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Rodzina to dobro niezbêdne narodom, niezbêdny fundament spo³eczeñstwa i wielki skarb ma³¿onków przez ca³e ich
¿ycie. Jest niezast¹pionym dobrem dla dzieci, które winny byæ owocem mi³oci, ca³kowitego i wielkodusznego oddania rodziców. G³oszenie integralnej prawdy opartej na ma³¿eñstwie i rodzinie, jako Kociele Domowym i sanktuarium
¿ycia, to wielka odpowiedzialnoæ, spoczywaj¹ca na wszystkich.
Ojciec wiêty Benedykt XVI, Walencja  V wiatowe Spotkanie Rodzin

Rodzina jest podstawow¹ komórk¹ spo³eczn¹. Tego uczylimy
siê w szkole i jest to
oczywista prawda. Ka¿dy cz³owiek z samej
swojej natury jest jednostk¹ spo³eczn¹ i d¹¿y
do kontaktów z innymi
ludmi, tworz¹c wzajemne wiêzi i relacje w czasie ca³ego swojego ¿ycia.
Samotnoæ jest bardzo
trudna. Ka¿dy z nas jest
zwi¹zany ze swoj¹ rodzin¹, gdy¿ nie ma silniejszych wiêzów wród
ludzi, jak te, które ³¹cz¹
nas z rodzin¹ i w rodzinie.
Od zawsze rodzina
by³a gniazdem, w którym
kolejni jej cz³onkowie
rodzili siê, wychowywali, pracowali i umierali.
Rodzina jest Sanktuarium ¯ycia. W niej poczyna siê dziecko  nowy
cz³owiek. Mi³oæ miêdzy
zwi¹zanymi wêz³em
ma³¿eñskim rodzicami 
mê¿czyzn¹ i kobiet¹ 
jest fundamentem rodziny i gwarancj¹ bezpieczeñstwa dla wszystkich
jej cz³onków.
Czy to jest dla nas
oczywiste? Jeszcze nie
tak dawno tak by³o i nikt
nie mia³ ¿adnych w¹tpliwoci. Dzisiaj jednak
atak na rodzinê jest tak
potê¿ny, ¿e coraz czêciej zupe³nie nie wiadomo, o co w³aciwie chodzi. Wszechobecny indywidualizm, bazuj¹cy na
prawach jednostki, staje
w opozycji do kultury
i tradycji opieraj¹cej siê
na rodzinie. ¯ycie na co
dzieñ we wspólnocie
rodzinnej wymaga wielu
kompromisów i wzajemnej pomocy, a co za tym
idzie powiêcenia siê dla
drugiego, ofiary i s³u¿by.
Pomimo trudnoci daje

RODZINA

nam si³ê do ich
przezwyciê¿enia.
Daje nam tak¿e
wiele radoci
i prostego codziennego szczêcia. Wspó³czesny cz³owiek jednak stawia g³ównie na egoistyczne zaspokajanie
swoich zachcianek i przyjemnoci. Z tej perspektywy obowi¹zki
rodzinne jawi¹
siê jako dramatyczne zaprzeczenie w³asnych
potrzeb i s¹ z
góry zanegowane.
Zaczê³o siê od
próby przedefiniowania samego
terminu rodzina. Obecnie w
wiecie cywilizacji zachodniej zupe³nie nie wiadomo, co oznacza
ten termin. Dzisiaj, gdy mówimy rodzina, od razu musimy dodawaæ, o jak¹ rodzinê nam
chodzi. W tym celu stosuje siê ró¿ne okrelenia:
tradycyjna, naturalna czy
po prostu zwyczajna. Wydaje siê jednak, ¿e wszystkie te okrelenia s¹ o tyle
niedok³adne, co nieoddaj¹ce istoty problemu i nadal mo¿na nimi manipulowaæ.
Ju¿ podczas wiatowych
konferencji w Kairze i Pekinie, próbowano zredefiniowaæ rodzinê, okrelaj¹c j¹ jako grupê mieszkaj¹cych razem osób. Pominiêcie zwi¹zku ma³¿eñskiego kobiety i mê¿czyzny, jako fundamentu rodziny, otworzy³o mo¿liwoæ przyznania praw rodziny zwi¹zkom jednop³ciowym. By³ to nieuczci-

jowe powoduj¹,
¿e rodzi siê coraz
mniej dzieci.
Feministki
usilnie staraj¹
siê przedstawiaæ
rodzinê jako
miejsce najwiêkszej przemocy i wyzysku,
zw³aszcza kobiet. Macierzyñstwo za ukazuj¹
jako ograniczenie mo¿liwoci
samorealizacji
kobiety. Wiele
ubogich rodzin
ulega rozbiciu,
gdy¿ ma³¿onkowie rozwodz¹
siê, aby uzyskaæ
zapomogê.
Pomimo sta³ego nacisku organizacji miêdzynarodowych
wiêkszoæ polskich rodzin
chroni swój fundament. Si³¹ polskich rodzin jest
chrzecijañska tradycja i
wiara. Ju¿ Kard. Stefan
Wyszyñski wo³a³, ¿e Polska potrzebuje rodzin sil-

SANKTUARIUM
¯YCIA
wy chwyt, maj¹cy na
celu pozbawienie rodziny
jej praw. Up³ynê³o kilkanacie lat. I có¿ widzimy?
Przy ci¹g³ej kampanii,
maj¹cej ukazywaæ rzekom¹ dyskryminacjê homoseksualistów, w kolejnych krajach wprowadzono legalizacjê zwi¹zków
jednop³ciowych, przyznaj¹c im prawa do adopcji
dzieci. Obecnie w Wielkiej Brytanii obserwujemy autentyczny dramat
niszczenia chrzecijañskich orodków adopcyjnych, które w swej odpowiedzialnoci nie chc¹ powierzaæ osieroconych
dzieci zwi¹zkom homoseksualnym.
A jak jest w Polsce? Polska rodzina ma wielkie
problemy. Wszyscy to odczuwamy. Zrzucono na

ni¹ ciê¿ar wieloletniej
transformacji ustrojowej.
Bezrobocie, brak stabilizacji, mieszkañ, wysokie
koszty utrzymania, emigracja zarobkowa  to
wszystko niszczy rodziny.
Pomimo wieloletniej dyskusji i usi³owañ nadal brak
ca³ociowej polityki prorodzinnej pañstwa. Wszyscy to odczuwamy.
Zalewaj¹cy Polskê indywidualizm i hedonizm,
przenoszony przez wiêkszoæ liberalnych mediów,
zaczyna wp³ywaæ na decyzjê m³odych dotycz¹c¹ za³o¿enia rodziny. Coraz czêciej zdarza siê, ¿e mieszkaj¹ oni ze sob¹, tworz¹c
konkubinaty i nie zamierzaj¹ za³o¿yæ rodziny. Zaledwie kilka lat temu nie
by³o to akceptowane spo³ecznie. Te zmiany obycza-

nych Bogiem. Mamy takie rodziny i jest ich du¿o.
One chroni¹ to, co najcenniejsze. Stanowi¹ fundament narodu. S¹ to czêsto
rodziny wielodzietne, które pomimo olbrzymich
trudnoci wychowuj¹ ponad 30% polskich dzieci.
Nie ocalimy dziecka poczêtego, nie ocalimy naszej przysz³oci, wiary i si³
witalnych narodu, jeli nie
ocalimy rodzin. W tej batalii musimy siê wzajemnie wspieraæ w skali ca³ego wiata, poniewa¿ jest
to problem globalny. Polska jest silna rodzin¹ i
w³anie dlatego w dniach
11-13 maja br. odbêdzie
siê w Sali Kongresowej
Pa³acu Kultury i Nauki w
Warszawie IV wiatowy
Kongres Rodzin. Bêdzie
to wielkie spotkanie rodzin i liderów organizacji
prorodzinnych z wielu
krajów.
Spotkajmy siê
w Warszawie!
Informacje na temat
IV wiatowego Kongresu Rodzin na stronie
4 i 5.

