siê
uczy³y, wszystkie zda³y maturê, a dwoje jest na wy¿szych studiach. Przy Bo¿ej
pomocy wszystko mo¿na,
tylko trzeba gor¹co zaufaæ,
nie jedzenie tylko trzyma
cz³owieka przy ¿yciu, ale
wiara w Boga. Mam ju¿ 64
lata, czujê siê dobrze i jestem szczêliw¹ matk¹.

cd. ze strony 2
warunki. Widzê te¿ na w³asne
oczy, ¿e w wioskach domy s¹
tylko drewniane. Elektrycznoæ jest, ale zim¹ awaria potrafi trwaæ i tydzieñ. Gdy w
czasie kursu na dwa dni wy³¹czyli nam pr¹d i wodê, nauczycielka z Pichciñska mia³a siê, ¿e ona ma ¿uraw i to
jest najlepsze urz¹dzenie, bo
jest niezale¿na i zawsze ma
wodê.
Ksi¹dz zatrzymuje siê w
przysió³ku, trochê wiêkszej
wsi, gdzie jest kilka sklepów.
Kupuje chleb, kie³basê, pomarañcze, cukierki. W Pichciñsku jest du¿o dzieci, to dla
nich. Wie powsta³a na skutek przesiedlenia z Ukrainy
na pocz¹tku XX wieku. W tej
wsi dzisiaj rz¹dz¹ stare kobiety, najczêciej wdowy, bo
m³odzi wyjechali szukaæ lepszej pracy. Trzymaj¹ wszystko ¿elazn¹ rêk¹, tutaj jest naprawdê dyscyplina i porz¹dek. Kilka lat temu gospodynie z Pichciñska dowiedzia³y
siê, ¿e w Irkucku jest polski
ksi¹dz i pojecha³y go szukaæ.
Podró¿ autobusami ok. 500 km
jest trudna i kosztowna. Zapar³y siê jednak i dopiê³y
swego. O. Ignacy przyje¿d¿a
tu raz na miesi¹c. Bardzo siê
stara im pomóc. Wiele osób
ochrzci³. Wyremontowa³
szko³ê, katechizuje dzieci, latem organizuje dla nich tydzieñ kolonii na miejscu. Nauczycielka by³a na naszym
kursie. Teraz przejêta wita nas
w swoim domu.
Wie kocha dzieci. Jest tu
ich zadziwiaj¹co du¿o ok. 30.
Na wieæ o przyjedzie
o. Ignacego wszystkie dzieciaki zbiegaj¹ siê do szko³y.
Kobiety robi¹ kanapki z kie³bas¹. Dzieci ¿ywio³owo odpowiadaj¹ na pytania. Szko³a jest czysta, zadbana. Dowiadujê siê, ¿e nauczycielka
ju¿ 6 miesiêcy nie dosta³a
pensji. ¯yje, bo wysz³a za
m¹¿ za jednego z gospodarzy.
Tutaj siê ¿yje z pracy w³asnych r¹k. Maj¹ krowy, winie, drób. Tajga daje grzyby,
jagody, rzeka  ryby. G³odu
nie ma, ale praca jest ciê¿ka,
bez u³atwieñ technicznych.
Gorzej, jak trzeba cokolwiek
kupiæ, np. buty dla dzieci.
Ksi¹dz pomaga jak mo¿e, ale
to wszystko za ma³o.
Po Mszy w. zapraszaj¹ nas

