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Niech ka¿dy, zale¿nie od swych mo¿liwoci, umiejêtnoci i kompetencji, czuje siê zawsze pobudzany do mi³owania ¿ycia i s³u¿enia mu, od jego
pocz¹tku a¿ po naturalny kres. Jest bowiem zadaniem wszystkich przyjmowanie ¿ycia ludzkiego jako daru, który nale¿y szanowaæ, chroniæ i
wspieraæ, tym bardziej, gdy jest on kruchy i wymaga opieki i troski, zarówno przed narodzeniem, jak i w fazie schy³kowej.
Ojciec wiêty Benedykt XVI, fragment rozwa¿ania przed modlitw¹ Anio³ Pañski
w Dniu wiêtoci ¯ycia (W³ochy, dn. 3 lutego)
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oczê³o siê dziecko.
Po³¹czenie matczynej komórki jajowej i ojcowskiego plemnika (zwane zap³odnieniem
lub poczêciem) jest pocz¹tkiem ¿ycia nowej, niepowtarzalnej istoty ludzkiej.
Nic ju¿ nie bêdzie dodane,
potrzebny jest tylko czas,
tlen, pokarm i zaciszne
schronienie ³ona matki
przez kolejnych dziewiêæ
miesiêcy ¿ycia. Ten cz³owiek ju¿ zaistnia³, rozpoczê³o siê jego ¿ycie. Zd¹¿a
okrelon¹ dla swojego ludzkiego gatunku drog¹ rozwojow¹, któr¹ ka¿dy z nas
przechodzi. Jestemy do siebie podobni i dlatego wiemy, jak wygl¹da dwutygodniowy embrion, 5. miesiêczny p³ód, noworodek,
niemowlê, przedszkolak,
nastolatek S¹ to kolejne
fazy typowego dla cz³owieka cyklu rozwojowego.
Embrion i p³ód jest tak samo
istot¹ ludzk¹ jak noworodek
czy staruszek.
Jeli poczê³o siê nasze
dziecko, jestemy ju¿ rodzicami. Nie przysz³ymi rodzicami. Nie mówmy wiêc o
kobiecie, która nosi swoje
dziecko, ¿e jest przysz³¹
matk¹. Tak¿e, gdy dzielimy
siê ze znajomymi radosn¹
wiadomoci¹, mówmy ¿e
jestemy rodzicami czy
jestemy dziadkami  ju¿
teraz, a nie w przysz³oci.
W Polsce Dzieñ wiêtoci ¯ycia obchodzimy w
wiêto Zwiastowania Pañskiego, czyli 9. miesiêcy
przed Bo¿ym Narodzeniem.
Zazwyczaj przypada ono
25. marca, ale w tym roku z
uwagi na bardzo wczesn¹
Wielkanoc jest przeniesione
na poniedzia³ek 31 marca.
Nie zapomnijmy o nim. Jest
to dzieñ radoci i podziêkowania za dar ¿ycia. Celebrujmy go w naszych rodzinach, w kocio³ach, przyjmijmy kolejne przyrzeczenia Duchowej Adopcji
Dziecka Poczêtego.
Nie ma bardziej bezbronnego cz³owieka ni¿ poczête
dziecko. Kochane, ukryte w
³onie matki, jest bezpieczne.
Niestety rodzice dziecka nie

zawsze s¹ zadowoleni z faktu jego poczêcia. Brak mi³oci i nieodpowiedzialnoæ s¹
przyczyn¹ zamachów na jego
¿ycie. Nie mówi siê wtedy o
zabijaniu dziecka, ale nazywa
siê to: przerwaniem ci¹¿y,
aborcj¹, us³ug¹ zdrowia reprodukcyjnego, regulacj¹
urodzeñ, prawem kobiety do
wolnego wyboru itd. Nie
mówi siê prawdy, chocia¿
ka¿da kobieta w ci¹¿y wie, ¿e
w ca³ej tej dyskusji chodzi o
dziecko. Ona jednak najczêciej jest w bardzo trudnej sytuacji, zestresowana, zalêkniona. Wmawia siê jej, ¿e to
jeszcze nie dziecko, chocia¿
z punktu widzenia wspó³czesnej nauki jest to k³amstwo.
Mówi siê, ¿e to tylko grudka
komórek, pre-embrion, co z
czego kiedy mo¿e powstaæ

cz³owiek. Ci, którzy g³osz¹ te
absurdy, znakomicie zdaj¹ sobie sprawê, ¿e oprócz zap³odnienia nie ma w ¿yciu cz³owieka ¿adnego zdarzenia,
które mo¿na okreliæ jako
jego pocz¹tek. Robi¹ to jednak, prawdopodobnie z przyczyn ideologicznych, emocjonalnych oraz aby zdobyæ
wielkie pieni¹dze.
Ostatnio firmy farmaceutyczne, produkuj¹ce rodki
wczesnoporonne, staraj¹ siê
nam wmawiaæ, ¿e poczêcie
jest równoznacznie z pocz¹tkiem ci¹¿y, czyli zagnie¿d¿eniem siê zarodka w luzówce
macicy. Zap³odnienie jednak,
czyli pocz¹tek ludzkiego
¿ycia nastêpuje ok. 8  14 dni
wczeniej. To powoduje, ¿e
przez pierwsze dwa tygodnie
¿ycia dziecko nie jest chro-

nione. Przy takiej interpretacji wiele rodków popularnie
zwanych antykoncepcyjnymi,
a w praktyce wywo³uj¹cych
bardzo wczesne poronienie,
jest sprzedawanych jako zapobiegaj¹ce ci¹¿y.
Poczêcie siê dziecka to
wielka radoæ, wielkie wydarzenie dla rodziny. Najlepiej
jednak wiedz¹ o tym ci, którzy maj¹ k³opoty z p³odnoci¹. Którzy tak bardzo go
oczekuj¹.
Brak ochrony dziecka w
pierwszych dwóch tygodniach jego ¿ycia powoduje,
¿e ludzki embrion staje siê
obecnie towarem. Postêp
technologii medycznej pozwala dzisiaj pobraæ komórki rozrodcze i wyprodukowaæ dziecko poza ustrojem
matki (in vitro). Pozytywn¹

argumentacjê, aby pomóc
niep³odnym parom w zrodzeniu w³asnego dziecka, przes³aniaj¹ ciemne chmury manipulowania ludzkim zdrowiem i ¿yciem. Nawet najwiêksze pragnienie posiadania w³asnego dziecka nie
mo¿e sankcjonowaæ traktowania cz³owieka jak przedmiotu.
Procedura in vitro doprowadzi³a do coraz czêstszej selekcji embrionów zarówno
przed, jak i po zagnie¿d¿eniu
w ³onie matki. Nikt nie bada
nastêpstw zdrowotnych u zrodzonych w ten sposób dzieci
pod pretekstem ochrony ich
praw do prywatnoci. Tym samym nikt nie bierze za nie odpowiedzialnoci. Nikt te¿ nie
mówi o zagro¿eniach zdrowia, a nawet ¿ycia kobiety.

