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się propozycja eutanazji,
pokrętnie nazywanej „dobrą śmiercią”. Wieczność
ma nie istnieć, Bóg ponoć umarł, jak twierdzą
wyznawcy tej ideologii.
W rzeczywistości niszczona jest miłość, a co za tym
idzie także radość życia.

Drogie rodziny,
radujcie się
ojcostwem
i macierzyństwem.
Otwarcie na życie
jest znakiem
otwarcia na
przyszłość, ufności
w przyszłość, tak
jak poszanowanie
naturalnej
moralności wyzwala
człowieka, a nie
umartwia go. Dobro
rodziny jest także
dobrem Kościoła.

Jezus Chrystus zmartwychwstał! W Nim jest
życie i pełnia radości!
Chrześcijanie zawsze byli
przepełnieni tą radością, bo
nikt nie jest w stanie im jej
odebrać.

STANĄĆ PO STRONIE
ŻYCIA

papież Benedykt XVI
w Chorwacji

Ż

yjąc w zagonionym
świecie, pełnym problemów i stresu, coraz częściej zapominamy o radości,
która tak bardzo jest nam
potrzebna. Dlaczego coraz
trudniej nam przeżywać
radość? Gdzie jej szukać?
Jak ją zdobyć?

SERCE PEŁNE MIŁOŚCI
Ludzkie serce jest zdolne do wielkich porywów.
Miłość to nie tylko emocje, które przecież zawsze
jej towarzyszą, ale wielki
dar oddania samego siebie. Dziecko jest radosne
i szczęśliwe w ramionach
kochającej matki i ojca.
Czuje się bezpieczne wśród
kochających braci i sióstr,
swoją radość wyrażając
często w sposób trudny dla
otoczenia – krzycząc bez
powodu i realizując tzw.
swoje pomysły. Nazywamy
to szczęśliwym dzieciństwem i zawsze powracamy
do wspomnień o nim.
Młodość to czas wielkiego poszukiwania miłości. Jeśli nie zostanie
rozmieniona na drobne
i zniszczona od zarania,
pierwsza czysta miłość oblubieńcza obdarza wielką
radością. Ufna i serdeczna,
pełna nadziei na wspaniałą
przyszłość, napełnia ludzkie serce euforią radości.

RADOŚĆ ŻYCIA!
Ślub jest bardzo radosną
chwilą, gdy nie tylko łączą
się młodzi, ale ich całe
rodziny. Cieszymy się tańcząc i ucztując na weselu.
Życzymy wówczas młodej
parze szczęścia i radości
na nowej drodze życia.
To od nich zależy czy tej
radości nie stracą. Są takie
małżeństwa, z pewnością
każdy z nas takie zna, które pomimo upływu wielu
lat tej radości nie utraciły.
Dobrze jest przebywać
w ich domu. Każdy chętnie
szuka tam schronienia.

RODZĄCE SIĘ ŻYCIE
Poczęcie się nowego człowieka przynosi wielką radość
kochającym się rodzicom.
Dziecko jest przecież owocem miłości. Mama (skoro
dziecko już się poczęło, jest
już mamą!) z uwagą obserwuje reakcje swojego ciała,
starając się potwierdzić ten
fakt. W intymnej rozmowie
mówi o tym swojemu mężowi
– ojcu dziecka. Jego radość
przynosi i jej wiele satysfakcji
i siły. Jeśli serca rodziców są
otwarte na nowe życie, jest
to zawsze bardzo radosna
chwila.

Urodzenie się dziecka
to wielka radość. Po trudnych chwilach porodu, gdy
maluch wreszcie wydaje
pierwszy krzyk i można go
przytulić, wzruszona jest
nie tylko mama. Tata, o ile
uczestniczy w rodzinnym
porodzie, z dumą odcina
pępowinę i tuli maluszka.
To zadziwiający fakt, ale
wszyscy uczestniczący w
porodzie są w tej chwili
mocno poruszeni.
Dumny tata wszędzie się
chwali. Rozsyłane są listy
(dzisiaj pewnie e-maile)
do rodziny i znajomych po
całym świcie. Pojawiają się
nawet ogłoszenia w prasie.
Dalszy rozwój dziecka jest
pilnie obserwowany. Każde
jego osiągnięcie – pierwszy
uśmiech, pierwsze słowo,
pierwszy krok – budzą wielką radość.
A dziadkowie? Któż może
opisać radość dziadków?
Radość dziadkowania otwiera nowy etap w życiu. Nie
ma już tylu obowiązków i
odpowiedzialności, a pozostaje czysta radość. Mówi
się, że babcia i dziadek mają

prawo do rozpieszczania
swoich wnuków. Babcia
poczyta książeczkę, gdy
mama jest zajęta. Upiecze
najwspanialsze, najsmaczniejsze ciasto. Z dziadkiem
można pójść na ryby i pomajstrować, gdy tata musi
pójść do pracy. Sama radość!

KONTAKT Z NATURĄ
Czas wakacji sprzyja
wyprawom na łono natury. Zagonieni codziennością szukamy odpoczynku
i kontaktu z przyrodą.
Góry, morze, jeziora i las
to najwspanialsze miejsca,
gdzie czujemy się szczęśliwi. Niektórzy z wielkim
trudem wchodzą na najwyższe górskie szczyty,
aby odczuć radość otwartej
przestrzeni. Mówią, że tam
można dotknąć nieskończoności, transcendencji,
obecności samego Boga.
Bóg jest miłością. Jego
obecność niesie radość.

CYWILIZACJA ŚMIERCI
Sami odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego
tracimy radość życia. Żyjemy w czasach wielkiego

ataku cywilizacji śmierci.
Pojawia się nowa antychrześcijańska ideologia,
która niszczy elementarne ludzkie wartości i odniesienia. Praca i kariera
zawodowa sama w sobie
może dać wiele satysfakcji,
ale w dalszej perspektywie nie przynosi szczęścia
i radości. Nie przynoszą jej
także tzw. wolne związki.
Ludzie wzajemnie bardzo
się krzywdzą, narasta przemoc i wykorzystywanie.
Obecnie obserwujemy
przemożny, celowy atak na
rodzinę. Media publiczne
promują egoizm i pełne
wygodnictwa korzystanie
z życia, które ma jakoby
wyzwalać człowieka. Przerwanie ciąży jest przedstawiane jako „prawo kobiety” do wolnego wyboru,
swoboda seksualna i obezpłodnienie jako wyzwolony styl życia, małżeństwo
jako forma niewolnictwa.
Coraz więcej ludzi cierpi
na depresję, nie widząc
żadnego światła w swoim życiu, myśli nawet o
samobójstwie. A gdy już
drogi nie widać, pojawia

Przed każdym z nas stoi
wolność wyboru. Nie ulegajmy niszczącej propagandzie cywilizacji śmierci, ale stańmy po stronie
życia. Ten wybór dokonuje
się każdego dnia w naszym
osobistym życiu, zależnie
od tego co wybieramy, jak
postępujemy i czy stawiamy na Miłość, przez duże
„M”. Obok nas tak wiele
problemów i wyzwań. Czy
możemy pozostać obojętni
na krzywdę najmniejszych,
najsłabszych i naszych
najbliższych? Jeśli zaangażujemy się trochę bardziej,
tak wiele będzie można
zmienić. Ryby płyną pod
prąd, chociaż na pewno
wymaga to dużo więcej
wysiłku. I na pewno się
uśmiechają. Nagrodą jest
radość, która dodaje sił
w zmaganiach z szarą codziennością.

