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Ka¿de ¿ycie jako takie zas³uguje i wymaga sta³ej obrony i wspierania. Dobrze wiemy, ¿e prawdzie tej grozi czêsto sprzeciw hedonizmu w
tzw. spo³eczeñstwach dobrobytu: ¿ycie jest s³awione, jak d³ugo sprawia przyjemnoæ, panuje jednak tendencja, by nie szanowaæ go ju¿,
kiedy jest chore b¹d kalekie. Jeli jednak za punkt wyjcia wemie siê g³êbok¹ mi³oæ do ka¿dej osoby, mo¿liwa jest praktyka skutecznych form s³u¿enia ¿yciu, zarówno temu, które ma siê narodziæ, jak i temu, które naznaczone jest marginalizacj¹ czy cierpieniem, szczególnie w jego fazie koñcowej.

Ojciec wiêty, Benedykt XVI

(Fragm. przemówienia na Dzieñ wiêtoci ¯ycia obchodzonego we W³oszech 2 lutego)

¯YCIE LUDZKIE JEST WIÊTE

L

udzie maj¹ najró¿niejsze pomys³y, zw³aszcza, jeli pobudzona jest
ich ciekawoæ. Chcieliby
zajrzeæ do wnêtrza ludzkiej komórki, przerobiæ j¹
wed³ug w³asnego pomys³u i wyprodukowaæ cz³owieka. Robi¹ wiêc z t¹
pierwsz¹ ludzk¹ komórk¹
ró¿ne eksperymenty, zapominaj¹c, ¿e maj¹ do
czynienia z now¹, unikaln¹ istot¹ ludzk¹, której
potrzebny jest tylko czas,
pokarm i rodowisko ³ona
matki, aby urodzi³o siê
dziecko.
Takich eksperymentów
jest ostatnio bardzo du¿o:
klonowanie, pozyskiwanie embrionalnych komórek macierzystych, zap³odnienie in vitro i eksperymenty genetyczne.
Ci¹gle obiegaj¹ wiat sensacyjne doniesienia, ¿e ju¿
sklonowano cz³owieka.
Póniej, po równie wielkim skandalu, okazuje siê,
¿e to kolejne, wielkie
k³amstwo i mistyfikacja.
Tak by³o z rewelacjami
og³oszonymi przez jedn¹
z sekt, tak samo z wybitnym naukowcem z Korei.
Budzi siê olbrzymie nadzieje powa¿nie chorych
ludzi, ¿e uda siê ich wyleczyæ preparatami wytworzonymi z komórek embrionalnych. Zupe³nie pomija siê fakt, ¿e nie wolno zabijaæ jednego cz³owieka, aby ratowaæ drugiego. Zreszt¹, jak na razie, nikomu te leki nie pomog³y. Okazuje siê natomiast, ¿e wyniki takich
eksperymentów bywaj¹
tragiczne i nieodwracalne.
Znacznie lepsze wyniki
daje pobieranie komórek
z krwi pêpowinowej lub
p³ynu owodniowego.

Próbuj¹c pomóc niep³odnym kobietom, produkuje
siê ludzkie embriony. S¹
traktowane jak przedmioty:
po wytworzeniu w probówce wk³ada siê je do ³ona
matki, licz¹c, ¿e siê
przyjm¹, jak rolinki w
ogródku. Resztê zamra¿a
siê w ciek³ym azocie i przetrzymuje latami, nie wiedz¹c co dalej z nimi zrobiæ.
Czy ktokolwiek z nas
chcia³by byæ przedmiotem
takiego eksperymentu? I to
bez wyra¿enia na niego
zgody!
Przecie¿ ¿aden naukowiec nie potrafi stworzyæ tej
pierwszej ludzkiej komórki.
Nie mo¿emy stworzyæ nawet komórki jakiegokolwiek zwierzêcia, roliny
czy jakiegokolwiek ¿ywego
bia³ka. Tê pierwsz¹ komórkê mo¿na tylko ukraæ, a
potem pastwiæ siê nad ni¹,
nazywaj¹c to naukowym
eksperymentem.
Zdarza siê, ¿e matka nie
chce przyj¹æ poczêtego
dziecka, bo jest dla niej zbyt
trudn¹, nieoczekiwan¹ niespodziank¹. Wmawia siê jej
wtedy, ¿e to jeszcze nie
dziecko. Ale ona przecie¿ w
g³êbi serca wie, ¿e chodzi o
dziecko. Mówi siê wówczas, ¿e ona ma prawo do
swojego cia³a. Dziecko jednak nie jest jej cia³em, ale
odrêbn¹ ludzk¹ istot¹, która
ma inny kod genetyczny i
w³asn¹ historiê. ¯ycie ka¿dego z nas zaczê³o siê od poczêcia i rozwoju w ³onie
matki. Dzisiaj w Dniu wiêtoci ¯ycia powinnimy podziêkowaæ naszym rodzicom, ¿e wybrali ¿ycie, nasze ¿ycie. Natomiast ka¿dej
matce, która ma powa¿ne
problemy z powodu ci¹¿y,
mamy obowi¹zek pomagaæ,
tak aby mog³a wybraæ ¿ycie
i z mi³oci¹ je przyj¹æ.

Bez dzieci
nie ma
przysz³oci
Rodziny wielodzietne potrzebuj¹
wsparcia ca³ego
spo³eczeñstwa - powiedzia³ papie¿ Benedykt XVI. Du¿a rodzina, w której wychowuje siê kilkoro
dzieci  jak podkreli³ Ojciec wiêty 
daje wyraziste wiadectwo wiary, odwagi i optymizmu. Ponadto, rodziny wielodzietne s¹ dla spo³eczeñstwa prawdziwym ród³em bogactwa, poniewa¿
bez dzieci nie ma
¿adnej przysz³oci.
Ojciec wiêty wezwa³ wszystkie kraje do uruchomienia
odpowiednich rodków spo³ecznych i
prawnych, aby efektywnie wspieraæ rodziny wielodzietne.

Twierdzenie, ¿e ¿ycie cz³owieka zaczyna siê od poczêcia, czyli zap³odnienia macierzystej komórki jajowej
przez ojcowski plemnik, jest
niepodwa¿alnym faktem naukowym. Chroñmy wiêc nasze dzieci od poczêcia. Pamiêtajmy, ¿e rodki hormonalne mog¹ zniszczyæ to
¿ycie w samych jego pocz¹tkach. Nie nazywajmy antykoncepcj¹ tzw. rodków antynidacyjnych, które niszcz¹
poczête ¿ycie w pierwszym

tygodniu jego istnienia, nie
pozwalaj¹c mu zagniedziæ
siê w macicy. Tak dzia³a tzw.
pigu³ka ratunkowa, stosowana po stosunku. Tak dzia³aj¹
rodki domaciczne. Tak
mo¿e zadzia³aæ nawet tzw.
zwyczajna pigu³ka hormonalna (szacuje siê na ok. 10%
przypadków). To trzeba wiedzieæ, aby nie staæ siê odpowiedzialnym za niszczenie
poczêtego ¿ycia.
Nikt z nas nie potrafi, ani
stworzyæ nowego ¿ycia, ani

go przywróciæ. Nieraz bardzo tego pragniemy. Niestety nie potrafimy przezwyciê¿yæ mierci. Nieraz walczymy o ¿ycie wbrew wszelkiej
nadziei. Ka¿dy chce ¿yæ!
Czy kto chce czy nie,
musi przyznaæ, ¿e cz³owiek
nie jest panem ¿ycia i
mierci.
¯ycie otrzymujemy w darze.
¯ycie ludzkie jest wiête,
Dawc¹ ¿ycia jest sam
Bóg!

Wypowied papie¿a na temat rodziny
zwi¹zana by³a z audiencj¹ dla krajowego stowarzyszenia
w³oskich rodzin. Ojciec wiêty, zwracaj¹c siê do uczestników spotkania, wielokrotnie podkrela³
wagê rodziny, podstawowej komórki
spo³ecznej i pierwszego
miejsca,
gdzie ¿ycie jest witane i gdzie siê mu z
oddaniem s³u¿y.
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Zakaza³a mówiæ do mnie po imieniu -

z okazji Dnia ¯ycia

nie rozumia³am dlaczego bo by³o ono takie ³adne,
Nie cieszy³o ciê ¿adne moje osi¹gniêcie
Teraz ju¿ wiem,
Dlaczego odebra³a mi dzieciñstwo Nigdy ¿adnej lalki, misia
Nie traktowa³a mnie jak córki,
by³am ci zawsze przeszkod¹.
Tak bardzo ciê kocha³am A ty odebra³a mi ¿ycie - Mamo!
Czy mogê jeszcze tak do ciebie powiedzieæ?
Znam ju¿ prawdê By³am dzieckiem niechcianym

Polska Federacja Ruchów Obrony ¯ycia
zwraca siê do m³odych i
doros³ych, szczególnie
do nauczycieli i wychowawców, do mediów i
organizacji pozarz¹dowych o przygotowanie
siê do wiêtowania Narodowego Dnia ¯ycia
(24 marca) oraz Dnia
wiêtoci ¯ycia (25 marca) z uwzglêdnieniem
szczególnego przes³ania
tych dni.
Narodowy Dzieñ ¯ycia
ma siê staæ  zgodnie z
uchwa³¹ Sejmu RP 
okazj¹ do narodowej re-
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Przeszkodzi³am ci w realizacji twoich marzeñ,
wiêc postanowi³a mnie zabiæ
Dzisiaj pewnie te¿ by³abym matk¹ tak jak ty kiedy mog³a byæ - mamo by³abym taka podobna do ciebie
A jednak ró¿ni³oby nas to,
¯e ja kocha³abym moje dziecko