Chocia¿ najstarsze dziecko z
probówki, Louisa Brown, ma
ju¿ dzisiaj 29 lat, nie by³o do
tej pory naukowego doniesienia, ¿e którekolwiek z nich
urodzi³o swoje dziecko.
Pozosta³e embriony siê zamra¿a. Mo¿e w przysz³oci
zostan¹ wykorzystane i zaimplantowane w macicy, a
mo¿e nikt ich nie bêdzie
chcia³. Nie wiadomo ani kto
za nie odpowiada, ani czyj¹
s¹ w³asnoci¹ (czy mo¿na byæ
dzisiaj w³acicielem cz³owieka?). Niewykorzystane staj¹
siê tanim ród³em pozyskiwania komórek macierzystych,
na których hoduje siê szczepionki oraz wykorzystuje do
eksperymentów medycznych.
Ci¹gle trwaj¹ próby wyprodukowania z nich tkanek i organów s³u¿¹cych w lecznictwie, chocia¿ coraz wiêcej doniesieñ naukowych kwestionuje mo¿liwoæ sukcesów w
tej dziedzinie.
Procedury zap³odnienia pozaustrojowego umo¿liwi³y
te¿ wyprodukowanie dziecka na zamówienie o okrelonych, po¿¹danych cechach.
Pocz¹tkow¹ motywacj¹ jest
zrodzenie rodzeñstwa, które
mog³oby byæ dawc¹ szpiku
lub innego organu dla chorego brata lub siostry. Aby to
osi¹gn¹æ poczête in vitro, rozwijaj¹ce siê ¿ywe embriony
bada siê gnetycznie, aby
sprawdziæ, które posiadaj¹
okrelone cechy. Kilka z nich
zostaje wszczepionych do
macicy, pozosta³e s¹ wybrakowanym odrzutem tej procedury. Zrodzone t¹ metod¹
dziecko jest u¿yte jako dawca tkanek bez pytania o jego
zgodê.
Mamy dzisiaj nowy problem tzw. matek zastêpczych,
gdy zdrowa kobieta zgadza
siê nosiæ poczête in vitro
dziecko innej kobiety (najczêciej za pieni¹dze). Nie wiadomo te¿ która kobieta jest
matk¹ takiego dziecka  ta
która da³a swoj¹ komórkê czy
ta, która urodzi³a. Sztuka medyczna pozwala tak¿e na macierzyñstwo kobiety po menopauzie, przy odpowiednio
wysokich dawkach hormonów.
c.d. na stronie 7
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Nie chcia³a zabiæ swojego dziecka, ale by³a zupe³nie sama. Samotnoæ powoduje lêk i depresjê. By³a
przekonana, ¿e nikt jej nie
kocha i nikomu nie jest potrzebna. Wyp³aka³a siê, wyrzuci³a z siebie to wszystko. Sytuacja wydawa³a siê
zupe³nie beznadziejna. Có¿
mo¿na by³o zrobiæ?
Galina jednak nie podda³a siê. Nie podsuwa³a jej
¿adnych gotowych rozwi¹zañ, bo sama nie wiedzia³a,
co mo¿na zrobiæ. Modl¹c siê
po cichu, pyta³a: zastanów
siê dobrze, czy jest gdzie
taki cz³owiek, który ciê kocha i potrzebuje. Poszukaj
go. Dziewczyna przeanalizowa³a wszystkich bli¿szych i dalszych krewnych,
znajomych, kole¿anki i kolegów. Nie znalaz³a nikogo.
Galina jednak uparcie powtarza³a pytanie: wiem, ¿e
istnieje kto, kto ciê kocha i

przyjê³a je i pokocha³a, a
matka, która kocha, nie zrobi dziecku krzywdy. Wielu
ludzi dobrej woli sk³ada³o
siê, aby jej pomóc. Kupili
pieluszki, ubranka, dali jej
zasi³ek na jedzenie. Rozpoczêli te¿ modlitwê w jej intencji. Codziennie nocowa³a u kogo innego. Przychodzi³a po pomoc jeszcze wiele razy. Sytuacja powoli siê
poprawia³a. Jedna z kole¿anek, poruszona jej determinacj¹, pozwoli³a jej czasowo
zamieszkaæ u siebie. Znalaz³a pracê. Sta³a siê spokojniejsza, zaczê³a cieszyæ siê
obecnoci¹ swojego dziecka.
Mia³a czas na przemylenia.
Coraz wiêcej znajomych zaczê³o j¹ podziwiaæ za odwagê, za to, ¿e tak jasno i bezporednio umie broniæ siebie
i swoje dziecko. Powoli znika³a agresja. Natasza sama
najpierw musia³a staraæ siê
pomagaæ tym, którzy dali jej

Ewa H. Kowalewska

CZY NIKOMU NIE JESTEM

POTRZEBNA?
T
o wszystko naprawdê zdarzy³o
siê w Centrum Rodziny przy katolickim kociele Niepokalanego Poczêcia Najwiêtszej Maryi
Panny w Moskwie. Pewnego dnia na ³awce przed kocio³em siedzia³a m³oda
dziewczyna  zap³akana i
kompletnie zagubiona. Nazwijmy j¹ Natasz¹. W jej
oczach widaæ by³o bezgraniczny smutek i ¿al. Która
z kobiet zapyta³a, co jej siê
sta³o. Nie chcia³a mówiæ, ale
i tak by³o widaæ, ¿e ma jaki
powa¿ny problem. Kto poradzi³, aby posz³a do Centrum Rodziny.
Galina jest psychoterapeut¹ rodzinnym. Potrafi
wys³uchaæ i pomóc. Rozmawia³y przez bite trzy godziny. Natasza p³aka³a i mówi³a, ¿e nie ma ¿adnego wyboru. By³a w dramatycznej
sytuacji. Okaza³o siê, ¿e jest
w ci¹¿y. Mówi³a:  Nikt
mnie nie chce, nikomu nie
jestem potrzebna  ani ja,
ani moje dziecko. Zostawili
mi tylko jeden wybór  mogê
albo zabiæ to dziecko, albo
zabiæ siebie.
Jej ch³opak okaza³ siê narkomanem. Nie by³ w stanie

nawet sam poradziæ sobie ze
sob¹. Praktycznie przesta³ istnieæ. Rodzice byli wciekli,
¿e zasz³a w ci¹¿ê. Mieszkali
w ma³ym miasteczku w obwodzie moskiewskim. Ojciec, znany komunistyczny
aktywista robi¹cy karierê w
administracji, uwa¿a³ za osobisty afront, ¿e córka ma mieæ
nielubne dziecko. Matka tak¿e by³a zdania, ¿e najprostszym rozwi¹zaniem jest aborcja. Ona tak¿e to robi³a i to
wielokrotnie, wiêc uwa¿a³a,
¿e przerwanie ci¹¿y jest oczywistym rozwi¹zaniem. Natasza jednak w g³êbi serca nie
chcia³a tego zrobiæ. Kiedy
jedna z kole¿anek pokaza³a
jej, jak wygl¹da maleñstwo w
³onie matki. By³o takie piêkne! A poza tym tak okropnie
siê ba³a. Zapar³a siê, ¿e nie
pójdzie. Nie mia³a jednak nikogo, do kogo mog³aby siê
zwróciæ. W domu codziennie
by³a potê¿na awantura. Rodzice stawali siê coraz bardziej agresywni, do kliniki
aborcyjnej usi³owali zaprowadziæ j¹ si³¹. Uciek³a i przyjecha³a do Moskwy. Kto jej
powiedzia³, ¿e tutaj jest poradnia. Sama nie wiedzia³a,
dlaczego przyjecha³a i na co
liczy³a.

potrzebuje. Nie jeste sama.
Szukaj!
Po trzech godzinach rozmowy, nagle z³apa³a siê za
brzuch i zawo³a³a: Moje
dziecko! Ono mnie kocha i
potrzebuje. Przecie¿ ono
¿yje i jest ze mn¹, nie jestem
sama! To odkrycie zmieni³o wszystko. W ogóle ju¿ nie
by³o mowy o aborcji. To
dziecko mia³o ju¿ matkê,
która je pokocha³a i by³o
oczywiste, ¿e nie pozwoli
zrobiæ mu krzywdy.
Wydaje siê, ¿e w takiej sytuacji najwa¿niejsza jest pomoc materialna. Ale w rzeczywistoci pieni¹dze nie s¹
najwa¿niejsze. Ciê¿arnym
kobietom, które chc¹ przerwaæ ci¹¿ê, proponuje siê
pomoc materialn¹, ale niewiele z nich chce j¹ przyj¹æ.
One po prostu nie chc¹ dziecka, maj¹ inne plany na przysz³oæ. Nie chc¹ przyj¹æ do
wiadomoci, ¿e poczê³o siê
dziecko, ich dziecko. Nie
chc¹ go pokochaæ. Traktuj¹
je jak zbêdny balast, jak paso¿yta, który ich zaatakowa³.
W tym przypadku niezbêdna by³a równie¿ pomoc materialna. Jednak decyzja o
¿yciu dziecka zapad³a wczeniej. Natasza po prostu

schronienie. Póniej coraz
bardziej cieszy³o j¹, ¿e mo¿e
byæ komu potrzebna. Powoli stawa³a siê innym cz³owiekiem.
Jeszcze podczas ci¹¿y
spotka³a wspania³ego mê¿czyznê. Podoba³a mu siê i
on siê jej spodoba³. By³
oczarowany jej postaw¹, radosnym ciep³em oczekiwania i promieniuj¹cym macierzyñstwem. Zaopiekowa³
siê ni¹, a dziecko przyj¹³ za
swoje. Trzy miesi¹ce po po-

