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BIULETYN KLUBU PRZYJACIÓ£ LUDZKIEGO ¯YCIA

PATRONKA OBROÑCÓW ¯YCIA
Istnieje na wiecie tylko
jeden wizerunek Matki Bo¿ej, którego nie wykona³a
ludzka rêka. Stanowi on zagadkê, tajemnicê, która coraz bardziej zadziwia badaczy. Wizerunek ten zosta³
namalowany w³asn¹ rêk¹
Maryi, która u³o¿y³a cudowne kwiaty w podo³ku tilmy
Indianina, w. Juana Diego.
Objawienie mia³o miejsce
w meksykañskich górach 9
grudnia 1531 r. Pobo¿ny Indianin spotka³ Piêkn¹ Pani¹,
która przedstawi³a siê:
Wiedz z niewzruszon¹ pewnoci¹, ¿e jestem doskona³¹
i zawsze Dziewic¹, wiêt¹
Maryj¹, matk¹ Boga Prawdy, przez którego wszystko
¿yje, Pana wszystkich rzeczy, jakie s¹ wokó³ nas,
Pana nieba i ziemi. Wyra¿aj¹c ¿yczenie, aby w tym
miejscu wybudowano kaplicê, Maryja wys³a³a Juana
Diego do biskupa, który niedowierzaj¹c za¿¹da³ znaku.
Juan Diego tym razem nie
poszed³ jednak na spotkanie
z Pani¹, gdy¿ ciê¿ko zachorowa³ jego wuj i spieszy³
siê, aby sprowadziæ mu
przed mierci¹ spowiednika.
To Ona sama wysz³a mu na
spotkanie. Zapewni³a, ¿e nie
powinien martwiæ siê o
zdrowie wuja (rzeczywicie
w tym samym czasie wyzdrowia³). Kaza³a mu
wspi¹æ siê na górê i zerwaæ
kwiaty. Pokorny Indianin
pos³usznie wykona³ polecenie. Ku jego zdziwieniu w
grudniu, na mrozie, na ska³ach kwit³y przepiêkne
kwiaty, miêdzy innymi nieznane w Meksyku kastylij-

ry istnieje do dzisiaj. Zbudowano sanktuarium, a w. Juan
Diego przez d³ugie lata ¿y³
przy tej kaplicy i wszystkim
pielgrzymom opowiada³ o
swoim spotkaniu z Pani¹.
Zdarza³y siê liczne cuda, ale
najwiêkszym z nich jest niezwykle szybkie przyjêcie
chrztu przez miliony Indian.
Maryja w swoim wizerunku
sama przemawia³a w najlepiej dla nich zrozumia³ym jêzyku. W efekcie w czasach reformacji w Europie, gdy Koció³ katolicki utraci³ ok. 5
mln wiernych, w Meksyku do
Kocio³a wst¹pi³o ok. 9 mln
Indian.
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wizerunek. To samo dotyczy
barwników, które nie s¹ ani
pochodzenia zwierzêcego, ani
rolinnego, ani mineralnego.
Nitki s¹ ca³kowicie zabarwione, nie blakn¹. Kolorowe plamy na odwrocie przypominaj¹ wylany sok z kwiatów.
Zdjêcie w podczerwieni wykaza³o brak ladów pêdzla.
Nie ma tak¿e ladów podk³adu i werniksu. Wizerunek bardziej przypomina technikê
zdjêcia polaroidem.

Ikona
Pamiêtajmy, ¿e ikona jest
rodzajem pisma, przekazem
ewangelicznych treci. Zgodnie z tradycj¹ ikony siê nie
maluje, ale pisze. Wizerunek
Matki Bo¿ej z Guadalupe w
pe³ni spe³nia wszystkie wymagania przekazu ikonograficznego, chocia¿ brakuje mu
niektórych tradycyjnych elementów. Jest on ikon¹ niewykonan¹ ludzk¹ rêk¹, tak jak
Mandylion (Ca³un Chrystusa). Zastosowana w nim symbolika jest typowa dla ikonografii. Maryja jest ukazana
jako niewiasta obleczona w
s³oñce i ksiê¿yc pod jej stopami. wietliste  z³ote i bia³e promienie to typowy dla
ikon wietlisty kr¹g zwany
mandorl¹. Otaczaj¹ce chmury to znak zjednoczenia z Bogiem. P³aszcz jest niebieski,
co symbolizuje niemiertelnoæ i wiecznoæ mieszkañców nieba. Czerwieñ sukni
jest typowym zestawieniem
w wyobra¿eniach ikonograficznych. Jej ró¿owy odcieñ
symbolizuje Bo¿¹ mi³oæ i
mêczeñstwo za wiarê. Jest to
kolor królewski, co podkrela
z³ote obramowanie p³aszcza.
Po³¹czenie czerwieni i b³êkitu jest znakiem zarówno dziewictwa, jak i macierzyñstwa.

Czym jest tilma
Jest to rodzaj mêskiego
p³aszcza w kszta³cie szerokiego szala u¿ywany przez Azteków. Mo¿e byæ wi¹zana na
ramionach jako okrycie lub
na szyi, gdy s³u¿y do przenoszenia przedmiotów. Tilma,
któr¹ wybra³a Matka Bo¿a na
p³ótno dla swojego wizerunku, nie jest farbowana, ma
bia³y, naturalny kolor w³ókien
agawy. Sk³ada siê z dwóch
luno tkanych kawa³ków materia³u zszytych przez rodek
nici¹ z tego samego w³ókna.
Jest to bardzo nietrwa³y materia³, najdalej po dwudziestu
latach powinien siê rozpaæ.
Tymczasem wizerunek nie
ulega zniszczeniu od 476 lat.
Nie zaszkodzi³ jej wilgotny,
gor¹cy klimat, wyziewy tysiêcy wiec, dotykanie i ca³owanie przez mnóstwo osób. Nie
uszkodzi³ jej nawet kwas azotowy, przez nieuwagê wylany na wizerunek. Trwa³y jest
tak¿e biegn¹cy przez rodek

MATKA BO¯A Z GUADALUPE
skie ró¿e. Zerwa³ je zgodnie z poleceniem i zaniós³
do Pani, która ponownie
sama je u³o¿y³a w jego tilmie i kaza³a pokazaæ je dopiero biskupowi. Pos³uszny
Indianin obroni³ siê przed
natrêtn¹ s³u¿b¹ i zdo³a³ dostaæ siê do biskupa. Gdy odchyli³ swój p³aszcz i kwiaty
spad³y na pod³ogê, biskup i
t³umacz padli na kolana. Na
tilmie Indianina ukaza³ siê
¿ywy wizerunek Maryi, któ-

szew, który na jednej s³abej,
agawowej nitce utrzymuje
ciê¿ar ca³ej tkaniny.
W XVI wieku tilma Juana
Diego zosta³a przyciêta, a w
1770 r. jeszcze raz dopasowana do nowej ramy. Obecnie
ma ona 168 cm wysokoci i
105 cm szerokoci.

Nieznana technika
wykonania
Nie mo¿na okreliæ, jak¹
technik¹ zosta³ wykonany

Meksyk dotychczas chroni³ ¿ycie poczêtych dzieci. Niestety 24
kwietnia bie¿¹cego roku Rada Miejska Meksyku zalegalizowa³a
aborcjê. W tym samym czasie po Mszy w. ofiarowanej w intencji dzieci nienarodzonych w bazylice Sanktuarium w Guadalupe
na wizerunku Matki Bo¿ej na tilmie w. Juana Diego w niewyt³umaczalny sposób pojawi³o siê intensywne wiat³o, na wysokoci
³ona, w miejscu, gdzie matka nosi swoje dziecko. wiat³o tworzy³o lni¹c¹ aureolê maj¹c¹ formê embrionu. Eksperci stwierdzili,
¿e nie wyst¹pi³o tu ani odbicie, ani zjawisko sztuczne. Dzia³o siê
to na oczach tysiêcy wiadków, którzy mogli fotografowaæ, a
nawet filmowaæ to zjawisko, które trwa³o godzinê.