Ikona Matka ¯ycia
w typie orantka
opis ikony ze strony pierwszej
Ikona przedstawia Maryjê,
Matkê Bo¿¹, w symbolicznym
gecie orantki z uniesionymi
rêkami. Otwarte ku górze d³onie symbolizuj¹ ca³kowite oddanie siê Bogu i zawierzenie Jego
woli. Oblicze Maryi jest przenikniête wiat³em Bo¿ej obecnoci. Oczy patrz¹ do rodka i na
wskro. Z³ocisty nimb dooko³a
g³owy staje siê logicznym uzupe³nieniem promieniuj¹cej z
Maryi pe³ni Bo¿ej ³aski.
Granatowa szata Matki Bo¿ej
przypomina, ¿e jest ona cz³owiekiem, brunatny koloryt jej
p³aszcza nawi¹zuje do królewskiej purpury, która przypomina, ¿e oblek³a siê ona w Chrystusa, staj¹c siê Jego matk¹.
Gwiazdy na ramionach i czole
Maryi s¹ znakiem jej dziewictwa  na prawym ramieniu 
przed, na czole  w czasie, na
lewym ramieniu  po urodzeniu
Jezusa.
Zgodnie z tradycj¹ ikonograficzn¹ Dzieci¹tko Jezus jest
przedstawione na medalionie
przed Maryj¹. Wyra¿a to prawdê, ¿e Chrystus przychodzi
przez Maryjê. Tutaj tradycyjny
medalion sta³ siê jednoczenie
oknem do ³ona, gdy¿ Jezus zosta³ wyobra¿ony bardzo realistycznie jako dziecko poczête w

³onie matki. Twarz Jezusa ma
jednak znamiona odwieczne
przypominaj¹ce o transcendencji Boga. Dzieci¹tko Jezus emanuje wiat³oci¹ i jest otoczone
przez kolor zielony przypominaj¹cy o odwiecznej wiêtoci i
obecnoci Trójcy wiêtej. Na
nimbie dzieci¹tka Jezus zaznaczony jest krzy¿, w którym znajduj¹ siê greckie litery Ten, który Jest. Czerwona ramka przypomina, ¿e przedstawiona scena odwo³uje siê do Nowego Testamentu.
Oryginalna ikona zosta³a napisana zgodnie ze redniowieczn¹ technik¹ ikonograficzn¹ z XV wieku na desce sosnowej o wymiarach 29,5 na 40
cm, na podk³adzie z p³ótna lnianego pokrytego 10-krotnie nak³adan¹ na gor¹co i wielokrotnie szlifowan¹ warstw¹ leukosu (gruntu klejowo-kredowego)
przy zastosowaniu tempery jajecznej i barwników mineralnych, m.in. ochry, sieny, hematytu, malachitu, glaukonitu, kobaltu, kadmu i cynobru, beli
cynkowej i azurytu. Z³ocenia
wykonano z 24 karatowych listków walcowanego z³ota. Z³oty
assist (drobne z³ote kreski) zosta³ na³o¿ony z³otem na zagêszczonym soku czosnkowym.
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rencji, podejmowania refleksji czy modlitwy w
intencji poszanowania
¿ycia oraz spotkañ, równie¿ w gronie rodzinnym. Prosimy, aby tradycyjna modlitwa polskich
rodzin  Apel Jasnogórski  w tym dniu by³ odmówiony w intencji
obrony ¿ycia ka¿dego
cz³owieka od poczêcia
do naturalnej mierci.
Niech tej modlitwie wieczornej towarzyszy zapalona wieca  symbol
wiat³oci i wiêtoci
¿ycia.
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Zarz¹d Polskiej
Federacji Ruchów
Obrony ¯ycia

ZATRZYMAÆ
DEPOPULACJÊ POLSKI

w których nie by³o dla mnie miejsca,

Angelika Bocheñska

fleksji nad odpowiedzialnoci¹ w³adz pañstwowych,
spo³eczeñstwa i opinii publicznej za ochronê i budowanie szacunku dla ¿ycia
ludzkiego, szczególnie ludzi
najmniejszych, najs³abszych i zdanych na pomoc
innych. Ma byæ tak¿e motywem solidarnoci spo³ecznej, zachêt¹ dla wszelkich dzia³añ s³u¿¹cych
wsparciu i ochronie ¿ycia.
Proponujemy, aby w
tym roku podstawowym
motywem Narodowego
Dnia ¯ycia by³o Ojcostwo, a jego has³em Tata
jest wa¿ny. W ubieg³ym

roku dzieñ ten up³ywa³
pod has³em Dom pe³en
skarbów i by³ powiêcony
rodzinom wielodzietnym.
Podobny charakter ma
25 marca, obchodzony
jako Dzieñ wiêtoci
¯ycia. Jego ustanowienie jest odpowiedzi¹ na
wezwanie Ojca wiêtego
Jana Paw³a II, zawarte w
encyklice Evangelium vitae. W tekcie encykliki
czytamy, ¿e podstawowym celem Dnia wiêtoci ¯ycia jest budzenie w
sumieniach, w rodzinach,
w Kociele i w spo³eczeñstwie wieckim wra¿liwoci na sens i wartoæ ludzkiego ¿ycia w ka¿dym momencie i w ka¿dej kondycji.
Z tej okazji zachêcamy
do organizowania konfe-

Polska prze¿ywa obecnie
regres demograficzny. Od
roku 1989, gdy rozpocz¹³ siê
okres dynamicznych przemian spo³eczno-ekonomicznych, do dnia dzisiejszego
zmieni³a siê struktura rodzin, poniewa¿ drastycznie
spad³a dzietnoæ. Jeszcze w
1990 roku statystyczna polska rodzina mia³a dwoje
dzieci. Dzisiaj wiêkszoæ
ma³¿eñstw decyduje siê tylko na jedno dziecko. Utracilimy zastêpowalnoæ pokoleñ, która wymaga utrzymania
wspó³czynnika dzietnoci co
najmniej na poziomie 2,102,15. W 2003 r. wspó³czynnik
ten wyniós³ zaledwie 1,22 i
nadal siê obni¿a.
Jest to spowodowane
zmian¹ wzorca zachowañ spo³ecznych, wzorca rodziny oraz
wzorca konsumpcji. Systematycznie obni¿a siê sk³onnoæ
do zawierania ma³¿eñstw.
Podwy¿szeniu uleg³ redni
wiek osób wstêpuj¹cych po
raz pierwszy w zwi¹zek ma³¿eñski - dla kobiet w 1989
roku wynosi³ 22,8 lat, a w
2003 roku ju¿ 24,3 lata, natomiast dla mê¿czyzn odpowiednio: 25,1 i 26,6 lat.
Wzrós³ przeciêtny wiek kobiet
rodz¹cych pierwsze dziecko,
w roku 2003 wynosi³ on 24,7
lata. Zmniejszy³a siê liczba rodzin, w których wychowuj¹
siê ma³oletnie dzieci (w latach

1988-2002 spadek z poziomu
6,3 mln do 5,9 mln). Liczba
separacji i rozwodów znacznie wzros³a. Coraz czêciej
dzieci s¹ wychowywane przez
rodziców, którzy nie zawarli
zwi¹zku ma³¿eñskiego. Mamy
tak¿e coraz wiêksz¹ liczbê
ma³¿eñstw bezdzietnych z powodu bezp³odnoci.
Chocia¿ od siedmiu lat w Polsce liczba ludnoci nieustannie
spada, nie dostrzegamy jeszcze
tego dramatu z powodu wyd³u¿enia siê przeciêtnego czasu
trwania ¿ycia o prawie 4 lata (na
przestrzeni ostatnich 15 lat).
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e nasze spo³eczeñstwo coraz szybciej siê starzeje.
Nieobojêtne pañstwo
Pañstwo powinno wspieraæ
realizacjê aspiracji i ambicji
swoich obywateli. Z badañ
spo³ecznych wiemy, ¿e wiele
rodzin chcia³oby mieæ wiêcej
dzieci. Bardzo powa¿nie obawiaj¹ siê jednak czy zdo³aj¹
utrzymaæ liczniejsz¹ rodzinê,
zw³aszcza, ¿e nadal mamy
wysokie bezrobocie, p³ace s¹
niskie, brak przyzwoitych warunków mieszkaniowych i
wsparcia w opiece nad dzieæmi, gdy oboje rodzice musz¹
wróciæ do pracy.
Dla pañstwa nie mo¿e byæ
obojêtne, ¿e depopulacja w
niedalekiej przysz³oci wp³ynie na zahamowanie wielu
procesów ekonomicznych,
spowoduje koniecznoæ
zwiêkszania nak³adów na
wiadczenia emerytalne, zdrowotne i socjalne. Ju¿ nied³ugo malej¹ce grupy m³odych
obywateli wchodz¹cych na rynek pracy bêd¹ musia³y utrzy-