do jednej z cha³up na kolacjê!
Co za rarytasy  wszystko
w³asne! Gospodynie s¹ szczêliwe. piewaj¹ stare pieni,
których m³odzi ju¿ nie rozumiej¹. Muszê siê mocno wykrêcaæ od picia samogonu.
Wody bie¿¹cej tutaj nie ma.
Rêce myje siê przed domem.
Ubikacja - oczywicie drewniana budka na dworze. Z
przera¿eniem mylê, jak z niej
korzystaæ, gdy jest minus 25
stopni. Ale oni s¹ przyzwyczajeni. K¹piê siê w rzece o
nazwie Tanga, okropnie zimnej, chocia¿ to ju¿ czerwiec.
Ksiêdzu napalili w bani, czyli w saunie. Zapraszaj¹ na
nocleg, ka¿dego do innej chaty. Podziwiam czystoæ i porz¹dek. Jest kryszta³owa,
wrêcz zadziwiaj¹ca.
Najstarszy synek nauczycielki ma wysok¹ gor¹czkê.
Matka jest zdenerwowana,
ale ukrywa lêk. Ksi¹dz jest
jednak spostrzegawczy, pyta.
Okazuje siê, ¿e ma³ego ugryz³
kleszcz. Wiemy, czym to grozi. Ksi¹dz siê nie waha, jutro
rano matka z synem musz¹ jechaæ z nami. Brakuje jednak
ksi¹¿eczki ubezpieczeniowej,
któr¹ w³adze sanitarne zabra³y do przed³u¿enia wa¿noci.
Teraz s¹ wakacje, nikt nic nie
wie. Jedziemy wiêc do najbli¿szego punktu sanitarnego,
tylko 20 km. Pracuj¹ca tam
pielêgniarka tak¿e uczestniczy³a w naszym kursie. W niczym nie mo¿e jednak pomóc. Ma do dyspozycji tylko
aspirynê, witaminy i kilka typowych antybiotyków. Stajê
zadziwiona, w punkcie sto³y
³ami¹ siê od wielkiej iloci
ulotek i rodków antykoncepcyjnych, charytatywnych
darów z zagranicy. Na przeciwko stumetrowy wisz¹cy na
linach most nad rzek¹. Nie
wesz³abym na niego za ¿adne
skarby wiata, ale z daleka
wygl¹da wspaniale.
W przysió³ku zaje¿d¿amy
do przychodni. Matka z Galin¹ chodz¹ od lekarza do lekarza, ¿aden nie wie, co nale¿y zrobiæ z chorym dzieckiem. Widzê ³zy w oczach
matki. W koñcu lekarz stwierdza, ¿e ewentualnie mo¿e po³o¿yæ ch³opca do szpitala i
podaæ mu jaki antybiotyk.
Zupe³ny absurd w leczeniu
powa¿nej infekcji wirusowej.
W miêdzyczasie szukam toalety i odkrywam, ¿e szpital nie

Spotkanie z dzieæmi w Pichciñsku.

Ojciec Ignacy Pawlus z
ma³ym Ignacikiem
jest skanalizowany! Ksi¹dz
traci cierpliwoæ i jedziemy
dalej. Matka nie ma pieniêdzy, boi siê kosztów. Ksi¹dz
j¹ uspokaja. Ch³opak ma chyba 42 stopnie gor¹czki. Po
kilku godzinach szalonej jazdy podje¿d¿amy pod szpital
zakany w Irkucku. Ma³y dostaje surowicê i skierowanie
do szpitala. Na korytarzu
przychodni wisi mapa okolic
najwiêkszego zagro¿enia epidemiologicznego chorobami
przenoszonymi przez kleszcze. Pichciñsk jest w samym
centrum. Ma³y trafia do szpitala. Ksi¹dz wyci¹ga portfel.
Suma jest dla matki niewyobra¿alna. W efekcie mo¿e
zostaæ z dzieckiem. Bêdzie
spa³a razem z nim w jednym
³ó¿ku i czuwa³a nad nim. Jest
szczêliwa, p³acze. Wie, ¿e
mia³a nadzwyczajne szczêcie. Dopiero po kilku dniach
ma³emu spada temperatura.
Dziecko jest uratowane. Nie
dziwiê siê ju¿, ¿e ci ludzie kochaj¹ o. Ignacego. Ta matka
bez zastanowienia odda³aby
za niego ¿ycie.
Zostawiam trochê uzbieranych w Polsce pieniêdzy, aby
pomóc zrobiæ kolonie dla
dzieci w Pichciñsku. Przykro
mi, ¿e nie mam wiêcej.
Tymczasem po¿ar narasta.
Zaczynaj¹ siê paliæ bagna dooko³a lotniska. Samoloty nie
l¹duj¹. Trudno oddychaæ. Nie
widaæ nawet s³oñca. W niedzielê ma byæ ingres nowego
biskupa Cyryla Klimowicza,
ale nikt nie mo¿e dojechaæ.
Wszyscy siê niepokoj¹. Nie
wiemy, jak wydostaniemy siê
z tego piek³a. Wszyscy modl¹
siê o deszcz. W sobotê rano
s³ychaæ burzê, zaczyna padaæ.
Tañczymy na korytarzu z radoci, ¿e jest jeszcze czas mi³osierdzia. Dym miesza siê z
par¹ i powoli osiada. Pierwszym samolotem przylatuje
abp Tadeusz Kondrusiewicz.
Ingres biskupa Klimowicza
jest bardzo uroczysty i wzruszaj¹cy. To wielkie wydarzenie dla tutejszego Kocio³a.
G³êboko je prze¿ywamy.
Mo¿emy wracaæ. Tym razem bez ¿adnych przygód.
Tylko kaszlu nie mog³am siê
pozbyæ przez ca³e lato, chyba
wywioz³am z Syberii za du¿o
dymu.
Ewa Kowalewska
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PRAWO CHRONI POLSKIE MATKI
Trzeba je znaæ i egzekwowaæ
O tym, ¿e jestem w ci¹¿y
dowiedzia³am siê kilka dni
po wypowiedzeniu pracy.
Czy to zwolnienie jest zgodne z prawem.
Nie! Prawo w Polsce chroni kobietê w ci¹¿y. Nie ma
znaczenia, ¿e wczeniej o
tym nie wiedzia³a. Musisz
dostarczyæ zawiadczenie,
¿e by³a w ci¹¿y w dniu wypowiedzenia. To wypowiedzenie musi zostaæ cofniête.
Zawsze mo¿esz siê odwo³aæ
do S¹du Pracy. Walcz o swoje prawa, bo kto Ciê teraz zatrudni? Stracisz prawo do
urlopu macierzyñskiego,
wychowawczego itd.
Czy mogê zostaæ zatrudniona bêd¹c w ci¹¿y? Od
kole¿anek wiem, ¿e ZUS odmawia p³acenia zasi³ków w
takiej sytuacji.
Masz takie prawo, ale wielu pracodawców nie chce
mieæ k³opotów i odmawia zatrudnienia kobiety w ci¹¿y lub