MARSZE DLA ŻYCIA
Stań po stronie życia!
Wybierz się na „Marsz Życia
i Rodziny”! W ten sposób
organizatorzy marszy zapraszali wszystkich. Przez
wiele miast Polski przeszły
ostatnio „Marsze dla Życia
i Rodziny”. To są prawdziwe
manifestacje życia. Króluje
na nich radość! Przychodzą
całe rodziny. Uśmiechnięci rodzice i rozradowane
dzieci machają balonikami
i chorągiewkami. Wielu
daje własne świadectwo.
Uśmiechnięta od ucha do
ucha młodzież niesie flagi. Niektórzy przyjeżdżają
na rowerach. W marszach
dla życia biorą udział tysiące ludzi, co rok więcej
i więcej.
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W KAZACHSTANIE

Kazachskie bezkresne stepy

Tylko jeden Dzień Świętości
Życia to u nas za mało, będzie
cały tydzień, będziecie jeździć od
parafii do parafii – stwierdził abp
Tomasz Peta z Astany. Kiedy o.
Paweł Blok OFM zadzwonił do
mnie z zaproszeniem, zgodziłam
się od razu. Kazachstan jest przecież tak bliski sercu Polaków.
Wylądowałam w środku nocy.
To jednak kawał drogi. Dzisiaj
samolotem leci się ok. 6 godzin
plus zmiana czasu o 5 godzin
później. Nie mogę przestać myśleć, ile dni jechały tutaj polskie
rodziny towarowymi pociągami.
Spotyka mnie o. Aleksiej Skakowski OFM, który ma być moim
kazachstańskim aniołem stróżem.
Wyjątkowo operatywny, bystry
i bezpośredni. Z pochodzenia Rosjanin, urodzony w Kazachstanie,
po polsku mówi znakomicie. Jest
gotów mnie tłumaczyć. Tutaj
nawet Polacy mówią po rosyjsku.
Aby być dobrze zrozumianym
trzeba używać ich języka, muszę
się więc zmobilizować i publicznie
przemawiać po rosyjsku. Czuję się
trochę zestresowana.

Zdjęcia, od góry:
1. Bajterek
2. O. Aleksiej pokazuje trasę na mapie
3. Spotkanie w Oziornoje
4. Spotkanie u oo. Redemptorystów – chłopaki oglądają
model „małego Jasia”

ASTANA – ZNACZY
STOLICA
Pierwszy dzień przeznaczony
jest na stolicę. Powstała z niczego na osuszonych bagnach
w ciągu ok. 10. lat. Wielkie, nowoczesne, oryginalne w kształtach wieżowce z żelaza i stali.
Kazachstan to kraj wielkich kon-

trastów – olbrzymie pieniądze
obok skrajnej biedy.
Podczas niedzielnej Mszy
św. w astańskiej katedrze dyskretnie przyglądam się ludziom. Zupełnie jak u nas,
chociaż tłumu nie ma. Katolików w całym Kazachstanie jest
tylko ok. 150 tys., czyli 1%, ale
w ostatnich latach wielu wyjechało. Spora grupa przychodzi
na spotkanie ze mną. Mówię
po rosyjsku i jakoś mi to idzie.
W duchu błogosławię swoją
pierwszą nauczycielkę rosyjskiego, która „przeszła przez
Wschód” i była wspaniałym
człowiekiem. Na spotkaniu
jest sporo młodych małżeństw,
czuje się duże zainteresowanie. Jesteśmy w kościele, więc
ludzie mają świadomość, że
aborcja jest wielkim złem.
Widać, że często się wraca do
tego tematu. Nic dziwnego,
przerwać ciążę jest tutaj bardzo
łatwo. Kilka osób zapisuje się
na kolejne szkolenia z Galiną,
które mają się odbyć w lipcu.
Wieczorem skośnooka Alija
opowiada mi kazachskie legendy. Zgodnie z nimi na najwyższej topoli, która nazywa się
„bajterek” codziennie wieczorem siada wielki czarny ptak,
który przynosi mrok nocy. Nad
ranem ptak ten znosi złote jajo,
którego blask staje się światłem
dnia. To symbol Kazachstanu.
Tradycja i więzi rodzinne są

tutaj bardzo silne. Wszystko
miało się zacząć od trzech braci, od których wywodzą się trzy
główne rody kazachskie, a z
nich 24 rodziny. Każdy Kazach
wie, z którego rodu się wywodzi. W samym środku stolicy
postawiono wielki „bajterek”
ze stali, z symbolicznym złotym jajem. Wjeżdżamy windą
na górę i podziwiamy centrum
miasta. Jestem zaskoczona, jak
wiele tutaj kazachskich rodzin,
które w ten sposób świętują.
W tym tygodniu zaczynają się
święta wiosny, bielą się już
kazachskie jurty.
PRZEZ STEPY
Droga jest szeroka, a stepy bezkresne, po których hula
wiatr. Olbrzymie zaspy i pełno
śniegu, chociaż w dzień słońce już mocno przygrzewa. To
wszystko w nocy gwałtownie
zamarza tworząc wszędzie wielkie lodowiska. Te olbrzymie
płaszczyzny stepów kiedyś były
dnem prehistorycznego morza,
które wysychając pozostawiło
także warstwy soli, rozpuszczającej się w wodach gruntowych
i uśmiercającej drzewa. Wzdłuż
szos sadzą jednak jakieś krzewy
i odporniejsze gatunki drzew,
to najlepsza ochrona przed zaspami. Po drodze do Karagandy
pierwszy raz w życiu widzę
odwrotną tęczę. Była wygięta do
góry, jakby się ktoś uśmiechał.