mywaæ coraz wiêksz¹ liczbê
ludzi starszych  emerytów i
rencistów. Spowoduje to negatywne skutki ekonomiczne
dla obu grup. Tego problemu
na pewno nie rozwi¹¿emy w
sposób, w jaki czyni³y to przez
lata, np. bogate Niemcy, sprowadzaj¹c do pracy setki tysiêcy imigrantów. Nas po prostu
na to nie staæ. Co gorsza, ostatnio obserwujemy coraz liczniejsz¹ emigracjê zarobkow¹,
podejmowan¹ przez m³odych,
wykszta³conych Polaków.
Obecna sytuacja jest wezwaniem do dyskusji i dzia³añ
nad takimi sposobami zaradzenia sytuacji, by odwróciæ
negatywne trendy. Uda³o siê to
niektórym krajom zachodnim,
gdzie po okresie spadku dzietnoci liczba urodzeñ zaczyna
siê zwiêkszaæ, np. w Szwecji
i Danii. Jest to skutek aktywnych dzia³añ pañstwa, dziêki
którym wzros³y wiadczenia
rodzinne oraz poprawi³y siê
ró¿ne us³ugi na rzecz rodziny.
Przyk³adem mo¿e byæ wprowadzenie systemu ³atwo dostêpnych i tanich przedszkoli,
w których dziecko nie musi
przebywaæ 8-9 godzin dziennie, ale mo¿e z nich korzystaæ
krócej, zgodnie z potrzebami.
Wa¿ne s¹ tak¿e u³atwienia w
³¹czeniu pracy zawodowej i
obowi¹zków rodzinnych.
Zmiany prorodzinne
W Polsce nale¿y podj¹æ
znacznie szersze dzia³ania. Nie
wystarcz¹ same wiadczenia i
us³ugi rodzinne, chocia¿ ich
poprawa jest niezbêdna. Niedawne zmiany, polegaj¹ce na
wprowadzeniu w ¿ycie dobrego programu do¿ywiania dzie-

ci i m³odzie¿y oraz chorych i
niepe³nosprawnych doros³ych,
czy zwiêkszone kwoty z tytu³u
urodzenia dziecka (becikowe),
to dopiero pocz¹tek.
Trzeba podwy¿szyæ zasi³ki
rodzinne (obecnie 43z³ na
pierwsze dziecko). Bardzo pilne jest rozpoczêcie autentycznego wspierania rodzin wielodzietnych. Nale¿y umo¿liwiæ
korzystanie z zaliczki alimentacyjnej tak¿e dzieciom z ubogich rodzin pe³nych, a nie jak
dot¹d uwarunkowywaæ t¹ pomoc od samotnego wychowywania dziecka co powoduje
rozbijanie rodzin. Czas te¿ na
uwzglêdnienie w systemie podatkowym kosztów utrzymania dzieci. Obecnie trwa dyskusja na ten temat. Mam nadziejê, ¿e doprowadzi ona do
takich rozwi¹zañ prawnych,
dziêki którym ju¿ w przysz³ym
roku pozostanie w bud¿etach
rodzin istotna kwota.
Podstawowym problemem jest jednak zapewnienie utrzymania rodziny na
przyzwoitym poziomie z
w³asnej pracy. Oznacza to
koniecznoæ zduszenia bezrobocia, lepsz¹ ochronê
miejsc pracy kobiet opiekuj¹cych siê dzieæmi oraz
stworzenie mo¿liwoci zdobycia w³asnego mieszkania
przez osoby o ma³ych i rednich dochodach.
Antoni Szymañski
Senator RP
przewodnicz¹cy Senackiej
Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej
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PRAWO DO ¯YCIA
Ka¿dy cz³owiek, zw³aszcza
m³ody, wstêpuj¹cy dopiero w
swoje doros³e i dojrza³e ¿ycie
 pragnie walczyæ o godnoæ
swojego ¿ycia i zgodzi siê ze
mn¹, ¿e to najcenniejszy dar,
jaki ma od Boga.
Ale czy ludzie zdaj¹ sobie z
tego do koñca sprawê? Chyba
jednak nie
Którego dnia pad³ na moj¹
osobê wyrok, ¿e bêdê stawaæ
siê inna ni¿ reszta ludzi.
W mojej g³owie zabrzmia³o
to jak stwierdzenie - Od dzisiaj jeste gorsza od nas
wszystkich i stajesz siê niepotrzebna dla ogó³u spo³eczeñstwa.
(Dowiedzia³am siê o swojej
chorobie - takie tam genetyczne choróbsko i wiat siê dla
mnie zmieni³).
Znajomi odwrócili siê ode
mnie, boj¹c siê, ¿e bêdê wymagaæ od nich pomocy, której
oni nie bêd¹ mogli sprostaæ
Odrzuci³o mnie spo³eczeñstwo, dla którego sta³am siê
nieprzydatna i niepotrzebna.
Zamknê³y siê dla mnie szerokie horyzonty, które przed
chorob¹ widzia³am dla siebie.
Us³ysza³am, ¿e o byciu mam¹
mogê zapomnieæ, bo dziecko
przy mojej chorobie jest niewskazane, gdy¿ nie sprostam
zadaniu, jakie stawia macierzyñstwo. Nie mia³am ¿adnych perspektyw i mo¿liwoci. Zosta³am sama i kiedy
przysz³a myl  a mo¿e by tak
nie wstawaæ z ³ó¿ka (bo i po
co?) i biernie poczekaæ na nieuniknione
Pewnego razu kto mi powiedzia³, ¿e gdyby kiedy by³y
takie mo¿liwoci jak teraz zw³aszcza z badaniami prenatalnymi i usuwaniem ci¹¿y to
moja mama na pewno by mnie
usunê³a - dopuci³aby siê aborcji i wola³by sobie wybraæ
zdrowe dziecko
Ale co to znaczy - sobie wybraæ? Czy ¿ywa istota jest jakim produktem, jak w supermarkecie? Czemu kto mia³by
odebraæ mi ¿ycie nie znaj¹c
mojego zdania - to w koñcu ja
jestem chora i to ja borykam siê
z tym problemem? Nikt nie
prze¿ywa mojego ¿ycia za
mnie, to dlaczego mia³by o nim
decydowaæ?
S¹dzê, ¿e wiêkszoæ m³odych
ludzi nie bierze pod uwagê tego,
co ich dzieci mia³yby na ten temat do powiedzenia, gdy oni
decyduj¹ siê na aborcjê.
Ka¿de ¿ycie, nawet najmniej
znacz¹ce dla ludzi, ma wieczn¹
wartoæ przed oczami Boga 
powiedzia³ Ojciec wiêty Jan
Pawe³ II.
Ale zaraz za jedn¹ myl¹
przysz³a druga - dlaczego tak
jest, ¿e wszyscy mnie odrzucili i wszystko siê dla mnie zamknê³o? Przecie¿ nie mo¿na
nikogo skreliæ z listy za to, ¿e
jest taki, jaki jest. Powinno siê

braæ pod uwagê to, co sob¹ reprezentuje.
Dlaczego niby mia³oby mnie
nie byæ na tym wiecie?
Pomimo tak ciê¿kiej choroby niczego nie ¿a³ujê, a zw³aszcza tego, ¿e jestem. Chocia¿
czasami jest mi bardzo trudno,
bardzo siê cieszê, ¿e moja
mama pozwoli³a mi przyjæ na
ten wiat i prze¿yæ to, co prze¿y³am.
Nawet najokrutniejsze cierpienie nie zabija pragnienia
¿ycia. (M. J. Okoñ)
Za wszelk¹ cenê chcê walczyæ o siebie, o godnoæ swojego ¿ycia i o swoj¹ przysz³oæ,
a nie przyjmowaæ z ubolewaniem przysz³oæ, jak¹ naszkicowa³o mi nie akceptuj¹ce
mnie spo³eczeñstwo. Mylê, ¿e
mi siê to udaje!
Pomimo ciê¿kiej choroby
nadal jestem takim samym
cz³owiekiem, jak ogó³ ludzkoci. Mam potrzeby, pragnienia,
jakie cele do realizacji i to, ¿e
muszê wszystkim udowodniæ,
¿e jeszcze co potrafiê i jestem
przydatna.
Zanim zachorowa³am wiedzia³am, co chcê osi¹gn¹æ w
¿yciu, wiec dlaczego teraz
mia³oby siê to zmieniæ? Zwyciê¿y³o moje poczucie obowi¹zku - wiem, ¿e muszê co
wykonaæ i doprowadziæ do
koñca, to co ju¿ zaczê³am - stawiaj¹c sobie cel w ¿yciu. Dlaczego mia³abym z niego teraz
zrezygnowaæ, tylko dlatego, ¿e
pojawi³y siê przeszkody? Nikt
przecie¿ nie powiedzia³, ¿e
¿ycie jest us³ane ró¿ami i jest
prost¹ drog¹ Im wiêcej zakrêtów i zau³ków - a ka¿da
ró¿a ma kolce - tym bardziej
jestemy pobudzeni do dzia³ania. Stawiane jest przed nami
zadanie, któremu sprostamy,
dziêki silnej woli i nieschodzeniu z obranej drogi.
Nie mogê pozwoliæ, aby tacy
ludzie, jak ja, byli postrzegani
jako co gorszego. Niby od
kogo jestemy gorsi? Od tych,
co nas nie akceptuj¹, bo zwyczajnie siê boj¹ naszej innoci?
Moje w³asne, wewnêtrzne
JA, nie godzi siê na pewne
wzorce zachowañ i postêpowañ, stworzone przez innych
ludzi, którzy chc¹ nam wmówiæ swoje pogl¹dy jako samospe³niaj¹c¹ siê przepowiedniê.
W³anie dlatego nie mogê
siê zgodziæ na aborcjê w ¿adnym przypadku. Dla mnie, kobiety dopuszczaj¹ce siê aborcji s¹ gorsze od morderców,
gdy¿ ich ofiary nie mog¹ siê w
¿aden sposób broniæ, bo i tak
nikt ich nie us³yszy. A co gorsza ofiarami tych kobiet s¹ ich
w³asne dzieci - cz¹stka ich samych, cud z nich
Mylê, ¿e to w³anie m³odzi
ludzie powinni zareagowaæ i
przeciwstawiæ siê aborcji i jej
legalizacji! Przecie¿ w ten sposób krzywdzimy samych sie-

