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¯aden cz³owiek nie da³ sobie ¿ycia sam z siebie, ani samodzielnie nie posiad³ sam podstawowej wiedzy o ¿yciu. Wszyscy otrzymalimy od innych ¿ycie i podstawowe prawdy o nim i jestemy powo³ani do osi¹gniêcia doskona³oci w relacji i mi³osnej wspólnocie
z innymi. Rodzina oparta na nierozerwalnym ma³¿eñstwie mê¿czyzny i kobiety, wyra¿a ten wymiar relacji, synowskiej i wspólnotowej, i jest tym rodowiskiem, w którym cz³owiek mo¿e siê narodziæ z godnoci¹ oraz wzrastaæ i rozwijaæ siê w sposób integralny.
Kiedy rodzi siê dziecko, przez relacje ze swymi rodzicami zaczyna nale¿eæ do tradycji rodzinnej, która ma jeszcze starsze korzenie.
Wraz z darem ¿ycia otrzymuje ca³e dziedzictwo dowiadczeñ. W zwi¹zku z tym rodzice maj¹ prawo i niezbywalny obowi¹zek
przekazania go dzieciom: wychowania ich do odkrywania swej to¿samoci, wprowadzania ich w ¿ycie spo³eczne, w odpowiedzialne korzystanie z ich wolnoci moralnej i ze zdolnoci kochania przez dowiadczenie bycia kochanymi, zw³aszcza za w spotkaniu z Bogiem.
Ojciec wiêty Benedykt XVI, V wiatowe Spotkanie Rodzin w Walencji, 9 lipca 2006 r.
¯ywy cz³owiek - istota rozumna - to wielkie wyzwanie
i zadanie. Im wiêcej dooko³a
aktów agresji, przemocy i terroryzmu, tym bardziej zdajemy sobie sprawê, ¿e szacunek
dla godnoci ka¿dej istoty
ludzkiej ma olbrzymie znaczenie  zarówno dla ka¿dego z nas z osobna, jak i dla
ca³ej ludzkoci. Ten szacunek
dla cz³owieka musi siê zaczynaæ od poszanowania jego integralnoci, wolnoci, a
przede wszystkim prawa do
¿ycia.
¯ycie jest wartoci¹ fundamentaln¹ dla ka¿dego z nas.
¯ywi mog¹ rozwijaæ siê, cieszyæ siê ¿yciem, pracowaæ,
tworzyæ, kochaæ. Z regu³y
zdajemy sobie z tego sprawê
i uwa¿amy ten fakt za oczywisty. Nie zabijaj mówi V
przykazanie Dekalogu. Zabójstwo nie tylko jest skierowane przeciwko cz³owiekowi. Jest to tak¿e powa¿ne wyst¹pienie przeciwko Bogu 
Dawcy ¯ycia.
Ka¿dy z nas pragnie czuæ
siê bezpieczny. Lêk o swoje
¿ycie czy swoich najbli¿szych
mo¿e byæ zupe³nie parali¿uj¹cy. Niestety coraz wiêkszy
jest obecnie atak cywilizacji
mierci skierowanej przeciwko cywilizacji ¿ycia. Oczekujemy, ¿e w ka¿dej sytuacji prawo bêdzie chroniæ nasze
¿ycie, co daje nam gwarancjê
bezpieczeñstwa i obrony.
Powszechna Deklaracja
Praw Cz³owieka mówi: Ka¿dy cz³owiek ma prawo do
¿ycia, wolnoci i bezpieczeñstwa swojej osoby (art. 3).
Pamiêtajmy, ¿e powsta³a
ona jednak dopiero po tragicznych dowiadczeniach
II wojny wiatowej, kiedy
ludzkoæ s¹dz¹c zbrodnie
przeciwko cz³owiekowi w
Norymberdze, zda³a sobie
sprawê do czego doprowadzi³a ideologia, ¿e nie ka¿de
ludzkie ¿ycie jest warte ¿ycia.
W efekcie dowiadczylimy
holokaustu, obozów koncentracyjnych, nieludzkiego traktowania i selekcji ludzi oraz
eutanazji stosowanej wobec
osób chorych psychicznie.
¯ycie straci³o ok. 50 milionów osób.

My, Polacy, szczególnie dowiadczeni przez
historiê, wiemy, ¿e ludzkie ¿ycie i jego godnoæ musi podlegaæ szczególnej ochronie. O to przede wszystkim upominalimy siê walcz¹c z re¿imem komunistycznym i tworz¹c Solidarnoæ. Dlatego w³anie w
naszej, polskiej konstytucji
jest umieszczony art. 38,
który mówi: Rzeczpospolita Polska zapewnia ka¿demu cz³owiekowi prawn¹
ochronê ¿ycia.
Ka¿dego to znaczy, ¿e
to prawo chroni wszystkich. WSZYSTKICH!
Tak jest i tak powinno
byæ ono interpretowane.
Trybuna³ Konstytucyjny
orzek³, ¿e w demokratycznym pañstwie prawa
¿ycie cz³owieka jest wartoci¹ podstawow¹ i jest
chronione w ka¿dej jego
fazie rozwojowej.
Nie mo¿e zreszt¹ byæ
inaczej, bo jak mog³oby
normalnie funkcjonowaæ
pañstwo, które nie chroni ¿ycia swoich obywateli. Oznacza³oby to bowiem, ¿e mo¿na zabiæ
ka¿dego, kto staje na drodze, jest uci¹¿liwy, nieakceptowany.
Wynika z tego jednoznacznie, ¿e zawsze w
odniesieniu do ka¿dego
cz³owieka jego ¿ycie podlega prawnej ochronie. Czy
zawsze? Czy dotyczy to ka¿dego cz³owieka od pocz¹tku do kiego jest nam znany, st¹d mo¿emy przewidzieæ, jak wygl¹koñca jego istnienia?
Tutaj rzeczywicie pojawia da cz³owiek w czasie kolejnych
siê wyj¹tkowy szum informa- etapów swojego rozwoju. Dzicyjny. Do g³osu dochodzi ideo- siejsza genetyka jednoznacznie
logia, osobiste przekonania czy stwierdza, ¿e dziecko w ³onie
emocje. Tymczasem nauka ju¿ matki od poczêcia nie jest mardawno odpowiedzia³a na pyta- chewk¹, kijank¹, konikiem
nie dotycz¹ce pocz¹tku ¿ycia morskim czy ma³pk¹, ale cz³ocz³owieka. Jest nim po³¹czenie wiekiem o wygl¹dzie charaktesiê rodzicielskich komórek roz- rystycznym dla swojego gatunrodczych: jajowej matki i na- ku i wieku. Nale¿y tu przyposiennej ojca. To wydarzenie, mnieæ, ¿e ludzkie ¿ycie up³ywa
rozpatrywane na p³aszczynie w czasie, jest procesem. Ka¿dy
czysto przyrodniczej, jasno po- z nas by³ kiedy embrionem,
kazuje nam, ¿e moment ten, p³odem, noworodkiem .
Nie mo¿na znaleæ ¿adnego
który nazywamy zap³odnieniem, jest pocz¹tkiem ¿ycia no- innego momentu w rozwoju
wej, ca³kowicie integralnej, prenatalnym cz³owieka, aby
niepowtarzalnej istoty ludzkiej, móc twierdziæ, ¿e wczeniej nie
która w³anie rozpoczyna swój istnia³ on lub ¿e przedtem nie
szlak rozwojowy, typowy dla by³ istot¹ ludzk¹. Pozostawieka¿dego cz³owieka. Szlak ten nie jakiegokolwiek okresu
w odniesieniu do gatunku ludz- ¿ycia cz³owieka bez ochrony

OD POCZÊCIA

CZ£OWIEK
natychmiast powoduje naruszanie integralnoci i mieræ. Przyk³adem mo¿e byæ klonowanie,
pobieranie komórek i narz¹dów, eksperymenty medyczne
i oczywicie aborcja.
Jeli prawo w ustawie zasadniczej chroni ¿ycie ka¿dego
cz³owieka jako wartoæ fundamentaln¹, dotyczyæ to musi tak¿e pocz¹tków ¿ycia.
Zabijanie dziecka poczêtego,
popularnie nazywane aborcj¹,
czêsto jest odbierane jako zupe³nie bezosobowe usuniêcie
jakiej grudki komórek. Wiele
kobiet zosta³o w ten sposób
oszukanych. Nie wiedzia³y, ¿e
to ju¿ jest dziecko. Niektórzy
oburzaj¹ siê, gdy pokazuje siê
im faktograficzne zdjêcia
dziecka zabitego na skutek
przerwania ci¹¿y. S¹ to koszmarne obrazy, obrazuj¹ce naj-

wy¿sz¹ przemoc, a zabity i rozszarpany cz³owiek zawsze wygl¹da potwornie. Te dzieci tak¿e maj¹ prawo do ¿ycia, które
konstytucja zapewnia ka¿demu
cz³owiekowi. Wiêcej, nale¿y im
siê szczególna ochrona, poniewa¿ same broniæ siê nie mog¹.
Dlaczego wiec gin¹ w tak
okropny w sposób?
Ogólna zasada ochrony ¿ycia
ka¿dego cz³owieka, mo¿e byæ
podwa¿ana przez wy³¹czenie z
niej dziecka w okresie prenatalnym. Czym ró¿ni siê takie
dziecko od noworodka? Jest
zale¿ne od matki, ale niemowlê tak¿e nie prze¿yje, jeli pozbawi siê go opieki. Jest ukryte
w ³onie matki i od niej zale¿ne,
ale nie jest czêci¹ jej cia³a. Ma
inny kod genetyczny. Nie jest
identyczne, ma wiele innych
cech. Mo¿e tak¿e byæ innej p³ci.