KARAGANDA
Mówią, że to najbrzydsze
i przygnębiające miasto na świecie, bo budowane bez żadnego
planu na ludzkim cierpieniu.
Każdy gułag budował tutaj według własnych potrzeb i z czasem
się to połączyło. Teren całego
obwodu karagandzkiego był
w latach 1930 – 1960 jednym
wielkim obozem koncentracyjnym, zwanym Karłagiem, do
którego zsyłano na ciężkie roboty. Ta ziemia jest zroszona łzami
i krwią męczenników, usłana
grobami milionów niewinnych
ofiar stalinowskich represji. Najbardziej porusza mnie cmentarz
maleńkich dzieci, które musiały
zginąć, gdyż więźniarkom nie
wolno było być matkami.
Pomimo sowieckich prześladowań, wielu zesłańców zachowało wiarę, a Karaganda
pozostała duchowym centrum
Kościoła katolickiego. Odwiedzamy jedyne w Kazachstanie Seminarium Duchowne,
w którym obecnie uczy się 16
alumnów.
U OO. MARIANÓW
Wieczorem jesteśmy u oo.
Marianów. Przychodzi dużo ludzi, siedzą z nami księża. Czuje
się, że dla tej parafii jest to wydarzenie. O. Aleksiej pokazuje
znakomity film o początkach
życia. Spotykamy osoby, które
ukończyły już szkolenia Galiny.
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Są bardzo zaangażowane, może z
czasem powstanie tutaj centrum
rodziny?
Po raz pierwszy bezpośrednio
„dotykam” dramatu wywołanego
przez tzw. spiralę czyli wkładkę
domaciczną. Jest to środek wczesnoporonny, za którym idzie
wiele powikłań. Powoduje stan
zapalny śluzówki macicy, a tym
samym uniemożliwia prawidłowe zagnieżdżenie się zarodka.
W USA wiele firm wycofało się
z jej sprzedaży z powodu wysokich odszkodowań dla kobiet.
W Kazachstanie jest to nadal najbardziej popularny środek tzw.
kontroli urodzeń. Po spotkaniu,
siedząca obok mnie kobieta, cicho pyta: – Co jest lepiej zrobić,
założyć spiralę czy przerwać
ciążę? Zdaję sobie sprawę z dramatyzmu tego pytania, ale muszę
mówić prawdę. Odpowiadam
więc również cicho: – Problem
w tym, że to jest to samo! Męczy mnie pytanie – Jak pomóc
tym kobietom? Jak ratować ich
poczęte dzieci? Jedno spotkanie
nie wystarczy, tutaj potrzebna
jest katolicka poradnia rodzinna.
Ludzie są bardzo serdeczni,
kobiety pilnują, bym po ciemku nie poślizgnęła się na lodzie. Ojcowie Marianie stawiają
znakomitą kolację, racząc nas
m. in. kazachskimi pierogami
z mięsem, które tutaj nazywają
się mouty.
Nocuję u ss. Karmelitanek.
Jest ich tutaj 12, Polki i miejscowe po połowie. To fascynujące,
że one tutaj są i tak wiele robią
dla ludzi, chociaż żyją w zamknięciu, całkowicie zdane na
ludzką pomoc i łaskawość.
JEDZIEMY NA PÓŁNOC
Na razie droga jest bardzo
dobra. Czeka nas jeszcze kilkanaście spotkań. Step po pewnym
czasie staje się nudny, chociaż
mnie nadal fascynuje. Trzeba
tylko pamiętać, że tutaj nie ma
przy drodze toalet ani nawet
zwykłych krzaczków, a pojedziemy kilka godzin. O. Aleksiej
objaśnia, że wczesną wiosną
zdarzają się burze śnieżne, tzw.
burany, na co zdecydowanie nie
ma ochoty. Ja także!
Kolejne spotkanie i Msza św.
ma być w wiosce o nazwie Nowo
Kubanka (od rzeki Kubań). Rozmawiamy i pokazujemy film. Po
spotkaniu zwraca się do mnie
kobieta, która przyszła z dorosłą
córką. Chce się poradzić, bo ma
dużą cystę w macicy. Ze łzami
mówi: – Okazało się, że po porodzie lekarz założył mi spiralę. Ja
o tym nic nie wiedziałam. Minęło
tyle lat. Spirala wrosła, co ja
mam robić? Księża mówili mi
już wcześniej, że takie sytuacje
się tutaj zdarzają, ale jakoś trudno mi było w to uwierzyć. Teraz
sama widzę, jak wielkie jest
cierpienie i krzywda tych kobiet.
W kolejnej wsi – Szortandy,
gdzie pracują siostry szarytki,
spotkanie o. Aleksiej prowadzi
sam, bo na mnie czeka ks. abp
Tomasz Peta. Jest Polakiem,
pochodzi z Inowrocławia. Teraz
jest obywatelem Kazachstanu
i jest odpowiedzialny za Kościół
w tym kraju. Bardzo mu zależy
na podjęciu systematycznej pracy w obronie życia, na powstaniu
poradni, chociaż to jeszcze długa
droga. Rozmawiamy o możliwościach dalszej współpracy oraz
o planowanym na wrzesień kon-

gresie HLI, którego jest wielkim
entuzjastą.
KONSULTACJE
Rozmowy z kobietami – wieczorem, nocami, wczesnym
rankiem. Czasu nie ma wiele
i one o tym doskonale wiedzą.
Zdają sobie sprawę, że jeśli nie
postawią pytania we właściwym
czasie, odpowiedzi mogą nie dostać nigdy. Są bardzo cierpliwe.
A ja jestem przerażona, bo
widzę ogromne cierpienie tych
kobiet, którego wcale nie powinno być. Odpowiedzialność za
poczęcie dziecka bardzo często
jest spychana na kobietę, która
ma „obowiązek coś z tym zrobić”. Mężczyźni ciężko pracują,
muszą być twardzi i piją, aby
nie myśleć. Większość kobiet
(zwłaszcza starszych) w swoim
życiu przerwała ciążę i to niejednokrotnie. To w sowieckim stylu
była i jest najłatwiej dostępna
metoda planowania rodziny. Ta
rana jest bardzo głęboka i żywa.
Tam, gdzie nastąpił powrót do
Boga, pomimo bólu, powstaje
szansa na uleczenie. Profesjonalnej terapii nie ma wcale. Ból
pozostaje i bardzo różnie się
uzewnętrznia.
MIEJSCA ZSYŁKI
Te wioski i chałupy, w większości drewniane, rozsypane po
stepach, niezwykle mnie przyciągają. Ciągle myślę, jak można
było przeżyć w tych warunkach,
gdy całe rodziny wysadzano
z pociągów na maleńkich stacjach, gdzie nie było praktycznie
niczego. Dzisiaj są tam wioski. Domy są bardzo schludne
i najczęściej pomalowane na
biało i niebiesko. Śnieg potrafi
przykryć tutaj całe chaty i to w
ciągu jednej nocy. Wszędzie jest
doprowadzony prąd, ale często
go nie ma. Pytam się czy przy
minus czterdziestu nie zamarzają
im rury. Jakie rury? Okazuje się,
że w tych chatach kanalizacji nie
ma i nigdy nie było. Woda jest w
studni i jak ktoś jej potrzebuje,
musi sobie naciągnąć. W wielu
wsiach woda jest słona i nie
nadaje się do picia ani dla ludzi,
ani dla zwierząt. Słodką trzeba
wozić z daleka. Najtrudniej
jest latem, gdy przez miesiąc
jest plus czterdzieści stopni.
Zimą wystarczy stopić śnieg.
Jak jest buran, łatwo stracić
poczucie kierunku nawet na własnym podwórku, a zgubienie się
w zadymce i ostrym mrozie
oznacza pewną śmierć. Aby
pójść do wychodka za domem
trzeba się wówczas przywiązać
na stalowej lince. Jeśli ktoś
zachoruje, trzeba się ratować
własnymi sposobami.
Wielu ludzi wyemigrowało.
Nie wszyscy jednak chcą wyjeżdżać. Zdają sobie sprawę,
że nikt na nich z pierogami nie
czeka. Nie znają języka, a nauka
łatwo nie przychodzi. W domu
mówią po rosyjsku, ale czują
się Polakami
CHŁOPAKI U REDEMPTORYSTÓW
W Dzień Świętości Życia –
25 marca – dojechaliśmy do
Pietropawłowska, prawie pod
rosyjską granicą. W starym
parku w centrum odnowiono
wolno stojącą katolicką kaplicę.
Domek obok zajmują siostry
redemptorystki. Musieliśmy