bie. Nikomu w ten sposób nie
zrobimy na z³oæ, wrêcz przeciwnie wszystkim pokazujemy
jacy jestemy s³abi i niedojrzali. Aborcja to nie pozytywny
objaw demokracji  bo tak

pod sercem matki pojawia siê
nowe ¿ycie - aborcja jest
wbrew niej samej, wbrew naturze, wbrew demokracji
i wbrew Bogu.
To my, kobiety jestemy wybrane, aby dawaæ ¿ycie. Czy
zdajemy sobie sprawê, co siê
stanie, gdy odwrócimy siê od
naszego powo³ania. Jakby
wówczas wygl¹da³o nasze
¿ycie? Czy bêdziemy jeszcze
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uwa¿a wiêkszoæ. Czym jest ta
wspania³a demokracja? - to
inaczej rz¹dy ludu, który mo¿e
decydowaæ miêdzy innymi o
sobie. To w³anie dziêki demokracji fundamentalizm ideologiczny spo³eczeñstwa zosta³
zast¹piony takimi ideami, jak
braterstwo, równoæ, wolnoæ
egalitaryzm.
W³anie wiêkszoæ kobiet,
decyduj¹cych siê na aborcjê
odwo³uje siê do domniemanej
wolnoci. Ale czy one do koñca rozumiej¹ czym jest wolnoæ? Przecie¿ wolnoæ polega na panowaniu cz³owieka
nad swoim losem i ¿yciem, na
tyle na ile to mo¿liwe. Wolnoæ równie¿ pomaga wybieraæ to, co wartociowe i dobre
moralnie. Przecie¿ wolnoæ
jest naszym ¿yciowym powo³aniem. Jestemy wolnymi
ludmi i nie ma takiego ogranicznika, który zmusza nas,
aby co robiæ wbrew sobie.
Jestem przekonana, ¿e gdy

szczêliwe? Czy bêdziemy
czu³y siê spe³nione?
Pomimo tego, ¿e ca³e ¿ycie
pracujemy na swoje szczêcie,
nie jestemy w stanie daæ go
sobie samemu. Jego smak poznajemy dopiero wówczas, gdy
zdarza siê cud - gdy nasze
¿ycie zaowocuje ¿yciem kogo
innego.
Bez tego nasze ¿ycie nikogo
nie zachwyci, nie bêdzie spe³nionym b³ogos³awieñstwem.
Nasz umiech bêdzie umiechem Pierrota, bo ci¹gle bêdzie
nam brakowa³o szczerej radoci. W naszym wiecie zabraknie ciep³ego s³oñca, piewu
skowronka i delikatnoci kwiatów na ³¹ce. P³acz¹ce wierzby
na nasz widok bêd¹ siê bardziej pochyla³y ku ziemi i jeszcze bardziej bêd¹ p³aka³y
nad nami.
Dlatego tak wa¿ne jest, aby
walczyæ o ¿ycie!
Angelika (24 lata)

Eutanazja w Belgii
Wed³ug opublikowanych oficjalnych danych statystycznych, w 2005 r. dokonano w Belgii oko³o 400 aktów legalnej eutanazji. Liczba tych przypadków w ci¹gu czterech lat uleg³a podwojeniu. Prawie 80% zarejestrowanych aktów eutanazji zosta³o przeprowadzonych
w pó³nocnym regionie Belgii, gdzie znaczna czêæ lekarzy nie ma oporów etycznych przed umiercaniem
pacjentów. Statystyki mówi¹, ¿e jedna trzecia zgonów
na ¿yczenie nast¹pi³a wskutek celowego postêpowania lekarskiego. Pozosta³e przypadki to zaprzestanie
terapii medycznej lub niepodejmowanie jej wcale.
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CZ£OWIEK CHORY I STARY
te¿ ma prawo do ¿ycia
Od kilku lat w Holandii
obowi¹zuje prawo zezwalaj¹ce na eutanazjê. Cz³owieka
chorego mo¿na zabiæ. Warunkiem jest aprobata z jego strony oraz decyzja potwierdzona przez dwóch lekarzy. Niestety w wielu przypadkach
warunki te nie s¹ spe³niane.
Ka¿dego ranka w szpitalach
podczas obchodu starzy i chorzy pacjenci wpadaj¹ w panikê, zw³aszcza jeli odwiedza
ich nieznany lekarz, któremu
nie ufaj¹. Póniej podczas lekarskiego konsylium zapadaj¹ wyroki. Rodziny czêsto
s¹ podzielone, niedoinformowane. Niektórzy czuwaj¹
przy ³ó¿kach swoich najbli¿szych. Inni pacjenci wynajmuj¹ specjalnych anio³ów
stró¿ów, aby za pieni¹dze czuwali nad ich bezpieczeñstwem. Z tego powodu wielu
starych ludzi przeprowadza
siê do Niemiec. W pobli¿u
granicy, której teraz w praktyce ju¿ nie ma, buduje siê dla
nich ca³e osiedla.
Nasi znajomi w Belgii
maj¹ bardzo chore dziecko.
Ich córeczka urodzi³a siê powa¿nie chora. Konieczne jest
systematyczne leczenie i
kolejne zabiegi chirurgiczne.
Ka¿dy pobyt dziecka w szpitalu jest dla jej rodziców dramatyczn¹ walk¹ o jej ¿ycie.
Zdaj¹ sobie sprawê, ¿e wielu lekarzy jest zdania, i¿ ich
dziecko nie powinno ¿yæ.
Bardzo powa¿nie siê obawiaj¹, ¿e za ich plecami zastosuj¹ eutanazjê. W ubieg³ym roku w Holandii zalegalizowano eutanazjê powa¿nie chorych noworodków. Dzieci niepe³nosprawne zabija siê tam w majestacie prawa.
Jak z tego wynika, eutanazja wcale nie jest dobr¹
mierci¹ ani aktem mi³osierdzia, aby komu ul¿yæ w cierpieniu. Dzisiaj z powodzeniem mo¿na leczyæ ból, ale
trzeba chcieæ i umieæ to robiæ. Propaganda eutanazji
przedstawia j¹ czêsto jako
wyzwolenie i akt wolnoci
cz³owieka. Robi siê to w tym
celu, aby uzyskaæ akceptacjê
tych, którzy nie wiedz¹, o co
chodzi. W rzeczywistoci z
eutanazj¹ mamy do czynienia wtedy, gdy lekarz zabija
pacjenta, bo oddalimy mu
prawo do decydowania o
jego ¿yciu i mierci. Nikomu
nie wolno zabijaæ cz³owieka.
Zapomina siê o tym, ¿e ¿ycie
ludzkie jest wiête, a jego
Dawc¹ jest tylko Bóg.
Niestety w Holandii wiele
osób uleg³o propagandzie eutanazji. Wi¹¿e siê to z bardzo
powa¿nym kryzysem wiary,
którego dowiadcza to spo³eczeñstwo. S¹ jednak i tacy,
którzy s¹ jej zdecydowanie