Patrz:
www.kongresrodzin.org.pl
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Aleja Objawienia siê wiêtych

G

dy pierwszy raz
dowiedzia³am
siê, ¿e mamy pojechaæ na Filipiny, gwa³townie zaczê³am szukaæ
mapy. Wiedzia³am tylko, ¿e
to gdzie w dalekiej Azji i
¿e s¹ to jakie wyspy na Pacyfiku. Okaza³o siê, ¿e
stamt¹d ju¿ blisko do Japonii, a z drugiej strony do
równika. Daleka droga. Od
wyjazdu z domu naliczy³am 25 godzin podró¿y.
Najd³u¿szy lot trwa³ 14 godzin, z miêdzyl¹dowaniem
gdzie w Chinach.
Lecielimy tam ju¿ drugi
raz. Poprzednio na wiatowe Spotkanie Rodzin z Ojcem wiêtym Janem Paw³em II. Pozostawi³o ono w
naszej pamiêci niezwykle
mi³e wspomnienia. Pewna
Filipinka powiedzia³a mi:
Jeli Pan Bóg kaza³by mi
urodziæ siê w Europie, na
pewno by³abym Polk¹. Zastanowi³am siê nad tym i
stwierdzi³am: Jestem przekonana, ¿e jeli Pan Bóg
zechcia³by, abym urodzi³a
siê w Azji, na pewno by³abym Filipink¹. £¹czy nas
zadziwiaj¹co du¿o. By³am
zszokowana, gdy pozna³am
tragiczn¹ historiê tego narodu. Tam p³ynê³a rzeka
niewinnej krwi. Zw³aszcza
podczas II wojny wiatowej
Japoñczycy niezwykle
okrutnie traktowali jeñców
wojennych i ludnoæ cywiln¹. Torturowano i zabito wiêkszoæ katolickich
kap³anów. Kobiety filipiñskie si³¹ zmuszano do
wiadczenia us³ug seksualnych dla wojska. Ten naród dowiadczy³ wielu cierpieñ. I podobnie jak Polska
solidarnie, z ró¿añcem w
rêku przemóg³ okres zniewolenia. Filipiny to katolicka oaza w Azji, która z tego

powodu czêsto nie budzi
sympatii s¹siadów. To tak¿e kraj wielkich kontrastów.
Tym razem zaproszono
nas na spotkanie Miêdzynarodowej Rady Prawa do
¯ycia oraz jako wyk³adowców na konferencjê bioetyczn¹, organizowan¹
przez Episkopat Filipin. Na
lotnisku czekano na nas z
utêsknieniem, gdy¿ samolot spóni³ siê 3 godziny.

od wielu lat mieszkaj¹ca w
Kanadzie. W³anie przylecia³a ze swoim szefem Jimem Hughesem, który prowadzi kanadyjski ruch
obrony ¿ycia. Mieli 12 godzin ró¿nicy czasu, czyli
znaleli siê dok³adnie po
przeciwnej stronie ziemi.
Zabrali nas do narodowego sanktuarium Matki Bo¿ej w EDSA (Alei Objawienia siê wiêtych), które powsta³o w miejscu

siê. Trwa³o to cztery dni.
Wszyscy zdawali sobie
sprawê z zagro¿enia ¿ycia.
Dyktator Marcos kaza³
zbombardowaæ t³um. Piloci, którzy mieli wykonaæ
ten rozkaz zobaczyli z góry
wielki ¿ywy krzy¿ zbudowany z milionów ludzi. Nie
wykonali rozkazu.
Ludzie bardzo siê bali i
w poczuciu zagro¿enia odmawiali ró¿aniec. Na ulicy
pojawi³o siê pierwszych
szeæ czo³gów. ¯o³nierze
zobaczyli t³um bezbronnych ludzi; zawy³y motory,
ruszy³y maszyny. Wszystkich czo³gów by³o dwadziecia piêæ, ¿o³nierzy 
szeæ tysiêcy.
Dwa miliony ludzi, bladych
i dr¿¹cych ze strachu, uklêk³o
twarz¹ w kierunku nadje¿d¿aj¹cych czo³gów. W
pierwszym rzêdzie sta³y siostry zakonne. Podnios³y siê w
górê ró¿añce. Ludzie byli ca³kowicie zdeterminowani i nie
mieli zamiaru siê cofn¹æ. To
czo³gi siê cofnê³y. ¯o³nierze
nie oddali nawet jednego
strza³u. Tam byli ich najbli¿si: matki, ¿ony, dzieci. Ma³a
dziewczynka podesz³a do
czo³gu i ¿o³nierzowi stoj¹cemu na wie¿yczce ofiarowa³a

FILIPINY
- OAZA ¯YCIA

Buchnê³o gor¹cym i wilgotnym powietrzem. Na
ulicach t³ok, korki i piêkne
wi¹teczne dekoracje 
du¿o wiate³ek i lampionów. To atmosfera Bo¿ego
Narodzenia, mocno tutaj
podkrelana w opozycji do
zbli¿aj¹cego siê niebawem
chiñskiego Nowego Roku.
Nazajutrz by³a niedziela,
wiêc zastanawialimy siê,
gdzie pójæ do kocio³a.
Zadzwoni³a Yoly, Filipinka

s³awnej, filipiñskiej, bezkrwawej rewolucji. Jest to
miejsce wielkiego cudu.
W³anie tutaj 22 lutego
1986 roku na wezwanie
kard. J. Sina, arcybiskupa
Manili, ponad 2 miliony
ludzi z ró¿añcami w rêku,
broni¹c siê przed dyktatur¹,
usiad³o na ziemi w centrum
miasta. Zagro¿enie by³o
wielkie. Bezbronni ludzie
siedzieli na skrzy¿owaniu
wielkich arterii i modlili

Pañstwo Monzone i Ewa Kowalewska - spotkanie
HLI-Azja z HLI-Europ¹.