rodzie wziêli lub. Stali siê
szczêliwa rodzin¹.
Pomylelicie pewnie, ¿e
to jaki cud. Takie zakoñczenia nie zdarzaj¹ siê w ¿yciu.
Faktycznie ró¿nie bywa.
Zdradzê Wam jednak co
bardzo wa¿nego. Otó¿ to
dziecko urodzi³o siê równo
dziewiêæ miesiêcy po przyrzeczeniach Duchowej Adopcji Dziecka Poczêtego, jakie przeprowadzono w tym
kociele w Moskwie w czasie miêdzynarodowej konferencji powiêconej odnowie
rodziny w Rosji. Du¿a grupa osób w³¹czy³a siê do tej
szczególnej modlitwy. Przez
dziewiêæ miesiêcy zanoszone s¹ proby do Boga w intencji ocalenia ¿ycia adoptowanego dziecka oraz w intencji jego matki. Tylko Bóg
zna imiê tego dziecka, ale
czasami, aby wzmocniæ
nasz¹ wiarê, pokazuje takie
uratowane dziecko. Jestemy przekonani, ¿e tak by³o
równie¿ tym razem.
Ch³opczyk, który zosta³
uratowany, jest liczny,
wspaniale siê rozwija. Natasza, chc¹c siê nim pochwaliæ, przywioz³a go do Centrum Rodziny. Kiedy w³anie tutaj po raz pierwszy w
¿yciu poczu³a siê chciana i
bezpieczna. Tutaj zosta³ uratowany jej synek, a tak¿e jej
¿ycie. Zapyta³a: Dlaczego
ludzie przychodz¹ do kocio³a? Co tutaj robi¹? Dlaczego mnie nie odrzucili?
Nikt nigdy nie rozmawia³ z
ni¹ o Bogu. W domu taki temat by³ nie do pomylenia.
Dos³ownie nic nie wiedzia³a. Tutaj nie zmuszano jej do
niczego. Jednak sama zaczê³a przychodziæ na katechezy. Póniej przyprowadzi³a
swojego mê¿a. Chrzest
przyjêli wszyscy razem, we
trójkê. Znaleli nowe ¿ycie.
Od tamtej pory przyrzeczenia Duchowej Adopcji
odbywaj¹ siê w Moskwie regularnie. Ostatnio ku zdzi-

Podopieczne Centrum Rodziny

wieniu wielu osób przyj¹³ je
tak¿e 16. letni ³obuziak. By³y
z nim ci¹g³e k³opoty, mia³ za
du¿o znakomitych pomys³ów. Tym razem zaraz po
uroczystoci przyszed³ do
zakrystii i zapyta³ ksiêdza:
Czy dobrze mylê, ¿e skoro
duchowo adoptowa³em
dziecko, to teraz jestem w
ci¹¿y? Ksi¹dz umiechn¹³ siê
i potwierdzi³. Wówczas us³ysza³: To czy ja teraz mogê
paliæ i sobie wypiæ? Pytanie
by³o bardzo powa¿ne. Wszyscy wiedzieli, ¿e m³ody pali,
pije, a nawet siêga po narkotyki. Ksi¹dz spokojnie
stwierdzi³: Wiesz, ¿e to szkodzi. Sam musisz podj¹æ decyzjê. Wyobracie sobie, ¿e
przez pe³nych 9 miesiêcy nie
siêgn¹³ nawet po papierosa.
Potem te¿ nie, bo ju¿ go tak
nie ci¹gnê³o.
W Dniu wiêtoci ¯ycia
w wielu parafiach s¹ organizowane przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczêtego. Jest to chrzecijañska modlitwa zawierzenia.
Nie wiemy czy jest to dziecko naszych przyjació³, czy
naszych wrogów. Jest jednak zupe³nie bezbronne i
potrzebuje kogo, kto bêdzie
siê za nim wstawia³. Jego zagubiona matka, która nie
wie, co zrobiæ w dramatycznej sytuacji, szuka kogo
¿yczliwego, kto jej pomo¿e.
Nasza modlitwa mo¿e ocaliæ zagro¿one ¿ycie, tak jak
w przypadku Nataszy. Oczywicie nie powinnimy te¿
zapominaæ o koniecznej pomocy materialnej.
To tylko jedna z historii,
jakie siê tam czêsto zdarzaj¹. Klub Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia wspomaga pracê Galiny. Dziêki Wam mog³a uratowaæ ¿ycie wielu
dzieci.
Jeli kto z Was chcia³by
siê przy³¹czyæ, mo¿e to zrobiæ przekazuj¹c dar swojego
serca na KPL¯ z dopiskiem
Pomoc dla Wschodu.
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TECHNIKA A
ODPOWIEDZIALNOÆ
MORALNA

N

owe zastosowania techniki stwa
rzaj¹ mo¿liwoæ
zabijania ¿ycia ludzkiego
bez poczucia tragedii, które
towarzyszy wyrokom mierci wydanym na bezbronne
istoty ludzkie. Ojciec wiêty jako przyk³ad podobnych
praktyk wymienia przerywanie ci¹¿y dokonywane
przy u¿yciu preparatów
chemiczno-farmakologicznych, które umo¿liwiaj¹
aborcjê bez potrzeby udawania siê do lekarza. Nazywaj¹c tê praktykê haniebnym
przestêpstwem, Jan Pawe³
II uwa¿a j¹ za przejaw kultury mierci znamiennej
dla dzisiejszych spo³eczeñstw
stawiaj¹cych
³atwoæ ¿ycia wy¿ej ni¿ godnoæ cz³owieka (Ecclesia in
Europa, p. 95). Z bólem
stwierdzamy, i¿ w jednocz¹cej siê Europie szczególnie
agresywne okazuj¹ siê grupy propagatorów cywilizacji
mierci. Usi³uj¹ one przedstawiaæ nowe techniki zabijania jako wyraz postêpu.
Zjawiska te wymagaj¹ od
chrzecijañskich obroñców
¿ycia czytelnego wiadectwa. Niechaj znajduje ono
wyraz w pe³nym godnoci i
kultury podkrelaniu, i¿
¿adne nowe odkrycia nie
mog¹ byæ stosowane do zabijania ¿ycia przekazanego
przez Boskiego Stwórcê.

Do procedur stanowi¹cych zamach na ¿ycie Jan
Pawe³ II zalicza tak¿e zabiegi na embrionach, czyli zarodkach ludzkich, jeli prowadz¹ one do ich zabicia
(Ecclesia in Europa, p.
95). Sytuacja taka zachodzi
m. in. w przypadku zap³odnienia poza organizmem
matki. Jest praktycznie niemo¿liwe, aby przy zastosowaniu dostêpnych technik
powsta³ tylko jeden embrion, który by³by wprowadzony do organizmu. Skutkiem tego w obecnej praktyce zap³odnienia in vitro,
otrzymuje siê wiele zarodków, które s¹ nastêpnie podtrzymywane przy ¿yciu
dziêki zamro¿eniu. Przepisy niektórych krajów pozwalaj¹, aby przetrzymywaæ
je najwy¿ej przez piêæ lat.
Powstaje nieunikniony problem, co z nimi zrobiæ w
okresie póniejszym. Szokiem dla opinii wiatowej
by³a niedawno podjêta w
Anglii decyzja o zniszczeniu tysiêcy zamro¿onych
zarodków ludzkich. W Stanach Zjednoczonych realizowany jest specjalny program adopcji embrionów.
Polega on na poszukiwaniu
rodziców wyra¿aj¹cych gotowoæ stworzenia odpowiednich warunków rozwoju dla dzieci, które rozwin¹
siê z zamro¿onych zarod-

BENEDYKT XVI O
ZAP£ODNIENIU
POZAUSTROJOWYM
Kiedy istoty ludzkie, w
najs³abszym stadium swego
istnienia, s¹ selekcjonowane, porzucane, zabijane lub
wykorzystywane jako materia³ biologiczny, jak zanegowaæ to, ¿e s¹ traktowane nie
jako kto, ale jako co? spyta³ papie¿ Benedykt XVI
obraduj¹cych cz³onków
Kongregacji Nauki Wiary.
Papie¿ podkreli³, ¿e sztuczne zap³odnienie jest niemoralne i wraz z ró¿nymi technikami, takimi jak zamra¿anie embrionów ludzkich i
próba klonowania cz³owieka, narusza barierê wyznaczon¹ dla ochrony godnoci

cz³owieka. Ojciec wiêty
podkreli³ tak¿e, ¿e nauczanie Kocio³a nie mo¿e i nie
powinno odnosiæ siê do ka¿dej nowoci nauki, ale jego
zadaniem jest przypominanie o wielkich wartociach i
przedstawianie wszystkim
ludziom zasad i wskazówek
etyczno-moralnych w nowych istotnych kwestiach.
Dwoma fundamentalnymi
zasadami powinny byæ bezwarunkowy szacunek dla
istoty ludzkiej jako osoby od
poczêcia do naturalnej
mierci oraz poszanowanie
ród³a przekazywania ¿ycia
w akcie ma³¿onków.

ków. Realizacja tego programu poch³ania miliony dolarów; powiêca siê je, aby
ratowaæ poczête ludzkie
¿ycie. Tymczasem w wielu
polskich dyskusjach lekcewa¿y siê zabijanie embrionów, a nawet ¿¹da siê, aby
ta forma zap³odnienia by³a
dofinansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Znaczy to, ¿e fundusze pochodz¹ce w wiêkszoci od
katolików przeznaczano by
na zabijanie ¿ycia.