przeciwni. Organizacja
Schreeuw om Leven (Krzyk
o ¯ycie) z Hilversum, wspierana przez koció³ luterañski,
broni ludzkiego ¿ycia. Poci¹ga za sob¹ wielu ludzi. W jej
szeregach jest ok. 60 tys.
osób.
Ma³o nas, ale chodmy!
Póniej bêdzie wiêcej! Po
konferencji w Hadze wybralimy siê wszyscy razem pod
budynki rz¹dowe w Amsterdamie. Razem z nami byli
tak¿e m³odzi ludzie na wózkach inwalidzkich, rodziny z
chorymi dzieæmi. Oni najlepiej rozumiej¹, co im grozi.
W Polsce pacjenci mog¹
ufaæ lekarzom. Nikt umylnie ich nie zabija. Prawo stoi
po stronie ¿ycia. Ale podstêpna propaganda eutanazji
coraz czêciej pojawia siê w
mediach. Pamiêtajcie, ¿e to
dotyczy ka¿dego z nas, bo
któ¿ mo¿e zagwarantowaæ,
¿e jeszcze dzi nie zdarzy siê
wypadek i nie znajdê siê w
szpitalu w bardzo ciê¿kim
stanie?
Szóstego lutego pomylnie zakoñczy³a siê powa¿na
operacja Zosi Holi. Polega³a ona na udro¿nieniu prze³yku fragmentem pobranym
z jelita. Jej rodzice od wielu
lat s¹ aktywni w ruchu obrony ¿ycia. Przez prawie dwa
lata (od urodzenia) Zosia
by³a ¿ywiona sond¹ prosto
do ¿o³¹dka. Stwierdzono u
niej tak¿e zespó³ Downa.
Jest chora, ale siê umiecha,
wyci¹ga r¹czki i chce ¿yæ. W
Polsce wszyscy staraj¹ siê jej
pomóc. Wiele osób modli siê
za ni¹ i za jej rodziców. W
Holandii od razu po urodzeniu by³aby zakwalifikowana
do eutanazji.
Czy ktokolwiek ma prawo
skazywaæ takie dzieci na
mieræ?
Niestety nasza polska
ustawa o planowaniu rodziny dopuszcza aborcjê z powodu uszkodzenia p³odu.
Jest tak jakby chore dziecko,
rozwijaj¹ce siê pod sercem
matki, by³o jakim przedmiotem, który mo¿na po prostu wyrzuciæ. Wiele osób to
jednak akceptuje i ¿¹da badañ prenatalnych tylko w
tym celu, aby zadenuncjowaæ chore dziecko, a potem
usun¹æ chorobê przez unicestwienie pacjenta. Zastanówmy siê nad tym powa¿nie,
czy mamy prawo odmawiaæ
choremu cz³owiekowi (niezale¿nie od jego wieku) fundamentalnego prawa do
¿ycia?
Pamiêtaj, ¿e to mo¿e dotyczyæ tak¿e Ciebie!
Barbara Kowalewska
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Amerykañskie Marsze
¯ycia sta³y siê ju¿ s³awne. Co
roku 23 stycznia w centrum
Waszyngtonu odbywa siê manifestacja za ¿yciem. W tym
roku by³ to ju¿ 33 marsz.
W 1973 roku S¹d Najwy¿szy USA wyda³ decyzjê w
sprawie Roe kontra Wade, co
w praktyce zalegalizowa³o
aborcjê w Stanach. Uznano, ¿e
ka¿da kobieta ma prawo przerwaæ ci¹¿ê podczas ca³ego
okresu jej trwania, a¿ do urodzenia siê dziecka, a nawet w
czasie porodu. W czasie
owych 33 lat zabito ponad 40
milionów dzieci. Corocznie w
Ameryce dokonuje siê ok. 1,5
miliona aborcji. Zwróæmy
uwagê, ¿e Ameryka to bogaty
kraj, wiêc przyczyn tej tragedii nie mo¿na zrzuciæ na biedê i brak rodków do ¿ycia.
Dzisiaj ju¿ wiadomo, ¿e
ca³a ta sprawa by³a wielkim
oszustwem. Kobieta, której
nadano pseudonim Roe, naprawdê nazywa siê Norma
McCorvay. Pos³u¿ono siê ni¹
tylko, wykorzystuj¹c pe³nomocnictwa podpisane przez
wystraszon¹ nieplanowan¹
ci¹¿¹ m³od¹, niewykszta³con¹
dziewczynê. W rzeczywistoci
ona wcale nie zabi³a swojego
dziecka. By³o ju¿ za du¿e i
wówczas nikt nie chcia³ tego
zrobiæ. Sta³a siê jednak symbolem aborcji. Nie mog³a
wyjæ z ciê¿kiej depresji, z nikim nie chcia³a na ten temat
rozmawiaæ. Po wielu latach
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za³amana uciek³a do parku.
Tam spotka³a 7-letni¹ dziewczynkê. Ma³a wiedzia³a, kim
ona jest. Jej rodzice byli aktywni w ruchu pro-life. Zapyta³a  Dlaczego p³aczesz? Czy
nie wiesz, ¿e Pan Bóg ciê kocha? Norma uwierzy³a temu
dziecku. Ochrzci³a siê w kociele baptystów, ale szuka³a
dalej. Dzisiaj jest katoliczk¹.
Ma znakomitych prawników,
którzy w jej imieniu usi³uj¹
przeprowadziæ rewizjê jej
sprawy. Niestety, w ubieg³ym
roku S¹d Najwy¿szy nie wyrazi³ na to zgody. Zale¿y to od
pogl¹dów ideologicznych
wiêkszoci sêdziów, którzy
dotychczas byli zdecydowanie
za aborcj¹. W tym roku kilku
z nich odchodzi na emeryturê
i prezydent mianuje nowych,
a jak wiadomo Bush jest po
stronie ¿ycia. Ten problem jest
tak wa¿ny dla Ameryki, ¿e wyranie wp³yn¹³ nawet na wybory prezydenckie. Wiêkszoæ
amerykañskiego spo³eczeñstwa ma dosyæ zabijania nienarodzonych dzieci. Najbardziej bulwersuj¹ca by³a sprawa tzw. aborcji przez czêciowy poród czyli faktycznie w
czasie porodu. Dziecko, które
siê wydostanie z cia³a matki
jest w Ameryce chronione prawem i nie wolno go zabiæ.
Natomiast mo¿na to zrobiæ
jeszcze w trakcie porodu. Szacuje siê, ¿e corocznie w Ameryce by³o kilkaset takich przypadków. Prezydent Clinton

dwukrotnie zawetowa³ decyzjê Kongresu o zakazie takich
dzia³añ, powo³uj¹c siê na demokracjê i prawo kobiet do
wolnego wyboru. Obecnie ta
procedura jest zakazana, ale
zwolennicy aborcji robi¹, co
tylko mo¿liwe, aby j¹ przywróciæ. Jest to jednak dzia³anie tak bardzo drastyczne, ¿e
wiêkszoæ ludzi mówi zdecydowanie nie!
Ameryka budzi siê do
¿ycia. Potwierdzaj¹ to zarówno badania opinii publicznej,
jak i wybór Busha na prezydenta. Zmieniono ju¿ dwóch
sêdziów S¹du Najwy¿szego.
W ci¹gu najbli¿szych kilku
miesiêcy zapadnie decyzja
odnonie trzeciego. Republi-

kanie maj¹ w tej sprawie wiêkszoæ w Kongresie. Liderzy
pro-life skar¿¹ siê jednak, ¿e
dyscyplina partyjna narzucana
przez demokratów, uniemo¿liwia ich kongresmenom g³osowanie przeciwko zabijaniu.
Natomiast wy³amanie siê
oznacza dla nich utratê politycznej pozycji i wielkich pieniêdzy. Wszyscy maj¹ wiadomoæ, ¿e jeszcze tylko jedna
nominacja sêdziego i bêdzie
mo¿liwa weryfikacja sprawy
Normy McCorvay, a wtedy
wiat us³yszy prawdê i aborcja stanie siê w Stanach nielegalna. Tego panicznie boj¹ siê
jej zwolennicy i ci wszyscy,
którzy zarabiaj¹ na tym wielkie pieni¹dze.

Po raz pierwszy mielimy
okazjê uczestniczyæ w Amerykañskim Marszu ¯ycia. Waszyngton  samo centrum pod
Kapitolem (bia³ym, góruj¹cym
nad wszystkim budynkiem
Kongresu). Zbieraj¹ siê ludzie.
Nasze zdziwienie budzi fakt,
¿e przewa¿aj¹ m³odzi. Wiêkszoæ z nich jecha³a wynajêtymi autobusami przez ca³¹
noc. Starsi, z ró¿nych ruchów
obrony ¿ycia, których w USA
jest wiele, rankiem spotykali
siê na uroczystych niadaniach, zamówionych w okolicznych hotelach. My bylimy
zaproszeni przez ruch Prawo
do ¯ycia z Cincinnati, poniewa¿ towarzyszymy doktorowi
Jackowi Willke, który w³anie

stamt¹d pochodzi. Jego zna i
szanuje ca³a Ameryka. To lekarz ginekolog, który wypracowa³ (moim zdaniem) najlepsz¹ metodê edukacji prolife. Objecha³ z wyk³adami
ca³y wiat, napisa³ wiele ksi¹¿ek, publikowanych w ró¿nych jêzykach. By³ te¿ przez
d³ugi czas prezydentem najwiêkszego amerykañskiego
narodowego ruchu Right to
Life. Obecnie jest prezydentem Miêdzynarodowej Federacji Prawa do ¯ycia.
Dooko³a umiechniête twarze, chocia¿ wiele osób, równie¿ starszych, nie spa³o ca³¹
noc. Idziemy na piechotê na
miejsce zbiórki. Dr Willke nadaje takie tempo, ¿e nie mogê
nad¹¿yæ. Hej, Jack  wo³a mój
m¹¿  wolniej, nie wszyscy s¹
tacy m³odzi, jak ty! Willke na
wiosnê ubr. obchodzi³ swoje
80-te urodziny, ale kondycji
ka¿dy mo¿e mu pozazdrociæ.
Zbieraj¹ siê t³umy. Razem z
cz³onkami zarz¹du Miêdzynarodowej Rady Prawa do ¯ycia,
do której nale¿y mój m¹¿,
Lech, przepychamy siê przez
t³um za dr. Willke do wielkiej
trybuny. Jestem zaskoczona 
tysi¹ce ludzi, ale t³um wcale nie
jest zbity w jednolit¹ masê. Nawet w najwiêkszym t³oku mo¿na ³atwo przejæ. Nikt siê nie
denerwuje, nie psioczy. To podobno wynika z g³êbokiego u
Amerykanów szacunku dla
drugiego cz³owieka i jego
praw. Nikt drugiego nie do-
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tknie, nie naruszy bez pozwolenia jego integralnoci. Willke wprowadza nas na trybunê.
Dostajemy nalepki VIP-ów i
wchodzimy na górê. Kto w³anie przemawia. Rozgl¹dam siê
doko³a. Jestemy kilkanacie
metrów wy¿ej, ale nadal nie
widaæ koñca tego wielkiego
t³umu. Pe³no transparentów, ale
absolutnie nie ma nastroju marszu pierwszomajowego. Nie,
bo ci ludzie ciesz¹ siê, ¿e mogli przyjæ, ¿e jest ich tak du¿o,
¿e s¹ razem i maj¹ bardzo
wa¿n¹ sprawê do za³atwienia.
To daje poczucie si³y, solidarnoci i wiadomoæ, ¿e Ameryka jest za ¿yciem.
Przed trybun¹ na otwartej,
ogrodzonej przestrzeni stoi
grupa ortodoksyjnych rabinów
z Nowego Jorku. S¹ starsi i
m³odsi. Trzymaj¹ wielki transparent ukazuj¹cy napis: 10
przykazañ = bocian przynosz¹cy dziecko. wietne! Na
trybunie spotykam otoczonego wit¹ Patryjarchê Amerykañskiego Kocio³a Prawos³awego. Rozmawiamy. Przekazujê informacje o naszej stronie internetowej w jêzyku rosyjskim. Obok pojawia siê kardyna³ William Keeler, arcybiskup Baltimore, odpowiedzialny w Amerykañskim Episkopacie za ruchy pro-life. Ma
niezwykle mi³y umiech.
Wczoraj wieczorem by³ g³ównym celebransem uroczystej
Mszy w. w Bazylice Niepokalanego Poczêcia NMP.
Dziêkujemy mu za wczorajsze
kazanie, które by³o porywaj¹ce. W Ameryce jest ok. 65 mln
katolików, którzy z coraz
wiêksz¹ determinacj¹ broni¹
ludzkiego ¿ycia. Olbrzymia
bazylika, po³o¿ona na terenie
Katolickiego Uniwersytetu w
Waszyngtonie, by³a wype³niona ca³kowicie, w wiêkszoci
m³odzie¿¹. Koncelebrowa³o 6
kardyna³ów, nuncjusz papieski, 50 biskupów oraz ponad
300 kap³anów. By³ to obraz

