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Drodzy Bracia i Siostry!
(...) Wraz z wyborem Karola Wojty³y na Stolicê w. Piotra, by s³u¿y³ ca³emu Kocio³owi, wasza ziemia sta³a siê miejscem szczególnego wiadectwa wiary w Jezusa Chrystusa. Wy sami zostalicie powo³ani, by to wiadectwo sk³adaæ wobec ca³ego wiata. To
wasze powo³anie jest nadal aktualne, a mo¿e nawet jeszcze bardziej od chwili b³ogos³awionej mierci S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II.
Niech nie zabraknie wiatu waszego wiadectwa!
Ojciec wiêty Benedykt XVI na B³oniach Krakowskich 28 maja 2006 r.

Drodzy Przyjaciele!
Stajemy po stronie
¿ycia. Wybieramy ¿ycie,
chronimy ¿ycie. Pochylamy siê zw³aszcza nad
tymi, których ¿ycie jest
zagro¿one, a sami broniæ siê nie mog¹.
Chcemy ukazywaæ
piêkno dziecka poczêtego, rozwijaj¹cego siê
w ³onie matki. Pragniemy, aby ka¿de dziecko
mia³o prawo do ¿ycia,
mi³oci i rozwoju. Staramy siê, aby ka¿da matka, nosz¹ca w swoim
³onie poczête dziecko,
czu³a siê bezpieczna
i kochana.
Sprzeciwiamy siê nie
tylko zabijaniu dziecka
poczêtego, wszelkiej
manipulacji na cz³owieku w embrionalnej fazie
¿ycia.
Protestujemy przeciwko wszelkim objawom niszczenia rodziny, m. in. upowszechnianiu pornografii, przemocy w mediach, demoralizuj¹cej edukacji
seksualnej.
Bazujemy na chrzecijañskiej wizji cz³owieka, zgodnej z nauczaniem S³ugi Bo¿ego Jana
Paw³a II oraz jego nastêpcy Benedykta XVI.
¯ycie ludzkie jest bardzo kruche. Tak ³atwo
mo¿na skrzywdziæ cz³owieka. Dzisiejszy wiat
czêsto emanuje przemoc¹ i agresj¹. Przed
ni¹ musimy chroniæ najs³abszych.
Zapraszamy, chodcie z nami!
Razem mo¿emy zrobiæ bardzo wiele. Pomagajmy matkom i rodzinom w trudnej sytuacji.
Razem mo¿emy uratowaæ ¿ycie wielu ludzi!
Ewa Kowalewska,
dyrektor
HLI - Europa

Chroñmy ¿ycie
na wakacjach
Mamy tylko jedno ¿ycie. To
nie gra komputerowa, chocia¿
od czasu do czasu kto o tym
zapomina. Lato to czas wakacji, gdy szukaj¹c odpoczynku
czêsto chcemy o wszystkim
zapomnieæ, odprê¿yæ siê i zabawiæ. Po ca³ym roku pracy
jest to zupe³nie zrozumia³e, ale
wy³¹czanie g³owy to bardzo
niebezpieczny eksperyment.
B³êdy du¿o kosztuj¹. A ¿ycia
nikomu przywróciæ siê nie da!
Takich sytuacji mo¿e byæ wiele. Oto kilka listów:
Jak idziesz w góry,
najpierw pomyl
Mój ojciec uwielbia³ chodziæ w góry. Zawsze jednak
powtarza³, ¿e trzeba zabieraæ
ze sob¹ trochê wyobrani, wiedzy i rozs¹dku. Wêdrowalimy razem. Zadziwia³a mnie
zawsze nieprawdopodobna
bezmylnoæ wielu ludzi, którzy nara¿aj¹ siebie i swoje
ma³e dzieci. Spad³ deszcz, lisko  schodzimy z Klimczoka. Trasa w zasadzie ³atwa, jak
siê ma dobre buty i ciep³¹ kurtkê. Mijamy grupê  ma³e dzieci id¹ w klapkach, s¹ przemokniête do skóry, zziêbniête. Latem te¿ bywa zimno, zw³aszcza na górze, a pogoda mo¿e
siê zmieniæ w oczach. Chodzenie w pantoflach na wysokich
obcasach czy w klapach mo¿e
siê skoñczyæ znacznie gorzej
ni¿ tylko z³amaniem nogi. Nie
mogê zapomnieæ ch³opczyka,
który potoczy³ siê po ostrym
zboczu, bo nikt go nie pilnowa³. Mama nie wpad³a na to,
¿e w takiej sytuacji zmuszenie
dziecka do pos³uszeñstwa to
nie ograniczanie jego wolnoci, ale elementarne bezpieczeñstwo. Potem swoje ¿ycie
musz¹ nara¿aæ ci, którzy przychodz¹ z pomoc¹.
Pewnego razu GOPR-owcy
prosili turystkê z ma³¹ córeczk¹, aby nie sz³a trudnym
szlakiem w górê, bo w tej
okolicy pojawi³a siê niedwiedzica z ma³ymi. Kobie-

ta odpowiedzia³a: Nie szkodzi, przecie¿ ja nie zejdê ze
szlaku.
Hanka
Woda jest cudowna, ale ...
W czasie upa³u ci¹gnie nas
wszystkich do wody. Dzieci
taplaj¹ siê przy brzegu, starsi
id¹ pop³ywaæ. Ka¿dego roku
wiele osób traci ¿ycie. Nikt z
nich nie wpad³ na to, ¿e to ich
ostatnia k¹piel.
Kasia bawi³a siê w wodzie
na brzegu jeziora. By³am niedaleko. Wydawa³o mi siê, ¿e
jest zupe³nie bezpieczna. Z zamylenia wyrwa³ mnie szum.
To by³a fala od motorówki.
Kasiê zala³o i wywróci³o. Nie
podnios³a siê ju¿. Nigdy tak
szybko nie bieg³am, jak wtedy. Gdy j¹ wyci¹gnêlimy, by³a
sina i nie oddycha³a. Zanim zaczê³a reagowaæ, wypompowalimy z niej mnóstwo wody.
Dopiero wtedy zda³am sobie
sprawê, jak ma³o potrzeba, aby
utopiæ dziecko.
Justyna
Chcê, aby moje dziecko
¿y³o
Jestem w drugim miesi¹cu
ci¹¿y. Aktualnie mieszkam i
pracujê za granic¹. Wiem, ¿e
nie by³ to dobry pomys³, ale ja
sama i ten kto, kto da³ mi
wszystko, czego pragnie kobieta. Teraz jestem znowu
sama i pewnie stracê pracê, a
nie mam ¿adnego zabezpieczenia. Za ka¿dym razem, kiedy zmuszaj¹ mnie do aborcji,
wpadam w histeriê, chocia¿
zawsze by³am bardzo racjonalna. Niestety, nikt nie chce mi
pomóc, a zrobienie aborcji jest
tutaj legalne i bardzo ³atwe.
Zdajê sobie sprawê, ¿e ani sobie, ani dziecku nie mogê nic
daæ poza mi³oci¹. Kocham
¿ycie! Nawet mojego psa uratowa³am od mierci, gdy go
kto porzuci³. Chcê, aby moje
dziecko ¿y³o. Chcê je kochaæ.
Jednak nie wiem, jak mam teraz sobie poradziæ. Potrzebujê pomocy.
Kalina
Kupi³ sobie motor na lato
Marzy³ o tym motorze.
Faktycznie by³ super. Bawi³o
go to, lubi³ szpanowaæ. Raz
mnie przewióz³. Pêdzilimy
strasznie szybko, robi³ jakie