Pragniemy wyraziæ gor¹ce uznanie dla tych rodowisk lekarskich, które w
obecnych dyskusjach nad
moralnoci¹ w medycynie,
odwo³uj¹ siê przede wszystkim do g³osu sumienia i
wy¿ej stawiaj¹ wiêtoæ
ludzkiego ¿ycia ni¿ wymierne korzyci ujmowane w
kategoriach sukcesu finansowego. Postawa taka stanowi wiadectwo wra¿liwoci
sumieñ, które góruj¹ zarówno nad liter¹ prawa, jak i nad
obiegow¹ opini¹ lekcewa¿¹c¹ wartoci moralne. S³owa uznania kierujemy tak¿e w stronê tych rodzin, które dowiadczaj¹c bezdzietnoci decyduj¹ siê na adopcjê dzieci. Postawa ta, p³yn¹ca z ewangelicznej mi³oci, wymownie uczy, ¿e
chrzecijañski szacunek dla
¿ycia mo¿e byæ silniejszy
ni¿ biologiczne wiêzy krwi.

POWSTAN¥ HYBRYDY
LUDZI I ZWIERZ¥T
Brytyjska Komisja ds. Zap³odnienia i Embriologii Cz³owieka zezwoli³a na tworzenie
embrionów z³o¿onych z komórek ludzkich i zwierzêcych. Tym
samym Wielka Brytania sta³a siê
pierwszym krajem, w którym
naukowcy mog¹ prowadziæ podobne projekty. Budzi to olbrzymie w¹tpliwoci moralne, chocia¿ ka¿de takie badanie musi
uzyskaæ zgodê urzêdników.
Dlaczego naukowcy chc¹
tworzyæ embriony hybrydowe?
Z braku wystarczaj¹cej iloci
embrionów ludzkich. Do prowadzenia badañ wykorzystuje siê
tylko te, które nie zosta³y u¿yte
w zabiegach sztucznego zap³odnienia. Komórka jajowa krowy
czy królika pos³u¿y jedynie za
otoczkê dla materia³u genetycznego cz³owieka, który bêdzie doñ wstrzykiwany. Powsta³y w ten sposób embrion posiada³by jedynie 13 genów zwierzêcych oraz od 20 do 25 tys.
ludzkich (udzia³ sk³adnika zwierzêcego wynosi³by 0,1 proc.).
Zgodnie z brytyjskim prawem
po 14. dniach ¿ycia musi zostaæ
zabity. Celem badaczy jest pobranie embrionalnych komórek
macierzystych w celu sztucznego wyhodowania okrelonych
tkanek.

Decyzja ta wywo³a w Wielkiej
Brytanii szerok¹ dyskusjê parlamentarn¹, jednak spo³eczeñstwo nie jest doinformowane i
pod has³em nowych terapii mo¿na mu wmówiæ praktycznie
wszystko. Nie wszyscy naukowcy s¹ zwolennikami takich procedur. Josephine Quintavalle z
organizacji Comment on Reproductive Ethics twierdzi, ¿e takie
badania uderzaj¹ w godnoæ ludzi i zwierz¹t. Natomiast dr David King z Human Genetics
Alert, ostrzega, ¿e to pierwszy
krok do modyfikacji genetycznych dzieci.
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CZY IN VITRO JEST
W POLSCE LEGALNE?
Jako utar³o siê stwierdzenie, ¿e nie ma w Polsce ¿adnych uregulowañ prawnych
dotycz¹cych zap³odnienia pozaustrojowego, co jest powodem praktycznie ca³kowitej
dowolnoci, jeli chodzi o stosowanie in vitro.
Z pewnoci¹ mamy luki w
polskim prawie, którymi trzeba siê jak najprêdzej zaj¹æ. Ale
nie jest prawd¹, ¿e polskie prawo zupe³nie nie zajmuje siê
tym problemem. Zagadnienie
to podjê³a 14. lutego br. Polska Federacja Ruchów Obrony ¯ycia, zwracaj¹c siê do Ministra Sprawiedliwoci prof.
Zbigniewa Æwi¹kalskiego o
podjêcie dzia³añ prawnych
oraz poci¹gniêcie do odpowiedzialnoci osób za naruszenie
zdrowia i ¿ycia ludzkich em-

brionów powstaj¹cych przy
stosowaniu procedury in vitro na podstawie przepisu art.
157a Kodeksu karnego.
Zgodnie z tym przepisem
ten, kto powoduje uszkodzenie cia³a dziecka poczêtego
lub rozstrój zdrowia zagra¿aj¹cy jego ¿yciu, podlega
grzywnie, karze ograniczenia
wolnoci albo pozbawienia
wolnoci do lat 2 (§ 1). Przywo³any przepis Kodeksu karnego odnosi siê do ochrony
zdrowia dziecka poczêtego,
ma zatem zastosowanie szczególnie do niszczenia embrio-

nów niewykorzystanych
(nadliczbowych) czy do pos³ugiwania siê takimi embrionami w celach badawczych.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e powo³ywanie do ¿ycia ludzkich
embrionów metod¹ in vitro,
które nastêpnie s¹ selekcjonowane, zamra¿ane, a po pewnym czasie niszczone, nie s³u¿y ochronie ich zdrowia
i ¿ycia.
Polskie ustawodawstwo generalnie stoi na gruncie poszanowania ¿ycia ludzkiego od
jego poczêcia. Konstytucja RP
w art. 30 stwierdza niezbywaln¹ godnoæ cz³owieka,
która stanowi ród³o wolnoci
i praw cz³owieka i obywatela,
a w art. 38 zapewnia ka¿demu
cz³owiekowi prawo do ¿ycia.
W zgodnoci z tymi konstytucyjnymi gwarancjami pozostaj¹ zapisy w Kodeksie Etyki
Lekarskiej oraz zasady okrelaj¹ce warunki legalnoci
przeprowadzania zabiegów
medycznych i eksperymentów
medycznych w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
W tej sytuacji obroñcy ¿ycia
zwracaj¹ siê o ustalenie przez
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spo³ecznej listy klinik prowadz¹cych procedurê in vitro oraz przeprowadzenie dochodzenia w zakresie ³amania
zobowi¹zañ prawnych do
ochrony zdrowia i ¿ycia ludzkich embrionów.
W Polsce nie jest znana liczba embrionów zamro¿onych,
procedura ich przechowywania i wykorzystywania, a tak¿e jaka ich liczba zosta³a
zniszczona. Konieczne jest
równie¿ zbadanie, dlaczego ta
sfera nie podlega w³aciwej
kontroli ze strony organów
pañstwa.

Antoni Szymañski,
senator VI kadencji
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W y b i e r z ¯ycie!
Od poczêcia/zap³odnienia s¹ obecne
wszystkie elementy, które tworz¹
now¹ istotê ludzk¹. Powstaje
absolutnie unikalna, ca³kowicie
niepowtarzalna osoba ludzka.
Zaczyna siê nowe ¿ycie. Dalsze
kszta³towanie siê tej osoby polega
jedynie na rozwoju, wzrocie i
dojrzewaniu.
Cz³owiek ronie i rozwija siê przez
ca³e swoje ¿ycie.