Nie oddycha jeszcze powietrzem i nie s³ychaæ jeszcze jego
p³aczu, ale porusza siê, a
wszystkie funkcje jego organizmu kolejno siê uruchamiaj¹.
Od dwudziestego dnia ¿ycia
bije ju¿ serce poczêtego dziecka. Fale mózgowe EEG mo¿na
ju¿ zarejestrowaæ w 40. dniu
¿ycia prenatalnego.
Ka¿dy cz³owiek ma prawo do
¿ycia, tak¿e chory i s³aby. Nie
mo¿na likwidowaæ choroby
przez usuniecie pacjenta. Dziecko w ³onie matki tak¿e jest pacjentem. W wypadku choroby
mo¿na i trzeba je leczyæ. Medycyna w tej dziedzinie ci¹gle
stwarza nowe mo¿liwoci. Jak
bêdzie wygl¹da³ nasz wiat i nasze spo³eczeñstwo, jeli bêdziemy zabijaæ chorych, aby nie
mieæ z nimi k³opotu?
Konstytucyjna zasada ochrony ¿ycia ka¿dego cz³owieka powinna byæ jednoznaczna i powinna obejmowaæ wszystkich.
Aby tak¹ by³a, trzeba j¹ doprecyzowaæ, przypominaj¹c, ¿e
¿ycie ludzkie rozpoczyna siê od
poczêcia.
Dnia 8 wrzenia br. grupa
ok. 120 pos³ów z³o¿y³a u Marsza³ka Sejmu wniosek dotycz¹cy poprawki do Konstytucji RP
w tej sprawie. Nie jest to inicjatywa jednej z partii politycznych, ale wspólne dzia³anie
wielu pos³ów z ró¿nych ugrupowañ. Stwarza to wielk¹, historyczn¹ szansê uchwalenia
tego zapisu.
Polska, jako kraj nale¿¹cy do
Unii Europejskiej, ma pe³ne
prawo do samostanowienia w
tej tak wa¿nej sprawie. Konstytucyjny zapis chroni¹cy ¿ycie
cz³owieka od poczêcia ma tak¿e nale¿¹ca do UE Irlandia. Pomimo silnych nacisków spo³eczeñstwo Irlandii zdecydowanie opowiada siê za ochron¹
¿ycia od poczêcia i jest dumne
ze swojej konstytucji. My, Polacy mo¿emy i zrobimy to
samo. W ten sposób zrealizujemy wielokrotnie wyra¿ane
¿yczenie wielkiego Polaka,
Jana Paw³a II, aby jego Ojczyzna chroni³a ka¿de ¿ycie.
Popieraj¹c poprawkê do
Konstytucji RP, dotycz¹c¹
ochrony ¿ycia cz³owieka od poczêcia, podpiszmy za³¹czony
na str. 3 apel.

2

jesieñ 2006

W y b i e r z ¯ycie!

TAJEMNICZE
LOSY RÓ¯AÑCA
Nigdy nawet nie marzy³am, ¿e dane mi bêdzie poznaæ tak wielu ludzi na ca³ym wiecie i odwiedziæ
tak wiele znanych miejsc.
Jest to co naprawdê
wspania³ego, ¿e dos³ownie wszêdzie spotyka³am
cudownych, ofiarnych ludzi, którzy zaanga¿owali
swoje si³y i czêsto bardzo
skromne rodki w obronê
¿ycia i rodziny.
Jakie 10 lat temu, bêd¹c w gocinie w siedzibie mojej macierzystej organizacji Human Life Internetional w USA, Tadek
(Polak, który tam pracowa³ od pocz¹tku) przyniós³ mi ca³y pêk ró¿añców i zapyta³ czy nie zechcê ich zabraæ ze sob¹.
By³y bardzo ró¿ne  stare, drewniane, rzebione,
z rozmaitych koralików i
z ró¿nymi krzy¿ykami, a
tak¿e nowoczesne, plastikowe, typowo amerykañskie. Na ka¿dym z nich
jednak widaæ by³o lady
ludzkich palców, które w
rytm modlitwy przesuwa³y paciorki ró¿añca. Sk¹d
to macie?  zapyta³am.
Okaza³o siê, ¿e zbieraj¹.
Ka¿dy z tych ró¿añców
zosta³ ofiarowany z darem
modlitwy w obronie
¿ycia. Ka¿dy by³ ulubiony i wymodlony. By³
szczególnym darem modlitwy ofiarowanej komu
nieznanemu, kto szuka i
potrzebuje wsparcia. By³y
zachwycaj¹ce! Oczywicie wziê³am wszystkie,
chocia¿ w walizce nie
by³o miejsca, a na lotnisku przedmioty tego typu
zawsze budzi³y zainteresowanie ochrony i trzeba
by³o otwieraæ baga¿, bo na
wywietlarce taka liczba
spl¹tanych krzy¿yków
by³a czym zagadkowym
i budzi³a w¹tpliwoci, co
to za ukryta broñ.
Ró¿añce przyjecha³y do
Polski i przy najbli¿szej
okazji pojecha³y do Rosji.
Bardzo siê przyda³y. Okaza³o siê jednak, ¿e potrzeba ich znacznie wiêcej.
Wtedy zaczêlimy zbieraæ
ró¿añce tak¿e w Polsce.
Ta idea, podzielenia siê

swoj¹ modlitw¹ ró¿añcow¹ ze Wschodem, który my, Polacy, z pewnoci¹ lepiej rozumiemy,
poci¹gnê³a wiele osób.
Otrzymalimy wiele piêknych ró¿añców, wszystkie
pojecha³y daleko. Zawio-

wiar¹. Jego rodzina straci³a j¹ jeszcze zanim on
siê urodzi³. Nie móg³ poj¹æ, dlaczego ja ci¹gle
proszê o zawiezienie mnie
do kolejnego kocio³a. Po
kilku dniach powiedzia³
mi, ¿e on zna wszystkie

Galina z córk¹ Aleksandr¹
i wnuczk¹ Pol¹

z³am je nawet do Indii, do
Brazylii i do Chin. Wiele
osób, które otrzymuj¹ taki
wymodlony ró¿aniec, jest
bardzo wzruszonych. Do
dzi stoi mi w oczach staruszka, która zwiniêta w
k³êbek w jakim k¹tku
Ostrej Bramy w Wilnie cichutko siê modli³a. Zapragnê³am ofiarowaæ jej jeden z tych ró¿añców. Mia³am przy sobie bardzo
piêkny, prawdopodobnie
przywieziony z Rzymu.
Nie wiedzia³am, czy ta
kobieta w ogóle mówi po
polsku, nie zna³am jej.
Spróbowa³am jednak z
ni¹ porozmawiaæ. Wyt³umaczy³am jej, ¿e jest to
dar od kogo, kto siê bêdzie za ni¹ modli³. Trzeba
by³o widzieæ jej ³zy. Oczywicie dobrze mówi³a po
polsku, by³o to dla niej
niewyobra¿alne szczêcie.
Gdy pierwszy raz pojecha³am do St. Petersburga wozi³ mnie swoim samochodem m³ody kuzyn
Galiny Maslennikowej, z
któr¹ ju¿ od dawna wspó³pracowa³am. Maksym to
inteligentny cz³owiek.
Jednak w swoim ¿yciu nigdy nie zetkn¹³ siê z