si³y amerykañskiego Kocio³a
katolickiego w obronie cywilizacji ¿ycia.
Obok nas pojawia siê, zupe³nie przemarzniêty, zmêczony ks. Frank Pavone, który
jako prezes du¿ej organizacji
Kap³ani za ¯yciem, jest jednym z organizatorów marszu.
Chwali siê wielk¹ radoci¹, ¿e
jego organizacja otrzyma³a pozwolenie na za³o¿enie w³asnego seminarium duchownego.
Obok stoj¹ rodzice i brat
Terry Schindler Schiavo, która na wiosnê ubr. zgodnie z
wyrokiem s¹du zosta³a zag³odzona na mieræ. Rodzinie nie
uda³o siê uratowaæ Terry, ale
jej bliscy nadal walcz¹ o ¿ycie,
sprzeciwiaj¹c siê propagandzie eutanazji. Za³o¿yli fundacjê i robi¹ wszystko, co tylko
mo¿liwe, aby ich dramat nigdy
siê nie powtórzy³.
Z trybuny przemawia kongresmen Christopher Smith,
który koordynuje dzia³ania
pro-life w Parlamencie. Przy
nim stoi ¿ona, która jest niezwykle aktywna i szeroko znana w ruchach obrony ¿ycia.
Mówi¹, ¿e bardzo chc¹ przyjechaæ do Polski, a my oczywicie ich zapraszamy!
Pada has³o  Idziemy na
Marsz ¯ycia! Ruszamy! Idziemy przodem, razem z grup¹
VIP-ów. T³umy siê rozstêpuj¹.
Patrzê w zachwycie. Machaj¹
do nas, wo³aj¹. Wiêkszoæ to
m³odzi. Oni chyba nie maj¹
jeszcze dwudziestu piêciu lat!
Ale s¹ tutaj! Nios¹ swoje symbole i has³a pro-life. Jest oczywicie obraz Matki Bo¿ej z
Guadalupe, uznawanej przez
amerykañskich obroñców
¿ycia za swoj¹ patronkê. Obok
gra orkiestra szkocka. Id¹ siostry pro-life, ze zgromadzenia
za³o¿onego przez kard.
OConnora. Tutaj s¹ wszyscy!
Przeciwników ani ladu, nie
maj¹ odwagi pojawiæ siê ze
swoimi prowokacyjnymi i obraliwymi has³ami w takim

t³umie. Niegdy dominowa³y
koszmarne zdjêcia przedstawiaj¹ce dzieci zabite przez
aborcjê. Ludzie nie wiedzieli
i musieli siê przekonaæ czym
jest aborcja. Ale pokazywanie
tak wielkiej przemocy budzi³o sprzeciwy, a przecie¿ obroñcom ¿ycia najbardziej zale¿y
na tym, aby pozyskaæ zwolenników, którzy bêd¹ ochraniaæ
dziecko. Dzisiaj ju¿ wiemy, ¿e
tylko piêkno i dobro mo¿e poci¹gn¹æ za sob¹. Z³o trzeba
zwyciê¿aæ dobrem. Dzisiaj
Marsz ¯ycia sta³ siê przede
wszystkim radosn¹ manifestacj¹ m³odych.
To jest prawdziwy Marsz
¯ycia. Rozgl¹dam siê woko³o, umiechniête twarze. M³odzi spontanicznie skanduj¹,
skacz¹, tañcz¹ i piewaj¹.
Ludzie witaj¹ dra Willke,
ciesz¹ siê, ¿e i my przyjecha-

limy z tak dalekiej Polski.
Ciêgle kto przyznaje siê do
polskich korzeni. Pojawia siê
m³ody ksi¹dz:  Ja pracujê dla
Ameryki, jestem tutaj ze swoj¹
parafi¹.  Po seminarium w
Ochard Lake?  pytam (to polskie seminarium dla Ameryki).
 Tak, odpowiada, tutaj jest
tak wiele do zrobienia.
Weszlimy na wzgórze, ju¿
niedaleko s¹ budynki S¹du
Najwy¿szego, dok¹d zd¹¿amy.
Patrzê do ty³u! ciska mnie w
gardle. Po horyzont! Koñca
wcale nie widaæ. Ludzie id¹ i
ca³kowicie wype³niaj¹ szerok¹
alejê. Nie sposób oceniæ, ilu
ich tutaj jest. Na pewno wiêcej ni¿ 100 tysiêcy.
A mnie przypominaj¹ siê
nasze polskie Marsze ¯ycia.
Nam uda³o siê obroniæ ustawê.
Czy im siê uda ochroniæ ¿ycie?
Jestemy pe³ni nadziei, bo ka¿-
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dego roku jest ich wiêcej.
Wieczorem spotykamy siê
na uroczystej kolacji. To tzw.
Bankiet Ró¿y, która jest symbolem ¿ycia. Znowu jest okazja, aby spotkaæ przyjació³.
Widzê prezydenta Human Life
International  ks. Toma Euteneuera. To mój szef, bo przecie¿ HLI-Europa nale¿y do
wielkiej wiatowej rodziny tej
organizacji. Witamy siê z radoci¹, rozmawiamy. Na marszu nie³atwo siê spotkaæ w tym
wielkim t³umie.
Takie bankiety zawsze odbywaj¹ siê podobnie, gocie
siedz¹ i jedz¹ przy ogromnych,
okr¹g³ych sto³ach. W tym samym czasie wystêpuj¹ znani i
specjalnie zaproszeni gocie.
Podsumowuj¹ marsz. S¹ zadowoleni, bo obecnoæ tak wielkich t³umów, zw³aszcza m³odzie¿y, budzi nadziejê. Ale
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CEN

12,-

z³

Naturalnej wielkoci
model z masy
plastycznej ukazuj¹cy
dziecko w wieku
10-tyg. od poczêcia.
C E N A:

6,- z³
C E N A:

CENA:

mówi¹ te¿ o najpowa¿niejszych problemach. Ciesz¹ siê,
¿e liczba aborcji tzw. chirurgicznych ci¹gle spada. Na skutek dzia³ania ruchów pro-life
zamykane s¹ kolejne kliniki
aborcyjne. Ronie wiadomoæ, ¿e trzeba chroniæ poczête dziecko. Niestety coraz bardziej staje siê zagro¿one ¿ycie
cz³owieka w pierwszych 2-tygodniach istnienia. Mamy
obecnie do czynienia z rzeczywist¹ wojn¹ chemiczn¹
przeciwko dziecku poczêtemu. Propaganda reklamuje
jako antykoncepcjê rodki
wczesnoporonne, uniemo¿liwiaj¹ce zagnie¿d¿enie siê zarodka w macicy. Wiêkszoæ
ludzi jednak o tym nie wie.
Przekazanie spo³eczeñstwu tej
wiedzy to wielkie zadanie
obroñców ¿ycia.
Ewa Kowalewska

Oferta materia³ów edukacyjnych HLI
Ma³y Ja

Poronne dzia³anie
doustnych rodków
antykoncepcyjnych
Rudolf Ehmann

Problemy planowania
rodziny. Antykoncepcja i jej skutki
Rudolf Ehmann

Mechanizmy dzia³ania
pigu³ki antykoncepcyjnej
w opracowaniu szwajcarskiego ginekologa.

Fachowe opracowanie
szwajcarskiego
ginekologa nt.
szkodliwoci
antykoncepcji.

5,- z³

C E N A:

5,- z³

350,- z
³

Oto jestem
W³odzimierz Fija³kowski

Zestaw modeli Jak powsta³em
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.

