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„Od Oceanu do Oceanu”
Peregrynacja Matki Bożej Jasnogórskiej w obronie życia

Ruszyła wielka pielgrzymka 
Matki Bożej Częstochow-
skiej w obronie życia przez 
świat. W dniu 15 czerwca, 
po modlitwie w prawosław-
nym kościele św. Mikołaja 
„pro-life van”, którym jeździ 
obecnie Ikona, podjechał na 
cypel, wychodzący w morze 
na wybrzeżu Oceanu Spokoj-
nego we Władywostoku. Była 
to historyczna chwila. Ikona 
stanęła nad brzegiem oce-
anu! Obecna przy tym Galina 
wrzuciła do wód oceanu także 
swój różaniec z Fatimy, który 
otrzymała podczas I. Świa-
towego Kongresu Modlitwy 
w Obronie Życia. Matka Boża 
rozpoczęła swoją wędrówkę 
ze Wschodu na Zachód przez 
Kraj Ussuryjski i syberyjskie 
bezdroża.

Peregrynująca Ikona Często-
chowska została przyłożona 
do oryginału i poświęcona na 
Jasnej Górze przez abpa Sta-
nisława Nowaka, metropolitę 
częstochowskiego w dniu 28 
stycznia 2012 roku. Podczas 
uroczystości w trzech języ-
kach (angielskim, rosyjskim 
i polskim) został złożony Akt 

Powierzenia Matce Bożej 
Ochrony Cywilizacji Życia 
i Miłości. W języku angiel-
skim, składał go wiceprezy-
dent do spraw misji, znanej 
organizacji obrony życia 
o zasięgu światowym Human 
Life International, ks. Peter 
West z USA. Po rosyjsku, 
Galina Maslennikova, pro-
wadząca Centrum Rodziny 
w Moskwie, a po polsku, Ewa 
Kowalewska, reprezentująca 
Human Life International – 
Polska. Ten niezwykle ważny 
akt został złożony z inicjaty-
wy świeckich liderów organi-
zacji obrony życia z różnych 
krajów. Obecnie coraz więcej 
osób aktywnych społecznie w 
obronie ludzkiego życia zdaje 
sobie sprawę, że atak cywili-
zacji śmierci przeciwko cywi-
lizacji życia i miłości niezwy-
kle się nasila. Sprawa staje się 
coraz bardziej globalna i ma 
znamiona wyzwania o cha-
rakterze dziejowym. Zdajemy 
sobie sprawę, że sami nie wy-
gramy, potrzebna jest nam po-
moc Stwórcy i Dawcy Życia.

Liderzy ruchów pro-life 
z Europy i Rosji spotkali się 

28 stycznia w Częstochowie 
i utworzyli Międzynarodowy 
Komitet Peregrynacji Ikony 
Częstochowskiej przez świat 
w obronie życia „Od Oceanu 
do Oceanu” – od Władywo-
stoku do Fatimy.

Peregrynacja Ikony Często-
chowskiej jest wielkim aktem 
wiary, którego tak bardzo po-
trzeba współczesnemu świa-
tu. Wierząc w Miłosierdzie 
Boga, obrońcy życia z róż-
nych krajów proszą o zmiło-
wanie dla świata oraz o wiel-
ką wygraną cywilizacji życia. 
Przecież, jeśli wygra cywili-
zacja śmierci, wszyscy zgi-
niemy. Wydaje się, że właśnie 
taki akt w wymiarze między-
narodowym jest współcześnie 
bardzo oczekiwany. 