Maryja jest ubrana w strój,
jaki nosi³y kobiety w Izraelu,
w jakim tradycyjnie siê j¹
ukazuje. Nie jest to strój aztecki. Gwiazdy na p³aszczu
Maryi wskazuj¹ na ni¹ jako
na Królow¹ Nieba. Umieszczone na prawym ramieniu
dwie omioramienne gwiazdy oznaczaj¹ chrzest, dary odnawiaj¹cej ³aski i dziewictwo.
Ugiête kolano jest znakiem
wychodzenia ku cz³owiekowi, orêdownictwa Maryi.
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Mamy tu tak¿e odwrócon¹
perspektywê, Punkt zbie¿ny
wszystkich linii znajduje siê
tu¿ przed p³aszczyzn¹ ikony
i jeli stanie siê w tym w³anie miejscu widocznoæ ulega rozszerzeniu. Tak jest i w
tym przypadku, gdy¿ ogl¹danie wizerunku z ró¿nych odleg³oci zupe³nie zmienia koloryt. Barwy wizerunku z odleg³oci 3 metrów s¹ bardzo
wyrane, gdy jednak podchodzi siê bli¿ej blakn¹, a niemal
zupe³nie gin¹, gdy siê je ogl¹da przez szk³o powiêkszaj¹ce. W zale¿noci od odleg³oci zmieniaj¹ siê równie¿ kolory szat i oblicza.

Ró¿aniec
Szata Maryi jest spiêta pod
szyj¹ ma³¹ broszk¹, któr¹ jest
grecki ró¿aniec, stosowany w
tej formie od VII do XV wieku w wiecie chrzecijañskim. Sk³ada siê on z krzy¿yka i 33 paciorków. Ta ozdoba
nie jest przypadkowa. Ona
sama j¹ sobie wybra³a. Maryja jest przecie¿ Królow¹
Ró¿añca wiêtego.
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cem i stoi na ksiê¿ycu, a
gwiazdy s³u¿¹ za ornament
jej p³aszcza. Rozumieli, ¿e
nie s¹ one wczeniej czczonymi bogami, ale zosta³y pokonane i nie trzeba siê ich
wiêcej baæ. Niebo stawa³o
siê karmicielem i ród³em
mi³oci. Na wizerunku widzieli Dziewicê-Matkê, która do nich przychodzi z nieba. Samotny liæ na r¹bku
tuniki Maryi, który dotyka
anio³a, przypomina³ im cuetlaxochitl (kwiat naszego
cia³a). Bior¹c pod uwagê
wielkie podobieñstwo anio³a do w. Juana Diego, dla
Indian by³o oczywiste, ¿e
Matka Bo¿a ca³uje go, a tym
samym ich wszystkich. Warto tu zauwa¿yæ, ¿e indiañskie
imiê w. Juana Diego
brzmia³o Cuauhtlatohuac,
co oznacza Anio³, który przemawia.
W tym kontekcie wcale

Gwiazdy i wulkany

nie dziwi³o ich, ¿e sk³ada ona
rêce oddaj¹c czeæ Najwy¿szemu. Przemawia³y do nich
tak¿e kolory. Czerwieñ w³adców by³a kolorem ich najwy¿szego Boga, który obdarza ludzi ¿yciem i je podtrzymuje. By³a tak¿e kolorem
wchodz¹cego, zwyciêskiego
s³oñca. Kolor niebieski by³
symbolem nieba, w którym
mieszka Bóg. Zieleñ u Azteków by³a symbolem bóstwa i
w³adzy. Móg³ j¹ nosiæ tylko
najwy¿szy w³adca. Niebiesko-zielony by³ symbolem
napiêcia pomiêdzy niebem i
ziemi¹  symbolem p³odnoci i ¿ycia. Kodeks jednak jest
otwart¹ ksiêg¹, któr¹ czyta siê
wci¹¿ na nowo.

Sekret ukryty w
renicach

Uk³ad gwiazd na p³aszczu
Maryi ukazuje konstelacjê na
zimowym niebie w 1531 roku
tu¿ przed wschodem s³oñca,
w poranek zimowego przesilenia, które tego dnia nast¹pi³o o godz. 10:40. Gwiazdy
na p³aszczu s¹ ukazane jakby
by³y widziane z zewn¹trz niebieskiego sklepienia, czyli s¹
odwrócone. Gwiazdozbiór
Lwa jest dok³adnie nad g³ow¹
Maryi i jeli na³o¿ymy go w
ca³oci na wizerunek, znajduje siê on na brzemiennym
³onie.
Jeli po³o¿ymy wizerunek
na mapie Meksyku w skali
1:1000000, odleg³oci dok³adnie odpowiadaj¹ terenom
u podnó¿a gór. Kwiaty na
sukni Maryi odpowiadaj¹ za
znanym górom  wulkanom,
które wyznaczaj¹ krajobraz
Meksyku.

¿adnym obrazie. Dalsze specjalistyczne badania okulistyczne wykry³y kolejne postacie. Porównuj¹c dokumenty z czasów objawienia mo¿na wykazaæ, ¿e s¹ to postacie
biskupa i t³umacza, którzy
byli wiadkami odkrycia wizerunku. Oczy Maryi na wizerunku z Guadalupe s¹ ¿ywe
i na nas spogl¹daj¹, co robi
szczególne wra¿enie na wielu badaczach z dziedziny okulistyki.

Kwiat S³oñca
W samym centrum wizerunku, na ³onie Matki Bo¿ej
widoczny jest czterop³atkowy
kwiat, jedyny sporód 57
kwitn¹cych kwiatów i 13 p¹ków. Ka¿dy Indianin od razu
rozpoznawa³ w nim Nahui
Olin, Kwiat S³oñca, symbolizowany przez tzw. cztery
poruszenia. By³ to uk³ad piêciu punktów ustawionych w

Aztecki kodeks
Jest to dokument sprzed
kolonizacji Ameryki. Sk³ada
siê on z obrazów malowanych
przez indiañskich skrybów i
jest rodzajem pisma, poniewa¿ jego zadaniem jest przekazanie najwa¿niejszych treci systemem obrazkowym.
Postrzegany przez Indian
wiat by³ przedstawiany jako
wielka malowana ksiêga,
ustawicznie gin¹ca i ci¹gle
odnawiana przez Dawcê
¯ycia.
Indiañskie kodeksy malowano na d³ugich pasach wachlarzowo sk³adaj¹cego siê
papieru z w³ókien agawy. Zapisywano w nich tylko sprawy dotycz¹ce dziejów wiata, a nie poszczególnych
osób. Malowane przedstawienia by³y kodem  systemem
tajemnych znaków, wprawdzie dostêpnym dla uwa¿nych i wtajemniczonych, ale
zawsze ukrywaj¹cym tajemnicê. Ten obrazkowy system
przekazu stosowali równie¿
misjonarze, na malowanych
scenach tajemnic ró¿añcowych przedstawiaj¹c Indianom g³ówne prawdy wiary
chrzecijañskiej.
Zauwa¿amy, ¿e wizerunek
z Guadalupe nie jest zdjêciem, ale otwart¹ ksiêg¹
pe³n¹ tajemniczych znaków.
Jest azeteckim kodeksem. To
t³umaczy wielki wp³yw tego
wizerunku na ewangelizacjê
Ameryki. Indianie po prostu
rozumieli, co Maryja do nich
mówi.
Najpierw dostrzegali, ¿e
Maryja nie jest bogini¹, ale
rozumieli, ¿e jest potê¿niejsza od ich starych bóstw.
Znajduje siê ona przed s³oñ-

Tylko przy pomocy silnego szk³a powiêkszaj¹cego
mo¿na zauwa¿yæ w oku Matki Bo¿ej wizerunek brodatego mê¿czyzny, który jest bardzo podobny do najstarszych
obrazów przedstawiaj¹cych
Juana Diego. Podobny wizerunek znaleziono tak¿e w drugiej renicy, zgodnie z regu³ami optyki. Podczas badania
oftalmoskopem, gdy wiat³o
zostaje skierowane na renicê oka, pojawia siê w nim refleks wietlny, daj¹c wra¿enie
wklês³ej rzeby. Efekt ten,
w³aciwy dla ludzkiego oka,
nie zosta³ zaobserwowany na

rodku i czterech w rogach
kwadratu, tzw. kwinskunks 
symbol pe³ni i nowego ¿ycia.
Wydaje siê, ¿e nale¿y rozpoczynaæ czytanie wizerunku od
tego miejsca. Na pewno robili to Indianie, dla których
by³o to zupe³nie oczywiste.
Kwinskunks by³ bowiem naczelnym elementem porz¹dkuj¹cym ich spo³eczeñstwo.
Znak ten umieszczony na
³onie Matki Bo¿ej og³asza
wcielenie Chrystusa. Maryja
na tym wizerunku jest bez
w¹tpienia brzemienna.
Omawiany Kwiat S³oñca
kojarzy³ siê Indianom tak¿e z
symbolem nowego ¿ycia 
u³o¿onym ze skrzy¿owanych
kawa³ków drewna, s³u¿¹cych

do rozpalania ognia. Jest to
tak¿e kwiat muzyki fletu
bêd¹cy azteck¹ metafor¹ boskoci.