wstać bardzo wcześnie, aby do
nich dojechać na Przyrzeczenia
Duchowej Adopcji. Przyjęli je
wszyscy obecni na Mszy św. O.
Andrzej Michoń, redemptorysta,
przyjął nas bardzo gościnnie.
Kościół jest duży, a ludzi coraz
mniej, bo wielu wyjechało.
Na wieczorne spotkanie przychodzi też grupka chłopaków,
którzy pochodzą z katolickich
rodzin, uczą się w tym mieście
i mieszkają u oo. redemptorystów. Była to pierwsza męska grupa podczas całej naszej
podróży. Pewnie wyrosną na
dobrych, kochających ojców,
których we wszystkich krajach
byłego Związku Sowieckiego,
tak trudno znaleźć. Z radością
obserwowałam, jak delikatnie
i z wielką troską przekazują
sobie model 14. tygodniowego
dziecka poczętego.
BURAN
W sobotę mamy wolne, bo
zgodnie z tradycją jest to dzień
„bani” czyli sauny. O higienę
trzeba dbać i nikt tam brudny
nie chodzi. Ale sobota to dzień
zastrzeżony dla rodziny i w tym
czasie nikt na żadne spotkane nie
przyjdzie. Mamy tylko dojechać
do sanktuarium w Oziornoje,
ale zapowiadają buran. Niezbyt
wesoła perspektywa, a przed
nami boczna, nieasfaltowana
droga, która szybko robi się
nieprzejezdna. Wyruszyliśmy
wczesnym rankiem. Wiatr wiał
coraz mocniej, momentami zasłaniając widoczność. Mocno
zamrożone ziarenka śniegu są
podobne do piasku na pustyni,
który wiatr przesypuje tworząc
wydmy. O. Aleksiej musiał naprawdę mocno trzymać kierownicę. Z naprzeciwka z tumanu
śniegu wyłonił się duży TIR.
W ułamkach sekundy dostrzegłam, że traci przyczepność
i leci na nas bokiem. Wyrównał –
doświadczony kierowca. A może
to Anioł Stróż machnął swoim
skrzydłem? O. Aleksiej wyszedł
z tego mokry aż do skarpetek.
Widocznie jeszcze mamy coś do
zrobienia na tym świecie.
Dojechaliśmy do wsi Kellerowka i dalsza droga okazała
się niemożliwa. Wróciliśmy na
plebanię, dokoła której zaspy
były imponujące, na jakieś trzy
metry wysokości. Siedząc przy
herbacie czekaliśmy na wieści
z Oziornoje. Po godzinie przyjechał ks. proboszcz z wikarym.
Siedli przy stole i całkiem poważnie zapytali: – Pani Ewo,
co robimy? Teraz powinniśmy
przejechać, ale jest buran i jutro
nie ma żadnej gwarancji, że uda
się nam stamtąd wydostać. Ale
zapraszamy do nas do Narodowego Sanktuarium Matki Bożej.
Wiedziałam, że jutro, czyli w niedzielę, mieliśmy jeszcze ok. 400
km do przejechania z powrotem
do Astany, a nocą powrotny samolot. Maryjo czuwaj nad nami!
Sprawdziłam tylko, do kiedy
mam wizę i zdecydowaliśmy się
jechać ich samochodem. Był to
prawie nowy Łaz, wyglądem nieco przypominający starą polską
Nysę. Od lat sześćdziesiątych
Rosjanie nic nie zmienili w jego
konstrukcji.. Żadnej elektroniki,
żadnych subtelnych ulepszeń
– wszystko można naprawić
u miejscowego kowala. I to
naprawdę jedzie w warunkach
syberyjskich!

Przebijaliśmy się przez wysokie zaspy dość szybko, chociaż
widoczność była bardzo słaba.
W połowie drogi natrafiliśmy
na osobowe samochody, które
ugrzęzły. Wystarczyło zaledwie
kilka słów, aby każdy wiedział,
co robić. A kwestia wzajemnej
pomocy jest tam tak oczywista
jak oddychanie. Przeciągnęliśmy
ich i dojechaliśmy!
NARODOWE SANKTUARIUM MARYI MATKI KOŚCIOŁA
Oziornoje to największa polska parafia w Kazachstanie. Tutaj
i w najbliższe okolice wywieziono ok. 1500 Polaków z Ukrainy
w 1936 roku i podczas wojny.
Był głód, mróz, wielu umierało.
I wtedy, 25 marca 1941 roku,
w Dzień Zwiastowania woda
z roztopów utworzyła duże
jezioro o długości 5 km i głębokości do 7 m., do tego pełne
ryb. Ludzie nie zastanawiali się
nad samym zjawiskiem przyrodniczym, dla nich był to wymodlony cud Matki Bożej, który
uchronił ich od głodu i śmierci.
Dzisiaj Oziornoje jest Narodowym Sanktuarium Matki Bożej.
W 1990 roku powstała tutaj
parafia i wybudowano kościół.
To tutaj ks. Abp Tomasz Peta
był proboszczem w latach 1990
– 1999. Tutaj także w 1995 roku
ks. bp Paweł Lenga powierzył
Kazachstan i Azję Środkową
Matce Bożej. Duży dom rekolekcyjny pozwala latem organizować Spotkania Młodych.
Od razu uprzedzono mnie,
że woda w kranie nie nadaje
się do picia. Rano nie było żadnej, ale buran ustąpił i zaczęło
wyglądać słońce. Pełna nadziei
i nieumyta poszłam na śniadanie
i do kościoła.
Z rozrzewnieniem słuchałam,
jak podczas polskiej Mszy św.
z wielkim przejęciem i trudem
starsze kobiety czytają lekcję
i modlitwę powszechną po polsku, z takim pięknym śpiewnym, wschodnim akcentem.
Proboszcz stwierdził, że mam
mówić po Mszy św. w kościele,
ale po rosyjsku, aby wszyscy
zrozumieli. Trzeba przyznać,
że tamtejsi ludzie są bardzo
wdzięcznymi słuchaczami.
POWRÓT
Droga była całkiem zasypana,
ale okazało się, że można przejechać dookoła, chociaż ok. 70 km
dłuższą drogą. Wsiedliśmy więc
znowu do Łaza, tłukąc się po
dziurach i przepychając przez zaspy, wróciliśmy do Kellerowki.
Matka Boska czuwała nad nami!
Dalsza droga była dobra,
więc na głównej autostradzie
postanowiłam się przespać
w samochodzie, bo na lotnisku
miałam być o drugiej w nocy.
Spałam mocno i słodko przez
półtorej godziny z poczuciem
dobrze wykonanego zadania.
Gdy się wreszcie obudziłam,
o. Aleksiej popatrzył na mnie
i powiedział: – Jak to dobrze,
że Pani spała, po drodze był
taki buran, że drogi nie było
widać, a wiatr był taki silny, że
naprawdę bałem się, iż zepchnie
mnie na barierki. Na pocieszenie
zaproponował mi kumys (kobyle mleko) lub szybat (mleko
wielbłądzie). Nie miałam na
nie ochoty i jak się okazało
słusznie, bo tacy jak my mogą
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mieć po tym poważne kłopoty
żołądkowe.
Na lotnisko zdążyłam, odprowadzona przez niezwykle
życzliwych Franciszkanów:
o. Pawła i o. Alekseja.
PODSUMOWANIE
Obecnie Kazachstan ma ok.
15,5 miliona obywateli. Nie jest to
dużo na tak olbrzymie przestrzenie
i trudne warunki życia. Dzieci jednak rodzi się coraz mniej. Aborcja
na żądanie kobiety jest legalna do
12 tygodnia ciąży. Praktycznie
bardzo łatwo ją zrobić. Według
oficjalnych danych abortuje się
tutaj 150 tys. dzieci rocznie. Liczba ta nie jest pełna, ponieważ
zwłaszcza rodziny muzułmańskie
starannie ukrywają ciążę niezamężnych kobiet, aby uchronić
je od poważnych sankcji, jakie
przewiduje islam. Ok. 30% kobiet

w wieku rozrodczym ma założoną
spiralę, w miastach coraz więcej
kobiet stosuje środki hormonalne. Dziecko musi mieć bardzo
dużo szczęścia, aby przeżyć i się
urodzić. Sytuacja demograficzna wchodzi w fazę kryzysową.
W połowie września w Astanie
odbędzie się Międzynarodowy
Kongres „Miłość – Życie – Rodzina” organizowany jako spotkanie
regionalne dla Azji. Wybieram się
więc ponownie!
Co możemy zrobić, aby pomóc tym kobietom, dzieciom
i biednym rodzinom w Kazachstanie?
Z pewnością razem możemy
zrobić bardzo wiele, wystarczy
tylko naprawdę chcieć!
Ewa H. Kowalewska.
Pełny raport na stronie
www.hli.org.pl