bukiecik kwiatków, prosz¹c,
aby nie zabija³. Stara kobieta
na wózku inwalidzkim wyjecha³a naprzeciw czo³gom,
wo³aj¹c ¿eby zabili j¹, bo jest
ju¿ stara i chora, ale aby
oszczêdziæ m³odych. Ludzie
wk³adali kwiaty do luf czo³gów, ¿o³nierze p³akali. Nie
wypali³y te¿ modzierze, pomimo oddanej serii wystrza³ów. Z niewiadomych przyczyn wszystkie pociski okaza³y siê niewypa³ami. Nie powiod³o siê tak¿e z gazem ³zawi¹cym. Wiatr dwukrotnie
zmienia³ kierunek, spychaj¹c
truj¹cy gaz na napastników.
Ataku na t³um odmówi³y tak¿e jednostki specjalne. W tym
czasie modli³y siê miliony ludzi na klêczkach, ze wzniesionymi rêkami. Dyktatora
zmuszono do ucieczki.
Kard. Sin powiedzia³
póniej: Jestem przekonany, ¿e ca³a czeæ, ca³e uznanie i ca³a wdziêcznoæ powinny byæ oddane Najwiêtszej Maryi Pannie, a
przez Ni¹ Jej Synowi i z
Nim Ojcu w niebie, bo Bóg

naprawdê patrzy³ na nas
³askawym okiem, naprawdê b³ogos³awi³ Filipiny i
wszystkich nas dotkn¹³
swoj¹ ³ask¹.
Z wielkim wzruszeniem
rozgl¹da³am siê po kociele. Freski na cianach ukazuj¹ wzruszaj¹ce obrazy z
tego wydarzenia. To sanktuarium jest wotum dziêkczynnym narodu filipiñskiego za cud wyzwolenia od
dyktatury. W czasie Mszy

wiêkszoæ tych znakomitych wyk³adów zostanie
zaprezentowana tak¿e w
Polsce podczas IV wiatowego Kongresu Rodzin
(11-13 maja br.). Codziennie obrady rozpoczyna³a
uroczysta Msza w. Koncelebruj¹cy kap³ani nie miecili siê jednak na podium
ko³o o³tarza, wiêc wielu z
nich siedzia³o wokó³ okr¹g³ych sto³ów nakrytych ju¿
do obiadu, co dla nas by³o

Siostra Pilar Verzosa

w. ze zdziwieniem stwierdzi³am, ¿e czujê siê zupe³nie jak w Polsce, chocia¿
mówiono po angielsku, a z
boku t³umaczono na jêzyk
migowy, u¿ywany na wyspach. To niezwyk³e miejsce,
tam siê czuje Obecnoæ! W
czasie kazania ksi¹dz w bardzo zwyczajny i prosty sposób t³umaczy³ na czym polega zagro¿enie rodziny,
dlaczego tak wa¿na jest
obrona ¿ycia oraz wiele
wspó³czesnych zagro¿eñ
bioetycznych. Zapowiedzia³
te¿ konferencjê organizowan¹ przez episkopat. Zdawalimy sobie sprawê, ¿e
nikt o naszej obecnoci nie
wie. Anglik, John Smeaton,
prezes brytyjskiego Stowarzyszenia Ochrony Dzieci
Nienarodzonych by³ w
siódmym niebie. Ci¹gle
powtarza³, ¿e jego najwiêkszym marzeniem jest, aby
ksiê¿a w Wielkiej Brytanii
chcieli i potrafili tak otwarcie mówiæ na te trudne tematy. Tutaj na Filipinach nie
by³o to niczym nowym. Koció³ odwa¿nie mówi o zagro¿eniu ¿ycia i rodziny. Po
Mszy w. poszlimy do zakrystii przedstawiæ siê i podziêkowaæ. Zostalimy serdecznie przyjêci i oprowadzeni po ca³ym sanktuarium.
Konferencja by³a naprawdê wietnie zorganizowana. Poruszano najbardziej aktualne zagadnienia.
Z radoci¹ myla³am, ¿e

nieco szokuj¹ce. Wszystkich zachwyci³ dzieciêcy
chór. By³y to same dziewczynki, pierwszego dnia
9. letnie, drugiego 12. letnie. S³ysza³am, jak dr
J. Willke, prezydent Miêdzynarodowej Federacji
Prawa do ¯ycia, mówi³: To
jest Wasz najwiêkszy narodowy skarb. Te dziewczynki tak mnie zafascynowa³y,
¿e posz³am porozmawiaæ z
siostrami, które siê nimi
opiekowa³y. Okaza³o siê, ¿e
w pobli¿u jest prowadzona
przez nie szko³a, do której
chodzi 5 tysiêcy dziewcz¹t
w wielu od 5 do 18 lat. Wybra³am siê do nich nastêpnego ranka, ale to ju¿ osobna historia.
Na ulicach ci¹gle otacza³
nas t³um m³odych ludzi.
Dooko³a by³o pe³no dzieci,
które bawi¹c siê i ha³asuj¹c nie wykazywa³y niepokoju i agresji. Te dzieci
wychowuj¹ siê w licznych
rodzinach, które tam s¹ powszechne. Przyrost naturalny na Filipinach spada, ale
nadal jest dodatni. Tam nie
ma aborcji i kobiet ni¹ okaleczonych i to siê czuje nawet na ulicy. Podczas swojego wyk³adu wtr¹ci³am, ¿e
u nas szko³y zaczynaj¹
wieciæ pustkami i skompletowanie tak du¿ego
dziewczêcego chóru w jednej grupie wiekowej by³oby bardzo trudne. Wywo³a³o to wielkie poruszenie
wród s³uchaczy. Oni zdaj¹
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sobie sprawê, ¿e nadchodzi
widmo depopulacji, a od
wielu lat s¹ pod sta³ym naciskiem organizacji miêdzynarodowych, aby ograniczyli swoj¹ dzietnoæ.
To spotkanie organizowali znani ze swego zaanga¿owania w obronie ¿ycia
i rodziny Feny i Francisco
Tatad. Po upadku dyktatury on pe³ni³ funkcjê marsza³ka senatu, który tam liczy zaledwie 25 osób. Poznalimy siê z nimi ju¿ wiele lat temu podczas konferencji na Watykanie. Maj¹
oni wysok¹ pozycjê spo³eczn¹ i wykorzystuj¹ to,
aby robiæ wiele dobra dla
swojego narodu. S¹ te¿ niezwykle serdeczni i gocinni. Podczas uroczystej kolacji u nich w domu z radoci¹ spotkalimy siê tak¿e
z pañstwem Monzoneami.
S¹ to lekarze, którzy od
wielu lat prowadz¹ biuro
Human Life International Azja, podobnie jak nasze
biuro dla Europy. S¹ aktywni w ca³ym regionie, organizuj¹ spotkania i konfe-

miarê, kiedy ja ros³am.
Okazuje siê jednak, ¿e nie
wygl¹d nas ³¹czy, ale
znacznie wiêcej.
Spotkalimy tak¿e szeroko znan¹ w rodowiskach
obroñców ¿ycia na ca³ym
wiecie siostrê Pilar Verzosa. Od lat pracuje ona
wród najbiedniejszych i
wytrwale oraz skutecznie
uczy ich naturalnych metod
rozpoznawania p³odnoci.
Serdecznie zaprasza³a nas
do siebie. Na spotkanie z liderami tego ruchu poszed³
mój m¹¿, który jest nauczycielem NPR. Potem powiedzia³ mi: Oni byli bardzo
szczêliwi, ¿e kto przyjecha³ do nich z tak daleka,
myli tak samo, jak oni i ma
podobne dowiadczenia.
Spotkanie na Filipinach
by³o zwi¹zane z posiedzeniem rady Miêdzynarodowej Federacji Prawa do
¯ycia, której przewodzi dr
John Willke. Cz³onkiem
rady, reprezentuj¹cym nasz
region, jest mój m¹¿, Lech.
Spotkania te stwarzaj¹ niezwykle owocn¹ p³aszczyznê