hotele i wszystkie dobre
restauracje w swoim miecie, ale nie kocio³y. Czegó¿ ja tam szukam, przecie¿ tam nie ma nic ciekawego. Wtedy ofiarowa³am mu ró¿aniec. Usi³owa³am mu wyt³umaczyæ,
¿e szukam duszy tego
miasta i tego kraju, a ona
jest ukryta w chrzecijañskich korzeniach Rosji i
jest obecna w starej ruskiej ikonie, która mnie
tak fascynuje. Zrozumia³,
ale w pierwszej chwili
przestraszy³ siê krzy¿yka.
Przygl¹da³ mu siê z lêkiem i widz¹c Ukrzy¿owanego nic nie rozumia³.
Cierpienie Krzy¿a budzi³o jego lêk. Musia³am mu
spokojnie t³umaczyæ, ¿e
Krzy¿ jest znakiem Mi³oci, ¿e Chrystus cierpia³ za
nas. Wreszcie przyj¹³ upominek. Wieczorem powiedzia³ Galinie, ¿e
chcia³by wiedzieæ co
wiêcej, chocia¿ wczeniej
absolutnie nie ¿yczy³ sobie rozmów na temat wiary. Nastêpnego dnia by³a
niedziela, wiec wybralimy siê do kocio³a. Nie
zosta³ w samochodzie, ale
wyrazi³ chêæ pójcia z
nami. Zaj¹³ siê nim Piotr,

który mi towarzyszy³.
By³o zdecydowanie najlepiej, aby Maksymowi
wszystko t³umaczy³ m³ody mê¿czyzna. Po Mszy
w. mia³am mówiæ do ludzi, przygotowalimy
wiêc do rozdania ulotki
pro-life po rosyjsku. Czasu jednak by³o za ma³o,
wiêc Piotr niewiele myl¹c da³ Maksymowi po³owê ulotek i tak rozdawali je, ka¿dy po jednej stronie kocio³a.
Gdy wyjecha³am, Galina wybra³a
siê do rodziców Maksyma, gdy¿
zorganizowali ma³y
zjazd rodzinny. By³o
to pierwsze
takie spotkanie od czasów rewolucji. Niektórzy nie mieli
nawet okazji
wczeniej
siê poznaæ.
Przyjecha³a
tak¿e najm³odsza siostra
nie¿yj¹cego ju¿ ojca Galiny, obecnie ju¿ w bardzo
zaawansowanym wieku.
Galina wiedzia³a, ¿e taka
ciocia istnieje, ale poniewa¿ wysz³a za m¹¿ za Estoñczyka, nigdy jej nie
spotka³a. Zreszt¹ ojciec,
zes³any na ciê¿kie roboty
w kopalni pod Murmañskiem za zatajenie swego
pochodzenia, by³ bardzo
ostro¿ny w utrzymywaniu
jakichkolwiek kontaktów,
tak by³o zdecydowanie
bezpieczniej.
Nestorka rodziny siad³a
za sto³em w otoczeniu
krewniaków. Przyjrza³a
siê wszystkim po kolei, po
czym owiadczy³a, ¿e ma
do wype³nienia ostatni¹
misjê, bez której nie mo¿e
umrzeæ. Dosta³a co od
swojej babki i musi to podarowaæ której z wnuczek. Wyjê³a zawini¹tko.
Wszyscy zafascynowani
pochylili siê usi³uj¹c zobaczyæ, co to jest.  Dok³adnie to nie wiem  odpowiedzia³a babcia  to
podobno jaka katolicka
relikwia. S³ysza³am, ¿e
Galina jest wierz¹ca i do
tego jest katolicz¹, wiêc to
bêdzie dla niej. Zaczê³a
rozwijaæ gomó³kê. Jeden

papierek, drugi, trzeci, w
rodku szmatka  jedna,
druga. W rodku le¿a³ ró¿aniec. By³ stary, drewniany. Paciorki mia³ rzebione i przeliczny kuty
krzy¿yk. By³ rozerwany,
w trzech kawa³kach.
Galina natychmiast po³¹czy³a druciki; zgubiono
tylko jeden paciorek Ojcze Nasz.
Okaza³o siê, ¿e po wojnie z Napoleonem praprapradziad tej rodziny przez
d³u¿szy czas przebywa³ w
Warszawie. Tam spotka³
Polkê, w której siê szalenie zakocha³. Ona jednak
postawi³a warunek, ¿e
lub musi byæ katolicki w
Warszawie. Zamieszkali
w Petersburgu. Ich dzieci
by³y prawos³awne, ale ona
pozosta³a katoliczk¹ i szanowano j¹ za to. W tamtych czasach w Petersburgu mieszka³o lub studiowa³o wielu Polaków. To
by³ jej ró¿aniec, który
ofiarowa³a swojej wnuczce prosz¹c, aby przekaza³a go nastêpnym pokoleniom.
Ta rodzina nie zachowa³a wiary, ale przenios³a ten
ró¿aniec przez ³agry, zes³ania, przeladowania,
rewolucjê i obie wojny
wiatowe. Teraz przy
wspólnym stole z wielkim
przejêciem s³uchali, jak
Galina po kolei t³umaczy
wszystkie tajemnice. Odjecha³y kolejne poci¹gi,
ale oni zostali. To by³o
zbyt wa¿ne.
Dwa tygodnie póniej
wyjechalimy razem z

Galin¹ na miêdzynarodow¹ konferencjê pro-life
do Toronto w Kanadzie.
Mia³a przy sobie ten w³anie ró¿aniec. Na nasz¹
probê pokaza³a go podczas kolacji w licznej rodzinie polonijnej. Ich drogi ¿yciowe tak¿e by³y bardzo trudne. Bior¹c do rêki
ten ró¿aniec wszyscy zdawali sobie sprawê, jak bardzo zawi³e i zadziwiaj¹ce
s¹ Bo¿e drogi.
Dzisiaj ten rodzinny ró¿aniec dosta³a m³odsza
córka Galiny, Ola. Jej córeczka  Pola, a wnuczka
Galiny, dostanie go nastêpna.
Galina mówi, ¿e zawsze
by³a g³êboko przekonana,
¿e kto siê musia³ za ni¹
modliæ, gdy szuka³a Boga
tak usilnie, choæ po omacku. Z pewnoci¹ by³a to
jej prapraprababka. Odezwa³a siê kropelka polskiej, katolickiej krwi,
któr¹ teraz odnalaz³a.
Fakt, ¿e bêd¹c Rosjank¹
zosta³a katoliczk¹, jest zadziwiaj¹cy. Ale to ju¿ inna
historia, któr¹ postaram
siê opisaæ kolejnym razem.
Ewa H. Kowalewska
PS. Ró¿añce nadal
zbieramy i zawozimy na
Wschód. Mo¿na je nadsy³aæ na adres naszego
biura. W³anie wróci³am
z Moskwy. Podziwiam
Galinê i to, co robi. Uratowa³a ju¿ wiele dzieci
i codziennie ratuje kolejne.

Galina Maslennikowa z ró¿añcem
przed katedr¹ w Moskwie
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Szanujmy
rodziny wielodzietne
nastêpstw zwiêkszenia liczby ludzi w podesz³ym wieku.

Rozmowa z sen. Antonim
Szymañskim, przewodnicz¹cym Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej Senatu RP
Mówi Pan dobitnie o tym,
¿e rodziny wielodzietne wymagaj¹ szczególnego wsparcia ze strony pañstwa i samorz¹du lokalnego, dlaczego?
Rodziny wielodzietne (posiadaj¹ce troje i wiêcej dzieci) stanowi¹ w Polsce 17% ogó³u
wszystkich rodzin, ale a¿ 33%
wszystkich polskich dzieci w
wieku do 24 lat pochodzi z rodzin wielodzietnych. Jak wynika z badañ GUS, rodziny te s¹
w znacznie trudniejszej sytuacji
materialnej ni¿ rodziny z jednym
czy dwojgiem dzieci. Dane te
wyranie pokazuj¹, ¿e im wiêcej dzieci tym sytuacja rodziny
jest trudniejsza. W rodzinach z
trojgiem dzieci na utrzymaniu
wskanik zagro¿enia ubóstwem
na poziomie minimum egzystencji wynosi³ 21,4%, za w rodzinach z czwórk¹ lub wiêcej dzieci ponad 40%. Polityka spo³eczna winna wiêc byæ w pierwszym
rzêdzie skierowana na wsparcie
kondycji w³anie tych rodzin. To
one s¹ w najtrudniejszej sytuacji, a jednoczenie ponosz¹ ciê¿ar utrzymania demograficznego potencja³u Polski. W przysz³oci dzieci z tych rodzin bêd¹
ponosi³y koszty nieuchronnych