Patronka obroñców
¿ycia
Maryja objawiaj¹c siê w
Meksyku ochrzci³a Amerykê.
Jej przes³anie by³o czytelne
zarówno dla Europejczyków,
jak i dla Indian. Jest to równolegle podwójne orêdzie.
Trzeba jednak zaznaczyæ, jak
wielkie znaczenie mia³o dla
podbitych Azteków. Zostali
oni podbici przez hiszpañskich
konkwistadorów bez szans na
odzyskanie wolnoci. Wielu
ludzi straci³o ¿ycie. Indianie
byli na krawêdzi rozpaczy.
Pozbawiono ich wszystkiego:
wolnoci, kultury, ich bóstw,
rodzin i przyjació³, a czêsto
tak¿e rodków do ¿ycia. Warto tu tak¿e przypomnieæ, jak
bardzo krwio¿ercza by³a ro-

dzima kultura Azteków. By³a
to wysoko rozwiniêta cywilizacja, ale ich bogowie karmili
siê ludzk¹ krwi¹. Ludzi zabijano przez wyrwanie serca
podczas obrzêdów religijnych.
Wierzono, ¿e gdyby zabrak³o
krwi ofiar, zgin¹³by ca³y wiat.
Oblicza siê, ¿e corocznie Aztekowie sk³adali ok. 50 tys.
ofiar z ludzi, np. w czasie powiêcenia nowej piramidy w
1487 roku w ci¹gu czterech
dni z³o¿ono w ofierze osiemdziesi¹t tysiêcy ofiar  kobiet,
mê¿czyzn i dzieci. Niektórzy
byli przeznaczeni na ofiarê ju¿
od chwili narodzenia. Po
trzech latach dzieciom takim
podcinano gard³a albo duszono. Hiszpanie przerwali te
praktyki, wprowadzaj¹c terror
i przelewaj¹c kolejne morze
krwi. By³o to rzeczywiste i
okrutne panowanie cywilizacji mierci.
Maryja z Gaudalupe przynosi ludziom cywilizacjê mi³oci i ¿ycia oraz chrzecijañsk¹ nadziejê i zbawienie.
Prosi o zawierzenie jej macierzyñskiej opiece. Ukazuje
godnoæ i wiêtoæ ludzkiego
¿ycia. Zapewnia o swojej
opiece. Jej przes³anie trwa.
Jest aktualne równie¿ dzisiaj, gdy wiatem wstrz¹sa
konfrontacja cywilizacji
¿ycia z narastaj¹c¹ si³¹ cywilizacji mierci. Szacuje siê, ¿e
corocznie ginie ok. 50 mln
dzieci w ³onach matek. Liczba ta nie obejmuje skutków
dzia³ania rodków wczesnoporonnych. Narasta pokusa
legalizacji eutanazji. S¹ ju¿
kraje, w których lekarze legalnie zabijaj¹ ludzi chorych,
tak¿e chore noworodki.
Maryja, objawiaj¹ca siê w
Guadalupe chroni ludzkie
¿ycie. Z tego powodu obroñcy ¿ycia uznaj¹ j¹ za swoj¹
patronkê. Kopie jej wizerunku przynosz¹ ze sob¹ na manifestacje przed klinikami
aborcyjnymi, gdzie p³yn¹ rzeki krwi. Wierz¹, ¿e z jej pomoc¹ zwyciê¿y ¿ycie. I tak siê
coraz czêciej dzieje.
Human Life International
odda³o siê ca³kowicie pod
opiekê Matki Bo¿ej z Guadalupe. W naszej siedzibie w
USA Jej wizerunek jest
umieszczony w kaplicy, nad
ka¿dym biurkiem, na ka¿dej
cianie. Obecny prezydent
HLI  ks. Thomas Euteneuer, jest wielkim czcicielem
Matki Bo¿ej z Guadalupe, jej
zawierzy³ swoj¹ pos³ugê, organizuje liczne pielgrzymki
do sanktuarium w Meksyku,
po ca³ym wiecie rozdaje jej
wizerunek.
Tak¿e i my prosimy Matkê
Bo¿¹ o pomoc w naszych
dzia³aniach w obronie ludzkiego ¿ycia.
Opracowano wed³ug:
K. Osiñski, Autoportret z
Guadalupe (patrz oferta)
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EUROPEJSKIE SPOTKANIE
OBROÑCÓW ¯YCIA
HUMAN LIFE INTERNATIONAL

Z

nakomit¹ okazj¹
do spotkania
obroñców ¿ycia
z ró¿nych krajów by³
IV wiatowy Kongres
Rodzin. Wykorzysta³ to
ks. Tom Euteneuer, prezydent miêdzynarodowej
organizacji obrony ¿ycia
 Human Life International (HLI), zapraszaj¹c 14
maja br. przedstawicieli
europejskich organizacji
obrony ¿ycia, skupionych
w tym ruchu. My, Polacy
bylimy oczywicie orga-

wiecie, powsta³a wielka
miêdzynarodowa organizacja, skupiaj¹ca wiele
organizacji narodowych.
HLI sta³a siê jakby matk¹,
pod której p³aszczem powstawa³y kolejne organizacje, korzystaj¹ce z pomocy i dowiadczenia
centrali.
Obecne spotkanie by³o
organizowane przez Human Life International 
Europa, które jest biurem
regionalnym, a mieci siê
w Gdañsku. Powsta³o ono

kaæ, wymienialimy siê
naszymi osi¹gniêciami i
tym, co obecnie uwa¿amy
za najwa¿niejsze.
Dietmar Fisher z HLIAustria opowiada³ o zamkniêciu i wykupieniu
kolejnych klinik aborcyjnych. Z uwagi na to, ¿e
aborcja w Austrii jest legalna, funkcjonuj¹ tam
prywatne kliniki, które
specjalizuj¹ siê tylko w
zabijaniu dzieci nienarodzonych. W pobli¿u, w
centrum Wiednia, HLI

Pami¹tkowe zdjêcie ze spotkania przedstawicieli Human Life International
w Warszawie

nizatorami i gospodarzami tego spotkania.
Human Life International zosta³a za³o¿ona w
latach siedemdziesi¹tych
w USA przez benedyktyna o. Paula Marxa, który
przez wiele lat by³ jego
prezydentem. By³ to
wówczas pierwszy ruch
obrony ¿ycia w Ameryce,
jaki powsta³ po legalizacji aborcji i skupia³ wielu znakomitych liderów.
Dla nas Polaków jest
mi³e, ¿e wspó³tworzyli go
równie¿ nasi rodacy, jak
rodzina pañstwa Dradrachów, którzy zostali zmuszeni do emigracji po wydarzeniach w kopalni
Wujek oraz nie¿yj¹cy ju¿
dzisiaj Wojciech Paw³owski.
Dziêki wielkiemu zaanga¿owaniu i m¹droci ojca
P. Marxa, który jedzi³ z
misj¹ pro-life po ca³ym

w 1993 roku z inicjatywy
o. P. Marxa, który znakomicie rozumia³, ¿e Polska
ma do spe³nienia wyj¹tkow¹ misjê w ochronie
¿ycia i rodziny.
Obecne spotkanie by³o
kontynuacj¹ wieloletniej
wspó³pracy. Wielu liderów, zw³aszcza ze Wschodu rozpoczyna³o od szkoleñ w Gdañsku. Obecnie
reprezentuj¹ oni w³asne
organizacje i podejmuj¹
wiele programów i akcji
w obronie ¿ycia.
Reprezentowane by³y
ruchy z 17 krajów: Rosji,
Bia³orusi,
Ukrainy,
£otwy, Litwy, Czech,
Wêgier, Chorwacji, Austrii, Niemiec, Irlandii,
Malty, W³och, USA i Polski. W kontakcie pozostali przedstawiciele Rumunii i S³owacji. Jak w du¿ej rodzinie, która nie ma
okazji czêsto siê spoty-

wykupi³o lokal, w którym
urz¹dzono poradniê dla
kobiet w ci¹¿y. Podczas,
gdy fachowy terapeuta
rozmawia ze sfrustrowan¹
kobiet¹, inna osoba trwa
na modlitwie przed Najwiêtszym Sakramentem.
Kobiety brzemienne w