slalomy miêdzy samochodami i ciê¿arówkami. Okropnie
siê ba³am. Powiedzia³am sobie - nigdy wiêcej. Ale zaczê³am siê okropnie o niego baæ.
Czêsto ciga³ siê z kumplami.
mia³ siê ze mnie, ¿e jestem
ciapa! Dzisiaj jestem sama i
ci¹gle nie mogê wyjæ z szoku po jego mierci. Wpad³
miêdzy ciê¿arówki. Nie by³o,
co zbieraæ. To nie powinno siê
staæ, nie musia³o...
Ela
Czy pozwolimy prze¿yæ
naszemu poczêtemu
dziecku?
By³o lato, wiêc pojechalimy we dwoje na Mazury pod
namiot. Fajnie by³o, niestety
krótko. Zaczê³am siê zastanawiaæ czy nie jestem w ci¹¿y.
Mój ch³opak siê przestraszy³.
Chcia³ mi kupiæ jakie zastrzyki czy tabletki. Ja jednak
ba³am siê to wzi¹æ. Moja kole¿anka da³a siê namówiæ i
wziê³a. Potem mia³a krwotok,
trafi³a do szpitala i by³o z ni¹
naprawdê le. Obrazi³ siê
wiêc i wyjecha³. Ze swoim
problemem zosta³am sama.
Wtedy wreszcie zrozumia³am, ¿e on mnie wcale nie
kocha³, tylko chcia³ siê zabawiæ. Taka wakacyjna przygoda. Nic go nie obchodzi³o ani
moje zdrowie, ani nasze
dziecko. Ono dla niego nie
mia³o prawa ¿yæ.
Jola
Tym razem prze¿ylimy
Na wakacje nad morze
wybralimy siê samochodem.
Nie pierwszy raz. Dzieciaki
by³y szczêliwe, my z ¿on¹
tak¿e. Niestety kawa³ek za Elbl¹giem z drogi podporz¹dkowanej na pe³nym gazie wyjecha³o volvo  prosto na nas.
Cud, ¿e prze¿ylimy. Samochód na z³om. Ma³gosia jednak trzy miesi¹ce le¿a³a w
szpitalu i nadal z jej zdrowiem nie jest najlepiej. Dzieci te¿ ca³e wakacje przele¿a³y w szpitalu. Ja by³em mocno obity i po³amany. Powiedzieli nam, ¿e ten ch³opak,
który prowadzi³ volvo bra³
narkotyki. Naæpa³ siê i siad³
za kó³kiem. O takich jak my
wcale nie pomyla³. Zgin¹³ na
miejscu...
Piotr
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Seria: Z obron¹ ¿ycia przez wiat

Ewa Kowalewska

BOHATERSKA MATKA
Podczas moich licznych
wypraw pro-life po wiecie, dane mi by³o spotkaæ
wielu wspania³ych ludzi,
którzy s¹ prawdziwymi
wiadkami prawdy i obroñcami ¿ycia. Tym razem
chcê Wam opowiedzieæ o
mojej pierwszej wizycie
we Lwowie.
By³ to moment politycznej odwil¿y, który powodowa³, ¿e otworzy³y siê granice. Skorzystalimy z tego
skwapliwie i umówilimy
siê na szereg spotkañ.
By³a wczesna wiosna i
roz³o¿y³a mnie grypa. Czu³am siê tak le, ¿e powa¿-

bardzo ma³o. Czulimy siê
jak w prywatnym samolociku. Nawet pasów nie kazali nam zapi¹æ, ka¿dy
robi³, co chcia³. Zamiast
posi³ku podano nam po rusku kipiatok czyli czysty
wrz¹tek. Wszyscy wyci¹gali w³asne kanapki, oczywicie, jeli je mieli. Po
dwóch godzinach telepania siê w powietrzu bylimy na miejscu.
Wpad³am w ramiona rozradowanej Eli Lisowskiej,
która ukoñczy³a wszystkie
nasze szkolenia oraz by³a
nasz¹ stypendystk¹ w Podyplomowym Studium Rodzi-

ca bieda by³a nieporównywalna nawet do najubo¿szych terenów popegeerowskich w Polsce, gdzie
jest olbrzymie bezrobocie.
We mnie wzbudza³a autentyczny szok.
Wybra³ymy siê na umówione spotkanie z arcybiskupem Marianem Jaworskim (w owym czasie jeszcze nie by³ kardyna³em).
Ca³a kuria mieci³a siê w
kilku pokojach ma³ego
mieszkania. Przywita³ nas,
jak zawsze radosny ks.
Marian Buczek, w owym
czasie pe³ni¹cy funkcjê
kanclerza. (Dzisiaj jest bi-

Ewa Kowalewska na Cmentarzu Orl¹t Lwowskich

nie rozwa¿a³am koniecznoæ odwo³ania tego wyjazdu. Wielogodzinna podró¿ poci¹giem czy autobusem zupe³nie nie wchodzi³y w grê. Mój m¹¿ jednak¿e, troszcz¹c siê o mnie,
znalaz³ sponsora i mog³am
polecieæ samolotem. Ale
kto lata samolotem z Warszawy do Lwowa? To zbyt
blisko i koszt niewspó³mierny. Nie mia³am jednak
wyboru, wiêc na jeszcze
miêkkich nogach wybra³am siê w tê podró¿.
Samolot by³ malutki, zupe³nie rozklekotany i niebudz¹cy zaufania. Wsiadaj¹c, jak zawsze stara³am siê
nie myleæ o ewentualnych
atrakcjach technicznych,
tylko zawierzyæ wszystko
Panu Bogu. W rodku by³o
wygodnie, a pasa¿erów

ny na KUL-u. Pomaga³a
nam tak¿e jako znakomita
t³umaczka.
Stan miasta ka¿dego musia³by wprawiæ w przera¿enie. Rzuca³y siê w oczy
obdrapane, wal¹ce siê historyczne budynki, zdewastowane piêkne mieszkania przerobione na komuna³ki (w ka¿dym pokoju
inna rodzina), rozpadaj¹ce
siê nawierzchnie dróg i
koszmarne dziury. W tym
wszystkim najbardziej zadziwia³ mnie stoicki spokój taksówkarzy, którzy
nie kln¹c omijali co wiêksze wykroty, ryzykuj¹c po³amaniem resorów. Ludzie
na ulicach byli szarzy i
biednie ubrani. W tramwajach spotyka³o siê ma³e
dzieci ¿ebrz¹ce o kawa³ek
chleba. Ta g³ono piszcz¹-

skupem pomocniczym odpowiedzialnym za duszpasterstwo rodzin na Ukrainie). Rozmawialimy o
mo¿liwociach dalszego
dzia³ania. Ela mia³a zostaæ
instruktork¹ diecezjaln¹
duszpasterstwa rodzin,
wszystkie dokumenty by³y
ju¿ przygotowane. Pojawi³
siê arcybiskup. Ca³uj¹c go
w biskupi piercieñ, g³êboko odczuwa³am kontakt z
jego sztuczn¹ rêk¹, ubran¹
w czarn¹ rêkawiczkê. Straci³ j¹ w wypadku samochodowym, gdy pojecha³ na
wizytacjê w nag³ym zastêpstwie za kard. Karola
Wojty³ê. Dziêkowa³ymy
mu za nominacjê Eli i zawsze ¿yczliw¹ pomoc dla
wszystkich inicjatyw ratuj¹cych rodzinê i dzieci poczête.

