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Chrzecijanin jest wezwany, by zmobilizowaæ siê wobec wielorakich ataków na prawo do ¿ycia.
Wie, ¿e mo¿na przy tym liczyæ na motywacje g³êboko zakorzenione w prawie naturalnym.
Mo¿e je zatem podzielaæ ka¿dy cz³owiek o prawym sumieniu.
Ojciec wiêty, Benedykt XVI

O GODNOÆ
OSOBY LUDZKIEJ

W

tym roku ju¿ po
raz pi¹ty obcho
dzimy Narodowy Dzieñ ¯ycia, przyjêty
uchwa³¹ Sejmu RP. Koció³
katolicki tak¿e ze szczególn¹
uwag¹ obchodzi Dzieñ wiêtoci ¯ycia. 25 marca po prostu wypada dziewiêæ miesiêcy przed Bo¿ym Narodzeniem, to Zwiastowanie  pami¹tka wcielenia Jezusa.
Obecny rok Koció³ powiêci³ Trosce o ¿ycie. Jest to
okazja do przemylenia wielkiej wartoci ka¿dego ludzkiego ¿ycia oraz uwra¿liwiania nas i zachêcania, abymy
otaczali je wielk¹ mi³oci¹ i
trosk¹, pomagaj¹c sobie nawzajem.
Wspó³czesny wiat jest pe³en wielkich sprzecznoci.
Ci¹gle siê mówi o prawach
cz³owieka, z których najbardziej podstawowym jest prawo do
¿ycia. Jest ono
zagwarantowane zarówno w

Powszechnej Deklaracji Praw
Cz³owieka, jak i w Konstytucji RP. Dzisiaj jednak coraz bardziej natarczywe staj¹
siê dzia³ania organizacji proaborcyjnych, aby przerywanie ci¹¿y (ukryte pod has³em
us³ug zdrowia reprodukcyjnego) uznaæ za jedno z podstawowych praw cz³owieka.
Chocia¿ prawo do ¿ycia wydaje siê zupe³nie oczywiste,
wspó³czesny wiat manipuluje nim, odmawiaj¹c ochrony
najs³abszym, dzieciom w
³onie matki, starym i chorym.
Z jednej strony nastêpuje
wielki postêp medycyny,
umo¿liwiaj¹cy znacznie d³u¿sze ¿ycie w dobrej kondycji
zdrowotnej, z drugiej legalizuje siê eutanazjê czyli zabijanie najbardziej chorych, za-

równo na ich probê, jak i bez
ich zgody. Kolejne kraje legalizuj¹ eutanazjê i samobójstwo wspomagane. Lekarza,
który powinien s³u¿yæ ¿yciu
coraz czêciej traktuje siê jak
rzemielnika, który ma równie¿ zabijaæ na ¿¹danie. W
Holandii i w Belgii prawo zezwala na zabijanie powa¿nie
chorych noworodków. Europejska kultura coraz bardziej
odchodzi od chrzecijañskich
korzeni i w swoich pogañskich zachowaniach upodobnia siê do staro¿ytnej Sparty.
Kilka tygodni temu na
oczach ca³ego wiata w majestacie prawa zag³odzono
kolejn¹ chor¹ kobietê, tym
razem W³oszkê, Eluanê Englaro. ¯aden cz³owiek nie
mo¿e ¿yæ bez jedzenia i picia, dlatego karmienie chorego nie jest uporczyw¹ terapi¹,
której mo¿na odmówiæ, ale
elementarnym ludzkim
obowi¹zkiem. Wywo³a³o to wielk¹ spo³eczn¹ i polityczn¹
konfrontacjê we
W³oszech. Jeli
zaczniemy zabijaæ chorych,
jakie bêdzie
nasze spo³eczeñstwo?
Wspó³czesne wojny i
zwi¹zane z
nimi ludzkie
dramaty nie
poci¹gaj¹ tylu
ofiar, jak legalne
zabijanie dzieci w
³onach matek. Oficjalnie, wed³ug danych ONZ, szacuje siê, ¿e ka¿dego roku

na skutek aborcji ginie ok. 50
milionów istnieñ ludzkich, co
oznacza, ¿e w ci¹gu ostatnich
30 lat zabito ok. pó³tora miliarda poczêtych dzieci. To
szokuj¹ca liczba, ale w rzeczywistoci jest ona znacznie
wy¿sza, gdy¿ nie obejmuje
skutków dzia³ania rodków
wczesnoporonnych, które s¹
powszechnie dostêpne i
niszcz¹ poczête ¿ycie w pierwszych dwóch (a nawet 7-8) tygodniach. Wspó³czesna farmakologia umo¿liwia niszczenie zarówno p³odnoci, jak i
pocz¹tków ¿ycia. Wiele kobiet
ulega reklamie i przyjmuje
tzw. pigu³kê antykoncepcyjn¹,
nie zdaj¹c sobie sprawy, ¿e od
czasu do czasu rodki te nie
zapobiegaj¹ poczêciu siê
dziecka (szacuje siê ok. 10%),
ale uniemo¿liwiaj¹ jego dalszy
rozwój, powoduj¹c mieræ. Do
tego dochodzi popularna
wród m³odych tzw. antykoncepcja ratunkowa za¿ywana
nastêpnego dnia po przygodzie. Reklamowana jako rodek zapobiegaj¹cy poczêciu,
w rzeczywistoci ma zabiæ poczête dziecko
i w tym celu
jest przyjmowana.

P³odnoæ zawsze by³a Bo¿ym darem i b³ogos³awieñstwem. Jednak dzisiaj czêsto
jest traktowana jakby by³a
przekleñstwem. Niechêæ do
poczêcia nowego ¿ycia i lêk
przed dzieckiem powoduje,
¿e wielu ludzi niszczy swoj¹
p³odnoæ, a nawet zabija swoje dziecko, odrzucaj¹c wielki
dar Dawcy ¯ycia. Znamienne, ¿e pojawia siê nowe zjawisko, jakim jest niep³odnoæ
coraz wiêkszej liczby ma³¿eñstw oraz id¹ce za tym osobiste dramaty. Logika nakazuje dobrze diagnozowaæ i
prawid³owo leczyæ takie pary
w celu przywrócenia im funkcji prokreacyjnej. Tego siê
jednak w zasadzie nie robi. W
miejsce leczenia pojawia siê
kolejna manipulacja ludzkim
¿yciem, jak¹ jest procedura in
vitro. Gin¹ kolejne dzieci, aby
mog³o siê urodziæ chocia¿
jedno. P³ynie rzeka niewinnej
krwi, która wo³a do Boga,
Dawcy ¯ycia.
W tym okrutnym wiecie,
coraz bardziej ulegaj¹cym
presji cywilizacji mierci, powinnimy otaczaæ ludzkie
¿ycie najwiêksz¹ trosk¹, która p³ynie z bezinteresownej
mi³oci. Chroni¹ca ¿ycie

chrzecijañska postawa wobec najmniejszych, najs³abszych, chorych i pe³nych depresji ludzi daje wielk¹ szansê, ¿e jednak ludzkoæ obroni siê przed cywilizacj¹
mierci, stawiaj¹c na ochronê ¿ycia.
Dzieñ wiêtoci ¯ycia jest
znakomit¹ okazj¹ do przemyleñ na ten temat. Zastanówmy siê chwilê, po której stronie stajemy i co wybieramy.
Czy mamy wiedzê, konieczn¹
do dokonania wiadomego
wyboru?
Z radoci¹ celebrujmy ten
dzieñ w naszych rodzinach.
Zapalmy wiecê, która jest
symbolem ¿ycia. Si¹dmy razem przy wspólnym posi³ku.
Pójdmy razem na Mszê w.
Umiechnijmy siê do siebie.
Oka¿my wdziêcznoæ i mi³oæ rodzicom, którzy przekazali nam ¿ycie. Poka¿my naszym dzieciom, ¿e to wiêto
jest dla nas wa¿ne, bo my jestemy po stronie cywilizacji
¿ycia.
Otaczajmy trosk¹ ¿ycie we
wszystkich jego wymiarach i
problemach. Czasem wystarczy tak ma³o, a czasem trzeba tak wiele, aby uratowaæ
cz³owieka!
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dziennie przychodzi³o do
niej wielu ludzi, po radê, po
pomoc w sytuacjach beznadziejnych, po nadziejê, po
wiarê, po uleczenie. Ich podarunki pozwoli³y rodzinie