trudnej sytuacji mog¹ tam
równie¿ uzyskaæ ró¿norak¹ pomoc, równie¿ materialn¹. HLI organizuje
tak¿e procesje pod te kliniki. Po Mszy w. w kociele jedni zostaj¹ na adoracji, inni z ró¿añcem w
rêku id¹ pod klinikê. Te
zg³oszone wczeniej manifestacje jako ca³kowicie
legalne s¹ ochraniane
przez policjê. Przeciwnicy z regu³y tylko wrzeszcz¹ z bezsilnoci. W efekcie ju¿ dwie kliniki zbankrutowa³y, bo straci³y
klientelê. HLI zebra³o pieni¹dze i budynki te wykupi³o, ³¹cznie z ca³ym
sprzêtem. Z narzêdzi chirurgicznych wykorzystywanych do aborcji wykonano krzy¿e, które robi¹
wstrz¹saj¹ce wra¿enie. W
poradniach HLI zatrudnia
siê wiele kobiet w ci¹¿y i
z ma³ymi dzieæmi, które
odrzuci³y propozycjê
aborcji, a potrzebuj¹ pomocy. To one s¹ najlepszymi wiadkami i obroñczyniami ¿ycia.
HLI na Malcie, gdzie
nie ma legalnej aborcji,
prowadzi program edukacyjny o nazwie + 9. Na
bilbordach i w reklamach
telewizyjnych umieszcza
siê najpierw napis + 9,
póniej za wypowiedzi
znanych osób jestem ...
urodzi³em siê ..... i zawsze dodaje siê + 9. Gdy
ju¿ wszyscy s¹ bardzo
ciekawi, co oznacza owe
tajemnicze +9 pojawia

siê informacja ¯ycie ludzkie rozpoczyna siê od poczêcia, 9 miesiêcy przed
narodzeniem. Z czasem
wszyscy zaczynaj¹ rozumieæ, ¿e do wieku ka¿dego cz³owieka, liczonego
od urodzenia, nale¿y dodaæ jeszcze 9 miesiêcy
¿ycia prenatalnego. Prawa autorskie HLI  Malta do tego programu zosta³y zarejestrowane, aby
nikt nie móg³ go zniszczyæ. Badania opinii publicznej potwierdzaj¹
wzrost wiadomoci dotycz¹cej faktu, ¿e ¿ycie
cz³owieka rozpoczyna siê
od poczêcia.
HLI w Rzymie prowadzi ma³¹ bibliotekê prolife, z której licznie korzystaj¹ osoby studiuj¹ce
na licznych uniwersytetach. Natomiast dzia³ania
HLI na Ukrainie i w Rosji, gdzie sytuacja jest
bardzo trudna, zaowocowa³y wprowadzeniem
pewnych ograniczeñ w
mo¿liwoci wykonania
aborcji. Jest to ma³y krok
we w³aciwym kierunku.
Prowadzone s¹ tak¿e liczne poradnie.
W Irlandii HLI aktywizuje siê, aby uwiadamiaæ
spo³eczeñstwu zagro¿enie
ludzkiego ¿ycia stosowan¹ coraz powszechniej
tzw. antykoncepcj¹ hormonaln¹, w tym licznymi
rodkami wczesnoporonnymi. W Czechach uda³o
siê powstrzymaæ wprowadzenie pigu³ki poronnej
RU-486, ale walka trwa.
Wszyscy patrz¹ z podziwem na Polskê, która jedyna po 37 latach aborcji
na ¿yczenie potrafi³a jej
zakazaæ. Ks. Tom pokaza³
nam mapê Europy, gdzie
kraje które zalegalizowa³y aborcjê zaznaczono kolorem czerwonym. W samym centrum znajduje siê
Polska w znacznie janiejszym kolorze. Widok ten
jest szokuj¹cy, bo uwiadamia nam, dlaczego tak
bardzo jestemy atakowani. Zdajemy sobie jednak
sprawê, ¿e i w Polsce
mamy mnóstwo problemów.
Spotkanie w Warszawie
by³o bardzo potrzebne.
Lepiej siê poznalimy.
Teraz wiemy, kto komu w
czym mo¿e pomóc.
Ewa Kowalewska
Dyrektor HLI  Europa
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Odszed³ abp
Kazimierz
Majdañski
W 62. rocznicê cudownego uwolnienia z obozu
w Dachau, 29 kwietnia
2007 r. o godz. 14:47 w
Warszawie, odszed³ do
Domu Ojca p. ks. arcybiskup Kazimierz Majdañski. Mia³ 91 lat.
By³ wybitnym teologiem, specjalist¹ w zakresie teologii moralnej, autorem syntezy teologii
ma³¿eñstwa i rodziny, arcybiskupem seniorem archidiecezji szczeciñskokamieñskiej, by³ym wiêniem Dachau, organizatorem duszpasterstwa s³u¿by
zdrowia, wspó³organizatorem Komisji Episkopatu
Polski ds. Duszpasterstwa
Rodzin i ogólnopolskiej
sieci poradnictwa rodzinnego. Jako uczestnik II i
IV sesji Soboru Watykañskiego II wyg³osi³ w imieniu Episkopatu Polski
m. in. przemówienie o potrzebie szacunku dla ¿ycia
ludzkiego. Za³o¿y³ pioniersk¹ placówkê naukow¹
w zakresie nauk o rodzinie: Instytut Studiów nad
Rodzin¹, którego by³
pierwszym dyrektorem.
Powo³any w 1980 r.
przez papie¿a Jana Paw³a
II na wiceprzewodnicz¹cego i sekretarza Watykañskiego Komitetu ds. Rodziny, kierowa³ przygotowaniami Synodu Biskupów o Rodzinie i bra³ w
nim czynny udzia³.
Uczestniczy³ tak¿e w
utworzeniu: Papieskiej
Rady ds. Rodziny, której
by³ cz³onkiem w latach
1981-1993.
W roku 1986 za³o¿y³
Instytut wiecki ¯ycia
Konsekrowanego wiêtej
Rodziny, którego misj¹ jest
praca na rzecz odrodzenia
wspó³czesnej rodziny. W
1995 r. zosta³ odznaczony
Krzy¿em Komandorskim
z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski, a w 2006 r.
Orderem Or³a Bia³ego.
Wspominamy go jako
niezwykle serdecznego
Ojca, który zawsze ¿yczliwie wspiera³ wszystkie
inicjatywy obrony ¿ycia i
rodziny.
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Ma³y Chór Wielkich Serc

Ewa H. Kowalewska

szczêliwa rodzina, chroni¹ca swoich cz³onków i otwarta na ¿ycie, jest dla wszystkich wa¿na. O tak¹ w³anie
rodzinê wspólnie siê upominamy.

60 krajów oraz 130 prelegentów. Wszystkie miejsca by³y
zajête ju¿ w przeddzieñ kongresu. Sprawnie dzia³a³o biuro prasowe najpierw w Hotelu Polonia, póniej na tere-

Warto te¿ siê pochwaliæ, ¿e
po raz pierwszy uda³o siê
uruchomiæ kongresowy portal internetowy, dziêki któremu bez zarzutu dzia³a³a rejestracja i ca³y czas mo¿na
by³o kontrolowaæ liczbê
zg³oszonych uczestników.
Dla wielu osób wspólne
prze¿ywanie Mszy wiêtej w
Sali Kongresowej Pa³acu
Kultury i Nauki, który przez
lata by³ symbolem potêgi ateizmu, by³o wielkim prze¿y-

IV wiatowy Kongres Rodzin by³ wielkim wydarzeniem. Wziê³o w nim udzia³
ponad 3 tys. uczestników z

nie kongresu. Zarejestrowalimy 260 dziennikarzy zarówno z Polski, jak i z innych
krajów.

ciem. Wa¿na by³a tak¿e kaplica ze sta³¹ adoracj¹ Najwiêtszego Sakramentu, która znajdowa³a siê w jednej z

PODSUMOWANIA PO
IV WIATOWYM KONGRESIE RODZIN
IV wiatowy Kongres Rodzin, który odby³ siê w Warszawie w dniach 11  13 maja
br., by³ wielkim sukcesem
Polski. Mielimy mo¿liwoæ
zademonstrowania naszego,
polskiego dorobku i dowiadczenia w pracy dla rodzin. T³umaczenie symultaniczne na szeæ jêzyków u³atwia³o wzajemne zrozumienie siê goci z ca³ego wiata.
To w Polsce powsta³ pierwszy na wiecie Instytut Studiów nad Rodzin¹ w
£omiankach oraz struktury
Duszpasterstwa Rodzin.