Każdy ruch pro-life z danego 
kraju, przyłączający się do tej 
akcji, ma swojego koordyna-
tora, który jest jednocześnie 
członkiem Komitetu Mię-
dzynarodowego. Jest on od-
powiedzialny za organizację 
i przeprowadzenie peregryna-
cji Ikony w swoim kraju. Po-
wołuje też komitet narodowy, 
który organizuje pielgrzymkę 
na terenie swego kraju. Obec-
nie przyłączyły się 23 kraje. 
Są to: Rosja, Ukraina, Bia-
łoruś, Łotwa, Litwa, Polska, 
Czechy, Słowacja, Węgry, 
Rumunia, Bułgaria, Słowe-
nia, Chorwacja, Austria, Lich-
tenstein, Szwajcaria, Niemcy, 
Belgia, Wielka Brytania, 
Irlandia, Francja, Hiszpania 
oraz Portugalia. Na Boże 
Narodzenie 2012 roku Ikona 

Częstochowska powinna do-
trzeć do Fatimy, skąd bardzo 
blisko do Oceanu Atlantyc-
kiego. Drugi etap podróży 
Matki Bożej Częstochowskiej 
planowany jest wiosną 2013 
roku. Ikona prawdopodobnie 
odwiedzi Stany Zjednoczone, 
Kanadę, a może i Amerykę 
Południową. Pojawiają się 
kolejne ruchy obrony życia 
zainteresowane peregrynacją 
z Afryki, a nawet z Australii. 
Zobaczymy, co zaplanowała 
sama Matka Boża.

Warto zwrócić uwagę, że jest 
to inicjatywa świeckich lide-
rów społecznych organizacji 
obrony życia, którzy są ludź-
mi wierzącymi, ale różnych 
wyznań. I tak w Polsce ruch 
pro-life ma charakter katolic-
ki, chociaż otrzymuje wspar-
cie od liderów innych wyznań 
chrześcijańskich. W Rosji 
coraz potężniejszy ruch obro-
ny życia jest silnie związany 
z prawosławiem. Kult Matki 
Bożej w Ikonie Częstochow-

skiej łączy oba bratnie Ko-
ścioły, podobnie jak zaanga-
żowanie w obronie ludzkiego 
życia i jego godności. Ustalo-
no więc, że każdy ruch u sie-
bie zwróci się do swojego 
Kościoła i swoich duszpaste-
rzy o pomoc i błogosławień-
stwo w tym przedsięwzięciu. 
Z tego powodu Matkę Bożą 
w Rosji gości Kościół prawo-
sławny, natomiast na Białoru-
si i Litwie Ikona odwiedzać 
będzie parafie obu wyznań. 
Podczas pielgrzymki na za-
chodzie Europy będą podjęte 
starania, aby Ikona mogła od-
wiedzić nie tylko kościoły ka-
tolickie, ale również kościoły 
prawosławne. 

Peregrynacja w obronie życia 
ruszyła. Będzie ona w pierw-
szym etapie wynosiła ponad 
18 tys. kilometrów. Dodatko-
wo, aby dojechać z Często-
chowy do Mińska, a następnie 
do Moskwy i przez Kazach-
stan aż na Daleki Wschód 
do Władywostoku przeje-
chaliśmy już około 10 tys. 
kilometrów. Długa droga 
przed nami. Więcej informa-
cji można znaleźć na stronie 
www.odoceanudooceanu.pl. 
Zapraszamy!
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Od wielu lat jeżdżę z misją 
pro-life na Wschód.  Założyciel 
naszego międzynarodowego 
ruchu Human Life Internatio-
nal, o. Paul Marx, benedyktyn 
z USA, chciał, abyśmy pomogli 
nowo tworzącemu się w okresie 
pierestrojki ruchowi obrony ży-
cia na Wschodzie. Współpracuje-
my z nimi już od dwudziestu lat. 
Szkoliliśmy liderów, organizo-
waliśmy sympozja, konferencje, 
przekazywaliśmy doświadczenie 
i wiedzę. Dzisiaj obrońcy życia 
w tych krajach sami robią bardzo 
wiele, ale kontakty i  przyjaźń 
pozostają żywe. 