dym pokoju gniedzi³a siê
jedna rodzina. £azienka by³a
wspólna dla wszystkich, czêsto bez bie¿¹cej wody; jedna kuchnia, w której ka¿dy
zamyka³ swoj¹ szafkê na
k³ódkê. Do dzisiaj istniej¹
takie mieszkania. Jak wygl¹da³o ¿ycie osoby tak bardzo
niepe³nosprawnej w takich
warunkach? Jedna z zaprzyjanionych kobiet w swoim
wiadectwie podaje, ¿e gdy
wróci³a z zes³ania, odnalaz³a
Matronê w jednej z cha³up
pod Moskw¹, ale nie mog³a
siê ona do niej odwróciæ na
swoim ³ó¿ku, gdy¿ w³osy jej
przymarz³y do ciany!

prze¿yæ najtrudniejszy okres
g³odu. Ale w czasie rewolucji jej bracia stali siê wojuj¹cymi bolszewikami i wobec programowego ateizmu
by³o im bardzo niewygodnie
trzymaæ w domu tak¹ siostrê.
Nie chcieli, aby przyjmowa³a goci. W tej sytuacji Matrona powierzy³a siebie ¿yczliwym ludziom. Przez 50 lat
zabiera³ j¹ do siebie ten, kto
wyrazi³ tak¹ chêæ. ¯y³a w
ca³kowitym zawierzeniu, nie
maj¹c praktycznie niczego
swojego, tu³aj¹c siê po obcych domach. Wiele lat
mieszka³a w pod moskiewskich cha³upach czy w samej
Moskwie w komuna³ce na
Arbacie, a tak¿e jaki czas w
Zagorsku. Mo¿na to sobie
lepiej wyobraziæ, gdy uwiadomimy sobie, w jakich warunkach ludzie tam wówczas
mieszkali. Du¿e, piêkne
mieszkania podzielono na
tzw. komuna³ki, gdzie w ka¿-

Czy mo¿na co dobrego zrobiæ w takich warunkach? A
jednak Matrona ca³y czas
przyjmowa³a ludzi, którzy u
niej szukali ratunku. Zdeterminowani wszêdzie potrafili j¹
odnaleæ. Mêczyli j¹ bardzo,
ale nie odmawia³a. Nie robi³a
niczego specjalnego  s³ucha³a cierpliwie, mówi³a bardzo
ma³o, ale stanowczo, modli³a
siê i uczy³a siê modliæ, podtrzymywa³a wiarê, têpi³a magiê i zabobony. U¿ywa³a du¿o
wiêconej wody. W najtrudniejszych czasach stalinowskich ¿¹da³a dawania wiadectwa poprzez odwa¿ne noszenie krzy¿a na szyi, chodzenie
do kocio³a, przystêpowanie
do spowiedzi oraz Komunii
wiêtej, na ile to tylko by³o
mo¿liwe. Uwa¿a³a, ¿e nale¿y
siê zdecydowanie dystansowaæ od programowej ateizacji.
Modli³a siê ci¹gle, równie¿ w
nocy. Podobno prawie wcale
nie spa³a. To wszystko...

Ewa H. Kowalewska

MA£E I S£ABE ¯YCIE
RÓD£EM SI£Y
NA TRUDNE CZASY
Od czasu do czasu, z powodu organizowania kolejnych szkoleñ, spotkañ czy
konferencji w obronie ¿ycia,
odwiedzam Rosjê. S¹ to dla
mnie najbardziej fascynuj¹ce wyprawy. Odkrywam tajemniczy wiat ikon i tak
wiele bardzo pogmatwanych
w Rosji Sowieckiej, a tak
nam Polakom bliskich, ludzkich losów.
Podczas jednej z ostatnich
konferencji w obronie ¿ycia
na jednym ze stoisk znalaz³am broszurê o nowej wiêtej Kocio³a prawos³awnego.
Ze zdziwieniem zwróci³am
uwagê na piêkn¹ ikonê, która na tradycyjnym z³otym tle
ukazywa³a ca³kiem wspó³czesn¹, biedn¹ rusk¹ babciê
w chusteczce na g³owie i z
zamkniêtymi oczami. Prawos³awna dziewczyna obs³uguj¹ca stoisko powiedzia³a: 
Ona jest nasz¹ patronk¹ w
obronie ¿ycia i jego godnoci. Zafascynowa³a mnie!
Broszurê i ikonê oczywicie
natychmiast kupi³am. Czytaj¹c j¹ powoli w samolocie,
myla³am sobie, ¿e jednak
przydaje mi siê jêzyk rosyjski, którego uczy³am siê w
szkole pod przymusem komuny. Pewnie nikt z komunistów nie wpad³ wczeniej
na to, ¿e znajomoæ jêzyka
nam Polakom u³atwi zaanga¿owanie w ewangelizacjê
Rosji.
Kim by³a ta wiêta babuszka? Urodzi³a siê pod koniec
XIX w. w rodzinie Nikonowych, mieszkaj¹cej we wsi
Siebiena ko³o Tu³y. Byli to
ludzie bardzo biedni i proci,
g³êbokiej wiary, prawos³awni. Z powodu wielkiego ubóstwa i zagro¿enia g³odem
matka, spodziewaj¹c siê urodzenia czwartego dziecka,
planowa³a podrzuciæ je do
przytu³ku. By³o to równoznaczne ze skazaniem go na
mieræ lub na bardzo ciê¿kie
¿ycie. Zmieni³a zamiar, gdy
przyni³ siê jej piêkny, niebiañski ptak z zamkniêtymi
oczami. Ptak umiechn¹³ siê
do niej i powiedzia³: nie odrzucaj tego dziecka, ono
przyniesie wielkie b³ogos³awieñstwo. Dziêki niemu twoja rodzina nigdy nie bêdzie
g³odna. W tej historii prosto z ¿ycia jest co ze starej
ruskiej bani. Matka zawie-

rzy³a Bogu i nie odda³a
dziecka, pomimo ¿e urodzi³o siê niewidome, ca³kowicie
pozbawione ga³ek ocznych,
ze zroniêtymi powiekami.
Tej chorej dziewczynce na
chrzcie w. dano
na imiê Matrona.
Gdy by³a ma³a,
wo³ano Matronuszka, Matriuszeñka, póniej nazywano j¹ równie¿
Mateczk¹.
Matrona nigdy
nie by³a profesjonalnie leczona ani
poddawana jakiejkolwiek terapii.
Nikt te¿ jej nie
uczy³. Ju¿ jako
dziecko, przesta³a
wychodziæ
z
domu, zbyt jej dokuczano. Jej tajemniczym wiatem by³y ikony!
Zadziwiaj¹ce,
przecie¿ ich nie
widzia³a. Nie wiadomo jakim sposobem zdejmowa³a
je ze cian izby,
gdy rodzice spali.
Rozmawia³a z
nimi; znakomicie
wiedzia³a, kogo
przedstawiaj¹. Dla
niej by³ to kontakt
z ¿ywymi osobami.
Zaczê³a uciekaæ do
s¹siedniej cerkwi, gdzie czu³a siê wolna od swojej u³omnoci i od z³ych ludzi. Coraz
bardziej zag³êbia³a siê w
¿yciu wewnêtrznym, w osobistym kontakcie z Bogiem.
Nie ros³a normalnie, r¹czki i nó¿ki pozosta³y jak u piêcioletniego dziecka. Gdy
mia³a 17 lat przesta³a chodziæ. Przez ca³e swoje dalsze
¿ycie, czyli kolejne 50 lat,
le¿a³a skurczona, podpieraj¹c siê ³okciem. Gdy rozmawia³a z ludmi, na krótko j¹
sadzano. Wcale nie k³ad³a siê
spaæ, zawsze w tej samej
skulonej pozycji.
Wkrótce okaza³o siê, ¿e
posiada zadziwiaj¹cy dar
widzenia wnêtrza cz³owieka
i jego losów. Zrasta³y siê z³amane rêce, nogi. Po rozmowie z ni¹ ludzie zmieniali
swoje ¿ycie. Koi³a najwiêksze konflikty, zdarza³y siê
cudowne uleczenia.
Przez kilkadziesi¹t lat, co-