8 tygodni
16 tygodni
20 tygodni

10 tygodni

24 tygodnie

Poczête dziecko otrzymuje po 23
chromosomy od ka¿dego z
rodziców. On lub ona jest
rzeczywicie unikaln¹, indywidualn¹
ludzk¹ istot¹, która nigdy siê nie
powtórzy. Gdy zap³odnienie siê
dokona, komórka jajowa i plemnik
przestaj¹ istnieæ. Zostaje stworzona
nowa osoba, która na tym etapie
rozwoju jest maleñkim ¿ywym
organizmem wa¿¹cym zaledwie
0,0000015 grama.
W trzecim tygodniu ¿ycia ³onowego
maleñka istota ludzka, mierz¹ca
zaledwie 2,5 mm d³ugoci, posiada
ju¿ zawi¹zki oczu, rdzenia
krêgowego, systemu nerwowego,
p³uc, ¿o³¹dka, jelit. Jej serce, które
zaczê³o biæ oko³o 18. dnia, pulsuje
coraz pewniej. Wszystko to dzieje
siê zanim matka mo¿e zdaæ sobie
sprawê, ¿e w jej ³onie rozwija siê
nowe ¿ycie.
Po up³ywie szeciu i pó³ tygodnia
dziecko zaczyna siê ruszaæ, dzieje
siê to 12 tygodni wczeniej, ni¿
matka mog³aby to odczuæ.
Ju¿ w 8. tygodniu rozwijaj¹ce siê
dziecko mo¿e lekko uderzaæ pi¹stk¹,
dostawaæ czkawki, ssaæ kciuk,
budziæ siê i zasypiaæ.
Pracuj¹ ju¿ wszystkie systemy
anatomiczne cia³a.

12 tygodni

28 tygodni

11. tygodniowe dziecko, poprzez
³o¿ysko nieustannie zasilane w
36 tygodni

14 tygodni

Cud
¯ycia

32 tygodnie

pokarm i tlen, potrafi ju¿ krzywiæ siê,
a nawet umiechaæ. Wszystkie uk³ady
anatomiczne cia³a zyskuj¹ coraz
wiêksz¹ sprawnoæ.
Dziecko w wieku 16. tygodni, maj¹c
zaledwie 14 cm, d³ugoci, potrafi
chwytaæ r¹czkami, p³ywaæ, a nawet
fikn¹æ kozio³ka.
Po 18. tygodniach dziecko jest coraz
bardziej aktywne i energiczne,
napina miênie, rozpycha siê i kopie.
Teraz matka czuje ju¿ jego ruchy,
gdy¿ jest na tyle silne, aby uderzaj¹c
wygi¹æ macicê równie¿ od zewn¹trz.
Kiedy nie znano jeszcze faktów
zbadanych przez wspó³czesn¹
naukê, niektórzy twierdzili, ¿e ¿ycie
zaczyna siê wówczas, gdy matka
odczuwa tzw. pierwsze ruchy. Dzisiaj
ju¿ wiemy, ¿e dziecko porusza siê
znacznie wczeniej, a jego rozwój
trwa nieprzerwanie od momentu
poczêcia.
Dziecko w ³onie matki jest
niezale¿nym organizmem, a nie
czêci¹ jej cia³a. Ma inny ni¿ matka
kod genetyczny, mo¿e byæ innej p³ci,
mieæ inny kolor oczu, w³osów czy
skóry.
Ma w³asny krwiobieg oddzielony od
uk³adu krwiononego matki. ¯ycie
dziecka nie jest ¿yciem matki, lecz
jego w³asnym, indywidualnym
¿yciem.
Zarówno dziecko, jak i matka maj¹
takie samo prawo do ochrony swego
¿ycia, jak ka¿da ludzka istota
niezale¿nie od wieku.
Ochrona ¿ycia jest najbardziej
podstawowym prawem osoby
ludzkiej.
Gwa³cenie tego prawa, zabijanie
ludzi w jakimkolwiek stadium
rozwoju, czy to w ³onie matki, czy
poza nim - jest zbrodni¹ przeciwko
Bogu i ludzkoci.

W y b i e r z ¯ycie!

WSPOMNIJMY
P. PROF.
W£ODZIMIERZA
FIJA£KOWSKIEGO
I JEGO
WSPANIA£¥,
ZAWSZE
AKTUALN¥

ZAWSZE RADOSNY
Odszed³, a jednak nadal jest
z nami. Przez lata jego wielkiej
aktywnoci przywyklimy, ¿e
zawsze jest obecny. Ci¹gle w
uszach brzmi¹ radosne s³owa:
Serdecznie witam, chocia¿
jeszcze nie wiedzia³, kto dzwoni. By³ zawsze gotowy do pomocy. Do ostatnich chwil ¿ycia
t³uk³ siê poci¹gami po ca³ej
Polsce, aby dzieliæ siê swoj¹
wiedz¹ i dowiadczeniem z
m³odymi. Pojecha³ nawet ze
mn¹ do Moskwy.
WIÊZIEÑ AUSCHWITZ
Czasy, w których dane mu
by³o ¿yæ, by³y nie³atwe. Cudem
prze¿y³ Auschwitz. Zawsze powtarza³, ¿e w³anie totalne zagro¿enie ¿ycia, którego dowiadczy³, ugruntowa³o w nim
g³êbok¹ potrzebê stania na stra¿y ¿ycia. Temu w³anie powiêci³ siê bez reszty. Trudne dowiadczenie obozu, ludzkiej
agresji i nienawici potrafi³ ca³kowicie przepracowaæ pozytywnie. Stopieñ agresji zero
 tak okrelono go w telewizji.
Jak on to robi³? Sta³ jak mur w
obronie ¿ycia poczêtych dzieci, ale nigdy nikogo nie atakowa³. Zawsze z olbrzymi¹ ¿yczliwoci¹ stara³ siê ukazywaæ
drogê dobra. Jego pasj¹
¿yciow¹ by³o pozytywne przetwarzanie wszelkich napiêæ i
trudnoci. Sam to robi³ i innym
umia³ wskazywaæ drogê.
LEKARZ PRO-LIFE
Zosta³ lekarzem, który
szczególnie s³u¿y ¿yciu  ginekologiem-po³o¿nikiem.
Niestety wprowadzenie w
1956 r. ustawy zezwalaj¹cej na
przerywanie ci¹¿y postawi³o
wszystkich lekarzy tej specjalnoci w bardzo trudnej sytuacji. On jednak pomimo licznych szykan, zupe³nie siê nie
ugi¹³. Wyrazem jego postawy
by³y s³owa: Jako cz³owiek
odmawiam, wypisane na
pierwszym skierowaniu na
aborcjê, które by³ zmuszony
wystawiæ. Przesz³y one do historii.
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Zapraszamy na
OGÓLNOPOLSK¥ KONFERENCJÊ NAUKOW¥
dedykowan¹ p. prof. W³odzimierzowi Fija³kowskiemu
w 5. rocznicê Jego mierci oraz w 50. rocznicê za³o¿enia Szkó³ Rodzenia

MI£OÆ  ¯YCIE  RODZINA
Moja droga do Prawdy

MYL
Jak szybko p³ynie czas!
Dnia 15. lutego br. up³ynê³o 5
lat, jak odszed³ od nas p. prof.
W³odzimierz Fija³kowski, powszechnie znany i kochany
lekarz, wielki obroñca ¿ycia,
twórca polskiej szko³y psychoprofilaktyki porodowej i za³o¿yciel szkó³ rodzenia.
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Gdañsk, 11-12 kwietnia 2008 r.

PRZYJACIEL RODZ¥CYCH
Gdy wyrzucono go z uczelni
za szkodliwoæ ideologiczn¹,
zacz¹³ pisaæ wspania³e ksi¹¿ki.
To on pierwszy zacz¹³ praktykowaæ poród rodzinny. Kiedy dziêkowa³am mu w 80. rocznicê urodzin podczas uroczystoci w
Gdañskim Ratuszu, mówi³am
jak wiele to znaczy³o dla mnie i
mojej rodziny. On pokazywa³,
¿e s¹ tacy lekarze, którym mo¿na zaufaæ. ¯e mo¿na rodziæ po
ludzku. By³ wówczas bardzo
wzruszony.
AUTOR I TWÓRCA JÊZYKA
PRO-LIFE
Bardzo dba³ o pozytywny jêzyk. Do dzisiaj pamiêtamy jego
starannie dobierane wyra¿enia,
np. dziecko poczyna siê, rodzi
siê. Kobieta w stanie b³ogos³awionym (nie w ci¹¿y, gdy¿ nic
jej nie ci¹¿y) jest matk¹, a nie
przysz³¹ matk¹.
ZGODNIE Z NATUR¥
To on pierwszy upomnia³ siê
o zachowanie czystoci ekologicznej ³ona matki, jako pierwszego rodowiska, w którym
rozwija siê cz³owiek. By³ gor¹cym zwolennikiem i propagatorem naturalnego rozpoznawania
p³odnoci, naturalnego porodu
i ¿ycia zgodnie z natur¹.
DROGA DO PRAWDY
Jedzi³ rowerem do Prawdy
(miejscowoci pod £odzi¹). Zawsze mówi³, ¿e najlepiej siê
myli na ³onie natury. Powtarza³
te¿, ¿e: aby ¿yæ zgodnie z
Prawd¹, trzeba p³yn¹æ pod pr¹d,
a z dowiadczeñ kajakowych
wiadomo, ¿e aby p³yn¹æ pod
pr¹d trzeba dobrze trzymaæ siê
nurtu, bo inaczej zniesie. A tylko zdech³e ryby p³yn¹ z pr¹dem. Jego myl proroczo bieg³a do przodu i nadal jest w pe³ni aktualna.
NAPISZMY SWOJE
WSPOMNIENIA
By³ i jest dla nas Mistrzem
i Nauczycielem. Nie sposób tutaj przypomnieæ wszystkiego.
Ci, którzy go pamiêtaj¹ koniecznie powinni spisaæ swoje wspomnienia. To nasz obowi¹zek.
Umiecimy je na stronie internetowej www.hli.org.pl w
dziale dotycz¹cym Funduszu
Dar ¯ycia im. prof. W. Fija³kowskiego. Ka¿dy mo¿e je przes³aæ
na adres: poczta@hli.org.pl