Figura Matki Bo¿ej na konferencji

rencje nie tylko na Filipinach, ale tak¿e w s¹siednich krajach: Singapurze,
Malezji, Indiach, Korei i in.
Ucieszylimy siê bardzo,
gdy powiedzieli nam, ¿e
zamierzaj¹ przyjechaæ do
Polski na IV wiatowy
Kongres Rodzin. Pani
Monzone jest osob¹ niez³omn¹ o wielkiej sile duchowej. Ci¹gle podejmuje
nowe inicjatywy w obronie
¿ycia. Jest wyj¹tkowo drobna i niska. Kiedy stanê³ymy obok siebie, wygl¹da³ymy doæ groteskowo,
poniewa¿ Pan Bóg zgubi³

wymiany problemów i dowiadczeñ w obronie ¿ycia.
Corocznie odbywaj¹ siê w
innym miejscu. W 2000
roku by³a to Warszawa podczas Miêdzynarodowego
Kongresu O godnoæ
dziecka, w ubieg³ym roku
w Waszyngtonie (USA) w
czasie Narodowego Marszu
¯ycia. W przysz³ym roku
zaplanowano spotkanie w
Australii, gdzie ma miejsce
wiele niepokoj¹cych zdarzeñ. Ciekawe czy i tam bêdziemy w stanie pojechaæ?
Tam bêdzie jeszcze dalej.
Ewa H. Kowalewska

Antoni Szymañski
Senator RP
Przewodnicz¹cy Senackiej Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej

badañ spo³ecznych wynika, ¿e
sytuacja rodzin wielodzietnych pod wzglêdem ekonomicznym, zdrowotnym i edukacyjnym jest trudna, a to one
w³anie s¹ istotnym ród³em
demograficznego potencja³u
kraju. Rodziny wielodzietne
stanowi¹ wprawdzie 17 proc.
ogó³u rodzin w Polsce, ale
wychowuje siê w nich a¿ 33
proc. wszystkich dzieci w
wieku do 24 lat.
Analiza bud¿etów gospodarstw domowych potwierdza, ¿e powiêkszenie rodziny o trzecie i nastêpne dziecko, znacz¹co wp³ywa na obni¿enie jej dochodów w porównaniu z rodzinami o

mniejszej liczbie dzieci. Ni¿sze dochody rodzin i wzrost
liczby dzieci determinuj¹ niski poziom zaspokajania rzeczywistych potrzeb rodziny.
Dane statystyczne ujawniaj¹,
¿e ubóstwem zagro¿onych
jest oko³o 21 proc. rodzin z
trojgiem dzieci na utrzymaniu oraz 40 proc. rodzin z
czworgiem lub wiêksz¹
liczb¹ dzieci.
Budowanie efektywnej polityki prorodzinnej dotyczy
szeregu sfer: systemu podatkowego, który uwzglêdnia
dobro i interes rodziny, rozwoju us³ug spo³ecznych,
zwiêkszenia funkcji socjalnej
szko³y i wielu innych. Nale¿y tak¿e korzystaæ z narzêdzi polityki socjalnej. Dlatego dobrze, ¿e od 1 wrzenia
2006 r. podwy¿szono dodatek z tytu³u wychowania w
rodzinie wielodzietnej z 50

z³otych.
Czas te¿ na wprowadzenie materialnego wsparcia
dla ubogich kobiet w ci¹¿y
i po³ogu. Wprowadzenie
tego wiadczenia wynika z
potrzeby ochrony zdrowia
matki i dziecka, koniecznoci lepszego od¿ywiania, zakupu odzie¿y uwzglêdniaj¹cej fakt ci¹¿y lub zalecanych leków. Opowiadam
siê tak¿e za wyd³u¿eniem
urlopów macierzyñskich z
18 do 20 tygodni w przysz³ym roku.
Chocia¿ polityka nie potrafi stworzyæ bezporednich motywów dla rodzicielstwa, to jednak potrafi
z³agodziæ ujemne skutki,
które dzisiaj siê z nim
wi¹¿¹. Ka¿de rozwi¹zanie
prawne, które poprawia
warunki ¿ycia rodzin z
dzieæmi jest cenne.

POLSK¥ RODZINÊ
jalnej nierównoci. Stopa
¿yciowa rodziny z dzieæmi
zdecydowanie maleje w porównaniu z dochodami ma³¿eñstw bezdzietnych. Urodzenie dzieci i ich wychowywanie nie jest wiêc nagradzane, ale ekonomicznie karane. Dlatego polityka spo³eczna pañstwa, z punktu widzenia kapita³u spo³ecznego i
zasobów ludzkich, powinna
promowaæ rozwi¹zania
wspieraj¹ce kondycjê rodzin
z dzieæmi. Dotyczy to szczególnie rodzin wielodzietnych.
Rodziny wielodzietne z
perspektywy spo³eczno-ekonomicznej, to rodziny z co
najmniej trojgiem dzieci. Z

CO ROBIÆ Z
POLSK¥ BIED¥?
W po³owie lutego br. Komisja Europejska opublikowa³a raport, z którego
wynika, ¿e w Polsce a¿ 29
proc. dzieci ¿yje w biedzie
 najwiêcej sporód
wszystkich krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej.
Premier Jaros³aw Kaczyñski zapowiedzia³, ¿e
rz¹d koñczy prace nad programem polityki prorodzinnej, który ma poprawiæ
sytuacjê biednych dzieci.
Program musi byæ jeszcze
skonsultowany pod wzglêdem ekonomicznym i finansowym.

Wed³ug premiera biedne dzieci pochodz¹ najczêciej z rodzin wielodzietnych  tam jest rzekomo g³ówny orodek biedy w Polsce. Poza programem, zmianie sytuacji
ubóstwa dzieci ma pomóc
wzrost gospodarczy. Jednak¿e nawet przy du¿ym
wzrocie mog¹ siê utrzymywaæ sfery nêdzy, je¿eli
nie ma aktywnej polityki
spo³ecznej. Premier Kaczyñski uwa¿a, ¿e odpowiednia polityka podatkowa, choæ nie ma rozstrzygaj¹cego znaczenia, poprawi sytuacjê ubogich.
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do 80 z³otych. Uwa¿am, ¿e
w tym roku powinien nast¹piæ kolejny krok w kierunku jego podwy¿szenia. Jednoczenie Senacka Komisja
Rodziny i Polityki Spo³ecznej zwróci³a siê do samorz¹dów lokalnych o zwiêkszenie kwoty dodatków na
dziecko w rodzinie wielodzietnej. Odpowiedzia³ na
to m.in.: samorz¹d Poznania, wprowadzaj¹c od 2007
roku dodatkow¹ kwotê 100
z³otych na dziecko w rodzinie wielodzietnej oraz samorz¹d Zielonej Góry, który kwotê tê podwy¿szy³ o
50 z³otych. Warto zachêcaæ
inne samorz¹dy, aby posz³y
w tym samym kierunku.
Wzros³y te¿ nieznacznie
dodatki z tytu³u kszta³cenia
i rehabilitacji dziecka niepe³nosprawnego do 60 z³
(do 5 roku ¿ycia dziecka) i
do 80 z³otych (do ukoñczenia 24 roku ¿ycia) oraz w
zwi¹zku z dojazdem dziecka z miejsca zamieszkania
do miejscowoci, w której
znajduje siê szko³a  do 50