Oczywicie takie pielgrzymki nie mog³y ujæ uwagi NKWD. Najpierw zostawiono j¹ w spokoju, gdy¿
uznano, ¿e tak kaleka osoba
nie mo¿e byæ niebezpieczna.
Póniej próbowano j¹ zastraszyæ i aresztowaæ. Niejednokrotnie prosi³a, aby j¹ natychmiast przenieæ do innego mieszkania, tu¿ przed niespodziewan¹ rewizj¹, aresztowaniami. Którego razu
przyszed³ po ni¹ milicjant z
nakazem aresztowania. By³
sam, bo wiadomo by³o, ¿e
nie ucieknie. Powiedzia³a mu
wtedy: biegnij prêdko do
domu, bo by³ wypadek i ¿ycie
twojej ¿ony jest
zagro¿one. Jeszcze zd¹¿ysz.
Uwierzy³ i pobieg³. Uratowa³
¿onê z p³on¹cej
kuchni, dos³ownie w ostatniej
chwili. Dziêkowa³
Matronie na kolanach, ochrzci³ siê.
W koñcu uznano,
¿e lepiej jej nie ruszaæ.
Córka rodziny,
która opiekowa³a
siê Matron¹ przez
jaki czas marzy³a, aby ukoñczyæ
architekturê.
Uczy³a siê dobrze, ale dowiedzia³a siê od przyjació³, ¿e na egzaminie dyplomowym jej praca zostanie odrzucona.
Przygotowano zarzuty, ale chodzi³o o to, ¿eby nie
daæ dyplomu osobie wierz¹cej.
Zdenerwowan¹
studentkê uspokaja³a Matrona. Kaza³a jej razem siê modliæ i
ufaæ Bogu. Nastêpnie poleci³a jej zamkn¹æ oczy i oprowadzi³a j¹ po zabytkach Wenecji. Zobacz  mówi³a  w
tym pa³acu w naro¿u jest ciekawe rozwi¹zanie architektoniczne, mo¿na je zastosowaæ w twojej pracy. I tak dalej. Matrona przecie¿ w ogóle nie mia³a oczu! Nastêpnego ranka witem dziewczyna popêdzi³a na uczelniê,
uda³o jej siê dostaæ do gabinetu, gdzie le¿a³y jej projekty. Czerwonym tuszem nanios³a poprawki, o których
mówi³a Matrona. I wyprzedzi³a wszystkie zarzuty, nie
by³o podstaw do odmówienia jej dyplomu.
¯ycie Matrony to wielkie
wiadectwo wiary. Ona tê
wiarê wydobywa³a z ludzi i
wzmacnia³a j¹. Zmar³a cicho
w okresie najwiêkszego terroru stalinowskiego w 1952
roku, maj¹c 67 lat. Wieæ o

jej mierci roznosi³a siê niespodziewanie szeroko. Okaza³o siê, ¿e znaj¹ j¹ wszyscy,
którzy zachowali wiarê w
Moskwie i okolicach, równie¿ kap³ani, zakonnicy.
Wszyscy dyskretnie przychodzili do niej, aby wytrwaæ. Chocia¿ nic nie wiedzieli o sobie nawzajem, nagle spotkali siê na jej pogrzebie, na który odwa¿nie przysz³o kilka tysiêcy ludzi. Pochowano j¹ na znanym
Cmentarzu Dani³owskim.
Przy jej grobie zawsze by³
t³um. Proszono j¹ o wstawiennictwo, o ratunek i cuda
siê zdarza³y doæ czêsto  a
by³y to nadal trudne czasy.
Koció³ prawos³awny
uzna³ j¹ za wiêt¹. Jej szcz¹tki przeniesiono procesyjnie
w 1998 roku do Cerkwi Dani³owskiej. Jej kult sta³ siê
bardzo popularny. Ludzie j¹
kochaj¹. Jest im bardzo bliska, nosz¹ przy sobie jej ikonê, prosz¹ o wstawiennictwo
w najtrudniejszych osobistych sprawach. Aby podejæ
do jej grobu trzeba czekaæ po
kilkanacie godzin na stoj¹co, a ludzi ci¹gle przybywa.
A mnie nasuwaj¹ siê porównania. w. Matrona by³a
tylko o dwa lata starsza od
w. Ojca Pio. Ich ¿ycie przypad³o na te same trudne czasy: I. wojna wiatowa, upadek Pañstwa Kocielnego,
rewolucyjne przemiany we
W³oszech, Rewolucja Bolszewicka w Rosji, II. wojna
wiatowa, nazizm, komunizm, masoneria... Czasy XX
wieku, gdy ¿ycie cz³owieka
i jego godnoæ tak czêsto stawa³y siê nic nie warte.
Czasy te jednak przynios³y
nam takich ludzi, jak oni.
Matrona  niepe³nosprawna,
niewidoma, uboga ruska kobieta, o. Pio, ubogi zakonnik
na uboczu  tak bardzo schorowany i cierpi¹cy przez ca³e
¿ycie. Oboje zatopieni w nieustannej modlitwie, prawie
bez snu. Ona przez 50 lat
sparali¿owana, on przez 50
lat stygmatyzowany.
Czy mo¿na w ogóle porównywaæ takich ludzi? Ka¿dy z nich przecie¿ s³u¿y³
Bogu inaczej. Stali siê jednak wielkimi filarami chrzecijañstwa, ona prawos³awna, on katolik. Ona podtrzymywa³a wiarê, on budzi³ sumienia. To, co jest ma³e i s³abe, sta³o siê si³¹ i moc¹.
I dzisiaj, gdy z lêkiem patrzymy w przysz³oæ, przera¿eni narastaj¹c¹ przemoc¹,
terroryzmem, grob¹ wojny,
kryzysem ekonomicznym i
brakiem szacunku dla ludzkiego ¿ycia  oni nam przypominaj¹, co rzeczywicie
jest najwa¿niejsze. S¹ ród³em si³y i ufnoci z zwyciêstwo Ewangelii ¯ycia.
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Jest doskona³y
Lekarze przewidywali, ¿e
dziecko urodzi siê martwe lub
umrze zaraz po porodzie. U
malucha zdiagnozowano
wadê uk³adu sercowo-naczyniowego. Rodzicom ch³opca
dwukrotnie zalecano dokonanie aborcji. Dziecko urodzi³o
siê ¿ywe. Na pocz¹tku stycznia skoñczy³o 10 miesiêcy.
W czwartym miesi¹cu ci¹¿y, podczas rutynowych badañ
lekarza zaniepokoi³o funkcjonowanie uk³adu krwiononego dziecka. Dodatkowe badania pozwoli³y na postawienie
diagnozy: znaczny niedorozwój ³uku aorty oraz zespó³
Edwardsa (zespó³ wad wrodzonych spowodowany trisomi¹ chromosomu 18). Lekarze
mieli jedn¹ radê  ci¹¿ê nale¿y przerwaæ.