Oczywicie przyjaciele
zabrali mnie na s³awny
Cmentarz £yczakowski.
S¹ tam groby wielu nam
bliskich Polaków, m. in.
Marii Konopnickiej. Obok
starych, historycznych nagrobków, stoj¹ nowe, marmurowe pomniki robotniczych aktywistów pracy.
To zupe³na groteska, gdy
na grobie marmurowa postaæ prê¿y nagie musku³y,
ale krzy¿a nie ma. To prawdziwy symbol, ile jest warta komunistyczna ideologia i kult si³y miêni.
Musielimy przejæ przez
ca³y cmentarz, aby od ty³u
dostaæ siê na teren Cmentarza Orl¹t Lwowskich.
Nie tak dawno zniszczono
go ca³kowicie, zosta³o tylko zaorane pole. Wtedy by³
ju¿ w du¿ej mierze odbudowany, ale nadal zamkniêty. Tutaj siê czuje, ¿e
wiele spraw jest jeszcze
otwartych, bo krzywdy
i krew s¹ zbyt wie¿e. S¹
jednak i tacy, którzy z nadziej¹ próbuj¹ tworzyæ
wspóln¹ przysz³oæ.
Odwiedzam katedrê. To
wspania³y koció³, którego
komunici nie odwa¿yli siê
zamkn¹æ. W wielu miejscach potrzebny jest remont, ale w rodku czuje
siê ¿ywego ducha. Tutaj
zachowa³a siê ¿ywa wiara.
W tym miejscu pracowali
wiêci kap³ani. Ela opowiada mi o ks. biskupie
Rafale W. Kiernickim, który by³ jej ojcem duchowym. Po wielu latach katorgi w kopalni soli, na staroæ pozwolono mu wróciæ
do Lwowa. Musia³ pracowaæ, wiêc by³ sprz¹taczem
w parku. Na ³awkach,
pomiêdzy kupkami zmiecionych lici spowiada³
ludzi i modli³ siê. Póniej
pozwolono mu opiekowaæ

Pomnik komunistycznego aktywisty pracy na
Cmentarzu £yczakowskim.

siê katedr¹. Przyjmowa³
wszystkich, którzy tylko
chcieli przyjæ, równie¿
prawos³awnych i grekokatolików. Na nogach mia³
bardzo bolesne, niegoj¹ce
siê rany od soli, ale nigdy
siê nie skar¿y³, ani nikomu
nie odmawia³ swojej obecnoci. Godzinami spowiada³, rozmawia³, pomaga³.
Po pierwszym powiewie
pierestojki, zosta³ biskupem. Umar³ w opinii wiêtoci, jego grób znajduje
siê w katedrze. Patrzê w
zadumie na Elê  teraz ju¿
wiem sk¹d w niej tak g³êboka wiara i determinacja,
aby pomagaæ innym, chocia¿ jej samej jest bardzo
ciê¿ko. Spotyka³am póniej wielu ludzi, tak¿e grekokatolików, którzy z
wielk¹ mi³oci¹ powo³ywali siê na autorytet ks. biskupa Kiernickiego.
Wieczorem zaproszono
mnie do kocio³a oo. franciszkanów, po Mszy w.
mia³am mówiæ do ludzi.
Nie by³o ich du¿o, ale byli
bardzo przejêci, bo jestem
z Polski. W ³awkach siedz¹
starsze kobiety, ale jest te¿
trochê m³odych. Co mam
im powiedzieæ? Opowiadam o Ojcu wiêtym, któ-

Spotkanie w parafii franciszkañskiej we Lwowie.

rego niedawno mia³am
okazjê spotkaæ. Wiem, ¿e
go bardzo kochaj¹ i mogê
siê podeprzeæ jego autorytetem. Ale moim zadaniem
jest upomnieæ siê o dziecko poczête. Na Ukrainie
nadal panuje wprowadzona przez Sowietów mentalnoæ, ¿e aborcja jest najskuteczniejsz¹ metod¹ planowania rodziny. Wiele z
tych kobiet na pewno przesz³o w swoim ¿yciu aborcjê. Mówiê wiêc o piêknie
dziecka w ³onie matki,
o jego rozwoju, o mi³oci,
któr¹ powinnimy je otoczyæ. Pokazujê plastykowe
modele, aby moi s³uchacze
mogli sobie wyobraziæ, jak
naprawdê wygl¹da dziecko
w ³onie matki. Zainteresowanie jest bardzo du¿e, oni
tego jeszcze nie znaj¹.
Podkrelam wiêc, ¿e ka¿de dziecko ma prawo byæ
otoczone mi³oci¹ i ma
prawo do ¿ycia, ka¿de 
tak¿e chore i niechciane.
Zapraszam na spotkanie w
salce.
Po Mszy w., jeszcze w
kociele, podchodzi do
mnie m³oda kobieta i pyta
czy naprawdê uwa¿am, ¿e
cd. na str. 3
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ksi¹dz biskup Rafa³
W³adys³aw Kiernicki

to wszystko dotyczy tak¿e
dziecka, u którego wykryto powa¿ne wady. Chcê jej
odpowiedzieæ, ale w tej samej chwili ko³o nas pojawia siê staruszka. Nie dopuszcza mnie do g³osu, a
m³od¹ kobietê obrzuca powa¿nym, twardym spojrzeniem.  Biskup Kiernicki
powiedzia³  mówi z naciskiem  ¿e ka¿de dziecko
jest darem Boga, tak¿e jeli jest chore. To o czym ty
mówisz? M³oda kobieta
spuszcza g³owê. Wszystko
jest przecie¿ jasne.
Obserwujê moj¹ lwowsk¹ babciê z rosn¹cym za-