RATOWAÆ
Polska stoi w obliczu kryzysu demograficznego. Zagra¿a nam depopulacja,
czyli zmniejszanie siê liczby ludnoci. Do najwa¿niejszych obecnie problemów
demograficznych nale¿¹:
ma³a liczba urodzeñ oraz
bardzo niska dzietnoæ Polek  najni¿sza od 60 lat,
najni¿sza w Unii Europejskiej. Aktualny wspó³czynnik dzietnoci, który okrela liczbê urodzonych dzieci
przypadaj¹cych na jedn¹
kobietê w wieku rozrodczym, wynosi zaledwie
1,24, co wiadczy o braku
prostej zastêpowalnoci pokoleñ. Wymianê pokoleñ
zapewnia dzietnoæ na poziomie 2,10 - 2,15 dziecka
na kobietê. Ju¿ za 20-30 lat
mo¿e nas byæ o kilka milionów mniej.
Bez aktywnego w³¹czenia
siê w³adz publicznych w
rozwi¹zanie problemu, kryzys demograficzny bêdzie
narasta³ i w konsekwencji
ograniczy rozwój spo³eczno-gospodarczy kraju. Jednym z istotnych sposobów
przezwyciê¿enia tego kryzysu jest prowadzenie przez
pañstwo takiej polityki spo³ecznej, która uwzglêdnia
istnienie i sytuacjê rodziny
wychowuj¹cej dzieci.
Czas przyj¹æ do wiadomoci, ¿e liczba dzieci w
rodzinie stanowi powa¿n¹
przyczynê ekonomiczno-soc-
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Rodzina wiosn¹
dla Europy i wiata
IV wiatowy
Kongres Rodzin
11  13 maja 2007 r.
Sala Kongresowa
Pa³acu Kultury i Nauki
Warszawa
Znamienne rocznice
W niedzielê 13 maja 2007 r. przypada
 90 rocznica Objawieñ Fatimskich



26 rocznica zamachu na Ojca wietego
Jana Paw³a II
 26 rocznica powo³ania Papieskiej Rady
ds. Rodziny
W Sali Kongresowej Pa³acu Kultury i Nauki
odprawiona zostanie uroczysta Msza w.

wiatowe Kongresy Rodzin zosta³y zainicjowane
przez Allana Carlsona,
Przewodnicz¹cego Centrum Howarda na rzecz
Rodzin, Religii i Spo³eczeñstwa w Rockford, w USA.
Na I. wiatowym
Kongresie Rodzin,
który odby³ siê w
1997 roku w Pradze, w Czechach,
przyjêto deklaracjê
potwierdzaj¹c¹
podstawow¹,
¿ywotn¹ i niezbêdn¹ rolê
naturalnej rodziny.
W 1999 roku, II. wiatowy Kongres Rodzin,
który odbywa³ siê w
Szwajcarii, przyj¹³ deklaracjê zasad dotycz¹cych
rodziny, obecnie znan¹

jako Deklaracja Genewska. Wzywa ona ludzi
wiary oraz wszystkich
mê¿czyzn i kobiety dobrej
woli do wspólnej pracy
nad wzmocnieniem naturalnej rodziny jako podstawowej jednostki spo³ecznej.
W roku 2004 w Miecie
Meksyku na III. wiatowym Kongresie Rodzin
delegaci pochodz¹cy z
wielu narodowych, etnicznych, kulturowych, uniwersyteckich, spo³ecznych i religijnych wspólnot w swojej deklaracji
potwierdzili, ¿e naturalna
rodzina jest ustanowiona
przez Boga-Stwórcê i jest
niezbêdna dla dobra spo³eczeñstwa.

Dlaczego w Polsce?
Europa ginie z powodu
zimy demograficznej i sekularyzacji. I te w³anie problemy niesie dalej w wiat.
Polska, utrzymuje siln¹
wiarê i mocne rodziny, broni¹c siê przed wielk¹
presj¹ tych przemian. Polska nie raz ju¿ uratowa³a
Europê. Teraz staje siê osi¹
zmagañ dotycz¹cych rodziny. W³anie dlatego na
miejsce IV wiatowego
Kongresu Rodzin wybralimy Polskê, ojczyznê Jana
Paw³a II  stwierdzili
uczestnicy I Spotkania
Przygotowawczego IV
wiatowego Kongresu Rodzin, które odby³o siê w
Rockford w stanie Illinois
w USA w dniach 23  25
padziernika 2005 r.

Najwiêksze wiatowe spotkanie rodzin i liderów organizacji prorodzinnych
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Prawa cz³owieka i prawa rodziny a przysz³oæ
demokracji
Nowy kryzys ludnociowy
Rodzina sanktuarium mi³oci i ¿ycia
Dom rodzinny  centrum wychowania i edukacji
Rodzina kolebk¹ odnowy narodu
Budowanie prorodzinnej polityki podatkowej
Matka w domu i nowa domowa ekonomia
Rodzinne przedsiêbiorstwa i rodzinna niezale¿noæ
Ma³¿eñstwo dobrem spo³ecznym  dlaczego
warto braæ lub?
Wspó³czesna kobieta i wezwanie do macierzyñstwa
Wspó³czesny mê¿czyzna i ojcostwo
Nowe zagro¿enia rodziny i pozytywne im przeciwdzia³anie
Atak na ma³¿eñstwo, zwi¹zek kobiety
i mê¿czyzny
Wp³yw pornografii na rodzinê
Media a rodzina  zagro¿enia czy szanse?
Odpowied na demografczn¹ zimê
Godnoæ dziecka od poczêcia i jego prawa do
¿ycia, rodziny i domu
Promocja i ochrona rodzin wielodzietnych
Wspó³czesne wyzwania bioetyczne
Eutanazja czy mi³oæ rodziny?
Wiara i rodzina

oraz
7 plenarnych dyskusji panelowych
15 grup dyskusyjnych
Trening interaktywny dla m³odych liderów
Rozstrzygniêcie konkursu rysunkowego dla dzieci
Moja rodzina trwa
Wystêpy dzieciêcych zespo³ów muzycznych,
w tym z programu TV Ziarno
Prezentacja materia³ów i dokonañ organizacji prorodzinnych z ró¿nych krajów

Honorowy patronat:
prof. Lech Kaczyñski  Prezydent RP
KOMITET ORGANIZACYJNY W POLSCE
Instytut Studiów nad Rodzin¹ w £omiankach, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Polska
Federacja Ruchów Obrony ¯ycia, Human Life International - Europa, Forum Kobiet Polskich, Centrum
S³u¿by Rodzinie, Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Warszawskiej, Duszpasterstwo Rodzin Diecezji
Warszawsko-Praskiej, Fundacja Pomoc Rodzinie,
Polski Zwi¹zek Kobiet Katolickich, Polska Federacja
Stowarzyszeñ Rodzin Katolickich, Rycerze Kolumba,
Stowarzyszenie Parafiada, Klub Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia, Rada ds. Rodzin Województwa WarmiñskoMazurskiego, Krajowe Duszpasterstwo Rodzin, Portal www.przeznaczeni.pl, Polskie Forum Europejskiej
Koalicji do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna,
przedstawiciele Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
oraz Sejmu RP i Senatu RP.