Podczas moich wypraw na 
Wschód wielokrotnie spotyka-
łam Ikonę Częstochowską, która 
jest obecna w prawosławnych 
domach i cerkwiach. Bardzo 
mnie to zaskoczyło. Skąd „na-
sza” Matka Boża w Rosji? Nie 
zapominajmy jednak, że jest to 
ikona uznawana przez tradycję 
chrześcijańską za jedną z naj-
starszych, napisaną przez św. 
Łukasza Ewangelistę na stole 
z Nazaretu. Co ciekawe, nie ma 
ona typowych dla starych ikon 
spajających wpustów z twardego 
drewna na odwrocie, co powo-
dowało rozdzielanie się desek. 
Cóż, jeśli to rzeczywiście był 
blat stołu, nikt nie robiłby ta-
kich wzmocnień.  Dokumentów 
z tamtych czasów nie ma, ale 
niezaprzeczalnym faktem jest, że 
ikona ta jest bardo stara i musiała 
przejść przez Bizancjum, a praw-
dopodobnie także i przez Ruś. 
Kościół prawosławny w Rosji 
nazywa ją „Niepokonane zwy-
cięstwo” i na jej cześć śpiewa 
hymn „Zwycięska Królowo”.

Zafascynowana zaczęłam szukać 
więcej informacji. Dowiedzia-
łam się, że wielki święty prawo-
sławia – pustelnik żyjący w XIX 
wieku, o. Serafin Sarowski – pro-
rokował, że jeśli (tak zsekulary-
zowana w owym czasie) Rosja, 
nie wróci do Boga, spłynie rzeką 
krwi. Później przyjdzie czas na 
odrodzenie wiary, o co trzeba 
się modlić przed Ikoną Często-
chowską. Ten święty pustelnik 

nie miał żadnych kontaktów 
z Kościołem katolickim. Przepo-
wiednie Fatimskie są późniejsze. 
Zadziwiające, prawda?

Dlaczego Ikona Częstochow-
ska? Tego nie wiemy, to Boża 
tajemnica. Myśląc o tym wiele, 
zaczęłam zauważać, że właśnie 
na Ikonie Matki Bożej Często-
chowskiej krzyżuje się Wschód 
z Zachodem i Północ z Połu-
dniem. Przecież ta ikona jest 
znana i czczona na całym świe-
cie, nie tylko przez Polaków. 
W jakiś sposób jest potrzebna 
pomoc z Polski, aby Rosja mogła 
wrócić do Boga, o czym mówiła 
siostra Łucja. Może ta łaska pły-
nie przez Jasną Górę?

Powstało we mnie przekonanie, 
że trzeba ofiarować kopię Iko-
ny Częstochowskiej, wykonaną 
w sposób tradycyjny, akcep-
towany przez Kościół prawo-
sławny, właśnie rosyjskiemu, 
prawosławnemu ruchowi obrony 
życia. Pamiętajmy, że to Rosja 
pierwsza na świecie ukazem 
Lenina w 1920 roku zalegalizo-
wała aborcję. Przeszła też przez 
programowy ateizm i prześlado-
wania ludzi wiary, ponosząc mi-
liony ofiar. 

Kopia Ikony Częstochowskiej 
powstawała powoli w czasie po-
nad pięciu lat. Deskę wyrzeźbił 
znany twórca ludowy z Pcimia 
(koło Zakopanego) pan Jan Wą-
tor. Gdy powiedziałam mu, że ta 
ikona ma być prezentem dla Ro-
sji, wzruszony nic nie wziął za 
swoją pracę. Ofiarował ją Matce 
Bożej. A rzeźbienia miał sporo, 
bo trzeba było wyciąć nie tylko 
nimby, ale również tzw. podwój-
ny kowczeg. W efekcie ikona ta 
ma trzy poziomy: obraz, nimby 
i pole oraz ramkę, co powodu-
je, że po położeniu jej licem na 
płasko opiera się na ramce, nie 
dotykając ani złoconymi nim-
bami, ani obrazem. Ma tę samą 
wielkość, co oryginał.  Jest wy-
konana metodą tradycyjną przy 
użyciu tempery żółtkowej, opar-
tej na barwnikach mineralnych 
oraz organicznych jak: malachit, 