ZAMÓW
GAZETKÊ
INTERNETOW¥
Jeli masz komputer i korzystasz z Internetu, mo¿esz zamówiæ nasz¹ najnowsz¹ cotygodniow¹, bezp³atn¹
gazetkê internetow¹.
Zawiera ona podsumowanie najwa¿niejszych informacji
dotycz¹cych obrony
¿ycia i rodziny z ca³ego wiata. Z regu³y nie docieraj¹ one
do nas, zatrzymuj¹c
siê na blokadzie medialnej, stosowanej
przez wielkich
nadawców.
Zawsze mo¿esz
wpisaæ siê na listê
wysy³kow¹,
wchodz¹c na nasz¹
stronê:
www.hli.org.pl
lub pisz¹c do nas
na adres:
poczta@hli.org.pl

interesowaniem. Przysz³a
na spotkanie. Na pierwszy
rzut oka jest bardzo niepozorna, ale widzê, ¿e cieszy
siê tutaj wielkim szacunkiem. Obecny na spotkaniu
ksi¹dz proboszcz prosi j¹,
aby zabra³a g³os. I wtedy
ona w niezwykle prosty
sposób opowiada o swoim
¿yciu.
Gdy zasz³am w trzeci¹
ci¹¿ê, by³ prawie koniec
wojny. Czas by³ rzeczywicie trudny. Na wsi, gdzie
mieszkalimy, brak³o jedzenia i by³o bardzo niebezpiecznie. Mój m¹¿ wcale siê
nie ucieszy³, ale zapyta³: 
Mo¿e by co z tym zrobi³a? Po co nam jeszcze jedno dziecko! Sprawi³ mi tym
wielk¹ przykroæ. Nic nie
powiedzia³am, wysz³am z
domu i posz³am na wzgó-

Bronis³awa Gierunowa

rze. Tam siê dopiero pop³aka³am. Ale zawierzy³am
Panu Bogu, bo to On daje
¿ycie. Nie pozwoli³am nikomu nawet odezwaæ siê przeciwko dziecku. Jak urodzi³
siê piêkny syn, po³o¿y³am
go mê¿owi na kolanach
i powiedzia³am:  Urodzi³am ci syna, teraz mo¿esz
go zabiæ. On siê po prostu
wciek³. Krzycza³:  Oszala³a kobieto? Co ty mi proponujesz? A ja spokojnie
mu powiedzia³am:  Przedtem chcia³e go zabiæ i nie
wiedzia³e, co mówisz. Teraz wiêc przemyl to! Gdy
znowu by³am w ci¹¿y, nie
odwa¿y³ siê powiedzieæ mi
nic przeciwko dziecku. Urodzi³am drugiego piêknego
syna. Czasy by³y ciê¿kie.
Komunici chcieli zabraæ
nam dzieci, pozbawiæ je
wiary i wychowywaæ po
swojemu. Nie da³am! Jak
kazali zapisaæ ich do komsomo³u, kategorycznie
zabroni³am. Posz³am do
dyrektora szko³y i powiedzia³am:  Wecie sobie te
dzieci, które wyrzucilicie
do mietnika, ale od moich
synów, których urodzi³am

Pigu³k¹

poronn¹
czêstuj¹ jak cukierkiem
Jak donios³y media w
USA rodzice 16-letniej
dziewczyny wnieli do
s¹du sprawê przeciwko
miejskiemu departamentowi zdrowia w Filadelfii
po tym, jak pracownica
tego departamentu wyda³a ich córce poronn¹ pigu³kê dnia nastêpnego
bez ich wiedzy i zgody
oraz bez jakichkolwiek
badañ medycznych. Organizm nastolatki zareagowa³ na ten bardzo silny hormonalny preparat
niezwykle gwa³townie 
dosz³o do mocnych skurczów macicy, wymiotów i
obrzêków. Dziewczyna
trafi³a do szpitala z powodu krwotoku z narz¹dów
rodnych. Okaza³o siê
zreszt¹, ¿e wcale nie by³a
w ci¹¿y. Nikt tak¿e nie poinformowa³ jej o tym, jak
dzia³a ten preparat i jakie
mog¹ byæ jego nastêpstwa.
Równie¿ w Polsce firmy
farmaceutyczne przecigaj¹ siê w promocji tych
rodków. Nie wolno ich co

prawda sprzedawaæ bez
recepty, ale powszechnie
wiadomo, ¿e preparaty te
sta³y siê dosyæ popularne. Warto siê zastanowiæ,
czy zbyt ³atwo nie ryzykujemy w³asnym zdrowiem
i ¿yciem. Tzw. pigu³ka
dnia nastêpnego, za¿ywana po przygodnym
stosunku zawiera du¿¹
dawkê syntetycznego
progesteronu. Jeli w danym przypadku dosz³o do
poczêcia dziecka, bêdzie
ona dzia³a³a wczesnoporonnie, uniemo¿liwiaj¹c
poczêtemu dziecku zagnie¿d¿enie siê w macicy. Jeli za w tym przypadku dziecko siê nie poczê³o, cykl kobiety zostanie powa¿nie zak³ócony.
Nie mo¿na braæ bezkarnie tak du¿ych dawek
hormonów, zw³aszcza jeli sytuacja siê powtarza.
K³opoty ze zdrowiem i
p³odnoci¹ mog¹ pozostaæ na ca³e ¿ycie. Jest to
najbardziej szkodliwe dla
m³odych dziewczyn.
A co na to rodzice?

wbrew wam i sama wychowa³am, rêce precz! W tamtych czasach by³o to bardzo
niebezpieczne, ale oni woleli ¿ebym siedzia³a cicho
i dali mi spokój.
Dwa lata póniej w Petersburgu na spotkaniach z
kap³anami pracuj¹cymi w
pó³nocnej czêci Rosji Europejskiej spotka³am jej
syna  ks. Celestyna Gierunowa, który prowadzi
parafiê w Pietrozawodsku.
Spyta³am go o mamê.
Umiechn¹³ siê smutno
i powiedzia³, ¿e zmar³a w
ubieg³ym roku. By³a cz³owiekiem wielkiej wiary i
umiera³a z Panem Bogiem.
Jego brat W³adys³aw tak¿e jest ksiêdzem i pracuje
na Ukrainie.
Ta niepozorna lwowska
babcia  wspania³a, heroiczna matka dwóch kap³anów  nazywa³a siê Bronis³awa Gierunowa.
Teraz na Ukrainie du¿o
siê zmienia, ale dzieci ci¹gle gin¹ w ³onach matek.
Corocznie ludnoæ Ukrainy zmniejsza siê o ok. 300
tys. Przyrost naturalny od
kilkunastu lat jest ujemny.
Rzeczywicie jest du¿o do
zrobienia, ale i nadzieja
tak¿e jest wiêksza.
Zapraszamy na nasz¹
stronê
internetow¹
www.hli.org.pl, która jest
redagowana nie tylko w jêzyku polskim, ale tak¿e
ukraiñskim, rosyjskim i angielskim. Ka¿dy, kto zechcia³by pomóc ratowaæ
dzieci na Ukrainie mo¿e
przekazaæ swój dar za porednictwem Klubu Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia.
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NA AIDS