Rodzice dziecka nawet nie
podjêli rozmowy na temat
aborcji. Chcieli, aby ich synek
¿y³. Mija³y tygodnie i nic dramatycznego siê nie wydarzy³o. Nadszed³ czas rozwi¹zania
i ma³y Kai urodzi³ siê ¿ywy.
Natychmiast otrzyma³ intensywn¹ opiekê medyczn¹, poniewa¿ jego aorta by³a zatkana. Lekarze monitorowali têtnicê i ze zdziwieniem obserwowali, jak w miarê up³ywu
czasu blokada aorty sama z
siebie ustêpuje, a têtnica zaczyna przybieraæ prawid³owe
kszta³ty. Wczeniej okaza³o
siê, ¿e ma³y wcale nie ma zespo³u Edwardsa.
28-letnia mama Kaia mówi:
Bylimy przygotowani na najgorsze, a on jest doskona³y!

Chore dzieci

z probówki
Powo³anie dziecka do
¿ycia z wykorzystaniem technik zap³odnienia pozaustrojowego znacznie zwiêksza
prawdopodobieñstwo rozwoju licznych wad wrodzonych.
W czasopimie Human
Reproduction opublikowano wyniki badañ przeprowadzonych przez zespó³ badawczy US Centers for Disease
Control and Prevention
(amerykañskie centrum ds.
zapobiegania i kontroli chorób). Badania prowadzono
na reprezentatywnej grupie
dzieci z porodów pojedynczych, co wyklucza³o dodatkowe schorzenia, którymi
zagro¿one s¹ dzieci z ci¹¿
mnogich.
Wyniki kolejnych badañ
nad dzieæmi z probówki ponownie wykaza³y, ¿e dzieci te
znacznie czêciej ni¿ dzieci
poczête si³ami natury cierpi¹
na ró¿ne wady: dwa-trzy razy

czêciej dochodzi do rozwoju wad serca (liczne przypadki dziur w miêniu sercowym), dwa razy czêciej do
rozszczepu wargi i trzy razy
czêciej do wad uk³adu ¿o³¹dkowo-jelitowego.

Eluana Englaro

nie ¿yje

W³oszka Eluana Englaro,
która od 17 lat znajdowa³a siê
w stanie wegetatywnym, nie
¿yje. Zmar³a w prywatnej klinice w Udine, gdzie cztery dni
wczeniej zosta³a od³¹czona od
sztucznego od¿ywiania. O eutanazji zdecydowa³ w³oski s¹d
na probê ojca Eluany.
Minister zdrowia poinformowa³ o mierci kobiety Senat,
który w³anie debatowa³ nad
projektem ustawy nakazuj¹cej
karmiæ i poiæ pacjentów w stanie wegetatywnym. Wczeniej
dekret rz¹du ratuj¹cy ¿ycie
Eluany nie zyska³ akceptacji
prezydenta W³och.
W³oskie ministerstwo zdrowia wyda³o wszystkim pañ-

stwowym szpitalom zakaz
udzielania pomocy przy usuniêciu Eluanie sondy pokarmowej. Dlatego ojciec kobiety przewióz³ j¹ do prywatnej
kliniki. Po od³¹czeniu od¿ywiania, nadzoruj¹ca procedurê eutanazji ekipa lekarska
podawa³a kobiecie tylko rodki przeciwbólowe. Eluana
umar³a z g³odu i pragnienia.
Ka¿dy, kto zaanga¿owany
jest w doprowadzenie do
mierci Eluany Englaro, jest
ekskomunikowany.  powiedzia³ sekretarz watykañskiej
Kongregacji Kultu Bo¿ego i
Dyscypliny Sakramentów arcybiskup Albert Malcolm
Ranjith.

Poszkodowani
W pañstwowym szpitalu w
Kagawie (Japonia) dosz³o do
tragicznego w skutkach b³êdu
podczas przenoszenia do organizmu matki embrionu poczêtego in vitro.
Personel medyczny pomyli³
zbiorniki z zarodkami i pacjentce wprowadzono embrion innej
pary. Dosz³o do prawid³owej
implantacji i ci¹¿a rozwija³a siê
bez problemów.
Jednak szpital zauwa¿y³ swoj¹
pomy³kê i poinformowa³ o niej
kobietê. Ta natychmiast za¿¹da-

³a przeprowadzenia aborcji. Lekarze dokonali przerwania ci¹¿y, chocia¿ nie by³o ku temu
¿adnych medycznych wskazañ.
Co wiêcej, kobieta wyst¹pi³a z powództwem przeciwko
szpitalowi o odszkodowanie w
wysokoci 170 tys. euro za poniesione szkody.
O utracie ¿ycia przez dzieci
poczête in vitro nikt nie wspomnia³. Ale one, chocia¿ osobicie ponios³y najwiêksz¹ szkodê, wytoczyæ powództwa ju¿
nie mog¹...

NIEBEZPIECZNA
niepotrzebne cierpienia. Ostatnie badania coraz bardziej
przecz¹ takim twierdzeniom.
U 17-letniego ch³opaka, leczonego z wykorzystaniem zarodkowych komórek macierzystych, dosz³o do rozwoju nowotworu w mózgu oraz krêgos³upie. Kilka lat wczeniej przeszed³ on w szpitalu w Moskwie
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Sam zdecyduj,
co siê stanie z Twoimi pieniêdzmi!
Nie oddawaj ich fiskusowi!
W prosty sposób mo¿esz uczestniczyæ
w budowaniu Ewangelii ¯ycia!

Drogi Przyjacielu!
Wspomó¿ ruch pro-life!
Mo¿esz to zrobiæ wspieraj¹c

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£
LUDZKIEGO ¯YCIA
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:
Tego 1% nie mo¿na podzieliæ miêdzy kilka organizacji.
Nie nale¿y samemu wysy³aæ pieniêdzy. Urz¹d Skarbowy przeka¿e je  1% podatku nale¿nego  na konto
wybranej organizacji w terminie do 3 miesiêcy. Oczywicie, aby tak siê sta³o, trzeba swoje roczne zeznanie
podatkowe z³o¿yæ w ustawowym terminie.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588).

Prosimy zwracaæ baczn¹ uwagê na podawanie
prawid³owej nazwy organizacji.

TERAPIA
Panuje doæ powszechne
przekonanie, ze terapia zarodkowymi komórkami macierzystymi jest szans¹ na leczenie wielu
powa¿nych schorzeñ. Pomawia
siê te¿ Koció³ katolicki, ¿e zabraniaj¹c zabijania ludzkich
embrionów i przeprowadzania
tego typu eksperymentów, skazuje wielu chorych na d³ugie i
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trzy cykle leczenia zespo³u Bodera-Sedgwicka (choroba genetyczna objawiaj¹ca siê niezbornoci¹ ruchów, poszerzeniem
drobnych naczyñ krwiononych
oraz niedoborem immunologicznym).
Po zdiagnozowaniu nowotworu, pobrano wycinki i poddano je badaniom histopatologicznym oraz testom genetycznym w orodku medycznym w
Izraelu. Wyniki badañ ujawni³y, ¿e nowotwór rozwin¹³ siê z
wszczepionych pacjentowi embrionalnych komórek macierzystych. Dr Stephen Minger z
Kings College w Londynie
(Wielka Brytania) przyzna³, ¿e
w zwi¹zku z tym przypadkiem,
podczas tego typu leczenia
nale¿y zachowywaæ szczególn¹
ostro¿noæ. Komórki macierzyste przenosz¹ bowiem uszkodzone geny, co prowadzi do rozwoju chorób nowotworowych.
Znacznie wiêksz¹ nadziejê
budz¹ badania nad wykorzystaniem komórek macierzystych
pobieranych od doros³ego dawcy, np. z tkanki skórnej lub szpiku kostnego.