stosuje okres próbny, aby siê
przekonaæ, ¿e kobieta nie jest
brzemienna.
ZUS nie ma ¿adnego prawa do odmowy wyp³acenia
zasi³ków macierzyñskich, jeli kobieta brzemienna jest w
tym czasie zatrudniona. Niestety w ci¹gu ostatnich kilku
lat ZUS zak³ada, ¿e ka¿de zatrudnienie kobiety podczas
ci¹¿y jest fikcyjne w celu wy³udzenia zasi³ków i bardzo
czêsto odmawia wyp³at. W
takim przypadku sprawa koñczy siê w s¹dzie, gdzie kobieta musi udowodniæ, ¿e pracowa³a. Ka¿de niedope³nienie
formalnoci mo¿e byæ interpretowane na jej niekorzyæ.
Czy pracodawca ma prawo do ¿¹dania zawiadczenia od ginekologa, ¿e zatrudniana kobieta nie jest w
ci¹¿y?
Absolutnie nie ma takiego
prawa. Jest to powa¿ne naruszenie prywatnoci kobiety i

jej godnoci. W takich przypadkach nale¿y natychmiast
z³o¿yæ skargê w S¹dzie Pracy,
a w uzasadnionych przypadkach nawet do prokuratury.
Czy mój szef ma prawo
¿¹daæ ode mnie podpisania
owiadczenia, ¿e w ci¹gu 2
lat nie zajdê w ci¹¿ê?
Absolutnie nie! Jest to rodzaj dyskryminacji. Jeli podpiszesz takie owiadczenie, a
zajdziesz w ci¹¿ê, wszystkie
przywileje zwi¹zane z macierzyñstwem i tak otrzymasz.
Czy dopiero od czwartego miesi¹ca ci¹¿y nie mo¿na mnie zwolniæ z pracy?
Nie! Prawo chroni Ciê od
poczêcia dziecka, a zwolnienie kobiety brzemiennej jest
bezprawne.
Mam trudne warunki
pracy, ale mój pracodawca
twierdzi, ¿e nie ma dla mnie
innej pracy. Co mam robiæ?