MO¯NA UMRZEÆ!
Naprawdê, po prostu
umrzeæ! To fakt, choæ nie
wiadomo dlaczego tak
ma³o siê o tym mówi.
Warto siê nad tym zastanowiæ. Czy warto ryzykowaæ w³asnym ¿yciem?
Reklama mówi, ¿e nie
ma problemu, jeli u¿yjesz prezerwatywy. Nie
jest to jednak prawda, bo
pomimo jej stosowania
mo¿na siê zaraziæ.
I umrzeæ! Naprawdê!
PREZERWATYWA NIE
ZABEZPIECZA CA£KOWICIE.
W Centralnej Afryce
AIDS sta³ siê bardzo powszechny. To prawdziwa
epidemia. Nic nie pomog³y prezerwatywy przywo¿one w prezencie z
bogatego Zachodu. Sytuacja sta³a siê grona dla
bytu narodów. Wtedy prezydent Nigerii doszed³ do
wniosku, ¿e trzeba siê
wreszcie ratowaæ. Odrzuci³ zachodnie programy.
Ruszy³ g³ow¹ i rozpocz¹³
szerok¹ kampaniê spo³eczn¹. Przede wszystkim
przesta³ owijaæ w bawe³nê prawdê, ¿e na AIDS
siê umiera, a prezerwatywy nie s¹ wystarczaj¹c¹
ochron¹. Któ¿ z Was zdecydowa³by siê wyskoczyæ
z samolotu, jeli wiedzia³-

by, ¿e spadochron w ok.
30% przypadków siê nie
otworzy? Chyba nikt, ja na
pewno nie!
Nastêpnie przypomnia³
znan¹ zasadê, któr¹ stosuje siê w czasie ka¿dej
gronej epidemii: zalecenie higieniczne musi byæ
jasne, proste i jednoznaczne. Tylko zastosowanie siê
do niego daje szansê prze¿ycia. Na przyk³ad podczas epidemii czerwonki
nale¿y czêsto przegotowan¹ wod¹ myæ rêce i produkty ¿ywnociowe. Jednak w przypadku AIDS
stosowanie prezerwatywy
mo¿na porównaæ do mycia tylko jednej rêki lub
po³owy jab³ka. To jaki
absurd, który nie mo¿e daæ
efektu.
Czy istnieje takie wskazanie, które jest jednoznaczne i ca³kowicie chroni przez AIDS. Tak, jest
nim abstynencja lub ca³kowita obustronna wiernoæ na ca³e ¿ycie. Jeli
komu siê to nie podoba,
niech sobie przypomni, ¿e
jest to choroba miertelna.
W Nigerii, gdzie zgodnie z tradycj¹ wiernoæ
dotyczy tylko kobiet, ta
prawda wydawa³a siê nie
do zastosowania. Prezydent jednak siê upar³ i rozpocz¹³ szerok¹ kampaniê
informacyjn¹. Pojawi³y
siê plakaty: W domu czeka na ciebie ¿ona, AIDS to
miertelna choroba.
Minê³o kilka lat i okaza³o siê, ¿e liczba zaka¿eñ
szybko spad³a. Jest to jedyny kraj na wiecie,
gdzie opanowano epidemiê tej strasznej choroby.
Teraz wzoruj¹ siê na nich
inni.
A czy my pozostaniemy
daleko za Murzynami?
Czy wreszcie zaczniemy
myleæ?
TYLKO WSTRZEMIÊLIWOÆ SEKSUALNA LUB OBOPÓLNA WIERNOÆ NA
CA£E ¯YCIE ZAPEZPIECZA PRZED ZAKA¯ENIEM HIV.
Roman K.
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nauka mówi

JEDNOZNACZNIE:

¯YCIE
Cz³owieka

Rozpoczyna siê
OD

ZAP£ODNIENIA

Po³¹czenie komórki rozrodczej
mêskiej (plemnika) i ¿eñskiej
(jaja), a cilej mówi¹c j¹der
tych komórek, rozpoczyna
¿ycie nowej istoty ludzkiej.

Gdy pierwszy plemnik
spenetruje os³onkê komórki
jajowej, reaguje ona
natychmiast i uruchamia
mechanizm uniemo¿liwiaj¹cy
innym plemnikom dostanie siê
do jej wnêtrza. Rozpoczyna
siê niezwyk³y proces, w
którego efekcie ³¹cz¹ siê j¹dra
komórek rozrodczych od ojca i
matki, z których ka¿da
posiada po³owê informacji
genetycznej zawart¹ w 23
chromosomach. Powstaje
nowy, niepowtarzalny,
charakterystyczny dla danego
cz³owieka garnitur 46
chromosomów. Od tego
momentu rozpoczyna siê
rozwój nowego cz³owieka.
Jest to proces ci¹g³y,
nieprzerwany, bardzo
skomplikowany, ale
szczegó³owo
zaprogramowany.

- Czy to mo¿liwe, aby ta pojedyncza komórka wielkoci ok. 0,14 mm
rzeczywicie by³a now¹ istot¹ ludzk¹?
TAK, potwierdza to wspó³czesna nauka.
Ta maleñka, pojedyncza komórka, która powsta³a w wyniku zjednoczenia siê plemnika z komórk¹ jajow¹ jest:
·
·
·
·

·
·

absolutnie unikalna  nigdy nie by³o i nie bêdzie na wiecie identycznego cz³owieka o tych
samych cechach;
posiada ju¿ okrelon¹ p³eæ  jest ch³opakiem albo dziewczyn¹ i nie mo¿na ju¿ tego zmieniæ;
jest kompletna; organizm ten dla swego rozwoju w okrelonym czasie potrzebuje jedynie
odpowiedniego schronienia, po¿ywienia i tlenu. Niczego wiêcej;
jest cile zwi¹zana z matk¹, ale nie bêd¹c czêci¹ jej cia³a, zachowuje sw¹ odrêbnoæ
 mo¿e byæ innej p³ci; dziedzicz¹c wiele cech po swoim ojcu, mo¿e byæ do niej w ogóle
niepodobna; posiada inn¹ ni¿ matka, w³asn¹, unikaln¹ informacjê genetyczn¹, która bêdzie
powielona we wszystkich komórkach jej cia³a;
jest ca³kowicie i ostatecznie zaprogramowana, bêdzie siê sama z siebie rozwijaæ, dziêki
samosteruj¹cemu procesowi wzrostu i rozwoju;
wiadomo ju¿, jaki bêdzie ten cz³owiek, gdy uronie  jaki bêdzie mia³ kolor skóry, oczu,
w³osów, kszta³t g³owy, nosa, usposobienie itd. Trzeba tylko poczekaæ. Przecie¿ nawet noworodek jeszcze wszystkiego nie umie, jest zale¿ny od swych opiekunów, nie widaæ od razu,
jaki bêdzie mia³ kolor oczu.

W y b i e r z ¯ycie!

ZOBACZ

u Serce rozpoczyna biæ miêdzy 18 a 21 dniem
od poczêcia.

Gdy dziecko bêdzie ju¿
troszkê starsze, obraz ultrasonograficzny pozwoli ci je
obserwowaæ. To naprawdê
wielkie prze¿ycie, gdy zobaczysz jak ono fika kozio³ki i
porusza siê w Tobie, chocia¿
Ty jeszcze tego zupe³nie nie
czujesz. Nie zapomnij o
ojcu swojego dziecka, pozwól mu tak¿e je zobaczyæ i

u Zrêby uk³adu nerwowego s¹ ukszta³towane
ju¿ oko³o 20 dnia.

Po 42 dniach ukszta³towany jest szkielet
i wystêpuj¹ odruchy.
u

u Fale mózgowe  EEG  zarejestrowano ju¿
w 43 dniu.
u Mózg i wszystkie uk³ady autonomiczne cia³a
s¹ ju¿ obecne w 8 tygodniu.