azuryt, indygo, cynober, natu-
ralna oraz palona ochra i inne. 
Złocona jest płatkami 23-kara-
towego złota, którymi pokryto 
nie tylko nimb i pole, ale także 
nałożono asyst na soku czosnko-
wym (drobne ornamenty: lilie, 
gwiazdy, koronki, wzór na sukni 
Chrystusa). Zostały też przywró-
cone te elementy, które zanikły 
w czasie historycznych renowa-
cji, aby ikona była uznawana za 
kanoniczną przez Kościół pra-
wosławny. W nimbie Chrystusa 
umieszczono krzyż z zaznaczo-
nymi literami oznaczającymi 
„Ten Który Jest”. Wykonano go 
dyskretnie białym złotem za zło-
cie żółtym. Na ramieniu Maryi 
jedną z lilijek zamieniono na 
gwiazdę, podobną do umieszczo-
nej na czole. Gwiazdy powinny 
być zawsze trzy, co oznacza: że 
jest ona dziewicą przed, w cza-
sie i po urodzeniu Chrystusa. 
Trzecią gwiazdą jest Dzieciątko 

Jezus. Dopisane też zostały sta-
rosłowiańskie litery opisujące 
osoby na ikonie. Cechą charakte-
rystyczną tej kopii są łzy na le-
wym policzku Matki Bożej.

Nawet o tym nie marzyłam! Naj-
pierw o. Maxim Obukhov, prze-
wodniczący rosyjskiego ruchu 
obrony życia, zaproponował, aby 
tę ikonę przewieźć przez Rosję. 
Na początku wydawało się to zu-
pełnie nierealne. W każdym bądź 
razie dla mnie! Okazało się, że 
oni mogą to jednak zrobić. Dys-
kusja na ten temat trwała ponad 
rok.

We wrześniu 2011 roku w Asta-
nie, stolicy Kazachstanu, spotka-
liśmy się na wielkim, Międzyna-
rodowym Kongresie Human Life 
International dla Azji i Pacyfiku. 
Warto zaznaczyć, że Kazachstan 
jest oddany pod opiekę Matce 
Bożej. To kraj wielkiego mę-
czeństwa i wielkiej łaski. Pod-
czas kolacji o. Maxim stwierdził, 
że tę pielgrzymkę należy wresz-
cie  rozpocząć, a siedzący obok 
mnie Igor Beloborodov będzie 
koordynatorem tego projektu. 
Zaproponowali rozpoczęcie aż 
w dalekim Władywostoku. Ja ni-
gdy tam nie byłam i pewnie nie 
będę (to od nas strasznie daleko 
– 8 stref czasowych), ale pomysł 
bardzo mi się spodobał. I wtedy 
Igor powiedział: To zaczniemy 
od pobrzeża Oceanu Spokojne-
go przez Rosję, ale dobrze było-
by kontynuować tę pielgrzymkę 
przez całą Europę. To trudne 
zadanie, ale możliwe do wyko-
nania, bo ruch obrony życia jest 
wszędzie.  Dla mnie od razu było 
oczywiste, że powinniśmy doje-
chać aż do Fatimy, do pobrzeża 
Atlantyku. Tak powstało hasło 
„Od Oceanu do Oceanu”. 

Gdy wróciłam do Polski, byłam 
mocno zestresowana ogromem 
spraw, które trzeba było załatwić. 
I znowu tzw. przypadek: podczas 

podróży po Polsce nocowaliśmy 
w niezwykle przyjaznym Domu 
Pamięci Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Częstochowie. Po-
prosiłam wtedy zaprzyjaźnione 
„Ósemki”  o wsparcie modlitwą. 
Przyniosły mi wtedy „Księgę 
modlitw za wstawiennictwem 
Sługi Bożego Kard. S. Wyszyń-
skiego”. Wszystko tam dokład-
nie wpisałam i… W ciągu mie-
siąca było gotowe! Dużo później 
dowiedziałam się, że Kardynał 
Wyszyński – Prymas Tysiąclecia 
– codziennie modlił się o wiarę 
na Wschodzie i wielokrotnie 
publicznie powtarzał, że Matka 
Boża Częstochowska przejdzie 
przez cały świat.