Stowarzyszenie Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia organizuje i wspiera m. in.:
C rodziny wielodzietne i zagro¿one ubóstwem
i wyrównywanie ich szans,
C pomoc materialn¹ dla kobiet w ci¹¿y,
C przedsiêwziêcia na rzecz poprawy warunków
pracy i ochrony pracy kobiet w ci¹¿y,
C dzia³ania promuj¹ce rodzinê, pomoc dzieciom
i kobietom w ci¹¿y,
C edukacjê prozdrowotn¹,
C ochronê macierzyñstwa i dziecka poczêtego.
Emeryci i rencici, którzy otrzymuj¹ PIT roczny z ZUS i nie maj¹
obowi¹zku z³o¿enia dodatkowego rozliczenia rocznego, mog¹ przekazaæ 1% swojego podatku za pomoc¹ PIT-37. Powinni wype³niæ
go w szczególnoci w rubrykach 124, 126 i z³o¿yæ nie póniej ni¿
30 kwietnia 2009 roku. Niektórzy doradcy twierdz¹, ¿e korektê
PIT-37 wpisuj¹c¹ 1% mo¿na dokonaæ nawet po terminie.
Formularze podatkowe (w czêci Informacje uzupe³niaj¹ce nastêpuj¹ce zaraz po Wniosku o przekazanie 1% podatku) umo¿liwiaj¹ wyra¿enie zgody na przekazanie nam przez fiskusa Pañstwa danych osobowych. Pozwalaj¹ równie¿ na przekazanie danych u³atwiaj¹cych kontakt np. adresu e-mailowego. Dot¹d wp³aty
dokonywane przez urzêdy skarbowe by³y anonimowe i w postaci
zbiorczej.
Zachêcamy Pañstwa do skorzystania z nowych mo¿liwoci utrzymywania z nami kontaktu. Dziêki temu, bêdziemy mogli listownie potwierdziæ otrzymanie przekazywanych nam rodków oraz
na bie¿¹co informowaæ o ich wykorzystaniu.

Decyzja nale¿y do CIEBIE.

Pomó¿my sobie nawzajem, aby pomagaæ innym!
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mikroskopy. Czy fakt, ¿e ich
nie widzimy go³ym okiem,
oznacza, ¿e nie istniej¹?
Wspó³czesna wiedza udowadnia nam jednoznacznie,
¿e ¿ycie ludzkie zaczyna siê
od zap³odnienia i nowa istota
ludzka, chocia¿ jest jeszcze
taka maleñka, rozpoczyna
proces, który trwa nieprzerwanie a¿ do jej mierci. Nie
mo¿na znaleæ ¿adnego innego momentu, w którym rozpoczyna siê ludzkie ¿ycie.

2 dzieñ ¿ycia

Gdy pierwszy plemnik spenetruje os³onkê komórki jajowej, reaguje ona natychmiast
i uruchamia mechanizm uniemo¿liwiaj¹cy innym plemnikom dostanie siê do jej wnêtrza. Rozpoczyna siê niezwyk³y proces, w którego efekcie
³¹cz¹ siê j¹dra komórek rozrodczych od ojca i od matki,
z których ka¿da posiada po³owê informacji genetycznych zawart¹ w 23 chromosomach. Powstaje nowy, niepowtarzalny, charakterystyczny dla danego cz³owieka garnitur 45 chromosomów. Od
tego momentu rozpoczyna siê
rozwój nowego cz³owieka.
Jest to proces ci¹g³y, nieprzerwany, bardzo skomplikowany, ale szczegó³owo zaprogramowany.
Czy to mo¿liwe, aby ta pojedyncza komórka wielkoci
ok. 0,14 mm rzeczywicie
by³a now¹ istot¹ ludzk¹?
TAK, potwierdza to wspó³czesna nauka. Ta maleñka pojedyncza komórka, która powsta³a w wyniku zjednoczenia siê plemnika z komórk¹
jajow¹ jest:
- absolutnie unikalna  nigdy nie by³o i nie bêdzie na
wiecie identycznego cz³owieka o tych samych cechach;
- posiada ju¿ okrelon¹ p³eæ
 jest ch³opakiem lub dziewczyn¹ i nie mo¿na tego zmieniæ;
- jest kompletna; dla swojego rozwoju w okrelonym
czasie potrzebuje jedynie odpowiedniego schronienia,
po¿ywienia i tlenu  niczego
wiêcej!
- jest cile zwi¹zana z
matk¹, ale nie bêd¹c czêci¹
jej cia³a, zachowuje sw¹ odrêbnoæ  mo¿e byæ innej

p³ci, dziedziczyæ wiele cech
po swoim ojcu, mo¿e byæ w
ogóle niepodobna do matki 
posiada inn¹ ni¿ ona w³asn¹,
unikaln¹ informacjê genetyczn¹, która bêdzie powielona we wszystkich komórkach
jej cia³a;
- jest ca³kowicie i ostatecznie zaprogramowana, bêdzie
siê sama z siebie rozwijaæ,
dziêki samosteruj¹cemu procesowi wzrostu i rozwoju typowemu dla swojego gatunku;
- wiadomo ju¿, jaki bêdzie
ten cz³owiek. gdy uronie 
jaki bêdzie mia³ kolor skóry,
oczu, w³osów, kszta³t g³owy,
usposobienie, sk³onnoæ do
chorób itd. Trzeba tylko poczekaæ. Przecie¿ nawet ju¿
urodzone dziecko, noworodek, jeszcze wszystkiego nie
umie, jest ca³kowicie zale¿ny
od swoich opiekunów i nie
widaæ od razu, jaki bêdzie
mia³ kolor w³osów.
Ale ta zap³odniona, pierwsza komórka jest taka ma³a!
Trudno j¹ dojrzeæ go³ym
okiem, w jaki sposób to
co mo¿e byæ ju¿ cz³owiekiem?
Czy nasze oczy s¹ wystarczaj¹cym narzêdziem badawczym, aby na podstawie naszego wzroku dokonywaæ
oceny, która by³aby wystarczaj¹ca dla wspó³czesnej wiedzy? Aby zobaczyæ chromosomy w j¹drze komórkowym,
potrzebne s¹ specjalistyczne

Trudno w to uwierzyæ!
To nie jest sprawa wiary,
ale wiedzy, z któr¹ mo¿na siê
zapoznaæ.
Ale, co robimy, jeli mamy
jakiekolwiek w¹tpliwoci?
Jaka postawa jest najbardziej
humanitarna w sytuacji zagro¿enia ludzkiego ¿ycia? Czy¿
nie dzia³amy wówczas na korzyæ cz³owieka? Robimy
wszystko, aby uratowaæ zasypanych górników, dziecko zagubione w górach, rozbitków
na morzu czy osobê pod gruzami zawalonego budynku.,
dzia³aj¹c nawet wbrew zdrowemu rozs¹dkowi i nadziei.
Czy myliwy strzeli, jeli nie
bêdzie ca³kowicie pewny, ¿e
nie trafi cz³owieka?
Tak d³ugo, jak mamy do
czynienia osobno z plemnikiem (nale¿¹cym do cia³a
mê¿czyzny), i osobno z komórk¹ jajow¹ (nale¿¹c¹ do
cia³a kobiety) mamy pewnoæ, ¿e nowa istota ludzka
jeszcze nie powsta³a. Jednak,
gdy nast¹pi po³¹czenie komórek rodzicielskich, rozpoczyna siê proces nowego ¿ycia
i musi podlegaæ ochronie.
A mo¿e ta pierwsza komórka to tylko projekt (plan), jak
zbudowaæ cz³owieka, który z
czasem zrealizuje matka?
Nie! Czy kiedykolwiek
projekt domu z czasem sta³
siê domem w wyniku w³asne-