ZAPRASZAMY!!!
 WE UDZIA£ W
KONGRESIE!

IV WIATOWY KONGRES RODZIN

nazwisko

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
ZG£OSZENIA:
W celu zg³oszenia udzia³u w Kongresie uczestnicy z Polski powinni czytelnie wype³niæ i przes³aæ dwustronny formularz Zg³oszenia indywidualnego. Ma³¿eñstwa pragn¹ce uzyskaæ zni¿kê op³aty kongresowej wype³niaj¹ jeden formularz.
Zg³osiæ siê mo¿na tak¿e przez stronê internetow¹:
www.kongresrodzin.org.pl
Nie nale¿y dublowaæ zg³oszenia, jeli zosta³o
ono wys³ane poczt¹.
Liczba miejsc na Kongresie jest ograniczona. Spodziewamy siê bardzo wielu goci zagranicznych.
Karty wstêpu (identyfikatory) bêd¹ wystawiane wed³ug kolejnoci zg³oszeñ i wysy³ane
poczt¹ po potwierdzeniu dokonanej wp³aty.
Wystawienie duplikatu bêdzie mo¿liwe jedynie
w wyj¹tkowych wypadkach.
OP£ATY DLA UCZESTNIKÓW Z POLSKI:
za trzy dni
120 z³
za jeden dzieñ
70 z³

imiona
adres do korespondencji

ulica, nr domu


kod pocztowy

miasto

kraj

e-mail

tel.

U¿ywane jêzyki (dotyczy zg³aszaj¹cego siê)

ULGI:
Ma³¿eñstwo zg³oszone wspólnie
za trzy dni
190 z³
M³odzie¿ ucz¹ca siê w systemie dziennym
(studenci):
za trzy dni
70 z³
za jeden dzieñ
40 z³
ZG£OSZENIA GRUPOWE:
Zachêcamy do organizowania lokalnych komitetów orgaznizacyjnych i wyjazdów grupowych.
Kierowników grup prosimy o bezporedni kontakt.
NOCLEGI:
Ka¿dy uczestnik rezerwuje noclegi we w³asnym
zakresie. Na stronie www.kongresrodzin.org.pl
jest link do rezerwacji hoteli w Warszawie, gdzie
ka¿dy uczestnik mo¿e bezporednio zarezerwowaæ noclegi po obni¿onych cenach w znanych
hotelach, wynegocjowanych przez organizatorów Kongresu.
STOISKA:
W pi¹tek i w sobotê bêdzie czynna ekspozycja
materia³ów informacyjnych i promocyjnych organizacji prorodzinnych z ró¿nych krajów. Istnieje mo¿liwoæ wykupienia stoiska, które mo¿na zg³osiæ poprzez stronê internetow¹.
Adres do korespondencji:
KOMITET ORGANIZACYJNY
IV wiatowy Kongres Rodzin
ul. Bagatela 10/19
00-585 Warszawa
tel. +(48) 504 223 042
fax: +(48) (22) 621 82 23
e-mail: biuro@kongresrodzin.org.pl
WSZYSKIE INFORMACJE NA STRONIE
www.kongresrodzin.org.pl
Konto:
wiatowy Kongres Rodzin KPL¯
39 1240 1242 1111 0010 1225 9774
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ZG£OSZENIE INDYWIDUALNE

Preferowany jêzyk

Jêzyki które rozumiem

Polski
Angielski
Rosyjski
Niemiecki
Francuski
Hiszpañski

Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich
danych osobowych
przez organizatorów Kongresu

#

SESJE I DYSKUSJE PANELOWE
na IV wiatowym Kongresie Rodzin

wiosna 2007

.......................................................

Podpis

ci¹g dalszy na kolejnej stronie ð

Wyk³adowcy

IV wiatowego Kongresu Rodzin:
Planowany jest udzia³ ponad 100 znanych wyk³adowców
z USA, Polski, Kanady, Francji, Australii, W³och, Niemiec,
Litwy, £otwy, Ukrainy, Rosji, Szwecji, S³owacji, Danii,
Irlandii, Pakistanu, Chile, Meksyku, Kenii i Wenezueli.
S¹ wród nich:
Kard. Alfonso Lopez Trujillo (Stolica Apostolska), Marek
Jurek (Polska), prof. Gerard Dumont (Francja), Wade Horn
(USA), Margaret Ogola (Kenia), ks. Tadeusz Styczeñ (Polska), Allan Carlson (USA), Rodrigo Castro (Chile), Anna
Zaborska (S³owacja), Christine Vollmer (Wenezuela), Rocco
Butiglione (W³ochy), Nick Truman (Wielka Brytania), Carlo
Casini (W³ochy), Joseph i Elisabeth Roetzer (Austria), Austin
Ruse (USA), Bill Saunders (USA), Ellen Sauerbrey (USA),
Carl Anderson (USA), Inese Slesere (£otwa), o. Dimitrij Smirnov (Rosja), Marie Clare Hermandez (Meksyk), Enrique
Gomez (Meksyk), Franciszek Adamski (Polska), o. Thomas
Euteneuer (USA), Vergilus Rudzinskas (Litwa), Aleksandr Dobrojer (Ukraina), Janice Crouce (USA), Tobias Teuscher
(Niemcy), Nick Truman (W. Brytania), Jacek Pulikowski (Polska), Margaret Sommerville (USA), Galina Maslennikova
(Rosja), Dana Rosemary Scalon (Irlandia) i in.
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Dokoñczenie z poprzedniej strony

Op³ata za uczestnictwo w Kongresie
dla osób z Polski
(zaznacz X)

3 dni zwyk³a  120 z³
3 dni studencka  70 z³
1 dzieñ zwyk³a  70 z³
1 dzieñ studencka  40 z³
Pi¹tek
Sobota
Niedziela
3 dni ma³¿eñstwo  190 z³ (zg³oszenie wspólne)

Zg³oszenie wspó³ma³¿onka

Dziecko w wieku 16 tyg. od poczêcia

nazwisko wspó³ma³¿onka

TAKA MA£A A ¯YJE

imiona wspó³ma³¿onka

U¿ywane jêzyki (dotyczy wspó³ma³¿onka)
Preferowany jêzyk

Jêzyki, które rozumiem

Polski
Angielski
Rosyjski
Niemiecki
Francuski
Hiszpañski
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich
danych osobowych
przez organizatorów Kongresu

.......................................................

Podpis wspó³ma³¿onka

#

Chcê wspomóc osobê ze Wschodu
 ofiarowujê o 20 z³ o 50 z³ o 100 z³ o 190 z³

W dniu 4 padziernika
2006 r. w szpitalu Baptist
Childrens w Miami
(USA) urodzi³ siê rekordowy wczeniak. Poród
nast¹pi³ po 21 tygodniach
i szeciu dniach trwania
ci¹¿y. Maleñka Amillia
Taylor, wa¿y³a zaledwie
280 gramów i mierzy³a 24
centymetry. Lekarze uratowali jej ¿ycie. Po czterech miesi¹cach spêdzonych na oddziale intensywnej opieki dla noworodków, zosta³a w bardzo
dobrej kondycji wypisana
do domu.