Ikona była już gotowa, więc zro-
biliśmy drewnianą, zbrojoną od 
wewnątrz skrzynię do przewo-
zu ikony oraz specjalny podest, 
umożliwiający jej ustawianie 
oraz noszenie jak feretron. Przed 
ikoną jest umieszczona delikatna 
ramka z ledami, a w podstawie 
akumulatory, co daje możli-
wość stałego, bezodblaskowego 
oświetlenia. Rosjanie kupili dla 
niej specjalny busik o nazwie 
„Gazela”, wystarczająco moc-
ny na syberyjskie bezdroża. My 
zaś budujemy dla niej ołtarz na 
kołach, który prawosławny Igor 
nazwał „pro-life mobilem”.

Kopia Ikony Częstochowskiej, 
przeznaczona do peregrynacji 
przez świat, została przyłożona 
do oryginału przez oo. paulinów 
i poświęcona na Jasnej Górze 
w dniu 28 stycznia 2012 roku 
przez abpa Stanisława Nowaka 
i wyruszyła na Wschód. Zjechali 
się liderzy ruchów pro-life z 18. 
krajów i założyli międzynarodo-
wy komitet. Każdy u siebie ma 
przygotować odwiedziny Matki 
Bożej. Kiedy zaczęli opowiadać 
o swoich planach, wreszcie za-
częliśmy sobie zdawać sprawę, 
jak wielkie jest to przedsięwzię-
cie. Thomas Ward z Anglii po-

wiedział: Na początku myślałem, 
że aby pokonać tę trasę, musimy 
wynająć kilku kierowców, któ-
rzy po prostu przejadą te 20 tys. 
km. Teraz widzę, że będzie to 
wędrówka z modlitwą w intencji 
obrony życia przez wsie, mia-
sta, ulice i sanktuaria w różnych 
krajach. Ten teren i na Wscho-
dzie, i na Zachodzie jest żywy. 
Wiara jest żywa! Ta pielgrzymka 
ją pokaże. Jestem pod wielkim 
wrażeniem.

Na spotkanie do Częstochowy 
przyjechał dużym vanem kapłan 
prawosławny o. Paweł z Mińska 
na Białorusi. Gdy wyjeżdżali 
z domu było poniżej 20 stopni 
mrozu i silnik osobowego sa-
mochodu po prostu nie „zapa-
lił”. Tym dużym vanem Matka 
Boża Częstochowska od razu 
pojechała na Białoruś i to bardzo 
wygodnie.

Pielgrzymce Ikony Częstochow-
skiej już towarzyszą znaki oraz 
wiele tzw. zadziwiających sy-
tuacji – tym bardziej, że coraz 
więcej ludzi się przed nią mo-
dli. Pierwszym miejscem, gdzie 
zatrzymała się Matka Boża była 
maleńka drewniana cerkiew 
w trakcie mozolnej budowy 
w wielkiej nowej dzielnicy Miń-
ska – same wieżowce i mnóstwo 
ubogich ludzi. Po przyjeździe 
ikony ludzie tak się zmobilizo-
wali, że w dwa tygodnie ukoń-
czyli budowę. 

Matka Boża w Ikonie Często-
chowskiej dojechała już do po-
brzeża Oceanu Spokojnego we 
Władywostoku i jedzie na Za-
chód. Czekamy na nią w Polsce. 
Przygotujmy się dobrze. Nich 
inne kraje zobaczą, że kochamy 
Ją i mamy doświadczenie w pro-
wadzeniu peregrynacji. Pokażmy 
też piękno naszej Ojczyzny i daj-
my świadectwo naszej wiary. 
I nie zapomnijmy bronić życia!

Ewa H. Kowalewska

MOJE PRZYGODY Z IKONĄ CZESTOCHOWSKĄ
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Przygotowania - marsz 
dla życia 
Budowanie cywilizacji mi-
łości wymaga wspólnego 
działania. W Legnicy już 
od czterech lat, my młodzi 
z Katolickiego Stowarzy-
szenia Młodzieży w Nie-
dzielę Palmową organizu-
jemy Marsze dla Życia. 
W tym roku na marsz przy-
szło nie tylko wielu mło-
dych, ale i starszych osób. 
Było ich na ulicach miasta 
ok. 3000 i każdego kolejne-
go roku przybywa! To duży 
sukces – jesteśmy razem 
i razem bronimy życia. 