Liczba dzieci jest osobistym wyborem rodziców, czy
pañstwo powinno rzeczywicie wspieraæ tych, którzy decyduj¹ siê na wiêksz¹ liczbê
dzieci?
To prawda, ¿e o liczbie posiadanych dzieci decyduj¹ rodzice. Jest to ich prywatna i
osobista decyzja. Jednak dla
ca³ego spo³eczeñstwa nie mo¿e
byæ obojêtne czy s¹ prawid³owo zaspokojone potrzeby materialne, edukacyjne i zdrowotne dzieci, a o to najtrudniej w
rodzinach z licznym potomstwem. Badania spo³eczne i codzienne dowiadczenia potwierdzaj¹, ¿e powiêkszenie rodziny o trzecie i kolejne dziecko znacz¹co wp³ywa na obni¿enie jej dochodów. Tymczasem w³anie te rodziny w du¿ym stopniu bêd¹ stanowiæ o
naszej wspólnej przysz³oci.
Problem ten ma szczególne
znaczenie w obliczu kryzysu
demograficznego, jaki obecnie
prze¿ywamy. Im mniej dzieci
siê rodzi, im bardziej zmniejsza siê liczba ludnoci Polski,
tym trudniejszy bêdzie rozwój
ekonomiczny oraz stabilnoæ
systemów emerytalnego i rentowego. Mamy po prostu obowi¹zki wobec rodzin, w których wychowuje siê wiêcej
dzieci. Jasno je precyzuje nasza konstytucja, która zobowi¹zuje do szczególnej troski o rodziny wielodzietne. Problem w
tym, ¿e to zobowi¹zanie jest
s³abo realizowane.

Dopiero w ostatnich latach
mówi siê o trudnej sytuacji
demograficznej naszego kraju, wczeniej ten problem
ignorowano
To prawda. Zjawisko to nasila siê w ostatnich latach. Aktualnie w Polsce mamy wspó³czynnik urodzeñ 1,24  czyli na
100 kobiet przypada przeciêtnie tylko 124 dzieci. To powa¿ny sygna³ alarmowy. Brak prostej zastêpowalnoci pokoleñ
gwarantowa³oby dopiero 2,1 
2,2 dziecka na kobietê. Dochodz¹ do tego problemy zwi¹zane z wysok¹ umieralnoci¹
mê¿czyzn, negatywne saldo migracji (du¿o ludzi w ostatnich
latach z Polski wyje¿d¿a), brak
liczebnej równowagi miêdzy
pokoleniami, co powoduje
istotne zmniejszanie siê liczby
ludnoci Polski w perspektywie
20 lat. Sposobem rozwi¹zania
tego kryzysu winna byæ polityka spo³eczno-gospodarcza pañstwa, uwzglêdniaj¹ca sprawy
rodzin, zw³aszcza wielodzietnych. Opinia publiczna jest
przekonana o wielkich zaniedbaniach i b³êdach pope³nionych w tej materii. Brak spójnej polityki spo³ecznej i gospodarczej na poziomie rz¹dowym
czy samorz¹dowym k³adzie siê
cieniem na potencjale rozwojowym Polski.

czeñstwo. Maj¹ wiadomoæ,
¿e spo³eczeñstwo bêdzie siê
rozwijaæ w du¿ym stopniu dziêki ich wysi³kowi. Nawet zasobne konto w banku nie wystarczy do ¿ycia na emeryturze,
kto musi pracowaæ, wiadczyæ
us³ugi. To zadanie podejm¹ ich
dzieci. Pomoc w ich wychowaniu to nie filantropia, ale obowi¹zek pañstwa.
Na poziomie samorz¹dów
podejmowane s¹ ró¿ne pozytywne inicjatywy: przyk³adowo
w Gdyni dla dzieci z rodzin
wielodzietnych wprowadzono

Rodziny wielodzietne chcia³yby byæ docenione. Jest im
przykro, gdy niektóre media
przedstawiaj¹ je w z³ym wietle w oparciu o jaki wyj¹tkowy przypadek, zamiast ukazywaæ trud i wewnêtrzne bogactwo tych rodzin.
Wszystkich szerzej zainteresowanych powy¿sz¹ problematyk¹ zachêcam do zapoznania
siê z materia³em z konferencji,
jaka mia³a miejsce w Senacie
RP w lipcu br. i by³a powiêcona aktualnej sytuacji rodzin
wielodzietnych (www.senat.pl/
wydarzenia).

Rodziny
wielodzietne
pragn¹, aby ich trudna sytuacja
by³a zauwa¿ona przez spo³e-

.
miejscowoæ i data

Kieruj¹c siê ogólnoludzkim nakazem etycznym g³osz¹cym bezwarunkowy szacunek dla ¿ycia ka¿dego cz³owieka, a
w szczególnoci nauczaniem najwiêkszego z rodu Polaków, s³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II  wielkiego obroñcy ¿ycia;
wiadomi potêguj¹cych siê zamachów na ¿ycie niewinnych ludzi: terroryzmu, aborcji, eutanazji, postulujemy wzmocnienie prawnej ochrony ¿ycia cz³owieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez przeprowadzenie takiej
nowelizacji jej 38 artyku³u, by przyj¹³ on brzmienie: Rzeczpospolita Polska zapewnia ka¿demu cz³owiekowi prawn¹
ochronê ¿ycia od momentu poczêcia do naturalnej mierci.

Nazwisko i imiê

Ze swej strony optujê za
zdecydowanym podwy¿szeniem zasi³ków rodzinnych dla
dzieci z rodzin wielodzietnych
oraz dodatków na dojazdy do
szkó³. Najwy¿szy czas, aby
matki wychowuj¹ce wiêcej
dzieci mia³y zagwarantowane
wiadczenie emerytalne. Trudno przecie¿ oczekiwaæ, aby
przy pi¹tce czy szóstce dzieci
mia³y one mo¿liwoæ wypracowania emerytury pracuj¹c

PESEL

Adres

Podpis

Konferencja
województwa pomorskiego

W trosce o rodzinê
16-17 listopada 2006 r.
Organizowana w ramach
Rz¹dowego Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006.
Zg³oszenia:
F
F
F
F
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poza domem. Popieram projekty zmian podatkowych
uwzglêdniaj¹cych liczbê posiadanych dzieci.

W jaki sposób mo¿na wiêc
wspieraæ rodziny wielodzietne?

Apel do Marsza³ka Sejmu RP
ul. Wiejska 4/6
00-902 Warszawa

Lp.

bezp³atne bilety komunikacji
miejskiej, w Poznaniu pracuje
siê nad znacz¹cym podwy¿szeniem zasi³ków rodzinnych, w
niektórych szko³ach ustala siê
preferencje dla dzieci z rodzin
wielodzietnych w dostêpie do
stypendiów. S¹ to dobre inicjatywy, ale na ma³¹ skalê i nie s¹
wystarczaj¹ce w stosunku do
rodzin.
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Internet:
http://www.hli.org.pl
pocztê elektroniczn¹: poczta@hli.org.pl
pocztê tradycyjn¹: na adres fundacji
telefonicznie:
(058) 341-19-11; fax: (058) 346-10-02
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V Spotkanie Rodzin w Walencji
II wiatowe Spotkanie
Rodzin odby³o siê w Brazylii, w Rio de Janeiro w 1997
roku. Atmosfera tego spotkania by³a typowo po³udniowoamerykañska. Dominowa³a
rytmiczna, porywaj¹ca muzyka i taniec. Ludzie nie potrafili usiedzieæ w miejscu.
Przywieziony do Polski, porywaj¹cy hymn z tego spotkania, napisany przez o. Ze-