Wed³ug Amerykañskiego Towarzystwa Pediatrycznego (AAP), dzieci
urodzone przed 23 tygodniem ci¹¿y i wa¿¹ce
mniej ni¿ 400 gramów, nie
s¹ zdolne do ¿ycia. W zasadzie nie podejmuje siê
walki o ich prze¿ycie.
Wielu lekarzy stwierdza
obecnie, ¿e w wietle
przypadku Amillii Taylor,
konieczne jest zrewidowanie dotychczasowych
standardów.
Historia narodzin Amillii nieoczekiwanie poru-

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

szy³a Wielk¹ Brytaniê.
Ponownie odezwa³y siê
g³osy, aby zmieniæ prawo
w kierunku obni¿enia górnej granicy wieku p³odowego dziecka, które mo¿na poddaæ aborcji. Brytyjskie prawo zezwala obecnie na umiercenie poczêtego dziecka do 24. tygodnia trwania ci¹¿y. Niektóre rodowiska lekarzy
podkrelaj¹, ¿e jest to dopuszczenie aborcji na
dziecku, które mo¿e ju¿
samodzielnie prze¿yæ
poza organizmem matki.
Wed³ug danych statystyki medycznej, w Wielkiej
Brytanii przeprowadza siê
rocznie oko³o 2 tys. operacyjnego przerwania ci¹¿y w 22-24 tygodniu ¿ycia
p³odowego dziecka.
Prof. Stuart Campbell,
konsultant w Create Health Clinic, by³y ordynator
instytutu po³o¿nictwa i ginekologii szpitala King's
College School of Medicine, jednoznacznie opowiedzia³ siê za zmian¹
prawa. Dla mnie wydaje
siê skrajnie nielogicznym,
¿e  na tym samym oddziale  jeden lekarz staje
na g³owie, aby uratowaæ
wczeniaka urodzonego w
23. tygodniu ci¹¿y, a drugi dokonuje aborcji takiego samego, zdrowego
dziecka.
[Por. LifeNews.com 
25.02.2007 r.]

W y b i e r z ¯ycie!
LISTY DO KLUBU

LISTY DO KLUBU

LISTY DO KLUBU

POKOCHAJ CHORE
Kochana Kasiu!
Minê³o ju¿ tyle miesiêcy,
a ja wci¹¿ pamiêtam nasz¹
lipcow¹ rozmowê. Rozmawia³ymy o swoich sprawach, kiedy obok nas przesz³a jedna z pielêgniarek i
zamieni³a z Tob¹ kilka
s³ów. Wynika³o z nich, ¿e w
ostatnim czasie druga ju¿ z
jej kole¿anek, bêd¹c w ci¹¿y, zrobi³a badania prenatalne. Okaza³o siê, ¿e dziecko ma wady. Jest chore. Dla
tego dziecka by³ to wyrok
mierci. Powiedzia³a, ¿e
na miejscu tej matki zrobi³aby tak samo...
Mo¿e nie znamy siê zbyt
d³ugo, ale przez kilka miesiêcy spotyka³ymy siê codziennie w szpitalu. Twój
synek, podobnie jak moja
Zosia, urodzi³ siê chory.
Kubu wielokrotnie przechodzi³ operacje, mia³ infekcje, przenoszono go z
jednego oddzia³u na drugi.

S³ysza³, ale bardzo ma³o widzia³. Tylko oko³o miesi¹ca,
z ponad roku swojego ¿ycia,
spêdzi³ w domu. A Ty do
szpitala, kiedy Kubu w nim
le¿a³, przyje¿d¿a³a codziennie PKS-em z wcale niebliskiej wioski, z przesiadk¹.
Wyj¹tkowo zastêpowa³a Ciê
jego Babcia, Twoja Mama.
Jego ¿ycie by³o króciutkie,
ale da³a mu wszystko, czego potrzebowa³, co by³o w
Twojej mocy. Da³a ¿ycie,
codzienn¹ opiekê i czu³oæ.
Zosta³ ochrzczony. Nie
chcia³a dla niego uporczywej terapii. Nie chcia³a, aby
cierpia³ nad miarê. Panem
jego ¿ycia i mierci pozosta³
Bóg. Nikt w³asn¹ rêk¹ nie
zada³ mu mierci. Otrzyma³
od Was, jego rodziców,
chrzecijañski pogrzeb i zosta³ op³akany. Pozosta³ w
Waszych sercach.
A on? Po swojemu odzywa³ siê do Ciebie. Pokazy-

wa³, ¿e pomimo wszystko,
mo¿e bardzo wolno, ale siê
rozwija. Skar¿y³ siê Tobie na
swoje cierpienie, ale by³y te¿
spokojne, bardziej s³oneczne
dni, kiedy widzia³a, ¿e czuje siê lepiej. Wyranie reagowa³ na Twoj¹ obecnoæ i stara³ siê, na miarê swoich mo¿liwoci, odpowiedzieæ na
Wasz¹ mi³oæ.
Zobacz, jak odmieni³ Wasze ¿ycie! Nie zwierza³a mi
siê z tego, co dzia³o siê wewn¹trz Twojej duszy. Ale zaistnia³y pewne fakty, które
wiadcz¹ o tym, ¿e sta³a siê
dojrzalsza. Podjê³a studia.
Wasze ma³¿eñstwo dzielnie
przetrwa³o tê trudn¹ próbê.
Bez niej mo¿e by nie mog³a
dowiadczyæ, jak wspania³ego, dzielnego masz mê¿a
i jak bardzo on Ciê kocha 
a Ty jego. Przeprowadzilicie
siê do miasta, uda³o siê Wam
(cudem?) wykupiæ mieszkanie do remontu. Ju¿ po mier-

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
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 178, PIT-37 - pole 110) trzeba podzieliæ przez 100. Tak wyliczon¹ kwotê
wpisujemy w pole 179 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.
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.

Dziêki Tobie bêdziemy mogli uratowaæ jeszcze niejedno dziecko!

LISTY DO KLUBU
ci Kubu za³atwi³ Ci pracê. Sama przyzna³a, ¿e to
musia³o siê staæ za jego przyczyn¹. Mo¿e nawet polubi³a
bób? Czy to wszystko by³o-

by mo¿liwe, gdyby Kubu siê
nie urodzi³? Czy to by siê sta³o?
Dziecko odesz³o. Cierpienie pozosta³o. Ale w swoim
sumieniu masz spe³nione poczucie obowi¹zku. Czas z
ka¿dym rokiem bêdzie zblinia³ ranê. Na szczêcie nie
wiesz, jak¹ cenê zap³aci³aby
za aborcjê. Tej rany czas
³atwo nie zablinia. Kubu
by³by dzieckiem bez twarzy,
któr¹ chcia³aby poznaæ. Pozosta³oby powracaj¹ce pytanie, czy diagnoza na pewno
by³a trafnie postawiona. Ten,
kto kocha, daje szensê. W mi³oci nie ma miejsca na
mieræ. Zespó³ poaborcyjny
w jednakowym stopniu dotyczy kobiet, które wyda³y na
mieræ dziecko zdrowe, jak
te, które nosi³y dziecko chore, tym bardziej potrzebuj¹ce mi³oci i bezbronne.
Spotka³am tak¹ matkê,
któr¹ lekarz namówi³ na
aborcjê dziecka chorego. W
rozmowie powiedzia³a zdanie, które prawdopodobnie
us³ysza³a od lekarza: To
dziecko nie ma szans. Jak
³atwo zasugerowaæ takie rozwi¹zanie kobiecie, która traci grunt pod nogami, gdy s³yszy o chorobie swego dziecka. Bardzo mi³a, delikatna,
wra¿liwa kobieta. Jej dowiadczenie zrani³o j¹, czyni¹c prawie nadwra¿liw¹ na
potrzeby swoich zdrowych
dzieci.
Aborcja faktycznie pozbawia dziecko i jego rodziców
tych szans, które im pozostaj¹:
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- na pokochanie go takim, jakie jest,
- na sprawdzenie diagnozy i poszukiwanie leczenia,
- na jakikolwiek rozwój,