Ewa H. Kowalewska

PROGRAM:

11 kwietnia  pi¹tek
Katedra Oliwska, Gdañsk-Oliwa, ul. Cystersów 10
18:30 Uroczysta Msza w. w intencji p. prof. W³odzimierza Fija³kowskiego
Oprawa muzyczna w wykonaniu chóru Bazyliki Archikatedralnej
w Gdañsku-Oliwie pod dyrekcj¹ Jerzego Szarafiñskiego
19:30 prof. Roman Perucki - Koncert organowy
(oraz prezentacja instrumentu)
12 kwietnia - sobota
09:00-09:30 Rejestracja uczestników
09:30 Otwarcie konferencji - Antoni Szymañski, senator VI kadencji,
prowadz¹cy
09:40 Powitanie i prezentacja prelegentów i goci honorowych
09:50 Ewa Kamiñska - zastêpca prezydenta Gdañska ds. Polityki Spo³ecznej: S³owo wprowadzaj¹ce.
10:00 dr hab. Franciszek Makurat - przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ UG: Zmiany systemu wartoci we wspó³czesnej rodzinie.
10:10 Ma³gorzata Winkowska - córka p. prof. W³odzimierza Fija³kowskiego: Kilka s³ów wspomnieñ.
10:20 Jerzy Kiszkis - aktor Teatru Wybrze¿e czyta fragmenty ksi¹¿ki p.
prof. W. Fija³kowskiego Moja droga do Prawdy
10:30 ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski - kierownik Katedry Teorii
Pañstwa i Polityki Miêdzynarodowej Instytutu Politologii UKSW:
Godnoæ cz³owieka jako wartoæ fundamentalna.
11:00 dr Dorota Kornas-Biela - psycholog, wyk³adowca Instytutu Pedagogiki KUL: Cz³owiek wobec p³ciowoci i prokreacji.
11:30 Przerwa na kawê
11:50 Irena Cho³uj - dyplomowana po³o¿na, nauczyciel i wyk³adowca,
prekursorka porodów domowych: Szko³a rodzenia - poród domowy wiadoma alternatywa.
12:20 Ewa H. Kowalewska - dyrektor Human Life International-Europa: Pozytywny jêzyk cywilizacji ¿ycia.
12:50 dr Dariusz Cupia³ - prezes Fundacji im. Cyryla i Metodego, koordynator programu Inicjatywa tato.net: Ojcostwo na nowo odkryte.
13:20 Dyskusja
14:00 Przerwa obiadowa
Podczas przerwy prezentacja fragmentów filmu o prof. W³odzimierzu
Fija³kowskim Moja droga do Prawdy
Czêæ II
15:00 dr Szymon Grzelak - wiceprezes Fundacji Homo Homini im.
Karola de Foucauld: Seksualnoæ w wychowaniu - kierunki przysz³oci
15:30 Jêdrzej Abramowski - nauczyciel, katecheta: Kr¹g Dyskusyjny
KPL¯ jako m³odzie¿owa forma krzewienia kultury ¿ycia.
15:45 Galina Maslennikowa - psychoterapeuta rodzinny, dyrektor Centrum Rodziny w Moskwie: Znaczenie myli p. prof. W. Fija³kowskiego
dla przysz³oci rodziny w Rosji
16:05 Waldemar Tomaszewski - pose³ Republiki Litewskiej, przewodnicz¹cy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie: Sytuacja na Litwie w dziedzinie obrony rodziny i ¿ycia.
16:30 Przerwa na kawê
17:00 Dyskusja panelowa - na temat: Moja droga do Prawdy
prowadz¹cy: red. Jan Pospieszalski
Uczestnicy panelu:
dr Dorota Kornas-Biela - psycholog, wyk³adowca KUL
Czy Naturalne Planowanie Rodziny ma przysz³oæ?
dr Dariusz Cupia³ - teolog, koordynator programu Inicjatywa tato.net:
Gdzie jeste tato?
dr med. Piotr Mielcarek - ginekolog-onkolog
P³odnoæ - zdrowie czy choroba?

Ewa H. Kowalewska - polonistka, przedstawicielka ruchów obrony ¿ycia:
¯ycie - wolny wybór?
Magdalena Zydek - studentka UG: Czystoæ przedma³¿eñska - czy to
ju¿ tylko mit?
18:30 Podsumowanie i zakoñczenie konferencji - senator Antoni Szymañski

MIEJSCE KONFERENCJI:
Sala Posiedzeñ Senatu Uniwersytetu Gdañskiego (budynek Biblioteki
G³.), ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdañsk-Oliwa
Dojazd do stacji SKM Gdañsk-Przymorze lub tramwaj: 6,12,15
ORGANIZATOR G£ÓWNY:
Klub Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia
WSPÓ£ORGANIZATORZY:
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ Uniwersytetu Gdañskiego
Klub Inteligencji Katolickiej w Gdañsku
WSPÓ£PRACA:
Komisja Polityki Spo³ecznej, Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa
Pomorskiego
PATRONAT:
Jan Koz³owski - Marsza³ek Województwa Pomorskiego
Pawe³ Adamowicz - Prezydent Miasta Gdañska
dr hab. Andrzej Ceynowa - Rektor Uniwersytetu Gdañskiego
PATRONAT MEDIALNY:
Radio Plus
Goæ Niedzielny
G£ÓWNY SPONSOR
TFI SKOK
KOSZT UCZESTNICTWA:
25 z³ - od osoby
15 z³ - studenci (za okazaniem legitymacji)
W ramach op³aty kawa, herbata i jednodaniowy obiad.
Pieni¹dze nale¿y przekazaæ na konto najpóniej do 7 kwietnia br.:
KLUB PRZYJACIÓ£ LUDZKIEGO ¯YCIA
39 1240 1242 1111 0010 1225 9774
Z dopiskiem: op³ata konferencyjna
ZG£OSZENIA:
Zg³oszenia uczestnictwa mo¿na sk³adaæ za porednictwem:
formularza na stronie internetowej www.hli.org.pl
e-mailem: konferencja@hli.org.pl (proszê podaæ imiê, nazwisko, adres, telefon, swój e-mail, oraz sposób p³atnoci: 25 lub 15 z³, na konto
lub przy wejciu na konferencjê)
tel.: (58) 341 19 11 (pn.-pt. w godz. 09:00-16:00), fax: (58) 346 10 02
lub poczt¹ tradycyjn¹ na adres: Klub Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia,
ul. Jakowa Dolina 47, 80-286 Gdañsk
Ka¿dy zg³aszaj¹cy siê drog¹ elektroniczn¹ otrzyma e-mailem potwierdzenie przyjêcia zg³oszenia. Miejsca rezerwujemy dla wczeniej op³aconych zg³oszeñ, pozosta³e bêd¹ dysponowane zale¿nie od liczby wolnych
miejsc.
UWAGA: Organizator nie rezerwuje noclegów dla uczestników.
Liczba miejsc na konferencjê jest ograniczona - decyduje kolejnoæ zg³oszeñ.