Spotkanie w Nowo Kubance

Z Ks. Abp Tomaszem Peta oraz o. Aleksejem

Buran i pomoc na drodze

U ss. Karmelitanek w Karagandzie
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ŻYCIA
CZAS NA MARSZE DLA ŻYCIA I RODZINY
RODZINY
SPOTKAJMY SIĘ NA
MARSZU!

IDEA MARSZU DLA ŻYCIA
I RODZINY

Ostatnio przyszła moda na marsze dla życia. Przez wiele miast
Polski i Europy przeszły „Marsze
dla życia i Rodziny”. Najpierw
jak co roku w Waszyngtonie szło
w marszu ponad 400 tys. osób,
w przeważającej większości młodych. W Kanadzie marsze dla życia
także odbywają się od wielu lat
i cieszą się olbrzymim powodzeniem. Potem przyszedł czas na
Europę. Najpierw w Brukseli „pod
nosem” Parlamentu Europejskiego.
Potem we Francji, w Hiszpanii,
Portugalii, we Włoszech w Rzymie,
a nawet w Czechach i na Litwie.

Wynika to z głębokiej potrzeby
ludzkich serc. Wszyscy coraz wyraźniej odczuwamy atak na rodzinę, na
życie poczętych dzieci i osoby bardzo
poważnie chore. Cywilizacja śmierci
coraz bardziej się panoszy, nikogo nie
pytając o zdanie. To swoisty absurd, że
w tzw. wolnym społeczeństwie demokratycznym coraz częściej zamyka się
usta – a nawet szykanuje – osoby, które
pokazują prawdę o aborcji, eutanazji,
zrównywaniu tzw. jednopłciowych
związków partnerskich z prawami
małżeństw i rodzin. Ruch społeczny
powstaje wtedy, gdy w sercach ludzi
powstaje potrzeba wyrażenia swoich
przekonań, obrony cennych wartości,
chęć pomocy słabszym. I właśnie
dlatego idziemy na „Marsz dla Życia
i Rodziny”, organizujemy go w swoim
mieście, zapraszamy przyjaciół.

Polakom coraz bardziej podoba
się idea „Marszu dla Życia i Rodziny”. Odbyły się one w wielu
większych miastach: Szczecinie,
Gdańsku, Toruniu, Warszawie,
Lublinie, Tarnowie, Koszalinie,
Radomiu, Przemyślu, Białymstoku,
Łomży, Częstochowie, Legnicy,
Rzeszowie i Zielonej Górze. Także
w wielu mniejszych miastach ruszyły marsze: w Chojnicach, Świdnicy,
Legionowie, Ostrołęce, Słupsku,
Stalowej Woli oraz wielu innych.
Krótko mówiąc – cała Polska demonstruje w obronie życia i rodziny.

Z RADOŚCIĄ ZA ŻYCIEM
Najbardziej widoczna na marszach
dla życia jest radość. Cieszymy się,
że żyjemy i możemy być razem.
JESTEŚMY ZA!!! ZA ŻYCIEM
I ZA RODZINĄ! To przecież takie
oczywiste, płynące z serca. Zwłaszcza
dzieci i młodzi tę swoją radość potrafią wyrażać bardzo spontanicznie.
Oni naprawdę cieszą się życiem, są za

życiem, chcą chronić życie, otoczyć
entuzjastyczną opieką każdego, być
razem.

NIEPOWTARZALNA
ATMOSFERA
To trzeba po prostu przeżyć. Być
tam i razem iść, śpiewać i krzyczeć
z radości, spotkać tak wielu przyjaciół. Zobaczyć szczęśliwe rodziny
z dziećmi. Zwłaszcza te wielodzietne,
które biorą na siebie ciężar budowania
przyszłości. Wszyscy wiemy, że nie
jest im łatwo, ale są pełni radości – to
widać. Dzieciaki machają balonikami
i chorągiewkami, starsze rodzeństwo
opiekuje się młodszymi. Wszyscy
sobie pomagają! To jest ta prawdziwa
wierna Polska!
Razem z młodymi idą też starsi.
Starsza pani dziarsko posuwa się
o kulach, ale nikt nie może jej powstrzymać przed przejściem całej
trasy. Są też osoby na wózkach inwalidzkich. Najczęściej w otoczeniu
kochającej, opiekującej się rodziny.
Zwracają uwagę świadectwem swojej obecności. Oni też chcą cieszyć
się życiem i być razem. Przedstawiciele różnych ruchów i organizacji,
które na co dzień pracują w obronie
ludzkiego życia niosą swoje transparenty i hasła, nieraz bardzo dowcipne. A do tego dochodzi muzyka,

W y b i e r z ¯ycie!
bez niej pewnie trudniej by było
wyrażać radość.

PIERWSZE MARSZE
Wszyscy wzorują się na wielkich
marszach życia, które od lat odbywają się w Waszyngtonie. To już
tradycja. Pierwszy taki marsz odbył
się w 1974 roku w I. rocznicę kontrowersyjnego wyroku Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych
w sprawie Roe przeciwko Wade,
który w USA był jednoznaczny
z legalizacją aborcji na życzenie
kobiety aż do urodzenia dziecka.
Od samego początku znacząca
większość społeczeństwa, pomimo manipulacji medialnych, nie
zgadzała się na zabijane dzieci
w łonach matek. Dzisiaj w USA
zwolennicy obrony życia są w
większości, co pokazują kolejne
badania opinii społecznej. Niestety
pomimo napięć, protestów i starań
ciągle nie można obalić tego prawnego precedensu. Ludzie, którzy
chcą zaznaczyć swoje poparcie dla
obrony życia, pragną publicznie
wyrazić swoje przekonania w tak
ważnej sprawie i organizują marsze.
Przychodzą na nie wszyscy. Każda
organizacja pro-life ma ambicję być
tam zauważona. Przyjeżdżają całe
szkoły, studenci, rodzice z dziećmi
i niepełnosprawni. Uczestniczą
w nim przedstawiciele rożnych wyznań. Na trybunie obok katolickiego
biskupa, stoi rabin. Są protestanci
z różnych kościołów oraz grekokatolicy. Wszyscy razem, niezależnie
od rasy. Wszyscy razem łączą się
stając po stronie życia.

ŚWIADECTWA
Podczas marszów bywa możliwość dania świadectwa. Przygotowują to organizatorzy. Niektórzy
odważnie mówią o swoich problemach, ale zawsze starają się
pokazać, w jaki sposób wybór życia
zmienił ich własne życie.

MOŻNA I NA ROWERZE
Podczas marszu w Szczecinie
odbyła się parada rowerzystów,
którą uformowali uczestnicy. Rowerowego Rajdu dla Życia. Uczestniczyły w nim całe rodziny, które
lubią wspólne niedzielne wyprawy
rowerowe.