- na chrzest i chrzecijañski pogrzeb,
- w koñcu na choæby kilka chwil czu³oci i ciep³a w
ramionach rodziców.
Mówi³a, Kasiu, ¿e dobrze to przemyla³a i nie
zmienisz zdania. Jeste
pewna? Naprawdê chcesz
tego pozbawiæ swoje nastêpne dziecko, jeli oka¿e
siê, ¿e jest chore?
Jeste chrzecijank¹.
Chrzecijanin poszukuje
woli Bo¿ej, aby j¹ wykonaæ. Czy taka mo¿e byæ w
ogóle wola Boga, który mi³uje ¿ycie, wobec chorego
dziecka?
Zostawiam Ciê z tymi
pytaniami. Sama musisz
daæ na nie odpowied. Na
zawsze pozostaniesz w
mojej serdecznej pamiêci.
¯yczê Ci wszystkiego, co
najlepsze, dla Ciebie, Twojego wspania³ego mê¿a i
Waszych dzieci.
Szczêc Bo¿e!
Magdalena, mama Zosi
PS. Wiem, ¿e m³odszy
braciszek Kubusia ma ju¿
kilkanacie tygodni. Urodzi³ siê zdrowy. Czy sta³o
siê tak za wstawiennictwem
Kubusia (bo moim zdaniem
on jest wiêty)?
Od Redakcji: Kubu i
jego mama to prawdziwe
osoby, które pozna³a mama
Zosi. Ich imiona zosta³y
zmienione.

Zapraszamy do
Klubu Przyjació³
Ludzkiego ¯ycia
Klub jest obecnie, najszersz¹ z mo¿liwych,
p³aszczyzn¹ poparcia
dla idei ochrony ludzkiego ¿ycia i chrzecijañskiej moralnoci, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na ochronê
rodziny.
Klub nie jest kolejnym stowarzyszeniem,
ale miejscem spotkania
osób o podobnym systemie wartoci i zaanga¿owania. Ma s³u¿yæ
wspólnej pomocy w budowaniu cywilizacji
mi³oci i ¿ycia.
Patronat nad Klubem
prowadzi Human Life
International - Europa, polskie biuro miêdzynarodowej organizacji pro-life zbudowanej na fundamencie nauki Kocio³a katolickiego, zw³aszcza encykliki
Humanae vitae.
Jedynym warunkiem
przyst¹pienia do Klubu
jest zaakceptowanie za³o¿eñ ideowych i wype³nienie formularza zg³oszenia. W odpowiedzi
nadsy³amy legitymacjê,
która jest bezp³atna.
Wysy³amy równie¿ bie¿¹ce informacje na tematy pro-life.
Wszelkie ofiary pieniê¿ne s¹ jedynie ca³kowicie dobrowolnymi darami, wspieraj¹cymi
dzia³ania w obronie
¿ycia i rodziny.
Magda Zdrojewska
(sekretarz Klubu)
--------------PRZY£¥CZ SIÊ
DO NAS!
Napisz:
Klub Przyjació³
Ludzkiego ¯ycia,
ul. Jakowa Dolina 47/1a,
80-286 Gdañsk
lub zadzwoñ:
tel. (58) 341-19-11
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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Piosenki dla dzieci

Byæ kobiet¹, ale jak¹?

p³yta CD

Ewa H. Kowalewska

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.

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

CENA

ZESTA
WU: 8,5
0 z³

Wybierz ¿ycie!

CENA

oraz:

oraz

ZESTA
WU: 25
,- z³

Czekam na Ciebie Maluszku
p³yta CD

- 9 piosenek na 9 miesiêcy -

Ewa H. Kowalewska

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

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.

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

CENA:

0,40 z³

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

Zamawiam nastêpuj¹ce publikacje:
iloæ egzemplarzy

Mama piewa swojemu poczêtemu
dziecku.

Mario... dlaczego
p³aczesz?
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
³
,- z
wiadectwa kobiet
A: 1 5
N
E
C
oraz wypowiedzi znanych
specjalistów, zajmuj¹cych siê
terapi¹ zespo³u poaborcyjnego. Wskazuje drogi wyjcia z
kryzysu.

Wiara Nadzieja Mi³oæ
Karol W. Meissner OSB

Wielkopostne rekolekcje, w których
czytelnik znajdzie m. in. odpowiedzi na
pytania:
- Dlaczego poci¹ga nas to, co trudne?
- Jak nie ulec pokusie filozofii rozpaczy?
- Dlaczego nie mo¿emy daæ sobie
wydrzeæ najwa¿niejszego s³owa:
mi³oæ?
- Jak pogodziæ wewnêtrzne rozdarcie z
wezwaniem do doskona³oci?

A
CEN

: 12,

- z³

Byæ kobiet¹, ale jak¹?
Wybierz ¿ycie!

Cud istnienia

Piosenki dla dzieci

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

40 tygodni radoci.
Porady dla mamy w ci¹¿y.
Dzienniczek oczekiwania

Halina B³a¿

Czekam na Ciebie Maluszku
Moje ¿ycie w Twoich rêkach
Wiara Nadzieja Mi³oæ
Mario... dlaczego p³aczesz?
Cud istnienia

CEN

40 tygodni radoci

4,A: 1

z³

Bogna Bia³ecka

C

:2
ENA

8,- z

³

ksia¿ka + p³yta CD

Oblicza eutanazji

Oblicza eutanazji VCD

Ksi¹¿ka ma na celu pomóc
kobiecie w tym niezwyk³ym
okresie oczekiwania.
Mama w ci¹¿y znajdzie w niej:
- pamiêtnik ci¹¿y z perspektywy
dziecka;
- porady psychologiczne;
- porady medyczne;
- inspiruj¹ce cytaty;
- p³ytê CD z muzyk¹
relaksacyjn¹.

P³yta VCD

Jestem

na nastêpuj¹cy adres:
Imiê i
nazwisko
Ulica i nr
domu

A:
CEN

Kod i
miejscowoæ
E-mail

20,-

z³

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

Jestem

Ewa H. Kowalewska

CEN

A: 5 ,

- z³

Poczête dziecko rozmawia
ze swoj¹ mam¹. Ten pe³en
mi³oci dialog zawiera
wiele ciep³a, serdecznej
czu³oci, a tak¿e opisuje
wiele faktów, dotycz¹cych
rozwoju dziecka a¿ do
jego urodzenia siê.

Ksi¹¿eczka ilustrowana akwarelami stanowi znakomity
prezent zarówno dla dzieci, jak i m³odych ma³¿onków.

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

Podpis:

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

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