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

Stópki - 10 tyg. dziecka
Oryginalna amerykañska
odznaka, u¿ywana przez
obroñców ¿ycia na ca³ym
wiecie.
C E N A:

5

6,- z³

16,- z³

Karta z zamówieniem na str. 8
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SZKODLIWOÆ
PORNOGRAFII
Pornografia jest g³ówn¹
przyczyn¹ upowszechnienia
siê przemocy na tle seksualnym i przestêpstw a¿ do
poziomu epidemii.
Pornografia dzieciêca
Pornografia dzieciêca
odgrywa g³ówn¹ rolê w molestowaniu dzieci przez pedofilów, s³u¿¹c jako usprawiedliwienie dla ich zachowañ, towarzysz¹c im w
uwiedzeniu ofiary oraz stanowi¹c materia³ do szanta¿owania dziecka, aby zachowa³o milczenie. (Fragm.
raportu Podkomisji Kongrsu Amerykañskiego ws. Zapobiegania Pornografii i
Pedofilii z 1986 r.).
Dzieci i m³odzie¿, uczestnicz¹ce w produkcji pornografii, dowiadczaj¹ agresji
oraz odczuwaj¹ jej d³ugotrwa³e nastêpstwa. Mog¹
one zawieraæ: depresjê, niepokój, strach, uzale¿nienie,
brak zaufania, dzia³alnoæ
przestêpcz¹, zachowania
autodestrukcyjne. (Fragm.
raportu Naczelnego Chirurga USA nt. Pornografii i
Zdrowia Publicznego).
W Polsce prawo zakazuje u¿ywania do produkcji
pornograficznej tylko dzieci do 15 roku ¿ycia. Kon-

wencja Praw Dziecka definiuje dziecko jako istotê
ludzk¹ do 18 roku ¿ycia. Brak
ochrony dzieci w wielu od 15
do 18 lat w Polsce jest skandalem na skalê miêdzynarodow¹.
Molestowanie dzieci
Pornografia twarda i
dzieciêca jest przyczyn¹ b³êdnego ko³a w wykorzystywaniu seksualnym.
 Pornografia, zw³aszcza
pornografia dzieciêca, wykorzystywana jest przez pedofilów w celu: 1) stymulacji samych siebie; 2) zag³uszenia
sumienia, likwidacji zahamowañ i oporu wobec aktów
seksualnych u swoich przysz³ych ofiar; 3) jako pomoce naukowe dla dziecka 
ofiary, aby nauczy³o siê je
naladowaæ i kszta³towaæ
wed³ug nich swoje rzeczywiste zachowania seksualne w
kontaktach z doros³ymi; 4)
szanta¿owania dzieciêcych
ofiar. (Burgess, University of
Pensylvania).
 Osoby molestuj¹ce dzieci s¹ generalnie przekonane,
¿e: 1) akty seksualne maj¹ dla
dziecka wartoæ edukacyjn¹, 2) dziecko osi¹ga
przyjemnoæ seksualn¹ na

WYTNIJ - PODPISZ - WYLIJ!

skutek ich dzia³añ, 3) dziecko prowokowa³o ich seksualnie.
 Osoby molestuj¹ce dzieci, zanim zostan¹ po raz
pierwszy aresztowane, wykorzystuj¹ seksualnie od 30 do
60 dzieci. rednio w ca³ym
swoim ¿yciu wykorzystuj¹
seksualnie oko³o 380 dzieci.
 Oddzia³ ds. Wykorzystywanych i Zaginionych Dzieci z Louisville przebada³ 1400
spraw dzieci, w których podejrzewano, ¿e zosta³y wykorzystane seksualnie. Ponad 40
spraw zakoñczy³o siê skazaniem osób doros³ych za molestowanie seksualne  po 12
dzieci ka¿da. Jeden przypadek dotyczy³ wykorzystania
320 dzieci.
W czasie aresztowania i/lub
rewizji u wszystkich 40
krzywdzicieli znaleziono ró¿ne formy pornografii doros³ych, a w wielu przypadkach
zdjêcia nagich dzieci i/lub
pornografiê dzieciêc¹.
 87% molestuj¹cych
dziewczynki i 77% molestuj¹cych ch³opców, którzy zostali poddani badaniom
przez dra Williama Marshalla w Zak³adzie Karnym w
Kingston, w stanie Ontario, w
Kanadzie, przyzna³o siê do

____________________________
miejscowoæ i data

Apel do Pos³anek i Pos³ów Sejmu RP
kierowany na rêce
Marsza³ka Sejmu RP
Marka Jurka
Ul. Wiejska 4/6
00-902 Warszawa
Zwracamy siê o wprowadzenie ustawowego, pe³nego zakazu produkcji i rozpowszechniania materia³ów pornograficznych w nowelizowanym Kodeksie karnym oraz podjêcia ponownych prac nad inicjatyw¹ obywatelsk¹ o zakazie promowania przemocy w
mediach.
Jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej domagamy siê skutecznej ochrony przed
pornografi¹, która narusza godnoæ cz³owieka, deprawuje dzieci i m³odzie¿, prowadzi
do szczególnego wyzysku i upokarzania kobiet.
Pornografia narusza chronione Konstytucj¹ RP wartoci, w tym godzi w jej art. 18,
który zapewnia, ¿e ma³¿eñstwo jako zwi¹zek kobiety i mê¿czyzny, rodzina, macierzyñstwo i rodzicielstwo znajduj¹ siê pod ochron¹ i opiek¹ Rzeczpospolitej Polskiej oraz
art. 72. gwarantuj¹cy, ¿e Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronê praw dziecka. Ka¿dy ma prawo ¿¹daæ od organów w³adzy publicznej ochrony dziecka przed przemoc¹,
okrucieñstwem, wyzyskiem i demoralizacj¹.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwisko i imiê

Adres

Podpis

regularnego korzystania z
pornografii twardej.
 Ani jedna z charakterystycznych cech pedofilii nie
jest bardziej niszcz¹ca ni¿
obsesja zwi¹zana z pornografi¹ dzieciêc¹. Fascynacja pedofili¹, po³¹czona z pornografi¹ dzieciêc¹ i molestowaniem dzieci zosta³a udokumentowana w wielu badaniach i udowodniona w tysi¹cach jednoznacznych przypadków dotycz¹cych dzieci.
Fragm. raportu Podkomisji
Kongresu Amerykañskiego
ws. Zapobiegania Pornografii i Pedofilii z 1986 r.
Gwa³ty
National Victim Center
(Narodowe Centrum Ofiar)
szacuje, ¿e co 46 sekund w
USA gwa³cona jest jedna kobieta. Jest faktem, ¿e wraz z
narastaj¹cym upowszechnianiem pornografii liczba gwa³tów w Polsce drastycznie
wzros³a.
 86% badanych gwa³cicieli przyznaje siê do korzystania z pornografii, w tym 57%
przyznaje siê do naladowania scen pornograficznych w
trakcie pope³niania przestêpstw seksualnych.
 Od roku 1984 w Oklahoma City zamkniêto ponad 150
orodków upowszechniaj¹cych pornografiê. W tym czasie liczba gwa³tów zmala³a w
regionie Oklahoma o 26%. W
tym samym czasie w ca³ym
stanie liczba gwa³tów wzros³a o 20,8%.
 Prawdopodobieñstwo
ogl¹dania pornografii twardej przez gwa³cicieli w okresie dzieciñstwa pomiêdzy 6 a
10 rokiem ¿ycia jest 15 razy
wiêksze ni¿ u innych osób.
 Wskanik gwa³tów ronie
w alarmuj¹cym tempie. Liczba gwa³tów i rzeczywista

liczba gwa³cicieli podwoi³a
siê w latach 1960  1970,
ponownie podwoi³a siê w latach 1970  1980, a w latach
80-tych nadal wzrasta³a.
Wzrost ten nak³ada siê na
zwiêkszanie siê dostêpu do
nielegalnej pornografii.
Morderstwa
W odpowiedzi na pytania
zadawane przez FBI na ten
temat 81% seryjnych morderców przyznaje siê, ¿e pornografia twarda budzi ich
najwiêksze seksualne zainteresowanie.
 Gary Arthur Bishop,
32-letni ksiêgowy, skazany w
roku 1988 za seksualne wykorzystywanie i zabicie
5 m³odych ch³opców (w wieku 3 14) przyzna³, ¿e pornografia by³a czynnikiem decyduj¹cym w jego zbrodniach.
 W trakcie ostatniego przes³uchania przed egzekucj¹ w
roku 1989 seryjny zabójca
Ted Bundy przyzna³, ¿e pornografia twarda mia³a krystalizuj¹cy wp³yw na jego
brutalne tendencje oraz ostateczne wy³adowanie brutalnych fantazji, które kry³ w
sobie tak d³ugo.
 Dwóch mê¿czyzn z Aleksandrii, w stanie Virginia zosta³o aresztowanych w roku
1989, gdy¿ planowali oni porwanie ch³opca w wieku
12-14 lat, aby wykorzystaæ go
seksualnie, molestowaæ, a w
koñcu zabiæ podczas krêcenia
tzw. filmu snuff, bardzo
brutalnego gatunku pornografii, która przedstawia morderstwo dla osi¹gniêcia przyjemnoci seksualnej.
 W Shreveport, w stanie
Louisiana, J. Vachuska Jr., po
porwaniu i zgwa³ceniu 11-letniej dziewczynki wstrzykn¹³
powietrze pust¹ strzykawk¹
do jej krwiobiegu, aby j¹ zabiæ. Nastêpnie zrzuci³ z mo-

stu jej nagie cia³o. Vachuska
przyzna³, ¿e zapo¿yczy³ ten
pomys³ z filmu pornograficznego.
Uzale¿nienie
Dr Victor Cline, psycholog kliniczny Uniwersytetu
Utah, który rozmawia³ i leczy³ ponad 200 przestêpców
seksualnych, w roku 1984
wyda³ raport opisuj¹cy
4-stopniowy proces uzale¿nienia od pornografii:
1. Uzale¿nienie od materia³ów i czêsty powrót do
nich w celu osi¹gniêcia seksualnego podniecenia.
2. Nasilanie siê potrzeby
ogl¹dania bardziej dosadnych, dewiacyjnych i seksualnie szokuj¹cych materia³ów w celu osi¹gniêcia tego
samego stopnia podniecenia.
3. Odwra¿liwienie siê na
pocz¹tkowo bardzo szokuj¹ce materia³y, tak ¿e staj¹
siê one akceptowane i po¿¹dane przez widza.
4. Zwiêkszona tendencja
wypróbowywania aktów
seksualnych zaobserwowanych w materia³ach pornograficznych.
Opracowano
na podstawie wypowiedzi
dra Jerrego R. Kirka z
USA  prezydenta
Narodowej Koalicji
Amerykañskiej przeciwko
Pornografii
Chroñmy nasze dzieci,
nasze rodziny i nas
samych przed zalewem
pornografii!