Organizatorom marszu w Legnicy
tak bardzo spodobał się pomysł zaangażowania grupy rowerzystów, że na
lato zaplanowali Rowerowy Rajd dla
Życia przez całą Polskę z Krakowa aż
na Hel. W rajdzie wezmą udział młodzi z Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży, reprezentujący wszystkie
diecezje polskie.

lato 2011

RADOŚĆ!
RADOŚĆ!

PRZYGOTOWANIA
Przygotowanie marszu wymaga
czasu i wielu starań. Trzeba wszystko
przemyśleć, przygotować. Wspólne
dzieło jednoczy środowiska, więc
dużo grup pracuje przez cały rok.
Na przykład w Szczecinie młodzież
szkolna z okazji marszu przepisała na
stumetrowy pas materiału instrukcję
Kongregacji Nauki Wiary o szacunku
dla rodzącego się życia ludzkiego
i godności jego przekazywania „Donum Vitae” i poniosła go podczas
marszu ulicami swojego miasta.
Wybór i przepisywanie dokumentu
młodzi ludzie rozpoczęli już rok
wcześniej. Dzieci na regularnych zajęciach przygotowały sobie skrzydła
i chorągiewki. Wypisywano i obrębiano proporce. Podobnie przygotowuje
się młodzież z KSM-u w Legnicy.

Z JANEM PAWŁEM II
Tegoroczna beatyfikacja Jana Pawła II to także wielka radość, zwłaszcza
dla nas Polaków.
Sprawa obrony ludzkiego życia zawsze była bliska sercu Ojca Świętego.
Dzisiaj wszystkie marsze odbywały
się w podziękowaniu za ogłoszenie
go błogosławionym. To dla nas oczywiste, że Jan Paweł II jest patronem
wszystkich obrońców życia.

BĘDZIE NAS CORAZ
WIĘCEJ!
W marszach z każdym rokiem
bierze udział coraz większa liczba
osób. Najliczniejszy był w tym roku
marsz w Szczecinie, w którym udział
wzięło kilkanaście tysięcy ludzi.
W innych miastach kilka tysięcy. Kto
raz przyszedł, ten już myśli o tym, co
przygotować na przyszły rok.
Jak zaprosić przyjaciół, zorganizować przyjazd z dalszych miejscowości. Wymyślić coś nowego.
Spotkamy się na kolejnym marszu,
na pewno!

RADOŚĆ!

RADOŚĆ!
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ŚMIERĆ PO PIGUŁCE!

Ks. Janusz Wilk

RAJD DLA ŻYCIA
Krzyżem przez Polskę
T

roska o życie, zwłaszcza o życie poczęte, to
fundament budowania cywilizacji miłości i kultury życia.
Bł. Jan Paweł II 19 czerwca
1983 roku na Jasnej Górze
zaznaczył, że stosunek do
daru życia jest wykładnikiem
i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku
człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem
i sprawdzianem autentycznej
religijności i moralności.
Słowa błogosławionego Rodaka wpisują się w nauczanie
św. Ireneusza, który pisząc
o wdzięczności Bogu za dar
życia, stwierdził że człowiek
żyjący jest chwałą Boga
(Vita autem hominis visio
Deo, św. Ireneusz, Adversus
Haereses).
Budowanie cywilizacji miłości, kultury życia, a tym
samym oddawanie chwały Bogu, wiąże się z troską
o inicjatywy apostolskie.
W stolicy diecezji legnickiej
od trzech lat Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży organizuje w Niedzielę Palmową
Marsze dla Życia. Inicjatywa
ta, skierowana głównie do
młodych, gromadzi także
liczne rzesze dojrzałych katolików. W tym roku ulicami Legnicy przeszło blisko
3000 osób, manifestując swoje
przywiązanie do Krzyża Chrystusowego i chrześcijańskich
wartości.
Lokalny sukces Marszu stał
się przyczyną wyróżnienia
KSM Diecezji Legnickiej,
które od dwóch lat stanowi
w strukturach Krajowej Rady
KSM sekcję obrony życia.
W ubiegłym roku, po raz
pierwszy Prezydium Krajowej
Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży podjęło
decyzję o zorganizowaniu

dzieci poczęte oraz świadectw.
Rajd cieszy się poparciem
Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia – Human Life International Polska, Civitas
Christiana oraz Komitetu
Inicjatywy Ustawodawczej
„Stop aborcji”. Swoje poparcie dla tej idei wyraził redaktor
programów sportowych pan
Przemysław Babiarz.

rowerowego Rajdu dla Życia
o wydźwięku ogólnopolskim.
Tym samym zapleczem organizacyjnym tego przedsięwzięcia stał się legnicki KSM.
Pierwszy Rajd w 2010 roku
rozpoczął się w Międzyrzeczu
i prowadził poprzez miejscowości związane z kultem
pierwszych męczenników
polskich. Młodzież przejechała wówczas 672 km przez
Gniezno i Toruń, by zakończyć zmagania w Giżycku na
wzgórzu św. Brunona.
W tym roku trasa drugiego
Rajdu, przebiegnie
krzyżem przez Polskę. Wydarzenie
rozpocznie się w
dwóch miejscach.
30 czerwca z Zakopanego, przez
Kraków, Częstochowę i Toruń wyruszy grupa, której
trasa zakończy się
w Helu. Następnie
3 lipca z Giżycka,
śladami polskich
męczenników, w
kierunku Międzyrzecza wyruszy kolejna część
rajdowiczów. Na

miejsce spotkania został zaplanowany Toruń. W obu
trasach Rajdu, będzie uczestniczyć patronka Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży bł.
Karolina Kózkówna, której
relikwie będą wiezione przez
młodzież.
Rajd dla Życia będzie promował Duchową Adopcję
Dziecka Poczętego, dlatego
miejscowości, przez które
prowadzi trasa, zostaną zaopatrzone w materiały pro life.
Inicjatywa będzie miała charakter pielgrzymki życia przez
polską ziemię, nie zabraknie
zatem wspólnej modlitwy za

Warto wiedzieć, że stosowanie doustnych pigułek
antykoncepcyjnych nie jest
bezpieczne. Bardzo popularna
i szeroko reklamowana (również w Polsce) jako najlepsza
dla młodych pigułka antykoncepcyjna Dianette (na polskim
rynku Diane 35) uśmierciła
swoją kolejną ofiarę. Pod koniec marca w Wielkiej Brytanii
zmarła 17-letnia dziewczyna
na skutek zakrzepu, spowodowanego zażywaniem tego
preparatu. Nastolatce mającej
problemy z trądzikiem lekarz
przepisał pigułki reklamowane
jako łatwa i skuteczna metoda
antykoncepcji. Nikt jej jednak
nie powiedział, że preparat ten
zawiera sztuczny progestogen
i estrogen, co hamuje owulację
i oddziałuje na endometrium
(wyściółka macicy) w taki
sposób, aby zapobiec implantacji zarodka czyli ma również
działanie wczesnoporonne. Po
dwóch tygodniach stosowania
tabletek nastolatka zaczęła
skarżyć się na ból i obrzęk nogi.
Przyjęto ją do szpitala. Upadła
na korytarzu, kiedy oczekiwała
na wyniki badania krwi. Okazało się, że wystąpił zator tętnicy
płucnej spowodowany zakrzepami powstałymi w żyłach
głębokich. Dziewczyna zmarła.