go, zintegrowanego rozwoju?
To po prostu niemo¿liwe.
Tymczasem ta maleñka,
pierwsza komórka od momentu swego powstania znajduje siê ju¿ w trakcie procesu zaprogramowanego rozwoju. Potrzebuje tylko czasu,
schronienia i po¿ywienia, aby
dorosn¹æ.
A mo¿e to jest tylko potencjalny cz³owiek?
Nie mo¿e byæ tylko potencjalny, gdy¿ faktycznie rozpocz¹³ siê ju¿ proces ¿ycia
i rozwoju tego konkretnego
cz³owieka.
KA¯DY CZ£OWIEK
MA PRAWO DO ¯YCIA
OD POCZÊCIA!
Pierwsza komórka (zygota), która powsta³a z po³¹czenia siê plemnika z komórk¹
jajow¹, posiada w sobie niesamowit¹ wiedzê, która dok³adnie okrela drogê rozwojow¹ ka¿dego cz³owieka. W
ramach zaprogramowanych
procesów podzia³u, wiedza ta
jest przekazywana kolejnym
pokoleniom komórek ludzkiego cia³a w sposób kodowany. Wiele informacji jest zapominanych, wiele czasowo
uciszanych, aby uaktywni³y
siê póniej. Informacja genetyczna pochodz¹ca z plemnika nie jest identyczna z informacj¹ pochodz¹c¹ z komórki
jajowej, jak niegdy s¹dzono.
Dziêki procesowi metylacji
odpowiednie fragmenty DNA
s¹ niejako okresowo znaczone i wyciszane. Skutkiem tego
nie mo¿e siê pocz¹æ ludzka
istota z po³¹czenia dwóch
plemników lub dwóch komórek jajowych.
Plemnik i komórka jajowa,
podobnie jak mê¿czyzna
i kobieta, pasuj¹ do siebie
i komplementarnie siê uzupe³niaj¹.

46 dni, 2 cm.

4 miesi¹c ¿ycia

7 miesi¹c ¿ycia
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Ewa H. Kowalewska

DZIECKO NA

ZAMÓWIENIE?

Reklamy tzw. klinik leczenia niep³odnoci pokazuj¹ nam liczne, wymarzone dziecko w ramionach szczêliwych rodziców, którzy zdecydowali
siê na zap³odnienie pozaustrojowe. Nie ma ¿adnych problemów, wszystko zgodnie z zamówieniem. Niewygodn¹ prawdê pomija siê milczeniem.
Postanowi³am wiêc zebraæ trochê faktów na ten
temat.
In vitro zawiera wiele
bardzo kontrowersyjnych
elementów, o których spo³eczeñstwo nie jest informowane. Przede wszystkim niczego nie leczy, nie
przywraca ¿adnych funkcji, jedynie przy wykorzystaniu nowoczesnych procedur medycznych ma na
celu wyprodukowanie
dziecka w warunkach laboratoryjnych, w oparciu
o pobrane wczeniej komórki rozrodcze. Wszyscy
przecie¿ wiedz¹, ¿e chodzi
o dziecko. Ono za staje
siê produktem nowoczesnej technologii.
Du¿y szok opinii publicznej wywo³a³y doniesienia prasowe o tym, co
robi siê w Polsce z embrionami poczêtymi in vitro.
Kliniki prowadz¹ce tê pro-

cedurê za w³acicieli poczêtych w ten sposób dzieci z regu³y uznaj¹ ich rodziców (dawców komórek
rozrodczych). A podobno
czasy niewolnictwa dawno
minê³y? Jak us³yszeli
dziennikarze, podaj¹cy siê
za niep³odne ma³¿eñstwo,
mog¹ oni zrobiæ z tymi odrzuconymi dzieæmi, co zechc¹: zap³aciæ za ich dalsze przechowywanie w
ciek³ym azocie, oddaæ lub
sprzedaæ do dalszych eksperymentów, dostaæ do
domu w termosie lub kazaæ zabiæ. Nikt nie bierze
pod uwagê polskiego prawa, które chroni zdrowie i
¿ycie poczêtych dzieci, jakimi niew¹tpliwie s¹ ludzkie embriony. Wiêcej,
wmawia siê nam, ¿e takiego prawa w ogóle nie ma.
Nikt te¿ w Polsce nie kontroluje dzia³alnoci tych
klinik.
Aby pobraæ komórki jajowe trzeba kobietê poddaæ hormonalnej hiperstymulacji jajników. Nie jest
to obojêtne dla jej zdrowia. Znane s¹ przypadki
powa¿nych powik³añ, a
nawet zgonów. Nastêpnie
podczas bolesnego zabiegu nak³uwa siê pow³oki
brzuszne i pobiera dojrza³e komórki jajowe.

Natomiast mê¿czyzna
podczas wizyty w przychodni dostaje do rêki sterylne naczynie z poleceniem pójcia do toalety i
wype³nienia go swoim
nasieniem. Wszyscy oczekuj¹cy w kolejce wiedz¹,
co on robi. Nale¿y siê dziwiæ, ¿e nikt przeciwko takiemu traktowaniu g³ono
nie protestuje.
Wiêkszoæ osób s¹dzi,
¿e komórka jajowa i plemnik same z siebie ³¹cz¹ siê
równie¿ w warunkach in
vitro. Tymczasem one
wcale nie chc¹ siê po³¹czyæ! Komórka jajowa
broni siê, jej os³onka robi
siê zbyt twarda, aby plemnik móg³ j¹ spenetrowaæ.
Wobec tego umieszcza siê
j¹ w mini imade³ku i
nak³uwa. Nastêpnie wciska siê do niej plemnik.
Obok umieszczamy zdjêcia z tej procedury. Ta komórka jest ranna  powiedzia³a jedna z dziewcz¹t,
g³êboko wstrz¹niêta
ogl¹danym filmem z tej
procedury. Mia³a racjê. I
taki w³anie jest pocz¹tek
¿ycia cz³owieka poczêtego in vitro. Jest to gwa³t
zadawany naturze. A natura nie wybacza nigdy!
Poczête w ten sposób
ludzkie istoty w embrionalnej fazie ¿ycia najpierw siê selekcjonuje.
Uszkodzone wyrzuca siê,
a najbardziej dorodne
po kilku dniach umieszcza
w macicy licz¹c, ¿e siê zagnie¿d¿¹. Pozosta³e zamra¿a siê. Wiêkszoæ poczêtych w ten sposób dzieci jest skazana na mieræ,
tylko nieliczne maj¹ szansê na prze¿ycie i dalszy
rozwój. Procedura in vitro
jest ma³o skuteczna (od 2
 25%). Dla zwiêkszenia
szans na utrzymanie przy
¿yciu chocia¿ jednego
dziecka, najczêciej
umieszcza siê w macicy
jednoczenie kilka embrionów. Jeli wszystkie
prze¿yj¹, proponuje siê
aborcjê selektywn¹, argumentuj¹c, ¿e utrzymanie

ci¹¿y mnogiej jest niemo¿liwe.
Pod pretekstem naruszania prywatnoci nie bada
siê stanu zdrowia tych
dzieci, chocia¿ jest ich ju¿
w skali wiata ok. 2 mln.
Istniej¹ nieliczne badania
zagraniczne pokazuj¹ce,
¿e ich waga urodzeniowa
jest ni¿sza oraz ¿e czêciej
wystêpuj¹ problemy zdrowotne. Pojawiaj¹ siê wypowiedzi psychologów
dzieciêcych, ¿e przypadki
problemów psychicznych,
a zw³aszcza autyzm, wystêpuj¹ znacznie czêciej.
W Polsce jednak nikt ani
tego nie ledzi, ani siê tym
nie przejmuje.
Za pozosta³e dzieci
praktycznie nikt nie ponosi odpowiedzialnoci.
Niektóre embriony s¹
przez d³ugie lata zamro¿one i nie wiadomo, co z
nimi dalej zrobiæ. Prof.
Jerome Lejeune nazywa³
to puszk¹ koncentracyjn¹, gdzie zamkniête
istoty ludzkie nie mog¹ ani
¿yæ, ani umrzeæ. Adopcja