6

wiosna 2008

W y b i e r z ¯ycie!
szyngtoñskiej katedrze na terenie Uniwersytetu Katolickiego. Trwa tak¿e nowenna w
intencji nienarodzonych, zainicjowana przez coraz prê¿niej dzia³aj¹c¹ organizacjê
Kap³ani za ¿yciem. W przygotowanie marszu s¹ tak¿e
bardzo zaanga¿owanie liczne
orodki protestanckie, które s¹
coraz aktywniejsze w obronie
¿ycia.
W tym roku w swoim przemówieniu na Marszu dla
¯ycia prezydent George
W. Bush jednoznacznie wezwa³ Amerykanów do obrony
ka¿dego ludzkiego ¿ycia. Potwierdzi³ zarazem, ¿e jego
rz¹d nadal bêdzie broniæ naj-

s³abszych cz³onków spo³eczeñstwa. Zaznaczy³, ¿e podczas obchodów tego wiêta
Amerykanie chc¹ pamiêtaæ, i¿
ka¿de ¿ycie posiada wrodzon¹
godnoæ i wartoæ nieporównywaln¹ z niczym.
W tym roku Ogólnokrajowy
Dzieñ wiêtoci ¯ycia w USA
by³ obchodzony w niedzielê
20. stycznia, dwa dni przed
marszem. Zosta³ on ustanowiony w 1984 r. przez ówczesnego prezydenta Ronalda Reagana, który bardzo zdecydowanie opowiada³ siê przeciwko aborcji. Ten dzieñ jest czêci¹ przygotowañ do organizowanego dwa dni póniej dorocznego Marszu dla ¯ycia.

MARSZ
DLA
¯YCIA
W
USA
MARSZ DLA ¯YCIA W USA

K

a¿dego roku 22.
stycznia odbywa
siê w Waszyngtonie Narodowy Marsz dla
¯ycia. Jest to zwi¹zane z rocznic¹ tragicznej decyzji S¹du
Najwy¿szego w sprawie Roe
contra Wade, która praktycznie zalegalizowa³a aborcjê w
Stanach Zjednoczonych i to
bez ¿adnych ograniczeñ w
czasie ca³ej ci¹¿y, a¿ do porodu. Wielu obywateli, równie¿
du¿o m³odzie¿y, zdecydowanie protestuje przeciwko zabijaniu dzieci poczêtych.

Na Narodowym Marszu dla
¯ycia spotykaj¹ siê wszyscy,
którzy chc¹ zamanifestowaæ
swoje pogl¹dy pro-life, a z
ka¿dym rokiem jest ich coraz
wiêcej. Jest to marsz m³odoci. Dominuj¹ uczniowie
szkó³ rednich i studenci uniwersytetów. Wiêkszoæ
uczestników nie przekracza
25. roku ¿ycia. Ka¿da organizacja obrony ¿ycia za swój
obowi¹zek uznaje obecnoæ
na tym marszu. Zje¿d¿a siê
wówczas do stolicy kilkaset
tysiêcy ludzi. W rzeczywisto-

ci trudno ich policzyæ, poniewa¿ t³um siêga a¿ po horyzont.
To jest prawdziwy marsz radoci ¿ycia, obecni naprawdê
wiêtuj¹, ciesz¹ siê swoj¹
obecnoci¹ i ¿yciem. Stanowi¹
olbrzymi¹ si³ê spo³eczn¹ i
zdaj¹ sobie z tego sprawê.
Od kilku lat amerykañskie
ruchy pro-life licz¹ siê równie¿ na scenie politycznej.
Stanowi¹ tak¿e coraz wiêksz¹
si³ê podczas kampanii prezydenckiej. Z tego powodu wielu polityków chce zaznaczyæ
swoj¹ obecnoæ podczas Mar-

szu dla ¯ycia. Niektórzy z
nich s¹ silnie powi¹zani z ruchem, inni mniej.
Ka¿da z grup w przededniu
marszu oraz rankiem podczas
niadania organizuje dodatkowe spotkania, wyk³ady, a nawet konferencje. Koció³ katolicki w trakcie przygotowañ
organizuje ogólnokrajow¹
kampaniê modlitewn¹. W
jej ramach, w wiêkszoci kocio³ów katedralnych organizowane s¹ czuwania modlitewne, które podsumowuje
uroczysta Msza w. w wa-

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

DAR
SERCA
NA
OBRONÊ
¯YCIA

W y b i e r z ¯ycie!
c.d. ze strony 1.

Nie sposób tutaj pomin¹æ
eksperymentów z klonowaniem cz³owieka, chocia¿
zabrania tego ustawodawstwo wielu krajów. Dla zyskania spo³ecznej akceptacji tych eksperymentów na
cz³owieku wymylono termin klonowanie terapeutyczne oraz medycyna regeneracyjna. Nie wolno
zapominaæ, ¿e niezale¿nie
od stosowanego terminu i
celu wykorzystania pozyskanych komórek, w czasie
tych eksperymentów musi
zgin¹æ cz³owiek w embrionalnej fazie ¿ycia.
Do tego nale¿y dodaæ
liczne, ci¹gle ulepszane
procedury medyczne, aby
wykryæ i zadenuncjowaæ
chore dziecko w ³onie matki. Niektóre choroby dziecka mo¿na ju¿ dzisiaj leczyæ
równie¿ w okresie prenatalnym, ale w wiêkszoci
przypadków chodzi o usuniêcie choroby przez zabicie pacjenta. Dziecku w
prenatalnej fazie ¿ycia podejrzanemu o chorobê odmawia siê prawa do ¿ycia.
Musimy zdawaæ sobie
sprawê, jak wielkie s¹ dzisiaj zagro¿enia ¿ycia cz³owieka w pierwszych tygodniach jego ¿ycia. Stosuje
siê techniki i procedury niegodziwe, maj¹ce pod³o¿e
eugeniczne. Dzieje siê to
równie¿ w Polsce. Ochrona ¿ycia i zdrowia dziecka
poczêtego, jak¹ zapewnia
polskie prawo, jest obecnie
coraz bardziej naruszana.
W rzeczywistoci nikt nie
kontroluje, co dzieje siê w
tzw. klinikach leczenia niep³odnoci, które zarabiaj¹
na procedurze in vitro.
Kilka miesiêcy temu przez
nikogo niechciane pojemniki z zamro¿onymi embrionami wêdrowa³y po
Polsce po og³oszeniu upad³oci przez firmê w Szczecinie, która je wyprodukowa³a.
Pamiêtajmy, procedura
in vitro to nie tylko liczne dziecko w rêkach stêsknionych rodziców. To tylko
wietny chwyt reklamowy.
Jej skutecznoæ jest w rzeczywistoci bardzo niska.
Razem z ni¹ idzie traktowanie cz³owieka jak wytworu
technologii i wartociowego, wysoko przetworzonego towaru.
Poczête dziecko i jego
bezpieczny rozwój jest
miar¹ naszej cywilizacji.
Od nas zale¿y czy bêdzie to
cywilizacja ¿ycia czy
mierci.
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ALGORYTM DECYZJI O
POCZÊCIU DZIECKA
Decyzja o poczêciu i
urodzeniu dziecka bywa
wspó³czenie doæ trudna
dla kobiety, która chce powiêciæ siê karierze zawodowej. Na ³amach czasopisma Decision Analysis
naukowcy przedstawili
model dokonywania wyboru. Decyzja o macierzyñstwie jest z³o¿ona. Podejmuj¹c j¹, trudno jest kobiecie oddzieliæ swoje
emocje od czynników racjonalnych. Prof. Keeney i
jego zespó³ dowodz¹, ¿e
zaproponowane przez nich
sformalizowane podejcie
mo¿e pomóc kobietom
bardziej wiadomie zdecydowaæ o momencie, w którym najlepiej zajæ w ci¹¿ê. W zaproponowanym
modelu znajduj¹ siê takie
czynniki, jak kariera zawodowa, obni¿aj¹cy siê wraz
z wiekiem poziom p³odnoci oraz wzrastaj¹ce prawdopodobieñstwo urodzenia dziecka chorego. Naukowcy przeanalizowali
ten model na przyk³adzie
25. letniej doktorantki,
która pragnie zrobiæ karierê akademick¹ i 20. letniej
studentki, która planuje
karierê zawodow¹.