SPOTKANIA RODZIN nienia
m
o
p
s
W
Z OJCEM WIÊTYM JANEM PAW£EM II
I wiatowe Spotkanie
Rodzin z Ojcem wiêtym
odbywa³o siê w Rzymie w
1994 r.  w Roku Rodziny.
Inicjatorem i organizatorem
spotkania by³a Papieska
Rada ds. Rodziny, która do
dzisiaj pe³ni tê rolê.
Byli i tacy, którzy mieli
w¹tpliwoci, po co organizowaæ kolejne, tak wielkie i
kosztowne zbiegowisko na
Watykanie lub twierdzili, ¿e
ma³o kto na nie przyjedzie.
Jednak¿e historyczny Szczyt
ONZ nt. Ludnoæ i Rozwój w
Kairze, który odbywa³ siê
wiosn¹ tamtego roku, unaoczni³ wszystkim, jak wielki
jest atak na rodzinê. Jan
Pawe³ II z wielk¹ determinacj¹ zwraca³ uwagê na zagro¿enia, za co by³ perfidnie
i brutalnie atakowany i oczerniany. To spotkanie sta³o siê

wielkim wiêtem rodzin z
ca³ego wiata. Poczu³y one
swoj¹ si³ê, g³êboki sens jednoci i ochrony ¿ycia.
Kilkusettysiêczny t³um
wszystkich zaskoczy³. Ludzie nie zmiecili siê na Placu w. Piotra, stali w okalaj¹cych ulicach a¿ po Tybr.
Najwspanialsza by³a atmosfera  rodzinna, ciep³a a jednoczenie uroczysta. Wtedy
to utar³ siê zwyczaj, ¿e w sobotni wieczór odbywa siê
spotkanie modlitewne, po³¹czone z autentycznymi wiadectwami rodzin, a w niedzielê uroczysta Msza w. W
sobotê, gdy by³o ju¿ ciemno,
ka¿dy z uczestników zapali³
pochodniê. Tworzy³o to niezwyk³¹ atmosferê tego wieczoru. Wówczas z t³umu wyrwa³a siê Ula Wosicka  najstarsza córka prezesa Pol-

skiej Federacji Ruchów
Obrony ¯ycia i podbieg³a do
Ojca wiêtego, ca³kowicie
zaskakuj¹c ochronê, a papie¿a wprowadzaj¹c w doskona³y humor.
W niedzielê podczas Mszy
w. mia³am szczêcie czytaæ
wezwanie modlitwy po-

wszechnej w jêzyku polskim.
By³o to niepowtarzalne prze¿ycie. Kilka metrów obok 
Ojciec wiêty i rzesza biskupów z ca³ego wiata. Polskie
s³owa wsi¹ka³y w ten nieco zaskoczony, rozmodlony,
rozleg³y t³um stwarzaj¹c wra¿enie niezwyk³ej harmonii.

uczestników. Gdy przyszed³
Ojciec wiêty nie by³o koñca radoci i wiwatom. Do
dzi pamiêtam, jak g³ono
darlimy siê, aby w tej
wielkiej sali s³ychaæ by³o
piewan¹ po polsku Barkê. I
oni zrozumieli, ¿e to dla niego, wiêc umilkli i dali nam
zapiewaæ jedn¹ zwrotkê w
jêzyku narodowym papie¿a.
Swoj¹ drog¹ to zadziwiaj¹-

1997 r.  Spotkanie Rodzin w Rio de Janeiro 
Stadnion Maracana  spotkanie sobotnie

1994 r.  I wiatowe Spotkanie Rodzin w Rzymie
 wspania³y wieczór sobotniego spotkania

zinco, znamy z kilku adaptacji w naszym jêzyku jako
Modlitwê za rodziny.
Niezwykle interesuj¹cy
kongres, poprzedzaj¹cy spotkanie, skupi³ wybitnych
mówców i kilka tysiêcy

ce, ale ta pieñ ma chyba
swoj¹ wersjê we wszystkich
jêzykach wiata.
Spotkanie sobotnie odbywa³o siê wieczorem na s³ynnym stadionie Maracana.
Ludzie piewali, wstawali

W y b i e r z ¯ycie!

2000 r.  Jubileuszowe Spotkanie Rodzin w Rzymie

Ojciec w. Jan Pawe³ II - wjazd na podium i przywitanie

krzycz¹c i piewaj¹c, tworz¹c z³udzenie fal. Wybrane
rodziny opowiada³y o swoich dramatach i trudnej codziennoci, daj¹c wiadectwo wiary, która pomaga
wyjæ z ka¿dego kryzysu.
Obecnoæ Ojca wiêtego
wprawia³a wszystkich w euforiê. W niedzielnej Mszy
wiêtej uczestniczy³o ok. 2
mln osób. S³oñce pra¿y³o
niebezpiecznie. Trzeba by³o
piæ du¿o wody, któr¹ nam
podawali wolontariusze. Z
ty³u natomiast po prostu polewano t³um wod¹ ze stra¿ackich sikawek, tworz¹c
wspania³y rozpylony deszczyk i w ten przemylny sposób unikaj¹c wielu omdleñ i
pora¿eñ. Modlitwê powszechn¹ w jêzyku polskim
czyta³a Miros³awa Kwasowa
z naszej delegacji.
Ojciec wiêty przemawia³
i ¿artowa³ p³ynnie po portugalsku. Pamiêtam jak cisnê³o mi siê gard³o i ³zy pojawi³y siê w oczach, gdy (podobnie jak niegdy w Warszawie
na Placu Zwyciêstwa) z moc¹
zwróci³ siê do Boga, aby
przyszed³ ochroniæ rodziny i
poczynaj¹ce siê ¿ycie. Póniej dowiedzia³am siê, ¿e o³tarz polowy ko³o s³awnej pla¿y nad brzegiem oceanu zbudowano na tamtejszym Pomniku Zwyciêstwa, wiêc
moje skojarzenie by³o tym
bardziej uzasadnione. Czu³o
siê powiew Ducha wiêtego
i Jego si³ê.

III wiatowe Spotkanie
Rodzin by³o w³¹czone w obchody Jubileuszu Roku 2000
i odbywa³o siê w Rzymie.
T³umy by³y nieprzeliczone.
Spotkanie sobotnie odbywa³o siê jakby w kryszta³owym
powietrzu. Pogoda by³a cudowna, znakomite owietlenie, wiece w rêkach pielgrzymów, wspania³a muzyka, ró¿nokolorowy t³um z ca³ego wiata, wiadectwa,
unosz¹ca siê jak dym kadzielny modlitwa i niezast¹piona obecnoæ Ojca wiêtego - to wszystko otacza³o
nas i porywa³o. Niestety w
niedzielê pada³o, jak to potrafi w Rzymie  jak z cebra.
Ludzie jednak wytrzymali to
przymusowe mycie. Podczas
Mszy wiêtej odbywa³y siê
luby kilku par, w tym jednej z Polski. Bardzo nam ich
by³o ¿al, bo mokli okrutnie.
Ale za to mieli niezapomniane prze¿ycia. Odnowilimy
nasze ma³¿eñskie przyrzeczenia, wtuleni w kolumnadê Berniniego. Trudno sobie
wyobraziæ, ¿e tego wielkiego wiêta rodzin mog³oby zabrakn¹æ w obchodach Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
Rodziny wchodzi³y w nowe
tysi¹clecie z radoci¹ i nadziej¹.
IV wiatowe Spotkanie
Rodzin odby³o siê w 2003
roku w Manili na Filipinach.
By³o ono szczególnie wa¿ne
dla Azji, gdzie Filipiny s¹
ma³¹ katolicka oaz¹. Tam

2003 r.  Manila (Filipiny)
Ojciec wiêty rozmawia z rodzinami
za pomoc¹ satelity

skupiaj¹ siê wszystkie drogi
misyjne na Wschodzie. Centrum kongresowe mieci³o
ok. 12 tys. osób, a obok odbywa³ siê drugi kongres m³odzie¿y i dzieci. By³ to najwiêkszy i najlepiej przygotowany kongres, jaki kiedykolwiek widzia³am.
Samo spotkanie rodzin odbywa³o siê w Parku Kultury,
w którym uczestniczy³o
ok. 1 mln osób. Gdyby papie¿ móg³ przyjechaæ osobicie, na pewno by³oby ich
wiêcej. By³ jednak obecny
dziêki ³¹cznoci satelitarnej.
Siedzia³ w otoczeniu dzieci
w Sali Klementyñskiej na
Watykanie i rozmawia³
z nami. Jego obecnoæ by³a
niezwykle wa¿na. Spotkanie
by³o wype³nione piewem
i tañcem. Niedzieln¹ Mszê
w. celebrowa³ kard. Alfonso L. Trujillo, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Rodziny. Towarzyszy³a mu liczna grupa biskupów z ca³ego
wiata i milionowy kolorowy
t³um rodzin, który dos³ownie
koczowa³ w tym parku przez
ca³¹ dobê.
W niedzielê wieczorem
rozpoczê³o siê wiêto Dzieci¹tka Jezus, zgodnie ze star¹
tradycj¹ przywiezion¹ tam
przez Hiszpanów. To wielka
fiesta rodzin  radoæ, zabawa i tañce. Ka¿da parafia,
grupa zawodowa, nawet ka¿da rodzina ozdabiaj¹ swoj¹
figurê dzieci¹tka Jezus, tworz¹c ca³e kompozycje
i owietlone platformy na ko³ach. Tañce kolejnych, autentycznych grup, reprezentuj¹cych ró¿ne wyspy i miejscowoci Oceanii, trwa³y ca³¹
noc.
Tych kilka wiatowych
spotkañ pokaza³o, jak bardzo
s¹ potrzebne i jak wielka si³a
spoczywa w rodzinach. Spotkania te, zainicjowane przez
papie¿a  Polaka, s¹ ju¿ dzisiaj dobr¹ utrwalon¹ tradycj¹, która sta³a siê znakiem
naszego czasu.
Ewa H. Kowalewska
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Tomasz Bilicki