ich jest niezwykle rzadka
i tak¿e bardzo kontrowersyjna. Wiêkszoæ, porzucona przez rodziców, jest
traktowana jak odpady.
Warto zauwa¿yæ, ¿e do
wszelkich eksperymentów na ludzkich embrionach (klonowania, pobierania komórek macierzystych, zastêpczych matek,
ci¹¿y u kobiet po menopauzie, selekcji dzieci
wed³ug okrelonych cech
itd.) potrzebne s¹ dojrza³e komórki jajowe, które
trzeba pobraæ od kobiety,
a jest to trudne, bolesne i
ryzykowne. Która z kobiet chcia³aby je oddaæ
dobrowolnie? Natomiast,
gdyby p³acono za to pieni¹dze, cena ludzkich embrionów by³aby niezwykle wysoka. Wykorzystuje siê wiêc kobiety, które
gor¹co pragn¹ mieæ
dziecko, ale maj¹ problemy zdrowotne. Pod pretekstem pomocy w poczêciu wymarzonego dziecka pozyskuje siê komórki i tworzy embriony, z

których tylko nieliczne
maj¹ szansê siê urodziæ.
Reszta pozostaje znakomitym materia³em do dalszych eksperymentów na
cz³owieku. I na dodatek
nic nie kosztuje, bo niep³odni rodzice sami za to
wszystko zap³ac¹. Jest to
potê¿ny, bezlitosny przemys³. Ostatnio padaj¹ nawet argumenty, ¿e jako
podatnicy powinnimy
równie¿ za to p³aciæ.
Mamy nadziejê, ¿e rozpoczêta ostatnio dyskusja
co zmieni. Mija jednak
rok od jej podjêcia, a nadal nie ma w Parlamencie
¿adnej konkretnej propozycji ustawowej ochrony
ludzkich zarodków. Nadal
pozostaje otwarty problem bardzo wysokiej
aprobaty spo³ecznej dla tej
procedury. Procedura in
vitro jest w samym swoim za³o¿eniu niegodziwa
i grona dla przysz³oci
ludzkoci.
Naszym zadaniem jest
informowaæ spo³eczeñstwo na ten temat.

A KTO ZAP£ACI?
Prywatne orodki zap³odnienia pozaustrojowego nie ponosz¹ ¿adnych konsekwencji w
zwi¹zku z powik³aniami
po stymulacji hormonalnej pacjentek. Kobiety z
komplikacjami po przeprowadzeniu stymulacji
jajników trafiaj¹ do publicznych szpitali.
Na przeprowadzenie silnie obci¹¿aj¹cej organizm
kobiety stymulacji jajników decyduje siê coraz
wiêcej par. U kobiet, u
których pobudzano owulacjê przy u¿yciu ró¿nych

preparatów hormonalnych,
mog¹ wyst¹piæ silne bóle
brzucha, obrzêki, objawy
dusznoci i ko³atanie serca  dochodzi tak¿e do zaburzeñ w uk³adzie krzepniêcia i zaburzeñ wodnoelektrolitowych. Objawy
te wynikaj¹ ze znacznego
powiêkszenia jajników
oraz gromadzenia siê p³ynu w jamach cia³a. Mog¹
stopniowo nasilaæ siê, stanowi¹c niekiedy zagro¿enie ¿ycia.
Pacjentki z objawami
hiperstymulacji jajników
(OHSS) s¹ hospitalizowa-

ne w publicznych szpitalach, gdzie poddawane s¹
kosztownemu leczeniu.
Orodki, które zachêcaj¹
do przeprowadzenia zap³odnienia in vitro, same
takiej opieki chorym nie
zapewniaj¹.
Lekarze podkrelaj¹, ¿e
ta placówka, która zajmuje siê bardzo kosztownym
procederem in vitro powinna byæ odpowiedzialna za leczenie wszelkich
ewentualnych powik³añ z
tym zwi¹zanych, a nie
przerzucaæ ciê¿ar opieki
na pañstwowe ZOZ.

W y b i e r z ¯ycie!
Izabela Borañska

PRAWDZIWE LECZENIE

NIEP£ODNOCI
(Fragm. artyku³u z Naszego Dziennika)
Naprotechnologia to zespó³ metod leczenia i diagnozowania przyczyn niep³odnoci rozpowszechniony w
Europie od 10 lat. W Polsce
specjalici w praktykowaniu
tej naturalnej i skutecznej
metody leczenia zaburzeñ
niep³odnoci dopiero przechodz¹ d³ugotrwa³e i kosztowne szkolenia. W Lublinie
zakoñczy³ siê w³anie pierwszy z czterech etapów kursu,
który pomylnie ukoñczy³o
dwadziecia osób. G³ówn¹
przeszkod¹ w podjêciu szkolenia s¹ wysokie koszty. Jednak jak na razie Ministerstwo
Zdrowia nie ma pomys³u na
wsparcie finansowe metod
diagnostyki i leczenia niep³odnoci. Natomiast ci¹gle
podejmowane s¹ postulaty
pe³nej refundacji zabiegów
sztucznego zap³odnienia. (...)
Metoda naprotechnologii zosta³a opracowana
i opatentowana 25 lat temu
przez prof. Thomasa W.
Hilgersa, amerykañskiego
ginekologa, chirurga i specjalistê chorób kobiecych.
W Polsce znana jest w¹skiemu gronu osób od zaledwie dziesiêciu lat,
przede wszystkim lekarzom, którzy w swej pracy
kieruj¹ siê zasadami poszanowania godnoci cz³owieka i szukaj¹ rzeczywistych
przyczyn niep³odnoci.
Jest ona warta uwagi, bo
odwo³uje siê do naturalnych metod rozpoznawania p³odnoci. Wymaga
obserwacji i wspó³pracy
miêdzy ma³¿onkami. Nie
wyklucza pomocy farmakologicznej i chirurgicznej, ale nie w sensie pro-

cedury zap³odnienia pozaustrojowego. (...)
Skutecznoæ naprotechnologii jest imponuj¹ca: ponad 70 proc. poczêæ po rozpoczêciu leczenia niep³odnoci ma³¿onków. Metoda
ta skuteczna jest tak¿e w
przypadku ma³¿eñstw, które wczeniej nieskutecznie
stosowa³y procedurê in vitro. (...) Jak zauwa¿a prof.
Bogdan Chazan, ginekolog,
dyrektor Szpitala im. w.
Rodziny w Warszawie, naprotechnologia, a dok³adnie
pewne jej elementy s¹ w
Polsce stosowane, s³u¿¹ do
wykrywania przyczyn niep³odnoci i leczenia.  Ka¿da z metod sk³adowych naprotechnologii mo¿e byæ
stosowana w Polsce i nie ma
ku temu przeszkód. Wykonuje siê w Polsce operacje w
przypadku endometriozy czy
zaroniêcia jajowodów, terapie hormonalne i w sposób prawid³owy ocenia siê
cykl kobiety  podkrela
prof. Chazan. (...)
Naprotechnologia jest o
wiele tañsza ni¿ sztuczne zap³odnienie, którego koszty
id¹ w dziesi¹tki tysiêcy z³otych, przy czym przyczyny
niep³odnoci nie zostaj¹
usuniête, tylko ominiête.
Dlaczego zatem nie mówi
siê o naprotechnologii? 
Mylê, ¿e za takim intensywnym upowszechnianiem in
vitro stoj¹ ogromne pieni¹dze.  Co by tu nie mówiæ,
jest to potê¿ny przemys³ farmaceutyczny. Przemys³, który produkuje odpowiednie
oprzyrz¹dowanie laparoskopowe, laboratoria 
mówi pos. Piecha, by³y wi-