Twórc¹ ich by³ p. abp. Kazimierz Majdañski, którego
pomiertne przes³anie zgromadzeni wys³uchali na stoj¹co. Pomimo wieloletniego
zakazu tworzenia organizacji
pozarz¹dowych moglimy
zaprezentowaæ tak dowiadczone ruchy, jak Domowy
Koció³, Spotkania Ma³¿eñskie, Rodzinê Rodzin, Ruch
Szensztacki, ruchy obrony
¿ycia i inne.
Wielu goci otwarcie i g³ono mówi³o, ¿e z Warszawy
wywo¿¹ nowe dowiadczenia, du¿o przemyleñ, znako-

Oczepiny  zespó³ taneczny Instytutu Kulturoznawstwa PWSZ z Ciechanowa

mitych przyk³adów i s¹ po
prostu oczarowani bogactwem tej propozycji. Meksykanie marzyli o zorganizowaniu jeszcze wiêkszego kongresu. Rosjanie ju¿ postanowili zrobiæ kolejny w Moskwie, Japoñczycy marz¹, aby
i u nich mog³o odbyæ siê takie spotkanie. £otysze oficjalnie zg³osili propozycjê
organizacji kolejnego kongresu. I ci ze Wschodu, i ci z
Zachodu, przychodzili dziêkowaæ i mówili, ¿e teraz bêd¹
siê starali wykorzystywaæ
polskie dowiadczenia u siebie.
Wielkie, miêdzynarodowe
spotkanie ruchów, liderów i
rodzin z ca³ego wiata, jakim
by³ IV wiatowy Kongres
Rodzin, jest dowodem, ¿e w
zmaganiach o rodzinê i ludzkie ¿ycie nie jestemy sami.
W wymiarze ca³ego wiata
wiêkszoæ ludzi chce chroniæ
rodzinê. Ruchy prorodzinne
w swojej wieloci kulturowej, wyznaniowej, narodowej i spo³ecznej s¹ wielk¹
si³¹ i maj¹ potê¿ne oddzia³ywanie. Po prostu  zdrowa,

W y b i e r z ¯ycie!
Bardzo dziêkujemy
wszystkim, którzy
wspomogli przyjazd
na kongres liderów
ze wschodu. Dziêki
Wam przyjecha³o
ponad 400 uczestników  liderów
organizacji prorodzinnych z Rosji,
Bia³orusi, Ukrainy,
Litwy, £otwy a nawet
Kirgizji.

Stoisko HLI-Europa na kongresie.
O. Maxim Obuchow z Moskwy z wolontariuszk¹
El¹ Podolsk¹.
garderób, dok³adnie na zapleczu g³ównej sceny Sali
Kongresowej.
Pami¹tkowe medale wrêczono 11 ma³¿eñstwom z co
najmniej 50. letnim sta¿em
ma³¿eñskim, od wielu lat aktywnie zaanga¿owanym w
pracê na rzecz rodzin. S¹ to:

organizacje prorodzinne nie
tylko z Polski, ale tak¿e z
wielu odleg³ych krajów.
Wielkim sukcesem kongresu jest uchwalenie Deklaracji z Warszawy, która bezporednio odwo³uje siê do
Karty Praw Rodziny. Bior¹c
pod uwagê, ¿e wiatowe kon-

Wyró¿nione ma³¿eñstwa, z przodu s. J. Skudro
Krystyna i Józef Gielniakowie, Eleonora i Roman
Gwardzikowie, Anna i Wilhelm Iwaniccy, Maria i Jerzy
Jêdrzejczakowie, Cecylia
i Marian Kopiec, Danuta i Józef £ukaszewiczowie, Jadwiga i Janusz Morawscy, Eugenia i Karol Paw³owscy, Eryka i Wac³aw Schultowie, El¿bieta i Tadeusz Wójcikowie
oraz Christine i Alberto Vollmer. Uhonorowano tak¿e
s. Jadwigê Skurdo, która
jeszcze z ks. F. Blachnickim
zak³ada³a pierwsze wspólnoty Domowego Kocio³a.
Dzieci wyró¿nione w konkursie rysunkowym Moja
rodzina odbiera³y nagrody
ze swoimi ca³ymi rodzinami.
Niezwykle mi³e by³y wystêpy zespo³ów dzieciêcych,
wród nich Arki Noego, Ma³ego Chóru Wielkich Serc z
£odzi oraz ludowego zespo³u tanecznego Instytutu Kulturoznawstwa Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Zawodowej
z Ciechanowa. Sala Marmurowa Pa³acu Kultury i Nauki
zosta³a wype³niona stoiskami, gdzie prezentowa³y siê

gresy gromadz¹ ludzi ró¿nych wyznañ i kultur, po raz
pierwszy tak bezporednio
zwrócono uwagê organizacji
prorodzinnych (nie tylko katolickich) na ten znakomity
dokument watykañski. Stanie
siê to z pewnoci¹ podstaw¹

do pog³êbienia kontaktów
ekumenicznych, dla których
dobrym ³¹cznikiem jest obrona ¿ycia i rodziny.
Zorganizowanie tego wiatowego spotkania by³o wielkim wspólnym wysi³kiem
wielu rodowisk i organizacji prorodzinnych. Klub
Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia,
jako polska ga³¹ Human
Life International  Europa,
zrobi³ bardzo wiele. Prowadzilimy ca³¹ czêæ administracyjn¹ kongresu.
Obecnie do Polskiego Komitetu Organizacyjnego nap³ywaj¹ kolejne gratulacje,
podziêkowania i wyrazy
uznania. Gocie wyjechali
oczarowani specyficzn¹
polsk¹, rodzinn¹ atmosfer¹,
znakomit¹ organizacj¹ i profesjonalizmem. Okazuje siê,
¿e Polska, tak jak tego oczekiwa³ Jan Pawe³ II, potrafi
broniæ wartoci rodziny i promieniowaæ swoim przyk³adem na ca³y wiat.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragnê przekazaæ
podziêkowania wszystkim,
którzy swoj¹ prac¹ przyczynili siê do sukcesu IV wiatowego Kongresu Rodzin.
Materia³y z kongresu s¹ obecnie opracowywane i zostan¹ wydane w postaci ksi¹¿kowej.
Wszystkie informacje s¹ dostêpne na stronie:
www.kongresrodzin.org.pl
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DEKLARACJA z WARSZAWY
IV wiatowego Kongresu Rodzin
11-13 maja 2007 r.
Zebrani na IV wiatowym Kongresie Rodzin, chcemy z ca³¹ moc¹ broniæ
Prawdy o rodzinie, przypomnieæ jej misjê wspólnoty mi³oci i ¿ycia, wzywaæ do
poszanowania jej niezbywalnych praw zapisanych w Karcie Praw Rodziny1 .
Rodzina jest dzie³em Boga, podstawow¹ ludzk¹ wspólnot¹, opart¹ na nierozerwalnym ma³¿eñstwie mê¿czyzny i kobiety, wspólnot¹ mi³oci otwartej na ¿ycie,
rodowiskiem, w którym poczynaj¹ siê, przychodz¹ na wiat i wzrastaj¹ nowi
ludzie2 .
Przysz³oæ ludzkoci idzie poprzez rodzinê3 a tak¿e, ¿e: Nie ma skuteczniejszej drogi odrodzenia spo³eczeñstw, jak ich odrodzenie przez zdrowe rodziny4 ,
zdrowe  to znaczy wierne swojemu powo³aniu ma³¿eñskiemu i rodzicielskiemu.
Takie rodziny nios¹ dzisiejszemu wiatu:
l wiernoæ Prawdzie Bo¿ej w miejsce relatywizmu,
l prawdziw¹ mi³oæ, bêd¹c¹ ca³kowitym i bezinteresownym darem z siebie w miejsce
hedonizmu,
l wierne trwanie a¿ do mierci w miejsce braku odpowiedzialnoci za los najbli¿szych,
l poszanowanie ¿ycia ka¿dego cz³owieka od poczêcia do naturalnej mierci w miejsce
dyskryminacji i eksterminacji najs³abszych,
l radoæ z ka¿dego dziecka przychodz¹cego na wiat w miejsce lêku przed dzieckiem
wyra¿onym w mentalnoci antykoncepcyjnej,
l tworzenie zdrowego rodowiska wychowawczego, w którym wzrastaj¹ m³ode pokolenia w miejsce fa³szywych ideologii propaguj¹cych demoralizacjê.
I tak rodzina niesie Europie i wiatu wiosnê cywilizacji mi³oci i ¿ycia w miejsce
demograficznej zimy.
Jestemy wdziêczni wszystkim wspólnotom religijnym, które potwierdzaj¹ tê prawdê. Spotykaj¹c siê w Warszawie, stolicy Polski, ojczynie Jana Paw³a II, dziêkujemy
Bogu za Jego nauczanie o zamyle Bo¿ym wobec ma³¿eñstwa i rodziny, za wielk¹ mi³oæ dla rodzin, za ochronê ¿ycia oraz jego modlitwê i cierpienie ofiarowane w intencji
rodzin.
Dziêkujemy Jego nastêpcy Ojcu wiêtemu Benedyktowi XVI, który kontynuuje to wiadectwo Prawdy o ¿yciu i rodzinie.
Dziêkujemy wszystkim, którzy s³u¿¹ rodzinie, którzy jej broni¹.
Dziêkujemy ka¿dej rodzinie, bêd¹cej prawdziwie znakiem nadziei we wspó³czesnym wiecie.
Dziêkujemy wszystkim ma³¿onkom, ojcom i matkom, którzy trwaj¹ w wiernej mi³oci
i otwieraj¹ swe serca na przyjêcie nowego ¿ycia.
Zwracamy siê z apelem do wszystkich:
l Kocio³ów i Wspólnot religijnych, aby g³osi³y prawdê o ¿yciu, ma³¿eñstwie i rodzinie potwierdzaj¹c, ¿e jest pierwsz¹ wspólnot¹ wiary i szko³¹ wszystkich powo³añ.
l Wzywamy rz¹dz¹cych i polityków, aby rodzina sta³a siê podmiotem polityki jako
podstawowe i niezbywalne dobro w s³u¿bie narodowi. Apelujemy, aby chronili ¿ycie ka¿dej istoty ludzkiej od poczêcia do naturalnej mierci, k³ad¹c nacisk na wychowanie dzieci,
które jest podstawowym prawem rodziców. Apelujemy, aby chroniæ m³odych ludzi przed
demoralizacj¹ i promowaæ ekonomiczne rozwi¹zania prowadz¹ce do godnych warunków
¿ycia wszystkich rodzin. Odpowiedzi¹ na to wezwanie niech bêdzie og³oszenie roku 2008
jako Roku Rodziny.
l Zwracamy siê do ludzi nauki, by swoj¹ wiedz¹ s³u¿yli sprawie rodziny.
l Prosimy lekarzy i wszystkich pracowników s³u¿by zdrowia, aby bronili prawa do
wolnoci sumienia i wiernie stali na stra¿y ludzkiego ¿ycia, szczególnie, gdy jest ono najs³absze i zagro¿one.
l Wzywamy przedstawicieli mediów, by s³u¿yli prawdzie, wskazywali prawdziwe zagro¿enia i potrzeby rodziny, by nieli m³odym ludziom wartoci, które s³u¿¹ rzeczywistemu trwa³emu rozwojowi cz³owieka.
l Prosimy m³odych, aby szukali m¹droci, wybrali ¿ycie, chronili swoje serca i cia³o
oraz wzrastali w prawdzie i wiernej mi³oci.
l Zwracamy siê do wszystkich ludzi dobrej woli, aby byli z rodzinami i pomagali odbudowaæ nadziejê i s³u¿yli im pomoc¹ w trudnociach.
A wreszcie my rodziny zgromadzone na IV wiatowym Kongresie Rodzin zwracamy siê do wszystkich rodzin: Nie bójcie siê! B¹dmy jedno! B¹dmy znakiem nadziei!
Wspierajmy siê nawzajem nios¹c szczêcie i radoæ!
Niemy nadziejê wszystkim ludziom, aby ich twórczy entuzjazm przyniós³ wiosnê
dla Europy i wiata.
1
Karta Praw Rodziny przed³o¿ona przez Stolicê Apostolsk¹ wszystkim ludziom, instytucjom i w³adzom
zainteresowanym misj¹ rodziny w wiecie wspó³czesnym 22 padziernika 1983 r.