V WIATOWE SPOTKANIE
RODZIN W WALENCJI
Przekazywanie wiary w
rodzinie  motto V wiatowego Spotkania Rodzin
zjednoczy³o pó³tora miliona
pielgrzymów, którzy przybyli
do hiszpañskiej Walencji.
Przywita³o ich tysi¹ce duchownych oraz dziesiêæ tysiêcy wolontariuszy, pomagaj¹cych przy organizacji
spotkania. Miejsce tego
wiatowego wydarzenia oraz
jego termin  1-9 lipca 2006
roku  wybra³ Jan Pawe³ II.
Dzie³o polskiego papie¿a
kontynuowa³ Benedykt XVI,
który celebrowa³ centraln¹
Mszê w. oraz poprowadzi³
sobotnie czuwanie dla rodzin.
G³ównym organizatorem
spotkania by³a Papieska
Rada ds. Rodziny, której
przewodnicz¹cy  autor s³ynnego i kontrowersyjnego dla
niektórych rodowisk dokumentu Rodzina i prokreacja
ludzka  kard. Alfonso
Lopez Trujillo, na ka¿dym
kroku by³ witany oklaskami.
Vielen
Dank
i Viva el Papa,
piewane ca³ymi
rodzinami, rozbrzmiewa³o w
Walencji
od
pierwszych dni
lipca. Udekorowani w bia³o¿ó³te czapki oraz
koszulki pielgrzymi widoczni
byli na terenie ca³ego miasta, wzbudzaj¹c radoæ walencjañczyków oraz
czêsto zamieniaj¹c wagony metra w sale koncertowe. Strojem i piewem
zwracali szczególn¹ uwagê
przede wszystkim przedstawiciele rodzin z Afryki, Oceanii i Ameryki Po³udniowej.
W historii spotkania zapisa³o siê tak¿e Australijskie Stowarzyszenie Rodzin, którego
kilkunastoosobowa grupa
uczestniczy³a w konferencjach z wielkim banerem,
a cz³onkowie ubrani byli w
charakterystyczne koszulki.
Polaków do Walencji przyby³o niestety bardzo ma³o.
Pielgrzymi starali siê ³¹czyæ
w grupy narodowe, aby prezentowaæ innym swoj¹ kulturê i to¿samoæ. By³o radonie, kolorowo i przyjanie,
ale jednoczenie nikt nie
ucieka³ przed podejmowaniem trudnych tematów,
jak aborcja, eutanazja,
brak przyrostu naturalnego w Europie czy próba
zmiany definicji rodziny.
V wiatowe Spotkanie

Rodzin rozpoczê³o siê zabaw¹
integracyjn¹, zorganizowan¹
w ramach Miêdzynarodowych
Targów Rodziny. W rekreacji
bra³y udzia³ przede wszystkim
ca³e rodziny, w tym nierzadko
wielodzietne i wielopokoleniowe. Obok zabaw, trwa³a
prezentacja organizacji prorodzinnych i pro-life z ca³ego
wiata. Przy wejciu do centrum konferencyjnego umieszczono olbrzymi baner z logo
spotkania. God³o to symbolizuje rodzinê, wyobra¿on¹
jako komórkê oraz fakt, ¿e
wspólnota rodzin tworzy
tkankê spo³eczn¹. W logo
wpisana jest tak¿e kula
ziemska na znak wiatowej
rangi tego wydarzenia oraz
krzy¿  znak niesiony przez
ka¿d¹ rodzinê chrzecijañsk¹, tworz¹c¹ Koció³
Domowy.
Do potrzeby budowania Kocio³a Domowego w ka¿dej

rodzinie, wzywa³ podczas
otwarcia Kongresu Teologiczno-Pastoralnego kardyna³ Alfonso L. Trujillo. Na konferencjach poruszano najpilniejsze
tematy zwi¹zane z rodzin¹ 
pocz¹wszy od pastoralnych
aspektów przekazywania wiary, przez kwestie socjalne i demograficzne, po ekonomiê
i bioetykê. Jeden z referatów,
na temat Jan Pawe³ II  papie¿ rodziny i ¿ycia, wyg³osi³
kard. Stanis³aw Dziwisz, który powiedzia³ miêdzy innymi:
Ojciec wiêty nie mia³ w³asnej
rodziny. Wszystkie rodziny sta³y siê jego rodzin¹. I jego odniesienie do rodzin by³o w³anie takie, jak ojciec traktuje
w³asn¹ rodzinê. G³ównemu
kongresowi towarzyszy³y specjalne konferencje: przeznaczone dla m³odzie¿y pod tytu³em: M³odzie¿, rodzina i przekazywanie wiary oraz dla do-

ros³ych, którzy dyskutowali
na temat: Dziadkowie, rodzice i przekazywanie wiary.
Kongres zakoñczy³ pi¹tkowy
ró¿aniec na nadmorskiej promenadzie. Tu¿ przed przylotem papie¿a, pielgrzymi zebrali siê na Mszach w. w jêzykach narodowych. Eucharystiê dla Polaków celebrowa³ kard. Stanis³aw Dziwisz, a homiliê wyg³osi³
bp Stanis³aw Stefanek.
W Walencji na Benedykta XVI czeka³ o³tarz umieszczony na specjalnym mocie, za dla pielgrzymów
przygotowano miejsca w
starym korycie rzeki, które
biegnie wzd³u¿ ca³ego miasta i jest przepiêknym ogrodem. Dziêki temu wierni
os³aniani byli przez drzewa
od pal¹cego s³oñca. Wiêkszoæ uczestników Eucharystii nie widzia³o bezporednio o³tarza papieskiego, ale
organizatorzy o nich zadbali, wystawiaj¹c kilkadziesi¹t
telebimów. W swojej homilii, wyg³oszonej w
jêzyku hiszpañskim,
Ojciec
wiêty mówi³
miêdzy innymi
(t³um. w³asne 
przyp. autora):
Na rodzinie
chrzecijañskiej
ci¹¿y
wielka odpowiedzialnoæ
przekazywania
dziedzictwa wiary. W dzisiejszym
wiecie wolnoæ
cz³owieka-jednostki jest
le pojmowana. Nie mo¿na cieszyæ siê wolnoci¹
sam¹ w sobie, kiedy jest siê
zapatrzonym w siebie, bez
odpowiedzialnoci za nikogo. Rodzina ma za zadanie
wychowywaæ dzieci do
prawdziwej wolnoci i dla
wolnoci. Szczególnie wa¿na jest tutaj dzia³alnoæ organizacji i ruchów na rzecz
rodziny  aby ludzie zbierali siê i dawali wiadectwo
o wartoci rodziny.
Na koniec Mszy w., Benedykt XVI po polsku pozdrowi³ pielgrzymów oraz
zaprosi³ na VI wiatowe
Spotkanie Rodzin, które
w 2009 roku odbêdzie siê
w Meksyku.
Tomasz Bilicki by³ delegatem
Arcybiskupa Metropolity £ódzkiego na V wiatowe Spotkanie
Rodzin w Walencji. Jest zastêpc¹ dyrektora ds. programowych Centrum S³u¿by Rodzinie
w £odzi (www.csr.org.pl).
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NOWA SZANSA LECZENIA
CZY

ZBRODNIA?