Gdy po³askoczemy nosek 8-tygodniowego
dziecka, cofnie ono g³owê.
u

Zdjêcia USG przy zastosowaniu najnowszej technologii

nawi¹zaæ z nim kontakt. Ty
jeste z dzieckiem na co
dzieñ, tata natomiast musi
siê dopiero znaleæ w nowej
sytuacji. Jeli zrobisz badanie w 12 tygodniu ¿ycia
dziecka, bêdzie ono jeszcze
na tyle ma³e, ¿e ekran monitora uka¿e je w ca³oci.
Mo¿na mu nawet zrobiæ
zdjêcie i wkleiæ do rodzinnego albumu. To bêdzie
jego pierwsze zdjêcie w
¿yciu. Najnowsza aparatura
3D-4D umo¿liwia nawet
obejrzenie dziecka w obrazie przestrzennym. USG
pozwala sprawdziæ czy jest
ono zdrowe. Dzisiejsza me-

Sztuczne zap³odnienie -

Bezwzglêdny biznes
Ludzie, którzy wydaj¹ tysi¹ce dolarów,
funtów albo euro na procedury zap³odnienia pozaustrojowego, s¹ powa¿nie nara¿eni na bezwzglêdny wyzysk. Prof.
Debora Spar z presti¿owej Harvard Business
School w Stanach Zjednoczonych opublikowa³a ksi¹¿kê na temat
rynku sztucznego zap³odnienia. Ksi¹¿ka
nosi tytu³ The Baby
Business (Dzieciêcy
Biznes).
Autorka dokona³a
analizy ekonomicznej
wszystkiego, co wi¹¿e
siê z praktykami tzw.
rozrodu wspomaganego. Teraz zamierza
zwróciæ siê do instytucji nadzoruj¹cych procedury zap³odnienia po-

zaustrojowego (m. in.
do brytyjskiej Komisji
ds. Zap³odnienia i Embriologii Cz³owieka) z
apelem o uwiadamianie pacjentów. Wed³ug
prof. Spar, nale¿y jak
najszybciej wyjaniæ pacjentom, aby dali sobie
spokój z jakimkolwiek
sentymentalnym podejciem (pe³ni wspó³czucia, wra¿liwi lekarze
pomog¹ nam w naszym
nieszczêciu i dziêki ich
leczeniu zostaniemy
szczêliwymi rodzicami)
i zaczêli siê traktowaæ,
jak klienci okrelonego
przemys³u, którego
obroty siêgaj¹ obecnie
500 miliardów funtów
rocznie.
Prof. Debora Spar powiedzia³a w jednym
z wywiadów: Musimy
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SWOJE DZIECKO
Jeli zorientujesz siê,
¿e jeste w ci¹¿y i bêdziesz mia³a w¹tpliwoci, czy naprawdê masz
ju¿ dziecko, mo¿esz zrobiæ USG. Najpierw zobaczysz bij¹ce serduszko
swojego dziecka, jak pulsuj¹cy ¿yciem maleñki
punkcik. Serce dziecka
bije od 20 dnia od poczêcia. Gratulacje, jeste ju¿
mam¹! Nie przysz³¹
mam¹, ale prawdziw¹
mam¹, bo masz dziecko,
chocia¿ jest jeszcze takie
malutkie i ukryte w Twoim ³onie.

lato 2006

mieæ wiadomoæ, ¿e
powsta³ potê¿ny dzieciêcy biznes. Dlatego
nie ma co udawaæ - musimy odejæ od emocji i
uczuæ, a pójæ w kierunku racjonalnego, ekonomicznego mylenia. Za-

u Od 9 - 10 tygodnia dziecko obraca oczami,
prze³yka, porusza jêzykiem, a jeli dotknie siê
jego d³oni, zacinie j¹ w pi¹stkê.
u 11 - 12-tygodniowe dziecko energicznie ssie
swój kciuk oraz wdycha p³yn owodniowy,
æwicz¹c oddychanie.
u Od 11  12 tygodnia ma ju¿ paznokcie,
a rzêsy przed 16 tygodniem.
u Wszystkie systemy organizmu funkcjonuj¹
ju¿ od 12 tygodnia ¿ycia ³onowego.

dycyna potrafi skutecznie
leczyæ dziecko ju¿ w ³onie
matki.
Jak zobaczysz swoje
dziecko, pokochasz je i nie
oddasz nikomu, nawet jeli swoim pojawieniem siê
zrobi³o Ci du¿¹ niespodziankê!

Dziecko w wieku 8 tygodni od poczêcia

pewne brzmi to bardzo
zimno i bezwzglêdnie,
ale jest to bardziej humanitarne podejcie do
pacjentów. Ci ludzie
powinni dostrzegaæ komercyjne elementy tej
transakcji o dziecko,
a nie postrzegaæ j¹ wy³¹cznie w aspekcie emocjonalnym.
Za: The Times
29 marca 2006 r.

Wybierz ¿ycie!
Zmaganie cywilizacji mierci przeciwko cywilizacji ¿ycia jest szczególnym znakiem naszych
czasów. Czy chcemy, czy nie, bierzemy w nim
udzia³. Od Twojego wyboru zale¿y tylko po jakiej znajdziesz siê stronie. Nie mo¿na przecie¿
pozostaæ neutralnym, gdy obok nas zabija siê
dziecko.
Ka¿de dziecko ma prawo do ¿ycia! Ono chce
¿yæ! Nasi rodzice wybrali ¿ycie, pozwolili nam ¿yæ
i urodziæ siê. Tak¿e od Ciebie zale¿y czy ochronimy ludzkie ¿ycie. Nie zwlekaj!
Wybierz ¿ycie!

To niezwyk³e zdjêcie 6-tygodniowego poczêtego
dziecka zosta³o wykonane podczas operacji ci¹¿y
pozamacicznej (medycyna nie umie jeszcze uratowaæ
dziecka w takim przypadku) na Uniwersytecie w Minnesota (USA) przez zawodowego fotografa medycznego Departamentu Sztuki Medycznej i Fotografii
 Roberta Wolfe.
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PRAWDZIWY

CUD ¯YCIA
Jolanta Balawajder,
mama trzyletniej Weroniki, z szarej koperty wyci¹ga ksi¹¿eczkê ci¹¿y i wyniki badañ.  Napisali, ¿e
w macicy s¹ miêniaki i
nie s³ychaæ echa serca
p³odu  zakrela palcem
drobne literki na wyniku
badania USG. Jolanta jest
pielêgniark¹.  Lekarz po-

wiedzia³ mi, ¿e trzeba wyskrobaæ miêniaki i...
martw¹ ci¹¿ê. By³am w
ósmym tygodniu ci¹¿y 
dodaje.

Na maleñk¹ Weronikê,
drzemi¹c¹ w ³onie mamy,
zapad³ wyrok mierci.
2 padziernika w szpitalu
w Miñsku Mazowieckim

próbowano wykonaæ egzekucjê.  Skoro twierdzili, ¿e dziecko jest martwe,
zgodzi³am siê na ³y¿eczkowanie. «Wyczycilimy
wszystko», us³ysza³am po
zabiegu. Rycza³am ca³¹
noc  wspomina.
Kilka tygodni po operacji Jola dosta³a dreszczy,
pojawi³o siê krwawienie,
temperatura gwa³townie
wzros³a.  Wystraszy³am
siê. Bra³am antybiotyki, a
czu³am siê coraz gorzej.