Nagroda za wk³ad w krzewienie rozwoju kultury
prenatalnej na Ukrainie dla Ewy Kowalewskiej 
dyrektora Human Life International  Europa od
organizacji prorodzinnych Ukrainy, wrêczona
podczas IV wiatowego Kongresu Rodzin przez
Oksanê Naumych.

2
Rodzina pierwsz¹ i podstawow¹ komórk¹ «ekologii ludzkiej». To w niej cz³owiek otrzymuje pierwsze
i decyduj¹ce wyobra¿enia zwi¹zane z prawd¹ i dobrem, uczy siê, co znaczy kochaæ i byæ kochanym. Jest te¿
rodzina sanktuarium ¿ycia, miejscem, w którym ¿ycie, dar Boga, mo¿e w sposób w³aciwy byæ przyjête i
chronione przed licznymi atakami, na które jest ono wystawione, mo¿e te¿ rozwijaæ siê zgodnie z wymogami
prawdziwego ludzkiego wzrostu. Wbrew tak zwanej kulturze mierci, rodzina stanowi orodek kultury ¿ycia
(Centesimus annus, 39).
3

Familiaris consortio, 86

4

Z przemówienia Jana Paw³a II w Szczecinie, 11 czerwca 1987 r.
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Miêdzyparlamentarne

Forum Rodziny
Pod patronatem Marsza³ków Sejmu i Senatu 12 maja
br. w Senacie odby³o siê forum miêdzyparlamentarne
Rodzina szans¹ dla Europy
i wiata towarzysz¹ce IV
wiatowemu Kongresowi
Rodzin 2007.
W opinii przewodnicz¹cego Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, senatora Antoniego Szymañskiego, wiatowy Kongres
Rodzin jest dobr¹ okazj¹ do
rozmowy o polityce prorodzinnej w ró¿nych krajach.
Jak stwierdzi³  rodzina jest
podstawow¹ wspólnot¹, która oczekuje na konkretne
decyzje w³adz rozmaitego
szczebla, a szczególnie
w³adz pañstwowych.
Cz³onek Europejskiego
Komitetu EkonomicznoSpo³ecznego Stephan Buffetaut (Francja) mówi³ o zmianach demograficznych na
naszym kontynencie. Jego
zdaniem, Europa stoi wobec
dramatu, jakim jest pogarszaj¹ca siê sytuacja demograficzna. To dla Unii Europejskiej najwiêksze wyzwanie na najbli¿sze lata.
S. Buffetaut podkreli³, ¿e
statystki wskazuj¹, i¿ oko³o
roku 2030 w wielu krajach
europejskich mo¿e dojæ do
kryzysu systemów emerytalnych. Zaznaczy³, ¿e w tej
chwili statystycznie na cztery osoby aktywne zawodowo przypadaj¹ dwie na eme-

ryturze. Je¿eli tego nie zmienimy, to po 2030 roku mo¿e
byæ odwrotnie  doda³. Jego
zdaniem, w Unii Europejskiej potrzebny jest pakt
wskazuj¹cy kierunki rozwoju demograficznego i polityki prorodzinnej. Jak zazna-

tylko o kwestii materialnej,
ale te¿ o atmosferze wokó³
rodziny, szczególnie wielodzietnej  podkreli³.
Wicemarsza³ek Sejmu, Janusz Dobrosz zwróci³ uwagê na pojawiaj¹ce siê na
wiecie niebezpieczne ten-

stracji Publicznej, Józefiny
Hrynkiewicz, powiêcone
by³o rodzinie jako naturalnemu sprzymierzeñcowi
rozwoju spo³ecznego i ekonomicznego.
Podczas forum odby³ siê
panel dyskusyjny Rodzina w

Jeden z paneli dyskusyjnych podczas kongresu
czy³, dobrym rozwi¹zaniem
mog³oby byæ wprowadzenie
bezporednich zasi³ków rodzinnych.
Wicemarsza³ek Senatu,
Krzysztof Putra podkreli³,
¿e rodzina jest fundamentem
spo³eczeñstwa. Dzisiaj pozycja rodziny s³abnie. Nie ma
takiego nastawienia, ¿eby j¹
wspomagaæ. Mówiê tutaj nie

dencje do marginalizowania
rodziny.
Prawa rodziny w krajach
europejskich omówi³a pose³
do Parlamentu Europejskiego ze S³owacji, przewodnicz¹ca Komisji Praw Kobiet
i Równouprawnienia, Anna
Zaborska.
Wyst¹pienie dyrektora
Krajowej Szko³y Admini-

polityce spo³ecznej i gospodarczej w moim kraju, którego moderatorem by³ pose³
do Parlamentu Europejskiego Konrad Szymañski, a
wziêli w nim udzia³: Allan
C. Carlson (prezes Howard
Center, USA), Marie Panayatopoulos-Cassiotou (pose³
do Parlamentu Europejskiego, Grecja), pos³anki El¿bie-

ta Ratajczak i Lucyna Winiewska, Inese Slesere (pos³anka do Parlamentu
£otwy), Dana Rosemary
Scallon z Irlandii (b. europos³anaka z Irlandii) oraz senator Ewa Tomaszewska,
wiceprzewodnicz¹ca Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej.
Uczestnicy forum dyskutowali m. in. o problemach
demograficznych, roli rodziny, rozwoju spo³ecznym i
ekonomicznym, o systemie
placówek opieki nad dzieæmi, urlopach wychowawczych, wiadczeniach na
rzecz rodziny, zwiêkszeniu
elastycznoci w organizacji
czasu pracy.
Na zakoñczenie uczestnicy forum przyjêli deklaracjê
parlamentarzystów z okazji
Forum i Miêdzynarodowego
Dnia Rodzin (15 maja), w
której napisano:
l
uznaj¹c, ¿e rodzina
oparta na zwi¹zku ma³¿eñskim kobiety i mê¿czyzny
stanowi podstawow¹ wspólnotê spo³eczn¹, niezbêdn¹
dla ¿ycia i rozwoju ka¿dego
cz³owieka, a tak¿e jest zasadniczym czynnikiem rozwoju spo³ecznego, gospodarczego i kulturowego ka¿dego cz³owieka oraz
l
bior¹c pod uwagê instrumenty miêdzynarodowe
gwarantuj¹ce obronê cz³owieka i podstawowych wolnoci, w szczególnoci:
- Uniwersaln¹ Deklaracjê
Praw Cz³owieka, a przede
wszystkim jej artyku³y:
3 (prawo do ¿ycia), 16 (pra-