ceminister zdrowia. (...) 
Naprotechnologia traktuje
cz³owieka jako ca³oæ, nie
tylko jako cia³o. A to u wielu par uwalnia blokadê psychiczn¹ i pozwala im w naturalny sposób pocz¹æ
dziecko  podkrela.
 Ludzie maj¹ prawo do
diagnozy przyczyny niep³odnoci. Znam przypadek 44letniej kobiety, która leczy
siê od 20 lat i wci¹¿ nie zna
przyczyny swej niep³odnoci. Wtedy cz³owiek jest ju¿
psychicznie wykoñczony.
Wykorzystuj¹ to kliniki in
vitro, które wyzyskuj¹ jeszcze dodatkowo tych ludzi i
dalej, nie stawiaj¹c diagnozy, proponuj¹ in vitro. Mam
te¿ pacjentkê, która musia³a przejæ terapiê psychiatryczn¹ po zabiegu in vitro.
Naprawdê nikt mi nie wmówi, ¿e in vitro nie ma ¿adnych konsekwencji i skutków
ubocznych  mówi Agnieszka Pietrusiñska, która sama
mia³a problemy z p³odnoci¹ i jest jedn¹ z pierwszych
w Polsce instruktorek modelu Greightona, u¿ywanego
w naprotechnologii.
Pytaj¹c o plany Ministerstwa Zdrowia dotycz¹ce refundacji naturalnych metod
planowania rodziny, otrzymalimy odpowied, ¿e decyzje o zastosowaniu okrelonych metod leczenia i diagnostyki podejmuj¹ lekarze,
którzy maj¹ obowi¹zek leczyæ osoby borykaj¹ce siê z
problemem niep³odnoci
zgodnie z dostêpn¹ wiedz¹
medyczn¹. Teoretycznie pojedyncze badania hormonalne i badania materia³u genetycznego s¹ refundowane

i mo¿na je w Polsce wykonaæ w ramach NFZ. Jednak
w praktyce ju¿ samo znalezienie lekarza, który jest w
stanie przeprowadziæ pe³n¹
diagnostykê, graniczy z cudem. Potwierdza to Micha³
Pietrusiñski:  Postanowi³em sprawdziæ, jak wygl¹da
w Polsce leczenie niep³odnoci i czy jest to refundowane
przez NFZ. Poszed³em do
przychodni na Ursynowie.
Sprawdzi³em, czy przyjmuje
tam androlog, oczywicie go
nie by³o. Potem dzwoni³em
do informacji medycznej,
gdzie pani powiedzia³a mi, ¿e
nie wie, gdzie przyjmuje androlog w ramach NFZ. Skierowa³a mnie, ¿ebym zasiêgn¹³ informacji w Funduszu. Zadzwoni³em, podano
mi listê trzech andrologów w
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Warszawie. Teoretycznie
wiêc androlog jest w Warszawie dostêpny, przy czym nie
wiem, jaki jest czas oczekiwania na badanie...
Ministerstwo mog³oby
uruchomiæ specjalne fundusze dla lekarzy specjalizuj¹cych siê w leczeniu metodami naprotechnologii. Jeli
takich specjalistów by³oby
wiêcej, ich dzia³ania by³yby
lepiej widoczne i dostêpne
dla wielu ma³¿eñstw w ca³ej
Polsce. Profesor Bogdan
Chazan stara siê o powo³anie zespo³u doradczego ds.
naturalnego planowania rodziny przy Ministerstwie
Zdrowia.  Mylê, ¿e zespó³
zajmie siê w pierwszej kolejnoci i zwróci siê do ministra
zdrowia, aby uwzglêdni³ w
wydatkach finansowych tak-

¿e wydatki na promocjê metod leczenia niep³odnoci 
potwierdza prof. Chazan.
Jednak wsparciem dla
wszystkich osób borykaj¹cych siê z problemem niep³odnoci powinna byæ refundacja kompletnej i kosztownej diagnostyki i leczenia
przyczyn niep³odnoci. (...)
Rz¹d proponuje, aby refundowany by³ zabieg in vitro, a nie diagnostyka i leki.
Ma³¿eñstwa stan¹ przed kolejnym dylematem: albo
bêd¹ z w³asnych pieniêdzy
p³aci³y za diagnostykê, albo
pójd¹ na darmowy zabieg in
vitro. Dochodzimy do paranoi, gdy odmawia siê refundowania diagnostyki i leczenia, a p³aciæ siê bêdzie z bud¿etu za co, co leczenie
omija i udaje, ¿e nim jest!

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

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

7

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).
Nr konta: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356
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W y b i e r z ¯ycie!
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NOWOCI

Godnoæ osoby.
Otoczmy trosk¹ ¯ycie

5
A: 4,

0 z³

NOWOCI

C EN

Broszura opracowana na podstawie
instrukcji "Dignitas personae"
Kongregacji Nauki Wiary. W prosty
i jasny sposób przedstawia podstawowe zagadnienia bioetyczne oraz ich
ocenê moraln¹, w celu u³atwienia
zapoznania siê z nowymi problemami
zwi¹znymi z prokreacj¹ cz³owieka.
Przeznaczona g³ównie dla nauczycieli,
katechetów, liderów ruchów pro-life i
starszej m³odzie¿y.

ulotka

Minikomiks wyjaniaj¹cy dzia³anie
i szkodliwoæ tzw. antykoncepcji
ratunkowej
(pigu³ki
nastêpnego dnia)
Przeznaczony
dla starszej
m³odzie¿y.

Zamawiam nastêpuj¹ce publikacje:
Godnoæ osoby...

z³

P³yta VCD

Urodziæ razem i naturalnie
Piosenki dla dzieci
Czekam na Ciebie Maluszku
Fakty ¿ycia komplet

CEN

,- z³
A: 11

Seryjna, kolorowa
wk³adka informacyjna
powiêcona poszczególnym zagadnieniom
dotycz¹cym pocz¹tków
¿ycia cz³owieka. Przeznaczona do wpinania
do skoroszytu.

CENA

Byæ kobiet¹, ale jak¹?

14,-

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

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

Cud istnienia

38 z³

Piosenki dla
dzieci

Fakty ¿ycia komplet
numery 1  14

Halina B³a¿

Oblicza eutanazji

C E N A:

p³yta CD

Cud istnienia

Najpierw pomyl

Czekam na Ciebie Maluszku

p³yta CD

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

z³

Byæ kobiet¹, ale jak¹?
Ewa H. Kowalewska

Pakiet I
Pakiet II
Ksi¹¿ka Rodzina wiosn¹...
P³yta wiatowy Kongres Rodzin
Medal wiatowy Kongres Rodzin

na nastêpuj¹cy adres:
Imiê i
nazwisko
Ulica i nr
domu
Kod i
miejscowoæ
E-mail
Telefon
Jestem cz³onkiem KPL¯

Podpis:

20,-

Oblicza eutanazji

1 z³

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

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

A:
CEN

Wspania³y poradnik
dotycz¹cy naturalnego
porodu rodzinnego,
napisany przez dowiadczon¹ po³o¿n¹, jedn¹ z
pierwszych, która odwa¿y³a
siê przyjmowaæ porody w
domu.

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

Najpierw pomyl!

C E N A:

Urodziæ razem
i naturalnie
Irena Cho³uj

Wszystkie materia³y
wysy³amy za zaliczeniem
pocztowym.
Doliczamy koszty przesy³ki
(op³ata zrycza³towana 13,50 z³)

Pisz¹c tê ksi¹¿kê
poczu³am, ¿e sama nie
dam rady i potrzebujê
pomocy innych kobiet.
Moje osobiste wiadectwo
bycia kobiet¹ jest zupe³nie
niewystarczaj¹ce. Rozes³a³am Internetem probê
o przy³¹czenie siê do jej
pisania.
z³
Nie wiem, jakimi drogami
0
9
5,
:
ona kr¹¿y³a. Dosta³am
A
C EN
wiele listów, wiêkszoæ od
osób mi nieznanych 
starszych i m³odszych, ucz¹cych siê jeszcze i pracuj¹cych, a tak¿e bêd¹cych na emeryturze. Napisa³y takie,
które robi¹ karierê zawodow¹ i takie, które opiekuj¹ siê
dzieæmi w domu. Czêsto cytujê fragmenty tych wiadectw, bo najprawdziwsze jest zwyczajne ¿ycie. Ksi¹¿ka
ta na pewno nie wyczerpie tak obszernego tematu. Mam
jednak nadziejê, ¿e stanie siê przyczynkiem do wielu
przemyleñ.
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