Doktorantka musi oceniæ, w jakim stopniu macierzyñstwo mo¿e wp³yn¹æ na
szansê zostania przez ni¹ na
uczelni. Naukowcy zaznaczaj¹, ¿e taka sytuacja odnosi siê te¿ do innych zawodów.
Ciekawe, ¿e w obu przypadkach okaza³o siê, ¿e zbyt
d³ugie odk³adanie decyzji o
macierzyñstwie mo¿e negatywnie wp³yn¹æ na karierê
zawodow¹  w sytuacji, kiedy ¿ycie rodzinne i kariera
zawodowa s¹ równie wa¿ne, urodzenie dziecka wczeniej mo¿e byæ lepszym rozwi¹zaniem w perspektywie
d³ugofalowej, ni¿ póniejsze rezygnowanie z ustalonej pozycji zawodowej.
Wczeniejsze macierzyñstwo ma mniejszy wp³yw na
póniejsz¹ karierê zawodow¹. Dzieci bêd¹ starsze i
nieco bardziej niezale¿ne w
momencie, w którym ich
matki bêd¹ mia³y decyduj¹ce lata swej kariery zawodowej.
R.L. Keeney, D.A. Vernik,
Analysis of the Biological
Clock Decision,
w: Decision Analysis,
vol. 4, nr 3, wrzesieñ 2007,
s. 114-135.

Zapraszamy do
Klubu Przyjació³
Ludzkiego ¯ycia
ZAPRASZAMY NA

AUDYCJE PRO-LIFE
W RADIU NIEPOKALANÓW
z cyklu W krainie ¿ycia
Mo¿na ich s³uchaæ online
www.radioniepokalanow.pl
lub przez radio UKF:
Warszawa 102,7
oraz £ód 98,6.
w ka¿dy poniedzia³ek o godzinie 21:30

DZIEWCZYNO,
UWA¯AJ
CO
PIJESZ!
Coraz czêciej s³yszy siê,
¿e komu bez jego wiedzy
wrzucono do napoju niebezpieczny narkotyk.

WSPOMÓ¯ RUCH OBRONY ¯YCIA

1% podatku
To bardzo proste, wystarczy:
 wype³niæ odpowiedni¹ rubrykê w rocznym zeznaniu podatkowym
(PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) podaj¹c:
NAZWA ORGANIZACJI:
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ LUDZKIEGO ¯YCIA
NR WPISU DO KRAJOWEGO REJESTRU S¥DOWEGO:

KRS 0000249454

UWAGA:
W tym roku nie nale¿y samemu wysy³aæ pieniêdzy. Urz¹d Skarbowy przeka¿e je 
1% podatku nale¿nego  na konto wybranej organizacji w terminie do 3 miesiêcy.
Prosimy zwracaæ baczn¹ uwagê na podawanie prawid³owej nazwy organizacji.

PITy 2007
DARMOWY PROGRAM U£ATWIAJ¥CY WYPE£NIENIE TWOJEGO PIT-u
Jedna z najbardziej znanych w Polsce firm produkuj¹cych profesjonalne oprogramowanie, s³u¿¹ce do obliczania podatków i wype³niania deklaracji PIT, postanowi³a podarowaæ za darmo swój program osobom prywatnym, które pragn¹ przekazaæ 1%
podatku dla organizacji po¿ytku publicznego (OPP).
Program ten mo¿na pobraæ z naszej strony. Automatycznie podpowiada on Stowarzyszenie Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia jako adresata 1% podatku, oczywicie je¿eli wystêpuje podatek dochodowy. Mo¿na tam tak¿e wpisaæ inn¹ wybran¹ organizacjê. Program ten jest bardzo praktyczny i u³atwiaj¹cy wypisanie PIT-u. Posiada tak¿e przydatny system pomocy, aby móc dobrze wype³niæ swój PIT, nawet nie znaj¹c siê na rozliczeniach podatkowych.
Program mo¿na pobraæ przez stronê www.hli.org.pl

Najczêciej dzieje to na
m³odzie¿owych dyskotekach, ale mo¿e te¿ wydarzyæ siê w szkole i praktycznie wszêdzie. rodek
ten jest wyj¹tkowo zdradziecki  nie ma zapachu,
nie zmienia smaku, nie sposób go wyczuæ. Osoba, która go wypije robi siê oszo³omiona, nie pamiêta, co siê
z ni¹ dzia³o. Bardzo ³atwo
mo¿na j¹ skrzywdziæ, dlatego rodek ten nazywany
jest pigu³k¹ gwa³tu. Nastêpstwa mog¹ byæ bardzo
powa¿ne. Trzeba zwracaæ
uwagê, co siê pije. Nie zostawiaæ nigdzie swojej
szklanki z napojem, nie
przyjmowaæ poczêstunku.
U¿ywanie tych rodków
jest oczywicie sprzeczne z
prawem, ale liczba przypadków jest ostatnio na tyle
du¿a, ¿e nale¿y ostrzegaæ
dziewczyny. W niektórych
województwach s¹ nawet
prowadzone specjalne akcje plakatowe i pogadanki
w szko³ach.

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.
--------------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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Oferta HLI-Europa
Nowoæ!!!

Nowoæ!!!

5 dowodów
na istnienie cz³owieka
Carlo Casini
Celem ksi¹¿ki jest
wykazanie, ¿e cz³owiek
istnieje od samego
poczêcia jako osoba i
dlatego jego prawo do
¿ycia jest nienaruszalne.

CEN

A: 1 2

, - z³

GRATIS!!!
Przy zamówieniu powy¿ej 50 z³
ksi¹¿ki: Aborcja. Pytania i odpowiedzi oraz
Ratujcie ¿ycie poczêtych dzieci,
ratujcie polskie dzieci!

Zak³adki:

CENA

JEDN

£ADK
EJ ZAK

I: 0,50

z³

Piosenki dla
dzieci

Byæ mam¹
Byæ tat¹
Jestem ch³opakiem odpowiedzialnym
Jestem dziewczyn¹ odpowiedzialn¹
Papa
Przysz³oæ to ja!

p³yta CD

Przy zamówieniu powy¿ej
100 szt. - 10% zni¿ki

Cud istnienia

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

Halina B³a¿

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

Zamawiam nastêpuj¹ce publikacje:
5 dowodów na istnienie cz³owieka
Byæ mam¹
Byæ tat¹
Jestem ch³opakiem odpowiedzialnym

A:
CEN

Jestem dziewczyn¹ odpowiedzialn¹

14,-

z³

CENA

ZESTA
WU: 20

,- z³

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.
oraz

Czekam na Ciebie Maluszku

p³yta CD

- 9 piosenek na 9 miesiêcy Ko³ysanka, walczyk, rytmy cygañskie, poleczka i inne....
Mama piewa swojemu poczêtemu dziecku.

Papa

Mario... dlaczego
p³aczesz?

Przysz³oæ to ja!
Piosenki dla dzieci
Czekam na Ciebie Maluszku

Prezentujemy nowe, polskie t³umaczenie znanej szwajcarskiej ksi¹¿ki,
która przerywa zmowê milczenia na
temat ¿yciowych dramatów i wieloletniego cierpienia kobiet po przerwaniu ci¹¿y. Zawiera ona liczne
wiadectwa kobiet oraz wyk³ady
specjalistów.

Cud istnienia
Mario... dlaczego p³aczesz?
Witaj, Maleñstwo
Rodzi siê cz³owiek

na nastêpuj¹cy adres:
Imiê i
nazwisko

Kod i
miejscowoæ
E-mail
Telefon
Jestem cz³onkiem KPL¯

Podpis:

Wszystkie materia³y
wysy³amy za zaliczeniem
pocztowym.
Doliczamy koszty przesy³ki
(op³ata zrycza³towana 11,- z³)

Adres:
Klub Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia,
ul. Jakowa Dolina 47/1a,
80-286 Gdañsk
tel.: (48) (58) 341-19-11,
fax: (48) (58) 346-10-02,
e-mail: poczta@hli.org.pl
strona internetowa: www.hli.org.pl

14,- z³

Witaj, Maleñstwo!

Anna Matera Wojciechowska

- z³

Kolorowy albumik jest prezentem dla nowo narodzonego
dziecka. Rodzice mog¹ wkleiæ
tu pierwsze fotografie swojego
dziecka, zapisaæ wa¿ne daty,
osi¹gniêcia, pierwsze wypowiadane s³owa. Znajdziemy tu równie¿ starannie dobrane teksty,
które pozwol¹ nam zachwyciæ
siê piêknem nowego ¿ycia, godnoci¹ macierzyñstwa
i ojcostwa.

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.

Ulica i nr
domu

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

CE

15,
N A:

CENA:

Rodzi siê cz³owiek
prof. W³odzimierz Fija³kowski

CENA:

17,- z³

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