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

wo do ma³¿eñstwa i rodziny), 18 (prawo do wolnoci
myli, sumienia i wyznania),
25 (prawo do ochrony socjalnej matki i dziecka) oraz
26 (prawo rodziców do nauczania swych dzieci);
- Miêdzynarodowy Pakt
Praw Ekonomicznych, Spo³ecznych i Kulturowych i
Miêdzynarodowy Pakt Praw
Cywilnych i Politycznych,
które nada³y zasadom uniwersalnej deklaracji praw
cz³owieka moc wi¹¿¹c¹ w
prawie miêdzynarodowym;
- Europejsk¹ Konwencjê
Praw Cz³owieka (Rzym 4 XI
1950 r.), a przede wszystkim
jej artyku³y: 2 (prawo do
¿ycia), 8 (prawo do poszanowania ¿ycia prywatnego i
rodzinnego), 9 (prawo do
wolnoci myli sumienia i
wyznania), 12 (prawo do zawarcia ma³¿eñstwa) oraz w
szczególnoci protokó³ dodatkowy nr 14;
- Konwencjê Praw Dziecka, która przewiduje wymóg
szczególnej ochrony prawnej dziecka (przed i po jego
narodzeniu) i która wymaga,
aby wszelkie urzêdy przy
podejmowaniu decyzji i
wdra¿aniu dzia³añ doñ adresowanych (wedle postanowieñ preambu³y i artyku³ów
6, 9, 11) bra³y pod uwagê w
pierwszej kolejnoci interes
dziecka;
- Europejsk¹ Kartê Socjaln¹ w postaci zrewidowanej;
l bior¹c pod uwagê Deklaracjê z Doha, przyjêt¹
przez Zgromadzenie Generalne ONZ 6 grudnia 2004
r. z okazji dziesi¹tej rocznicy Miêdzynarodowego
Roku Rodziny oraz Deklaracjê Parlamentarzystów
Europejskich z 28 padziernika 2004 r. z okazji wspomnianej sesji specjalnej
ONZ,
l bior¹c pod uwagê opiniê badawcz¹ Europejskiego
Komitetu EkonomicznoSpo³ecznego w sprawie rodziny i ewolucji demograficznej z 14 marca 2007 r.,
my, parlamentarzyci
wielu krajów, zgromadzeni w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej, w dniu 12
maja 2007 r. zwracamy siê
do rz¹dów o pe³ne realizowanie wymienionych aktów prawnych oraz sta³e
analizowanie, planowanie
i wdra¿anie wszelkiej polityki i dzia³añ s³u¿¹cych
dobremu funkcjonowaniu,
rozwojowi i promocji rodziny.
Przyjêt¹ przez parlamentarzystów deklaracjê odczyta³
podczas zakoñczenia IV wiatowego Kongresu Rodzin
senator A. Szymañski.

W y b i e r z ¯ycie!

Senat chce wyd³u¿enia

urlopów macierzyñskich
Wyd³u¿enie o dwa tygodnie
urlopów macierzyñskich oraz
podwy¿szenie dla ojców  o
trzy dni  liczby dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia, z tytu³u urodzenia siê dziecka  wprowadzenie takich rozwi¹zañ od
2008 r. zak³ada przyjêty przez
Senat projekt nowelizacji Kodeksu pracy.
Senator Ewa Tomaszewska,
zastêpca przewodnicz¹cego
Senackiej Komisji Rodziny i
Polityki Spo³ecznej, podkreli³a, ¿e projekt ten znakomicie
wpisuje siê w program polityki prorodzinnej rz¹du. Takie
rozwi¹zania s¹ potrzebne, aby
zachêciæ rodziny do posiada-

nia dzieci. Zapaæ demograficzna w naszym kraju wymaga podjêcia dzia³añ wspomagaj¹cych rodzinê w jej podstawowych funkcjach, w szczególnoci w zakresie u³atwienia
opieki nad ma³ym dzieckiem
 powiedzia³a senator Tomaszewska. Zaproponowane
przez senatorów dodanie do
dwóch dni roboczych usprawiedliwionej nieobecnoci
ojca w pracy po urodzeniu
dziecka i dodatkowych trzech
dni urlopu ojcowskiego, to
rozwi¹zanie, które ma wskazaæ na rolê ojca w rodzinie. Te
dodatkowe dni ojciec móg³by
wykorzystaæ m. in. na pomoc
matce w opiece nad noworodkiem, opiekê nad pozosta³ymi

dzieæmi lub zarejestrowanie
dziecka.
Senacki projekt podnosi
wymiar urlopu macierzyñskiego: z 18 do 20 tygodni  przy
pierwszym porodzie, z 20 do
22 tygodni  przy ka¿dym nastêpnym porodzie, z 28 do 30
tygodni  w przypadku urodzenia wiêcej ni¿ jednego
dziecka przy jednym porodzie.
Jednoczenie w przypadku
pracownicy, wychowuj¹cej
dziecko przysposobione lub
przyjête przez ni¹ jako rodzinê zastêpcz¹, wymiar urlopu
macierzyñskiego, jaki bêdzie
jej przys³ugiwa³, je¿eli urodzi
dziecko, bêdzie wynosi³ 22 tygodnie przy pierwszym porodzie.

Zapraszamy do
Klubu
Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia
Klub jest obecnie, najszersz¹ z mo¿liwych, p³aszczyzn¹ poparcia dla idei ochrony ludzkiego ¿ycia i chrzecijañskiej moralnoci, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wspieranie
rodziny.
Klub jest miejscem spotkania osób o podobnym systemie
wartoci i zaanga¿owania. Ma s³u¿yæ wspólnej pomocy w
budowaniu cywilizacji mi³oci i ¿ycia.
Patronat nad Klubem prowadzi Human Life International 
Europa, polskie biuro miêdzynarodowej organizacji pro-life
zbudowanej na fundamencie nauki Kocio³a katolickiego,
zw³aszcza encykliki Humanae vitae.
Jedynym warunkiem przyst¹pienia do Klubu jest zaakceptowanie za³o¿eñ ideowych i wype³nienie formularza zg³oszenia. W odpowiedzi nadsy³amy legitymacjê, która jest bezp³atna. Wysy³amy równie¿ bie¿¹ce informacje na tematy pro-life.
Wszelkie ofiary pieniê¿ne s¹ jedynie ca³kowicie dobrowolnymi darami, wspieraj¹cymi dzia³ania w obronie ¿ycia i rodziny.
Magda Zdrojewska
sekretarz Klubu

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

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

Wówczas nawi¹¿emy korespondencjê.
Mo¿esz te¿ zapisaæ siê poprzez stronê internetow¹ www.hli.org.pl
(dzia³ Klub Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia).
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HOSPICJUM
PRENATALNE
W Stanach Zjednoczonych, w ci¹gu ostatnich
dziesiêciu lat powsta³o
40 hospicjów prenatalnych. Stosowane wspó³czenie badania prenatalne daj¹ mo¿liwoæ rozpoznania stanu zdrowia
dziecka w ³onie matki
i podjêcia jego leczenia.
Nie zawsze jednak takie
leczenie jest mo¿liwe
i skuteczne. Zabijanie
(aborcja) dziecka prenatalnie chorego jest z³ym
rozwi¹zaniem zarówno dla
niego, jak i jego matki.
W ¿adnym przypadku nie
jest rozwi¹zaniem trudnej
sytuacji.
Opisywane placówki
oferuj¹ pomoc rodzicom,
których nienarodzone
dziecko jest nieuleczalnie
chore i prawdopodobnie
umrze wkrótce po porodzie. Opiek¹ objêta mo¿e
zostaæ ca³a rodzina,
oprócz rodziców  rodzeñstwo, a nawet dziadkowie. Z pomocy takich
hospicjów korzysta coraz
wiêcej rodzin. Pod specjalistyczn¹ opiek¹ lekarzy,
pielêgniarek, psychologów i duchownych, przygotowuj¹ siê do dobrego
prze¿ycia tych kilku godzin albo dni z umieraj¹cym noworodkiem.