Eksperymenty z komórkami macierzystymi s¹ tak¹
sam¹ zbrodni¹ jak aborcja i
podlegaj¹ takiej samej karze,
czyli ekskomunice. Dotyczy
ona kobiet, lekarzy i naukowców, którzy powoduj¹ mieræ
dziecka w embrionalnej fazie ¿ycia  przypomnia³ przewodnicz¹cy Papieskiej Rady
ds. Rodziny kard. Alfonso
Lopez Trujillo. To owiadczenie wywo³a³o wielk¹ burzê w mediach, które okrzyknê³y go skrajnym konserwatyst¹, nie chc¹c przyj¹æ do
wiadomoci zupe³nie oczywistych zapisów Kodeksu
Prawa
Kanonicznego
(KPK). Katechizm Kocio³a
Katolickiego mówi: ¯ycie
ludzkie od chwili poczêcia
powinno byæ szanowane
i chronione w sposób absolutny. Ju¿ od pierwszej chwili
swego istnienia istota ludzka powinna mieæ przyznane
prawa osoby, wród nich
nienaruszalne prawo ka¿dej
niewinnej istoty do ¿ycia (pkt
2270). Formalne wspó³dzia³anie w przerywaniu ci¹¿y
stanowi powa¿ne wykroczenie. Koció³ nak³ada kanoniczn¹ karê ekskomuniki za
to przestêpstwo przeciw
¿yciu ludzkiemu. Kto powoduje przerwanie ci¹¿y po zaistnieniu skutku, podlega
ekskomunice wi¹¿¹cej

moc¹ samego prawa ( )
przez sam fakt pope³nienia
przestêpstwa (KPK) na warunkach przewidzianych
przez prawo (pkt 2272).
Problem jest tym powa¿niejszy, ¿e Unia Europejska
decyzj¹ z 24 lipca br. bêdzie
finansowaæ badania na embrionalnych komórkach macierzystych, pomimo ostrych
sprzeciwów ze strony 5 krajów, w tym równie¿ Polski.
Zastrze¿ono, co prawda,
mo¿liwoæ finansowania samego pobierania tych komórek, co ³¹czy siê z umiercaniem ludzkich embrionów,
ale wyra¿ono zgodê na badania na komórkach pozyskanych z innych róde³ finansowania. Jeli do g³osu dojd¹
si³y najbardziej radykalne,
Koció³ mo¿e zostaæ podany
do s¹du  doda³ kardyna³
Trujillo.
Sprawa ta powoduje powa¿ne kontrowersje. Wyjaniaj¹c najprociej  komórki macierzyste znajduj¹ siê
na wczeniejszym etapie rozwoju, co powoduje, ¿e maj¹
znacznie wiêksze mo¿liwoci adaptacyjne od komórek
pobranych od dojrza³ego organizmu. Niektórzy naukowcy s¹dz¹, ¿e wykorzystuj¹c
komórki embrionalne bêdzie
mo¿liwe wyprodukowanie
zapasowych organów i tkanek potrzebnych w lecznictwie. Wielkie nadzieje wi¹¿e siê z mo¿liwoci¹ regeneracji uk³adu nerwowego. Jak
dotychczas s¹ to jednak tylko marzenia i eksperymenty.
Jednoczenie w podobnym

celu próbuje siê badaæ komórki pobierane, np. z krwi
pêpowinowej, co daje bardzo dobre wyniki.
G³ówny problem dotycz¹cy embrionalnych komórek
macierzystych polega na tym,
¿e ich pozyskiwanie zazwyczaj powoduje mieræ embrionu. Zupe³nie jednak pomija siê fakt, ¿e te istoty ludzkie w embrionalnej fazie rozwoju s¹ poczynane w sposób
naruszaj¹cy ludzk¹ godnoæ
wed³ug procedury in vitro i
traktowane jak przedmioty do
wykorzystania.
Coraz szerzej propagowane zap³odnienie pozaustrojowe, reklamowane jako metoda leczenia niep³odnoci
i pomocy niep³odnym ma³¿eñstwom, ma tak¿e swoje
drugie, ciemne oblicze. Dla
u³atwienia tej procedury, na
skutek stymulacji hormonalnej, uzyskuje siê wiele komórek jajowych. Zostaj¹ one
póniej zap³odnione w warunkach laboratoryjnych. W
³onie matki implantuje siê
najczêciej od 2 do 4 embrionów, aby zwiêkszyæ i tak
nik³¹ szansê utrzymania ci¹¿y. Do tego celu wybiera siê
najlepsze embriony. Jeli
nast¹pi ci¹¿a mnoga, stosuje
siê kolejn¹ selekcjê, zabijaj¹c nadliczbowe dzieci
i argumentuj¹c, ¿e tak wielkiej ich liczby matka nie donosi.
Pozosta³e embriony s¹ zamra¿ane i mo¿na je wykorzystaæ przy kolejnej próbie zainicjowania ci¹¿y, jeli poprzednia siê nie uda, co dzie-

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

je siê bardzo czêsto. Pozosta³e s¹ nikomu niepotrzebne
i w praktyce ani nie wiadomo do kogo nale¿¹, ani co z
nimi zrobiæ. Ten ludzki materia³ biologiczny mo¿na
jednak wykorzystaæ, pobieraj¹c z tych embrionów komórki macierzyste. Jest to
dzia³anie niegodziwe, powa¿nie naruszaj¹ce godnoæ
cz³owieka.
Ostatnio jeden z orodków
amerykañskich og³osi³, ¿e
opracowa³ metodê pobierania komórki od omiokomórkowego embrionu bez powodowania jego mierci. Jest to
mo¿liwe, gdy¿ w tym wieku
organizm ludzki ma olbrzymie mo¿liwoci regeneracji.
Procedura ta ma jakoby usuwaæ przeszkodê, któr¹ jest
zabijanie embrionów. Pomijaj¹c fakt niegodziwoci manipulowania na pocz¹tkach
ludzkiego ¿ycia poza ³onem
matki, nadal pozostaje
otwarte pytanie, co stanie siê
z tymi embrionami. Jest wysoce w¹tpliwe, aby kobieta,
pragn¹ca urodziæ zdrowe
dziecko, chcia³a wyraziæ
zgodê na implantowanie w
jej ³onie embrionu po pobraniu komórki, co ³¹czy siê z
nieznanymi, dodatkowymi
powa¿nymi zagro¿eniami
zdrowia dziecka.
W trakcie selekcji zostaje
wybrany tylko najlepszy
embrion. Tym samym embriony po pobraniu komórek,
nawet jeli nie umr¹ od razu
bêd¹ przechowywane w nieskoñczonoæ, a ostatecznie
i tak zostan¹ umiercone.
Przy okazji omawiania
tego problemu warto zwróciæ uwagê, ¿e usi³owanie leczenia embrionalnymi komórkami macierzystymi jest
z jednej strony w¹tpliwe,
a z drugiej g³êboko niegodziwe. Nie mo¿na bowiem leczyæ jednego cz³owieka
kosztem ¿ycia drugiego. S¹
to sytuacje bardzo trudne,
gdy¿ chodzi o pomoc ludziom bardzo ciê¿ko chorym. Nale¿y jednak dok³adnie sprawdzaæ, o jak¹ terapiê
chodzi. Ostatnio pojawi³y siê
w Polsce oferty bardzo drogiego leczenia embrionalnymi komórkami macierzystymi oferowane przez firmy
ukraiñsko-niemieckie. Zdarza³y siê nawet przypadki
zbierania pieniêdzy w kocio³ach na pomoc w takim
leczeniu. Nale¿y zwracaæ
baczn¹ uwagê na to, co jest
proponowane, abymy mieli
wiadomoæ, co robimy. Nie
mo¿emy mieszaæ naszego
wspó³czucia dla osób powa¿nie chorych ze zgod¹ na zabijanie najm³odszych ludzi.
Taka terapia i tak nie przyniesie pozytywnych efektów.
B.J.

W y b i e r z ¯ycie!

Kr¹g Dyskusyjny
Ko³a Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia
w Kocierzynie
Niespe³na trzy lata temu na
Forum Prorodzinnym i Prozdrowotnym, prowadzonym
przez konsultanta przedmiotu
wychowanie do ¿ycia w rodzinie (pani¹ Alinê Strza³kowsk¹
z CEN w Gdañsku), pojawi³
siê pomys³, aby nauczyciele w
swoich szko³ach tworzyli
jak¹ inicjatywê na rzecz aktywizacji m³odzie¿y. Po rozmowach ze swoimi gimnazjalistami, jako katecheta postanowi³em powo³aæ Ko³o Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia. Po
kilku zajêciach skontaktowa³em siê z Human Life Inter-

national  Europa, a nastêpnie za³o¿y³em Kr¹g Dyskusyjny i podpisa³em umowê z Zarz¹dem Klubu. Od tego czasu
otrzymywalimy scenariusze
zajêæ, propozycje metod aktywizuj¹cych oraz nieodp³atne
materia³y edukacyjne dla m³odzie¿y.
Zasady funkcjonowania
Ko³a
Miejscem prowadzenia
Ko³a s¹ pomieszczenia klasowe w Zespole Szkó³ Publicznych nr 1 w Kocierzynie.
Zajêcia odbywaj¹ siê raz na

dwa tygodnie i s¹ skierowane
do uczniów wszystkich klas
gimnazjum. Ko³o jest prowadzone spo³ecznie i ma charakter tematycznych spotkañ
otwartych, na których dyskutuje siê nad szeroko pojêtymi
zagro¿eniami ludzkiego ¿ycia
we wspó³czesnym wiecie. Na
zajêcia czêæ m³odzie¿y przychodzi systematycznie, za
reszta w zale¿noci od zainteresowania poszczególnymi
tematami.
Na spotkaniach m³odzi zapoznaj¹ siê nie tylko ze stanowiskiem moralnego nauczania

Zapraszamy do
Klubu
Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia
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wypo¿yczone na okres pó³ roku
do sali konferencyjnej Matemblewskiego Orodka Duszpasterstwa M³odych MODEM.