Tym razem pojecha³am do
szpitala im. Or³owicza w
Warszawie. Mimo zabiegu
przeprowadzonego w
Miñsku, maleñki zarodek
Weroniki jakim cudem
przetrwa³! Na dodatek
dziecko by³o ¿ywe.
On nawet nie ma czego
siê chwyciæ, tak pani¹ wyskrobali  lekarz, który
wykona³ badanie, kiwa³ z
niedowierzaniem g³ow¹.
Da³ dziecku zaledwie jeden procent szansy na
prze¿ycie. Zaleci³ aborcjê.
Ale ja nie chcia³am o
tym s³yszeæ. To, ¿e ci¹¿a
utrzyma³a siê, uzna³am za
cud. Lekarz uszanowa³
moj¹ decyzjê. Nawet poleci³ mi modlitwê do Judy
Tadeusza, wiêtego od
spraw beznadziejnych... 
umiecha siê Jola.
Babcia Kazimiera nie
spuszcza oczu z ukochanej wnuczki. Ci¹gle powtarza:  Co ja siê namodli³am! Krzy¿em le¿a³am
przed Chrystusem. Chwa³a Panu za to dziecko.
Takie m¹dre, dobre, kochane.
Jeszcze pomyl¹, ¿e my
jacy nawiedzeni jestemy
 beszta mamê córka. 
Ale to prawda. Mnóstwo
ludzi modli³o siê za Weronikê  przyznaje Jola.

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

Na spotkaniu wspólnotowym Odnowy w Duchu
wiêtym pani Kazimiera
opowiedzia³a, co przydarzy³o siê córce. Prosi³a o
modlitwê wstawiennicz¹
za szczêliwe rozwi¹zanie
dla niej i zdrowie dla
dziecka. Kiedy po modlitwie ksi¹dz otworzy³ Pismo wiête na fragmencie, w którym w. Weronika przeciera twarz umêczonemu Chrystusowi. 
Mama wróci³a z kocio³a
jak na skrzyd³ach. Powiedzia³a, ¿e urodzê dziewczynkê, która otrzyma
imiê Weronika.
Mniej optymizmu mia³
m¹¿ Joli, Mariusz. Kiedy
trzy lata temu dowiedzia³
siê, ¿e kolejna ci¹¿a ¿ony
jest martwa, zaci¹³ siê w
sobie. Zaakceptowa³ zabieg. Rozumia³, ¿e nie ma
innego wyjcia. Ale w
domu usiedzieæ nie móg³.
Wzi¹³ urlop i pojecha³ w
Bieszczady.
Dwa tygodnie go nie
by³o. W tym czasie dowiedzia³am siê, ¿e dziecka nie
usuniêto. Pamiêtam, jak
m¹¿ wróci³ do domu, a ja
powiedzia³am mu, ¿e jestem w ci¹¿y.  Jak to, z
kim?!  zrobi³ oczy jak
spodki. Wyjani³am mu,
co siê sta³o. Uprzedzi³am,
¿e lekarz zaleci³ aborcjê,
bo dziecko mo¿e nie prze¿yæ. Milcza³. Wieczorem
przyzna³ mi siê, ¿e przed
wyjazdem w góry poszed³
do pallotynów w Warszawie i podj¹³ siê adopcji na
odleg³oæ.
Jego córk¹ adopcyjn¹
zosta³a Beatrycze, dziewczynka z Ruandy. Powiedzia³, ¿e nie chce w sobie
dusiæ ¿alu do Boga, i¿ nie
daje nam kolejnych dzieci, ¿e woli siê modliæ. I tak
mamy teraz trzy córki, 12letni¹ Kasiê, 3-letni¹ Weronikê i Beatrycze w Afryce  mieje siê Jola. Czy
chcia³aby mieæ wiêcej
dzieci?  Przyjmê, co Bóg
da. Jeli pytasz o antykoncepcjê, to nie stosujê  odpowiada. Jest przekonana,
¿e dopiero dziêki Weronice zrozumia³a, jakim cudem jest ludzkie ¿ycie.
Fragment artyku³u pt.
Mia³o ich nie byæ
autorstwa Joanny
Weyna-Szczepañskiej
zamieszczonego w
czasopimie Ozon.
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Kontynuujemy nasz protest

STOP PORNOGRAFII

Dziecka zabiæ

nie pozwolê
Nikt nie ma wiêkszej
mi³oci od tej, gdy kto
¿ycie swoje oddaje za przyjació³ swoich. (J 15, 13)
Zarówno te s³owa Pana
Jezusa, jak i kanonizacja
Joanny Beretty Molli
przez Ojca wiêtego Jana
Paw³a II 16 maja 2004
roku sta³y siê dla mnie impulsem do przedstawienia
historii innej bohaterskiej
matki-mêczennicy, która
powiêci³a swoje ¿ycie dla
w³asnego dziecka. Kim
by³a?
To Genowefa Górowska,
córka Jana i Marii Oleksych, urodzona 20 sierpnia
1943 roku, ¿ona Stefana
Górowskiego. Mieszka³a
we wsi Bilsko - parafia
£ososina Dolna ko³o Nowego S¹cza. lub kocielny zawar³a 10 lipca 1964
roku. Z tego ma³¿eñstwa
urodzi³o siê piêcioro dzieci: Zdzis³aw, Maria, Andrzej, Agata, Marek. W
1982 roku pani Genowefa
spodziewa³a siê szóstego
dziecka. W tym czasie okaza³o siê, ¿e jest chora na
raka piersi. Lekarze zalecili jej usuniêcie ci¹¿y, by

tym samym przed³u¿yæ jej
¿ycie.
Na pocz¹tku grudnia
1982 roku Genowefa Górowska przysz³a do mnie,
jako proboszcza, z prob¹
o poradê duchow¹. Powiedzia³a stanowczo: Jestem
w ci¹¿y z szóstym dzieckiem i mam raka piersi. Lekarze zalecaj¹ usun¹æ ci¹¿ê, bo to przed³u¿y mi
¿ycie. Ja tego uczyniæ nie
chcê. Us³ysza³am z ust lekarza, ¿e moje dziecko
mo¿e siê urodziæ chore.
Je¿eli trzeba, jestem gotowa umrzeæ, ale dziecka zabiæ nie pozwolê. Poprosi³em j¹ o dwa dni, bym
móg³ zasiêgn¹æ jeszcze
opinii specjalistów w tej
dziedzinie. Po rozmowie z
doktorem ginekologii Tomikiem w Tarnowie i ks.
prof. teologii moralnej
W³adys³awem Bochenkiem mog³em tê matkê tylko pocieszyæ s³owami: Bêdziemy siê modliæ o zdrowie dla Pani i dziecka.
Pani Genowefa Górowska zasiêgnê³a te¿ opinii
dr Zofii Jungiewicz, która
równie¿ nie mog³a rozwiaæ