dziecko w wieku 8 tyg. od poczêcia

Czekamy na

Donum vitae II
Watykañska Kongregacja Doktryny Wiary przygotowuje nowy dokument
odnosz¹cy siê do wspó³czesnych zagadnieñ bioetycznych zwi¹zanych z technicznymi mo¿liwociami
ingerencji medycznej w
sferê prokreacji cz³owieka.
Arcybiskup Angelo Amato,
sekretarz Kongregacji, powiedzia³ dziennikarzom, ¿e
dokument bêdzie niejako
uaktualnieniem wydanej w
1987 r. instrukcji Donum
vitae (Dar ¿ycia. O szacun-

ku dla rodz¹cego siê ¿ycia
ludzkiego i o godnoci jego
przekazywania), w której
poddano etyczno-moralnej
ocenie m. in. problematykê
sztucznego zap³odnienia i
badañ na embrionach.
Opracowywany obecnie
dokument ma robocz¹ nazwê Donum vitae II. Stolica Apostolska doprecyzuje
w nim swoje stanowisko w
odniesieniu do najnowszych wyzwañ biotechnologii w sferze rozrodu cz³owieka.

Serwisy randkowe

nie s¹ bezpieczne dla dzieci
¯aden z piêtnastu internetowych serwisów randkowych, sprawdzanych
przez Zespó³ Badañ i Analiz Biura Rzecznika Praw
Dziecka, nie zosta³ uznany za bezpieczny dla dzieci. Serwis randkowy to rodzaj portalu spo³ecznociowego, czyli taki, na
którym u¿ytkownik musi
siê zarejestrowaæ, ma
swój profil i ma mo¿liwoæ interakcji z innymi
u¿ytkownikami, a tak¿e
wspó³tworzy serwis poprzez umieszczanie na
nim zdjêæ, filmów itp. Na
niektórych portalach
mog¹ rejestrowaæ siê i zamieszczaæ swoje anonse
nawet 10. letnie dzieci.
Pracownicy Zespo³u
Badañ i Analiz, badaj¹c
tzw. portale spo³ecznociowe pod k¹tem bezpieczeñstwa, opracowali ra-

port, pt. Internetowe portale spo³ecznociowe a
bezpieczeñstwo dzieci.
Rzecznik Praw Dziecka,
Ewa Sowiñska, podjê³a
rozmowy na ten temat z
przedstawicielami portali,
NASK (Naukowa i Akademicka Sieæ Komputerowa) oraz ministerstw i policji. Wród g³ównych zagro¿eñ wymieniano mo¿liwoæ dotarcia do dzieci
przez pedofilów, ³atwy
dostêp do materia³ów pornograficznych i zawieraj¹cych przemoc oraz mo¿liwoæ przeladowania i
znêcania siê nad innymi,
np. przez zamieszczanie
kompromituj¹cych zdjêæ.
Uczestnicy dyskusji zwracali uwagê na niebezpieczeñstwa, jakie niesie coraz powszechniejsze propagowanie w internecie
anoreksji i bulimii oraz

zachowañ samobójczych.
Uczestnicy spotkania podkrelali, ¿e trzeba staraæ
siê wypromowaæ wród
dzieci modê na bezpieczeñstwo w sieci.
Autorzy raportu zwracaj¹ uwagê, ¿e w³aciciele i administratorzy sprawdzanych portali czêsto nie
przestrzegaj¹ obowi¹zuj¹cych przepisów. Powszechne jest, np. zawê¿anie odpowiedzialnoci
za treæ publikowanych
materia³ów. Nie wszystkie
portale umo¿liwiaj¹ u¿ytkownikom ³atwe zg³oszenie nieprawid³owoci, co
pozwala³oby na szybkie
usuwanie treci naruszaj¹cych prawo. Istniej¹ce na
portalach filtry, które maj¹
ograniczaæ dostêp nieletnich do szkodliwych treci, s¹ w rzeczywistoci za
ma³o skuteczne.

8

W y b i e r z ¯ycie!

lato 2007

WAKACYJNE PROMOCJE
"Autoportret z Guadalupe"
Konstanty Osiñski

Piosenki dla dzieci

Piêkna opowieæ o objawieniu Matki Bo¿ej z Guadalupe z t³em
historycznym i okolicznociami tego zdarzenia. Ukazuje
ciekaw¹ historiê powstania cudownego Wizerunku. I z niezwyk³¹ wnikliwoci¹ przypatruje siê samemu obrazowi,
odkrywaj¹c przed czytelnikiem "zaszyfrowane" w nim tajemnice i staraj¹c siê odczytaæ je zgodnie z przes³aniem. Lektura
dla ka¿dego obroñcy ¿ycia - Matka Bo¿a z Guadelupe jest
patronk¹ ruchów pro-life.

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.

CEN

A: 2 0

p³yta CD

, - z³

MEDALE PAMI¥TKOWE
IV WIATOWEGO
KONGRESU RODZIN

CEN

,A: 2 0

CENA

oraz

ZESTA
WU: 20
,- z³

Czekam na Ciebie Maluszku
p³yta CD

- 9 piosenek na 9 miesiêcy Ko³ysanka, walczyk, rytmy cygañskie,
poleczka i inne....

z³

Mama piewa swojemu poczêtemu
dziecku.

Mario... dlaczego
p³aczesz?

Ksi¹¿ki z kongresów - komplet
3 ksi¹¿ki z 3 kongresów:
Miêdzynarodowy Kongres "O godnoæ macierzyñstwa"
Miêdzynarodowy Kongres "O godnoæ ojcostwa"
Miêdzynarodowy Kongres "O godnoæ dziecka"
Praca zbiorowa. Ca³oæ wyk³adów z Kongresów

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

"Autoportret z Guadalupe"

W odpowiedzi na du¿e zainteresowanie
proponujemy dodatkow¹ seriê
kolekcjonersk¹
medal z br¹zu  cena: 99,00 z³
wersja polska  nr od 4 do 10
wersja angielska  nr parzyste od 4
do 84
medal ze srebra  cena 999,00 z³
wersja polska  nr od 4 do 10
wersja angielska  nr od 4 do 10

Piosenki dla dzieci

medal z miedzi posrebrzany 
cena 65,00 z³
wersja polska bez numeracji  30
szt.
wersja angielska bez numeracji 
30 szt.

Czekam na Ciebie Maluszku
Ksi¹¿ki z kongresów - komplet
Fakty ¯ycia komplet
Mario... dlaczego p³aczesz?
Zestaw 4 ulotek
Medal z br¹zu

POL

ANG

Medal ze srebra

POL

ANG

Medal z miedzi posrebrzany

POL

ANG

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

Kolejne numery wydajemy wed³ug
kolejnoci op³aconych zamówieñ.
Jedna osoba mo¿e zamówiæ tylko
jeden medal numerowany.
Do medali numerowanych do³¹czamy certyfikat.

A
CEN

- z³
: 11,

Fakty ¿ycia komplet
numery 1  14
Seryjna, kolorowa wk³adka
informacyjna powiêcona
poszczególnym zagadnieniom
dotycz¹cym pocz¹tków ¿ycia
cz³owieka. Przeznaczona do
wpinania do skoroszytu.

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 2
N
E
C
oraz wypowiedzi znanych
specjalistów, zajmuj¹cych siê
terapi¹ zespo³u poaborcyjnego. Wskazuje drogi wyjcia z
kryzysu.

Prom

ocja!

!!

Zestaw 4 ulotek
Kochaj i pozwól ¿yæ
kolorowy folder

Nastêpstwa
antykoncepcji"
Rudolf Ehmann

Eugene Diamond:
RU  486 (mifepristone,
mifegyne)
Opracowanie znanego
lekarza omawiaj¹ce
dzia³anie, procedury
medyczne i nastêpstwa
stosowania pigu³ki aborcyjnej RU-486.
Skutecznoæ
prezerwatywy
Ulotka dla m³odzie¿y
ukazuj¹ca problem
bezpiecznego seksu
przy stosowaniu
prezerwatywy.

Cena zestawu: tylko 4 z³

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.

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
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