Kategorycznie ¿¹daæ przesuniêcia do l¿ejszej pracy,
która nie bêdzie szkodliwa
dla kobiety w ci¹¿y. Jeli nie
mo¿na tego uzyskaæ, nale¿y
zwróciæ siê do Pañstwowego
Inspektora Pracy.
Pracujê ca³y dzieñ przed
ekranem komputera. Mój
pracodawca zaproponowa³
mi, abym podpisa³a owiadczenie, ¿e pracujê w
ten sposób na w³asne ¿yczenie. Czy to jest zgodne
z prawem?
Nie! Kobieta w ci¹¿y mo¿e
pracowaæ w ten sposób najwy¿ej 4 godziny dziennie.
Wszelkie owiadczenia, do
których podpisania jeste
zmuszana, s¹ niewa¿ne. Pracodawca i tak ma obowi¹zek
przestrzegania prawa pracy.
Czy po powrocie do pracy z urlopu macierzyñskiego mogê byæ zmuszona pracowaæ na ni¿szym i mniej
p³atnym stanowisku?
Nie! Pracodawca ma obowi¹zek zapewniæ Ci pracê na
zbli¿onym do poprzedniego
stanowisku i podobnym poziomie zarobków.
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Chcia³abym d³u¿ej zostaæ
z dzieckiem w domu. Co mi
przys³uguje w ramach urlopu wychowawczego?
Jeli masz sta³e zatrudnienie, mo¿esz wzi¹æ urlop wychowawczy. W tym czasie
nie bêdziesz otrzymywaæ
wynagrodzenia, ale bêdziesz
mia³a zap³acone ubezpieczenie zdrowotne, a ten czas bêdzie siê wlicza³ do okresu
sk³adkowego (sta¿u pracy
do emerytury). Urlop ten
mo¿esz podzieliæ na 4 czêci w ³¹cznym czasie 3 lat
(do 4 roku ¿ycia dziecka).
Jeli Twoje dziecko jest niepe³nosprawne, urlop wychowawczy mo¿na przed³u¿yæ
do 6 lat.

Niestety, w tej sytuacji nie
ma ochrony dla kobiet w ci¹¿y. Ale w sytuacji przymusowego przesuniêcia na ni¿sze,
mniej p³atne stanowisko, do
koñca ci¹¿y i urlopu macierzyñskiego dostaniesz wyrównanie finansowe.

Mój zak³ad pracy og³osi³
upad³oæ. Jestem w ci¹¿y,
czy prawo mnie chroni?
Niestety nie. W tej sytuacji, gdy zak³ad przestaje istnieæ, kobiety w ci¹¿y, tak jak
wszyscy pracownicy, trac¹
pracê.

Chcê wzi¹æ urlop macierzyñski, co mi siê nale¿y?
Obecnie urlop macierzyñski wynosi 16 tygodni. Przy
kolejnym dziecku 18 tyg., a w
przypadku urodzenia blini¹t
26 tyg. Niestety, taki stan rzeczy zawdziêczamy w³adzy
SLD.

Moja firma przeprowadza
zwolnienia grupowe. Bojê
siê, ¿e obejm¹ tak¿e mnie,
chocia¿ jestem w ci¹¿y.

Moja firma zmusi³a mnie
do za³o¿enia w³asnej dzia³alnoci gospodarczej i
wiadczenia us³ug, zamiast
sta³ego zatrudnienia. Czy
mam jakiekolwiek prawa,
jeli zajdê w ci¹¿ê?
W tej sytuacji jeste na w³asnym rozliczeniu, a firma
wspó³pracuj¹ca nie ma ¿adnych obowi¹zków pracowniczych wobec Ciebie.

Zamawiam nastêpuj¹ce
materia³y edukacyjne:

Zapraszamy do
Klubu
Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia

iloæ egzemplarzy
Prawo do ¿ycia
¯ycie jest szczêciem
Wybierz ¿ycie!

Klub jest obecnie, najszersz¹ z mo¿liwych, p³aszczyzn¹ poparcia dla idei ochrony
ludzkiego ¿ycia i chrzecijañskiej moralnoci, ze szczególnym zwróceniem uwagi
na ochronê rodziny.

Zdolnoæ odczuwania bólu
przed urodzeniem

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.

Skutecznoæ prezerwatywy

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.

PRZY£¥CZ SIÊ DO NAS!

Magda Zdrojewska
(sekretarz Klubu)

Oto jestem

O godnoæ ojcostwa
O godnoæ dziecka
Komplet 3 ksi¹¿ek kongresowych
Problemy planowania rodziny
Poronne dzia³anie doustnych
rodków antykoncepcyjnych
Zestaw modeli Jak powsta³em
broszura Jak powsta³em
Fakty ¯ycia

(podaj numery i iloæ sztuk,
np. nr 6, nr 9x2, nr 14x5)

zadzwoñ:

Napisz:
Klub Przyjació³
Ludzkiego ¯ycia,
ul. Jakowa Dolina 47/1a,
80-286 Gdañsk
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tel. (58) 341-19-11
wylij e-maila:
klub@hli.org.pl

¯ycie cz³owieka
Moja droga do Prawdy VHS
Moja droga do Prawdy VCD

Wówczas nawi¹¿emy korespondencjê.

Oblicza eutanazji VHS

Mo¿esz te¿ zapisaæ siê poprzez stronê internetow¹ www.hli.org.pl
(dzia³ Klub Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia).