pesymistycznych obaw o
¿ycie tej matki. Jej ostateczna decyzja dobrowolnego pójcia na mieræ, by
ratowaæ ¿ycie dziecka, by³a
decyzj¹ przeanalizowan¹
wspólnie z mê¿em, dojrza³¹ i odpowiedzialn¹. Powiedzia³a krótko: Jestem
matk¹ katolick¹ i mam broniæ ¿ycia swego dziecka.
Je¿eli trzeba umrzeæ w tym
celu, jestem gotowa bez
wahania. Pamiêtam, ¿e nie
by³o mi wówczas ³atwo powiedzieæ: Chyba musisz
umrzeæ! Ci¹gle zadawa³em
sobie pytanie: Czy nie ma
innego wyjcia?
W dniu 31 lipca 1983
roku pani Genowefa Górowska urodzi³a zdrowego
syna, któremu na chrzcie
wiêtym nadano imiê Eugeniusz. Zmar³a pó³ roku
po porodzie, 31 stycznia
1984 roku. Dzieñ przed
mierci¹ udzieli³em jej sakramentów wiêtych. Jej
pogrzeb, z udzia³em piêciu
kap³anów, by³ prawdziw¹
manifestacj¹. Parafia z³o¿y³a ho³d matce-bohaterce,
a m¹¿ na pomniku wyry³
s³owa:
Odda³a ¿ycie, aby jej
dziecko mia³o.
Bogu duszê, ziemi cia³o,
serce dzieciom.
Bo¿e, przyjmij tê ofiarê.
ks. W³adys³aw Pi¹tek

Mo¿na uratowaæ matkê i dziecko
Wed³ug najnowszych
ustaleñ naukowców, chemioterapia zastosowana u
ciê¿arnych kobiet jest bezpieczna dla ich poczêtych
dzieci, o ile rozpocznie siê
j¹ po up³ywie pierwszego
trymestru ci¹¿y.
Dr Elyce Cardonick,

amerykañska lekarz-specjalista medycyny prenatalnej z Cooper University
Hospital w New Jersey, w
trakcie swoich badañ potwierdzi³a, ¿e poczête dzieci matek, u których stwierdzono chorobê nowotworow¹, s¹ zupe³nie bez-

pieczne pod warunkiem, ¿e
zastosowanie chemioterapii zostanie od³o¿one do
czasu up³ywu pierwszych
trzech miesiêcy ¿ycia p³odowego dziecka.
Life Site News USA
13 maja 2006 r.

Pornografia narusza
godnoæ cz³owieka, deprawuje dzieci i m³odzie¿, prowadzi do
szczególnego wyzysku i
upokarzania kobiet.
Od Dnia Kobiet 
8 marca 2006 roku  piszemy protesty przeciwko upowszechnianiu w
Polsce pornografii. S¹
one wysy³ane na rêce
Marsza³ka Sejmu RP,
Marka Jurka.
Otrzymalimy informacjê z Biura Listów i

Skarg Sejmu, ¿e do dnia
11 maja br. wp³ynê³o
6 312 listów, w tym 3 445
listów zbiorowych, podpisach przez 59 582
osoby, które apelowa³y o
wprowadzenie w znowelizowanym kodeksie karnym ustawowego, pe³nego zakazu produkcji i rozpowszechniania materia³ów pornograficznych
oraz podjêcie prac nad
inicjatyw¹ obywatelsk¹ o
zakazie promowania
przemocy w mediach.

Protesty te nap³ywaj¹
nadal.
Prosimy o przy³¹czenie siê do protestu, który nale¿y wysy³aæ do
Sejmu, ul. Wiejska 4/6,
00-902 Warszawa.
Treæ owiadczenia
mo¿na napisaæ osobicie lub pobraæ ze strony internetowej :
www.hli.org.pl
Protesty mog¹ byæ
podpisywane indywidualnie lub zbiorowo.

Zapraszamy do
Klubu
Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia
Klub jest obecnie, najszersz¹ z mo¿liwych, p³aszczyzn¹ poparcia dla idei ochrony ludzkiego ¿ycia i chrzecijañskiej moralnoci, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 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

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

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

Wówczas nawi¹¿emy korespondencjê.
Mo¿esz te¿ zapisaæ siê poprzez stronê internetow¹ www.hli.org.pl
(dzia³ Klub Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia).
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W y b i e r z ¯ycie!
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Oferta HLI-Europa
Piosenki dla dzieci
p³yta CD

Ma³y prezencik
Ma³gorzata Wilk
CENA:
17,50

To krótkie opowiadanie, które w jasny i
prosty sposób daje
odpowied na
pytanie Sk¹d siê
bior¹ dzieci?

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.

C E N A:

A: 4

3,- z³

14,- z³

Jeli mnie kochasz.. udowodnij to!
p³yta CD

CENA:

CEN

CENA:

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.

Fascynuj¹ca i zabawna kreskówka o postawach, wartociach i
odwadze trwania przy
nich. Film pozwala
m³odym g³êbiej spojrzeæ na swoj¹ seksualnoæ w kontekcie
znaczenia mi³oci w
ich ¿yciu, osi¹gniêcia
¿yciowego sukcesu,
radoci i szczêcia.

20,- z³

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

Eugene Diamond:
RU  486 (mifepristone,
mifegyne)
Opracowanie znanego
lekarza omawiaj¹ce
dzia³anie, procedury
medyczne i nastêpstwa
stosowania pigu³ki aborcyjnej RU-486.

CENA:

1,20 z³

CENA:

Moje ¿ycie w
Twoich
rêkach
Zak³adka do
ksi¹¿ki.
Ukazuje fakty
dotycz¹ce
rozwoju
cz³owieka w
okresie
prenatalnym.

CEN

A: 2 0

, - z³

Czekam na Ciebie
Maluszku
p³yta CD

Moja droga do Prawdy

- 9 piosenek na 9
miesiêcy -

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.

Ko³ysanka, walczyk,
rytmy cygañskie, poleczka i inne....

Cud istnienia
Halina B³a¿

C

:1
ENA

Mama piewa swojemu
poczêtemu dziecku

4,- z

³

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

0,40 z³

Skutecznoæ
prezerwatywy

Fakty ¯ycia
nr 1 do 14
Seryjna (kolor) wk³adka
nt. poszczególnych faz
dotycz¹cych pocz¹tków
¿ycia cz³owieka,
do wpinania do skoroszytu.

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

CENA:

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.

CENA:

17,- z³

1,- z³ za ka¿dy numer
14,- z³ komplet
1,70 z³

Rodzi siê cz³owiek
prof. W³odzimierz Fija³kowski

Dochód przeznaczony na obronê ¿ycia

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.

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

na nastêpuj¹cy adres:

Zamawiam nastêpuj¹ce publikacje:
iloæ egzemplarzy

iloæ egzemplarzy

¯ycie jest szczêciem

Moje ¿ycie w Twoich rêkach

Wybie¿ ¿ycie!

Skutecznoæ prezerwatywy

Ma³y prezencik

Cud istnienia

Jeli mnie kochasz...

Rodzi siê cz³owiek

Piosenki dla dzieci

Fakty ¯ycia

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

Moja droga do Prawdy VHS
Moja droga do Prawdy VCD
RU-486

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

Wszystkie materia³y
wysy³amy za zaliczeniem pocztowym.
Doliczamy koszty przesy³ki
(op³ata zrycza³towana 9,- z³)

Podpis:

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