Coraz częściej pisze się
o tym, że reklamowanie preparatu Dianette (Diane 35), jako
leku na trądzik czy na włosy
jest postępowaniem niewłaściwym. W czasopiśmie British
Medical Journal w 2009 r.
opublikowano wyniki badań,
w toku których ustalono, że
najwyższe ryzyko wystąpienia
zakrzepów związane jest ze
stosowaniem pigułek antykoncepcyjnych zawierających
dezogestrel, octan cyproteronu
lub drospirenon. Zaniepokojona Amerykańska Agencja
ds. Żywności i Leków FDA,
odpowiedzialna m. in. za kontrolę leków, zapowiedziała
przegląd wszystkich badań,
których wyniki potwierdziły,
że przyjmowanie niektórych
pigułek antykoncepcyjnych
może stanowić poważne ryzyko tworzenia się zakrzepów
w naczyniach krwionośnych.
W Stanach Zjednoczonych
rośnie liczba pozwów sądowych przeciwko producentom. Poszkodowane kobiety
zarzucają podawanie niepełnej
informacji o skutkach ubocznych stosowania pigułek. FDA
ostrzega: wszystkie pigułki
antykoncepcyjne podnoszą
ryzyko tworzenia się zakrzepów krwi.

W Rajdzie wezmą udział
młodzi, reprezentujący diecezje polskie. Przejadą oni
przez 8 województw, w tym
15 diecezji, pokonując łącznie 1505 kilometrów. Polska młodzież, zjednoczona,
aby bronić poczętego życia,
swoim wysiłkiem, modlitwą
i świadectwem wypowie swój
sprzeciw przeciwko zabijaniu
poczętych dzieci.
Przygotowania oraz sam
przebieg Rajdu można obserwować na stronie www.
rajddlazycia.pl, a relację blogową na www.rajddlazycia.
wordpress.com. Swoje wrażenia z trasy będą publikować
uczestnicy w serwisie Twitter oraz Facebook. Zdjęcia
z trasy będą na bieżąco aktualizowane w Google Picasa na
koncie Rajd dla Życia.

POLSKI KRYZYS
DEMOGRAFICZNY
W kilku ostatnich latach Polska miała dodatni przyrost naturalny. W 2010 r. – w wyniku
bilansu urodzeń i zgonów – na
każde 10 tys. ludności przybyło
10 osób. Ale było to krótkie
echo po wyżu demograficznym
z lat 80-tych. Prognozy są złe.
Według wstępnych danych,
w ubiegłym roku zarejestrowano
około 418 tys. urodzeń żywych.
Nie oznacza to jednak żadnego
boomu urodzeniowego. Liczba
urodzeń jest w dalszym ciągu
o ok. 40% niższa w stosunku
do wielkości zarejestrowanych
w roku 1983. Poziom reprodukcji nie gwarantuje prostej
zastępowalności pokoleń i nadal
utrzymuje się obserwowany od
1989 r. okres depresji urodzeniowej.
Według uaktualnionej prognozy demograficznej GUS za
kilka lat rozpocznie się nieunikniony proces depopulacji Polski. Jego pierwszym
objawem będzie narastający
ubytek naturalny ludności – w
następujących po sobie latach
liczba zgonów będzie coraz
bardziej przewyższała liczbę

urodzeń. W roku 2035 ludność
Polski spadnie poniżej 36 milionów… Zabraknie osób w wieku
produkcyjnym i posypie się już
zupełnie nasz system emerytalny. Czy lukę na polskim rynku
pracy wypełnią emigranci? Skąd
przybędą? Z Azji, z Afryki?
Czy Polska jest przygotowana
na falę imigrantów – czy mamy
programy asymilacyjne? Czy
jesteśmy gotowi na spotkanie
z inną kulturą, obyczajowością
i religią?
Polska nie ma polityki społecznej, ani socjalnej z prawdziwego zdarzenia. Nie ma
także polityki prorodzinnej. Co
musi się wydarzyć, aby rząd
i władze lokalne opracowały
oraz skutecznie prowadziły
spójną i długofalową politykę
na rzecz rodziny? Depopulacja
to jeszcze za mało?
Materiał źródłowy: Główny Urząd
Statystyczny – Departament Badań Demograficznych, “Podstawowe informacje
o rozwoju demograficznym Polski w
latach 2000 – 2010” (oprac. J. Stańczak),
materiał na konferencję prasową w dniu
28 stycznia 2011 r.
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12 milionów
zabitych
dziewczynek!

PODARUJ „MAŁEGO JASIA”
LIDEROM OBRONY ŻYCIA
NA WSCHODZIE

Zaledwie kilka dni po zakończeniu w Indiach narodowego
spisu powszechnego, który
pokazał, że w kraju brakuje
dziewczynek, policja odkryła
ponury dowód potwierdzający
powszechność aborcji selektywnej. Uśmiercone dzieci,
w większości dziewczynki,
zostały zapakowane do plastikowych pojemników, zalane chemicznym roztworem spowalniającym rozkład i wyrzucone
na poboczu podmiejskiej drogi
w okręgu Kishangaj. Tragiczne znalezisko odkryły dzieci
grające w krykieta w pobliżu
szkolnego boiska. Jeden z pojemników miał naklejoną kartkę
z danymi identyfikacyjnymi
matki abortowanego dziecka.
Szczątki należały do 17. nienarodzonyh dzieci, z których 15
to dziewczynki. Wiek płodów
poddanych aborcji oceniono na
4 – 6 miesięcy.
Aborcja selektywna jest uważana za główną przyczynę zaburzonej struktury ludności Indii
pod względem płci. Spis ludności
wykazał, że wskaźnik feminizacji, określający liczbę kobiet na
100 mężczyzn, jest w Indiach
zdecydowanie za niski. Najgorzej
jest w najmłodszych grupach
wiekowych – na 100 chłopców
przypada zaledwie 91 dziewcząt,
a powinno 107. W niektórych
regionach na 100 chłopców rodzi
się zaledwie 77 dziewczynek.
Według danych statystycznych
Organizacji Narodów Zjednoczonych, w 2006 r. z powodu aborcji
selektywnej codziennie ginęło w
Indiach ok. 7 tys. nienarodzonych
dziewczynek. Na podstawie
badań opublikowanych w brytyjskim czasopiśmie medycznym
„The Lancet” szacuje się, że
liczba aborcji selektywnych w
Indiach na przestrzeni ostatnich
30 lat może sięgać nawet 12
milionów Prawo zakazujące
uśmiercania poczętego dziecka ze
względu na jego płeć obowiązuje
w Indiach już od 17 lat, ale nikt
się nim specjalnie nie przejmuje.
Niewysoka grzywna i zagrożenie