Sukcesy Ko³a
Na zajêciach Ko³a z jednej
strony podejmuje siê profilak-

a¿ do dwudziestu piêciu w
roku ostatnim. Warto tutaj
nadmieniæ, ¿e w okresie trzyletniej dzia³alnoci Ko³a a¿
dwudziestu uczniów podjê³o
siê duchowej adopcji dziecka
poczêtego.
W ostatnim roku jedna z
uczennic zg³osi³a pomys³, aby
przygotowaæ plakaty i wyjæ z
nasz¹ dzia³alnoci¹ na zewn¹trz. W tym celu przygotowalimy wystawê sk³adaj¹c¹
siê z piêciu du¿ych tablic (antyramy 70x100 cm) dotycz¹cych obrony ¿ycia. Trzy tablice dotyczy³y aborcji, a dwie eutanazji. Ca³oæ zosta³a przygotowana jako wystawa z okazji
Narodowego Dnia ¯ycia (24
marca) i za zgod¹ ks. pra³ata
Mariana Szczepiñskiego przez
miesi¹c prezentowana w Sanktuarium Matki Bo¿ej Kocierskiej Królowej Rodzin. Nastêpnie ekspozycja ta zosta³a
przedstawiona jako dorobek
Ko³a z okazji Dnia Otwartego
w naszej szkole.
Pod koniec maja br. do szko³y przysz³o zaproszenie na
IX Festiwal M³odzi i Mi³oæ w
Gdañsku-Matemblewie wraz z

tykê zachowañ ryzykownych,
za z drugiej strony przez zagospodarowanie czasu wolnego uczniów realizuje siê wymagania tzw. profilaktyki alternatywnej. W zwi¹zku z tym
Ko³o zosta³o wpisane do
Szkolnego Programu Profilaktyki ZSP nr 1 w Kocierzynie.
W celu dalszego realizowania
profilaktyki na zajêciach
otrzymalimy sprzêt audiowizualny.
Z roku na rok zwiêksza siê
liczba m³odych przychodz¹cych na spotkania Ko³a z zaledwie kilkunastu w pierwszym roku, poprzez dwudziestu uczniów w roku drugim,

mo¿liwoci¹ udzia³u w otwartym ogólnokrajowym konkursie plansz, zawieraj¹cych opracowania plastyczne, tekstowe
i fotograficzne ró¿nego rodzaju dzia³añ pozalekcyjnych. Postanowilimy wiêc pojechaæ na
festiwal i wystartowaæ w konkursie z nasz¹ wystaw¹. Ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu
zajêlimy I miejsce! Wygrana
zosta³a uhonorowana dyplomem oraz nagrod¹ rzeczow¹ w
postaci zestawu kina domowego. Oficjalnego wrêczenia nagrody zwyciêzcom dokona³
abp T. Goc³owski. Nasze tablice tak siê spodoba³y, ¿e po zakoñczeniu festiwalu zosta³y

mnieæ, ¿e mamy sporo materia³ów. Zobaczymy te¿ jakie
pomys³y bêdzie mia³a sama
m³odzie¿.
Wszystkich nauczycieli z zapa³em do pracy, którym nie s¹
obojêtne wspó³czesne zagro¿enia ¿ycia cz³owieka, serdecznie namawiam do wspó³pracy
z Klubem Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia i tworzenia we w³asnych rodowiskach kolejnych
jego krêgów. Jeli w ten sposób bezporednio lub porednio uratuje siê choæ jedno
dziecko, to naprawdê warto!

Kocio³a w sprawach dotycz¹cych obrony ludzkiego ¿ycia,
ale tak¿e ze stoj¹cymi za tym
nauczaniem argumentami. Nie
chodzi bowiem o to, ¿eby mieli
tak¹ czy inn¹ opiniê, ale ¿eby
poznali prawdê i umieli do niej
przekonaæ innych. Podczas zajêæ m³odzi bardzo ¿ywo dyskutuj¹, omawiaj¹ aktualnoci prasowe, czytaj¹ najnowsze informacje ci¹gniête z Internetu
i ogl¹daj¹ filmy. Wa¿nym elementem naszych spotkañ s¹
w³anie materia³y filmowe.
Dowiadczenie wskazuje, ¿e
do m³odzie¿y wychowanej na
telewizji najskuteczniej przemawia obraz filmowy  w myl
zasady, ¿e lepiej raz zobaczyæ
ni¿ sto razy us³yszeæ. W trakcie projekcji filmu nierzadko
da³o siê zauwa¿yæ na twarzach
ogl¹daj¹cych wyrazy oburzenia czy te¿ wrêcz us³yszeæ wypowiadane s³owa zaskoczenia
i szczerej dezaprobaty wzglêdem egoistycznych postaw
ludzkich.

Plany na przysz³oæ
Od wrzenia bêdziemy pracowaæ w nowej wymalowanej
klasie z dotychczasowym
sprzêtem audiowizualnym,
wzbogaconym o wygrany zestaw kina domowego. W ten
sposób bêdziemy gabinetem
religii najlepiej wyposa¿onym
w sprzêt multimedialny w miecie.
Niestety, wiêkszoæ uczestników Ko³a opuci³a w tym
roku nasze gimnazjum, ale
czeæ z nich obieca³a, ¿e nadal
bêdzie przychodziæ na zajêcia.
Osoby te zmieniaj¹c szko³ê
bêd¹ mog³y wp³ywaæ swoj¹ dobrze uformowan¹ postaw¹ na
rówieników.
Nowymi uczestnikami Ko³a
bêd¹ teraz uczniowie klas
pierwszych. Byæ mo¿e wród
nich znajd¹ siê osoby utalentowane w dziedzinie informatyki i uda siê nam tym samym
przygotowaæ nasz¹ stronê internetow¹. Wystarczy wspo-

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).

Jêdrzej Abramowski

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
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Nowoæ!!!
Byæ kobiet¹, ale jak¹?
Ewa H. Kowalewska

,9
A: 5
C EN

0 z³

Pisz¹c tê ksi¹¿kê poczu³am, ¿e sama nie dam rady i
potrzebujê pomocy innych
kobiet. Moje osobiste
wiadectwo bycia kobiet¹
jest zupe³nie niewystarczaj¹ce. Rozes³a³am Internetem
probê o przy³¹czenie siê do
jej pisania. Nie wiem, jakimi
drogami ona kr¹¿y³a.
Dosta³am wiele listów,
wiêkszoæ od osób mi

Oferta HLI-Europa
nieznanych  starszych i
!
m³odszych, ucz¹cych siê
oæ!!
jeszcze i pracuj¹cych, a tak¿e N o w
bêd¹cych na emeryturze.
Napisa³y takie, które robi¹
karierê zawodow¹ i takie, które
opiekuj¹ siê dzieæmi w domu.
Czêsto cytujê fragmenty tych
wiadectw, bo najprawdziwsze
jest zwyczajne ¿ycie. Ksi¹¿ka ta
na pewno nie wyczerpie tak
obszernego tematu. Mam
jednak nadziejê, ¿e stanie siê
przyczynkiem do wielu przemyleñ.

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

Imiê i
nazwisko

Byæ kobiet¹, ale jak¹?

Ulica i nr
domu

Mario... dlaczego p³aczesz?

Kod i
miejscowoæ

Cud istnienia

E-mail
Telefon

Prawo do ¿ycia

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

Jestem cz³onkiem KPL¯
Zgadzam siê na przetwarzanie moich danych osobowych.
Zobowi¹zujemy siê nie upowszechniaæ tych danych,
ani nikomu ich nie odstêpowaæ.

Podpis:

Prezentujemy nowe, polskie t³umaczenie znanej
szwajcarskiej ksi¹¿ki, która przerywa zmowê
milczenia na temat ¿yciowych dramatów i wieloletniego cierpienia kobiet po przerwaniu ci¹¿y. Zawiera
ona liczne wiadectwa kobiet oraz wypowiedzi
znanych specjalistów, zajmuj¹cych siê terapi¹
zespo³u poaborcyjnego. Wskazuje drogi wyjcia z
kryzysu.

CENA:

Mario... dlaczego
p³aczesz?
15,- z³

A:
CEN

Cud istnienia
Halina B³a¿

14,-

z³

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

A: 1

5,- z

³

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