Ksi¹¿kê V. Clinea
mo¿na znaleæ
w naszej ofercie
wydawniczej
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Dziecko poczête
cierpi bardziej

Wszyscy badacze s¹
zgodni, ¿e ju¿ w wieku
5,5 tygodnia od poczêcia
dziecko w ³onie matki
reaguje na bodce i wykonuje ró¿ne ruchy. Dowodzi to, ze posiada ono receptory po³¹czone z nerwami, które prowadz¹ do
rdzenia krêgowego, a tak¿e sieæ nerwów biegn¹cych do miêni. Ju¿ w tym
wieku dziecko mo¿e odczuwaæ bodce bólowe.
Specjalna komisja powo³ana przez Kongres
USA, przegl¹da ustawê
reguluj¹c¹ procedury medyczne uwzglêdniaj¹ce
odczuwanie bólu w wieku
prenatalnym. Przewodnicz¹cy komisji Steve Chabot, powiedzia³ dziennikarzom, ¿e amerykañskie
rodowisko medyczne jest
nazbyt zdominowane wymogami politycznej po-

Ka¿dy z nas mo¿e przekazaæ 1% swojego podatku
od dochodu nale¿nego
fiskusowi na organizacjê po¿ytku publicznego.
Sami o tym decydujemy!

Drogi Przyjacielu!
Wspomó¿ ruch pro-life!
Mo¿esz to zrobiæ wspieraj¹c:

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ LUDZKIEGO ¯YCIA
Nr konta: PeKaO S.A. o/Gdañsk 331240 1242 1111 0010 0921 9417
ul. Jakowa Dolina 47/1a, 80-286 Gdañsk, tel. (058) 341-19-11

prawnoci i nie upowszechnia wspó³czesnej
wiedzy na temat ¿ycia
cz³owieka w okresie prenatalnym.
Komisja przes³ucha³a
ju¿ zeznañ kilku bieg³ych
z zakresu embriologii.
Miêdzy innymi dra Jeana
Wrighta, szefa presti¿owej placówki Memorial
Health University Medical Center Childrens Hospital w Savannah, w stanie Georgia. Lekarz ten
stwierdzi³, ¿e u wszystkich dzieci, bez wzglêdu
na ich wiek i stopieñ dojrza³oci, obserwowa³ reakcjê na bodce bólowe.
Równie¿ u dzieci w wie-

ku ok. 16 tygodni i m³odszych, widzia³ typow¹ reakcjê na ból, dok³adnie
tak¹ sam¹, jaka przejawiaj¹ noworodki, niemowlêta i osoby doros³e.
Wyrazi³ tak¿e swoje g³êbokie przekonanie, ¿e dowiadczenie bólu przez
dziecko w okresie prenatalnym jest znacznie silniejsze ni¿ u dzieci ju¿
urodzonych i u doros³ych,
poniewa¿ p³ód nie potrafi
uruchomiæ ¿adnych procesów zmniejszaj¹cych jego
odczuwanie.
Pieñ mózgu dziecka w
³onie matki otrzymuje
zwiêkszon¹ stymulacjê
od bodca szkodliwego.

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

Nastêpnie nale¿y wp³aciæ wyliczon¹ sumê na w/w konto organizacji.
Fiskus nie zrobi tego za nas! Wyliczony w zeznaniu podatkowym 1% podatnik musi
sam wp³aciæ na konto wybranej organizacji. Koniecznie trzeba zachowaæ dowód wp³aty. Wype³niony formularz PIT sk³adamy osobicie lub wysy³amy poczt¹ do Urzêdu Skarbowego.

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.
Dziêki Tobie bêdziemy mogli uratowaæ jeszcze niejedno dziecko!
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Pole odbiorcze, zwi¹zane z ka¿dym receptorem
jest du¿o wiêksze ni¿ u
osoby doros³ej. Zwiêksza to prawdopodobieñstwo pobudzenia receptora. Istniej¹ dowody, ¿e
w tym wieku nawet zwyk³y dotyk mo¿e uruchamiaæ reakcjê bólow¹.
Obwodowe receptory
czuciowe, przekazuj¹ce
informacje o niskim progu i bodce dotykowe
tworz¹ u tego maleñstwa
czynnociowe po³¹czenia z komórkami rdzenia
krêgowego, które u doros³ych s¹ zarezerwowane
wy³¹cznie dla bodców
bólowych.

Zapraszamy do
Klubu
Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia

Naszym celem jest dzia³alnoæ charytatywna i edukacyjna dla rodzin i dzieci, zw³aszcza w zakresie ochrony ludzkiego ¿ycia od poczêcia do naturalnej mierci oraz wspieranie kobiet brzemiennych w najtrudniejszych sytuacjach ¿yciowych.
Prosimy nie mów, ¿e to zbyt ma³e pieni¹dze albo, ¿e to zbyt skomplikowane. Liczy siê
dos³ownie ka¿da z³otówka!
Obliczenie 1% podatku od dochodu nie jest trudne. Nale¿ny fiskusowi podatek (PIT36 - pole 180, PIT-37 - pole 110) trzeba podzieliæ przez 100. Tak wyliczon¹ kwotê
wpisujemy w pole 181 w formularzu PIT-36 lub pole 111 w formularzu PIT-37. To
sygna³ dla Urzêdu Skarbowego, ¿e zdecydowalimy siê na obdarowanie 1% ze swojego
podatku organizacji po¿ytku publicznego.

wiosna 2006

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

HIT

Moja droga do Prawdy

NA DZIEÑ WIÊTOCI ¯YCIA!

Piosenki dla
dziecka
poczêtego.

CEN

A: 2 0

Czekam na Ciebie
Maluszku
p³yta CD
Swoje piosenki piewa
Teresa Przeradzka.

, - 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:
iloæ egzemplarzy

Czekam na Ciebie Maluszku
Zak³adka 1

C E N A:

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.

4 z³

kaseta VHS  27,- z³
p³yta VCD  20,- z³

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.

NOWOCI
Zak³adki
Kolorowe, zafoliowane zak³daki Zostañ naszym Przyjacielem!:

WC
KA¯DA

Zak³adka 2

ENIE:

0,30 z³

Zak³adka 3
ZAK£ADKA 1

ZAK£ADKA 2

ZAK£ADKA 3

ZAK£ADKA 4

Zak³adka 4
C E N A:

Rodzi siê cz³owiek

9,- z³

CENA:

11,- z³

Przygotowanie do
sakramentalnego ma³¿eñstwa
Moja droga do Prawdy

VHS

CD

Wybierz ¿ycie!
Prawo do ¿ycia
Skutki pornografii

Skutki pornografii
Victor B. Cline
Ksi¹¿ka ukazuje jak dotkliwe
s¹ nastêpstwa konsumpcji
pornografii nie tylko dla jej
bezporednich konsumentów,
ale dla ca³ego spo³eczeñstwa,
w szczególnoci dla dzieci.

CENA:

17,- z³

¯ycie jest szczêciem
Rodzi siê cz³owiek
prof. W³odzimierz Fija³kowski

Zestaw modeli
Ja model 10-tyg. dziecka
Stópki odznaka pro-life
Jak powsta³em - broszura
Oto jestem
Poronne dzia³anie doustnych
rodków antykoncepcyjnych
Problemy planowania rodziny

na nastêpuj¹cy adres:
Imiê i
nazwisko
Ulica i nr
domu
Kod i
miejscowoæ
E-mail

CENA:
17,50

z³

¯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.

S³awna ksi¹¿ka, która przybli¿a i
ucz³owiecza wszystko, co wi¹¿e siê z
urodzeniem dziecka - przygotowanie w
szkole rodzenia, poród naturalny,
udzia³ ojca, relacjie rodziców.
CEN

A: 1

5,- z

³

Przygotowanie do sakramentalnego ma³¿eñstwa
Praca zbiorowa pod red.
ks. A. Pryby MSF
Bardzo interesuj¹ce wyk³ady
z sympozjum organizowanego
przez Misjonarzy wiêtej
Rodziny w Kazimierzu
Biskupim w 2005 r.

Prawo do ¿ycia
Zdzis³aw Arkuszyñski
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.

Dochód przeznaczony na obronê ¿ycia

Telefon
Jestem cz³onkiem KPL¯

Uwaga!
Wszystkie materia³y
wysy³amy za zaliczeniem pocztowym.
Doliczamy koszty przesy³ki
(op³ata zrycza³towana 9,- z³)
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Ewa Kowalewska (red. nacz.), Anna Lisiewicz, Ma³gorzata Wyszyñska, Arkadiusz Disterheft (sk³ad), Magdalena Zdrojewska.
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