„Mały Jaś” to naturalnej
wielkości model maleńkiego dzidziusia w łonie matki
w wieku 10. tygodni od poczęcia. Ma zaledwie 5 centymetrów. Można go wziąć do
ręki, przyjrzeć się uważnie,
przytulić, pocałować, a przede
wszystkim uświadomić sobie,
jak każdy z nas kiedyś wyglądał. Kładąc go na swojej
dłoni nie sposób twierdzić,
że „to jeszcze nie dziecko”.
„Mały Jaś” sam przemawia
do ludzkich serc i jest bardzo
skutecznym obrońcą życia.
Takie modele są bardzo potrzebne wszystkim obrońcom
życia na Wschodzie. Tym
bardziej, że obecnie batalia
przeciwko aborcji we wszystkich krajach byłego Związku
Sowieckiego wchodzi w decydującą fazę. Trzeba budzić
sumienia i wzmacniać obrońców ludzkiego życia. Klub
Przyjaciół Ludzkiego Życia od
15 lat prowadzi szkolenia dla
liderów pro-life na Wschodzie
i pomaga im w dalszej pracy
w swoich środowiskach. „Małego Jasia” należy wręczyć
lekarzom, pielęgniarkom, nauczycielom, pracownikom
społecznym, psychologom,
kapłanom, liderom ruchów
prorodzinnych i pro-life. Powinna go mieć każda szkoła,
każdy uniwersytet, każda parafia, każda przychodnia – wszędzie tam, gdzie giną dzieci.
Jeden model „Małego” Jasia
kosztuje w detalu 6 zł. Nikt
z nas nie jest w stanie podarować tysięcy modeli. Jeśli
jednak połączymy siły i każdy
z nas podaruje chociaż jeden,
będzie ich tysiące, a może
nawet więcej! Tym bardziej,
że cena będzie niższa, jeżeli
od razu zamówimy ich dużo.

trzymiesięcznym aresztem nie
odstrasza personelu medycznego
ośrodków aborcyjnych. Sądy
skazały zaledwie dwóch lekarzy.
Łatwo dostępne badanie USG, na
podstawie którego można określić płeć dziecka, doprowadziło
do „usuwania” kłopotliwych dla
rodzin dziewczynek.
Główną przyczyną zabijania
dziewczynek w Indiach jest
stary zwyczaj, według którego
rodzina kobiety jest zobowiązana zapłacić odszkodowanie
rodzinie jej przyszłego męża,
tzw. posag. Nie są to pieniądze
przeznaczone dla młodych, ale
w całości otrzymuje je rodzina mężczyzny. Zwyczaj ten
doprowadza do ruiny rodziny,
które mają córki i chcą je wydać
za mąż. Rodzice odmawiają
kształcenia córek, aby w przyszłości nie być zmuszonymi do
płacenia więcej, gdyż istnieje
duże prawdopodobieństwo, że
będą one chciały poślubić wykształconego mężczyznę, a za
takiego będzie trzeba zapłacić
więcej. Zdarzają się nawet dramatyczne przypadki podpalania
młodych mężatek w zemście za
niezapłacony posag. Oficjalnie
się mówi, że był to wypadek, ale
wszyscy i tak wiedzą, o co chodzi. Po śmierci żony mężczyzna
może się powtórnie ożenić
i oczywiście jego rodzina znowu
dostanie pieniądze. Zaprzyjaźniona organizacja „Crest”
z Bangalore ciągle podejmuje
akcje społeczne, aby powtrzymać dyskryminację kobiet i ich
zabijanie.
Znana jest sprawa zabijania
dziewczynek w Chinach. Jednak
nasi przyjaciele ze Szwajcarii
donoszą, że również w bogatych krajach europejskich,
które mają pełną legalizację
aborcji na życzenie, narasta
zjawisko aborcji selektywnej,
gdyż wielu rodziców akceptuje
tylko urodzenie syna, zwłaszcza jeśli zamierzają mieć tylko
jedno dziecko. Dziewczynki,
po wykryciu ich płci, są zabijane w majestacie prawa.

Drodzy Przyjaciele! Podarujcie „Małego Jasia” liderom
obrony życia w Kazachstanie,

lato 2011

Uzbekistanie, Kirgistanie,
na Ukrainie, na Białorusi,
w Gruzji, w Azerbejdżanie,
Jakucji i Buriatii oraz na
Łotwie, Litwie, w Estonii,
Rosji i na Dalekim Wschodzie. Wielu z nich czuje się
Polakami, chociaż często nie
potrafią już mówić po polsku.
Dzięki Waszej pomocy uda się
uratować niejedno dziecko!
Ewa H. Kowalewska
Klub Przyjaciół
Ludzkiego Życia,
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a,
80-286 Gdańsk
NR konta bankowego:
05124012421111
000015877356
lub przez stronę
internetową:
www.hli.org.pl

Zapraszamy do
Klubu
Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia
Klub jest obecnie, najszersz¹ z mo¿liwych, p³aszczyzn¹ poparcia dla idei
ochrony ludzkiego ¿ycia i chrzeœcijañskiej moralnoœci, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronê rodziny.
Klub jest miejscem spotkania osób o podobnym systemie wartoœci
i zaanga¿owania. Ma s³u¿yæ wspólnej pomocy w budowaniu cywilizacji
mi³oœci i ¿ycia.
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!!!

Przyłącz się do nas!
Napisz:
Klub Przyjaciół
Ludzkiego Życia,
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a,
80-286 Gdańsk

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

Wówczas nawiążemy korespondencję.
Możesz też zapisać się poprzez stronę internetową www.hli.org.pl
(dział Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia).

WSPOMÓŻ OBRONĘ ŻYCIA
Nr konta: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356
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„Piosenki dla
dzieci”

„Poronienie.
Zrozumieć rodziców po stracie”

płyta CD

CENA

Książka zawiera:
wypowiedzi-świadectwa rodziców
oraz osób zajmujących się problemem towarzyszenia im po stracie
dziecka, teologiczną interpretację wiary w życie pozagrobowe
nieochrzczonych, zmarłych dzieci.
Omawia również sytuację prawną
dziecka zmarłego w wyniku naturalego poronienia.

Znajdziemy tu 20 piosenek, które polskim
dzieciom śpiewały
mamy i babcie od
kilku pokoleń. Można
je ofiarować dziecku
pod choinkę, można
też później śpiewać je
razem. Śpiewa Teresa
Przeradzka, której
niezwykle ciepły, kryształowy głos jest zawsze
bardzo bliski dzieciom.

ZESTA
WU: 20

, – zł

Stópki
Odznaka pro-life.
Stópki 10 tyg. poczętego dziecka
wielkości naturalnej.
CENA: 6, – zł

CENA: 23, – zł

oraz

„Plakietka Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia”
Plakietki zapinane na agrafkę, średnica 5,5 cm.

„Czekam na Ciebie Maluszku”
płyta CD

– 9 piosenek na 9 miesięcy –
Kołysanka, walczyk, rytmy cygańskie, poleczka i inne....
Mama śpiewa swojemu poczętemu dziecku.

NOWOŚĆ!!!
Plakietka 1

Plakietka 2

Cena za sztukę: 3,- zł
Cena za cały zestaw: 12,- zł
Plakietka 3

Plakietka 4

Plakietka 5

Odetnij i wyślij w kopercie na adres:
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia,
Jaśkowa Dolina 47/1a, 80-286 Gdańsk,
faxem: (58) 346-10-02 lub e-mailem: publikacje@hli.org.pl

Zamawiam następujące publikacje:
Zestaw piosenek dla dzieci
„Poronienie”
Plakietka 1
Plakietka 2
Plakietka 3
Plakietka 4
Plakietka 5
Pakiet edukacyjny
Model „Mały Jaś”
Stópki

na następujący adres:
Imię i
nazwisko
Ulica i nr
domu
Kod i
miejscowość
E-mail
Telefon
Jestem członkiem KPLŻ
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych. Zobowiązujemy się nie
upowszechniać tych danych, ani nikomu
ich nie odstępować.

Podpis:

Wszystkie materiały
wysyłamy za zaliczeniem
pocztowym.
Doliczamy koszty przesyłki
(opłata zryczałtowana 14,50 zł)
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