Oblicza eutanazji VCD
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W y b i e r z ¯ycie!

zima 2005

Oferta Bo¿onarodzeniowa HLI-Europa

CEN

Puzzle Pójdmy wszyscy do stajenki
160 elementów, wymiar 280x405
Piosenki dla dzieci
p³yta CD

CENA:

A: 1

2,- z

³

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.

A:
CEN

15,-

Cud istnienia
Halina B³a¿

Jan Pawe³ II czyli jak
Karolek zosta³ papie¿em
Joanna Krzy¿anek
Marcin Cise³
Wartka, pe³na ciep³a
i humoru ksi¹¿ka.
Napisana prostym
i zrozumia³ym jêzykiem.
Ca³oæ dope³niona
kolorowymi ilustracjami.
Skierowana zw³aszcza
do najm³odszych, ale nie
tylko...

z³

Ma³y prezencik
Ma³gorzata Wilk
To krótkie opowiadanie,
które w jasny i prosty
sposób daje odpowied
na pytanie Sk¹d siê
bior¹ dzieci?
C E N A:

3,- z³

W jaki sposób powsta³
wiat? Czym Pan Bóg
siê pos³u¿y³, aby go
stworzyæ? Sk¹d siê bior¹
dzieci?
Tekst skomentowany
sympatycznymi ilustracjami.

C

:1
ENA

4,- z

³

Szczêliwa rodzina
Zebra³ i opracowa³
ks. Andrzej Pryba
Wypowiedzi
konkursowe.
Autentyzm oraz forma
wypowiedzi, które mog¹
byæ ród³em przemiany
i umocnienia dla innych.
CENA:

15,- z³

14,- z³

Odetnij i wylij w kopercie na adres:
HLI-Europa, Jakowa Dolina 47/2, 80-286 Gdañsk
lub faxem: (58) 346-10-02

Zamawiam nastêpuj¹ce publikacje
z Oferty Bo¿onarodzeniowej:
iloæ egzemplarzy
Puzzle
Pójdmy wszyscy do stajenki
Piosenki dla dzieci
Jan Pawe³ II
czyli jak Karolek zosta³ papie¿em

Dochód przeznaczony na obronê ¿ycia
W ¿³obie le¿y
karnet (czysty w rodku)
143x198 mm
Cena za 10 sztuk - 10,- z³
CENA:

1,10 z³

Cicha noc
pocztówka 198x100 mm
Cena za 10 sztuk - 9,- z³
C E N A:
1,- z³

Gdy liczna Panna
pocztówka 98x142 mm

Stajenka
pocztówka 97x152 mm

Cena za 10 sztuk - 9,- z³

Cena za 10 sztuk - 9,- z³

Ma³y prezencik
Cud istnienia

C E N A:

1,- z³

C E N A:

1,- z³

Szczêliwa rodzina
W ¿³obie le¿y

Mizerna cicha
pocztówka 104x147 mm

Gdy liczna Panna

Cena za 10 sztuk - 9,- z³
C E N A:

Mizerna cicha

S³owo sta³o siê Cia³em
karnet (czysty w rodku)
105x150 mm
Cena za 10 sztuk - 10,- z³

1,- z³
CENA:

w. Rodzina
Cicha noc

w. Rodzina
pocztówka
148x105 mm

Stajenka
S³owo sta³o siê Cia³em
Matka Bo¿a Zimowa

Uwaga!
Zmiana zasad wysy³ki.
Wszystkie materia³y wysy³amy
za zaliczeniem pocztowym.
Doliczamy koszty przesy³ki.

Matka Bo¿a Zimowa
pocztówka
145x92 mm

Cena za 10 sztuk - 9,- z³
C E N A:

1,- z³

1,10 z³

Cena za 10 sztuk - 9,- z³
C E N A:

1,- z³

Biuletyn Informacyjny Wybierz ¯ycie! Klubu Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia przy wspó³pracy Human Life International  Europa.
Biuletyn jest kontynuacj¹ wydawanego wczeniej Euro Life.
Redaguje zespó³:
Ewa Kowalewska (red. nacz.), Anna Lisiewicz, Ma³gorzata Wyszyñska, Arkadiusz Disterheft (sk³ad), Magdalena Zdrojewska.

Adres: Klub Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia, ul. Jakowa Dolina 47/1a, 80-286 Gdañsk
tel. (48) (58) 341-19-11, fax (48) (58) 346-10-02, e-mail: poczta@hli.org.pl
strona internetowa: www.hli.org.pl