40 Dni dla życia 
Po raz pierwszy w tym 
roku przed Wielkanocą jako 
pierwsi w Polsce przyłączy-
liśmy się do Międzynaro-
dowej akcji 40 Dni dla Ży-
cia. Była ona prowadzona 
w łączności z 258. miastami 
w 6. krajach. Rozbiliśmy 
wielki namiot w samym 
centrum miasta, gdzie nie-
ustannie modliliśmy się od 
Środy Popielcowej, 22 lu-
tego aż do godziny rozpo-
częcia legnickiego Marszu 
Dla Życia. Okazało się, że 
my młodzi potrafimy nie 
tylko coś zbroić, coś zorga-
nizować, ale też dzień i noc 
modlić się w tak ważnej 
intencji. Ta modlitwa była 
jak sztafeta życia i trwała 
nieustająco przez całą dobę. 
Przekroczyliśmy granice 
swojego miasta, a nawet 
diecezji, gdyż nasz pomysł 
przejęli młodzi z Warszawy, 
Poznania i Katowic.

Wspólna modlitwa w obro-
nie życia przez te 40 dni 
połączyła ponad 6000 osób.  
Równocześnie wokół na-
miotu prowadziliśmy ak-
cję przekazywania wiedzy 
o dziecku poczętym. Roz-
dawaliśmy też gazety, ulotki 
i modele, łącznie ok. 20 tys. 
egzemplarzy.

Rajd dla życia
A potem postanowiliśmy 
pojechać na rowerach na 
kolejny rajd, też dla życia. 
Lato sprzyja wyprawom, 
a dobry cel pociąga. Mamy 
już w tej dziedzinie jakieś 
doświadczenie.  I. Rajd 
w 2010 roku rozpoczął się 
w Międzyrzeczu i prowa-
dził poprzez miejscowości 
związane z kultem pierw-
szych męczenników pol-
skich. Przejechaliśmy wów-
czas 672 km przez Gniezno 
i Toruń, aby zakończyć 
zmagania w Giżycku na 
wzgórzu św. Brunona. Byli-
śmy zachwyceni.

II. Rajd dla Życia, pod ha-
słem Krzyżem przez Polskę 
2011, przyjął kształt krzyża, 
biegnąc równocześnie śla-
dami pierwszych polskich 
męczenników. Podzieli-
liśmy się na dwie grupy 
i przejechaliśmy ambitnie, 
dwie trasy: Zakopane – Hel 
(933 km) oraz Giżycko – 
Międzyrzecz (672 km), po-
konując łącznie 1605 km.

III. Rajd dla Życia to na-
sza wyprawa w lipcu tego 
roku. Pojedzie przez Oj-
czyznę pod hasłem Krzy-

żem przez Polskę Maryj-
ną. Rajd przyjmie kształt 
krzyża św. Andrzeja, jed-
nocześnie odwiedzając pol-
skie sanktuaria maryjne. 
Rozpocznie się we wtorek 
3. lipca. Z dwóch miejsc 
jednocześnie: Szczecina 
i Krzeszowa, a po dwóch 
tygodniach – 14 lipca doje-
dzie do dwóch met: Suwałk 
i Krakowa. Oba odcinki tra-
sy to 1904 km (Krzeszów 
– Suwałki: 962 km i Szcze-
cin – Kraków: 942 km). 
Na rowerach będzie to 
wymagało trochę naszego 
wysiłku i pedałowania, ale 
od czegóż młodość, która 
sama niesie naprzód. Obie 
trasy spotkają się we wto-
rek 10 lipca w stolicy. Tam 
też planujemy konferen-
cję prasową. Na trasie jest 
wiele przystanków i wszę-
dzie będziemy organizować 
spotkania z miejscowymi 
dziennikarzami i różne po-
mysłowe happeningi, pro-
mujące wartość ludzkiego 
życia. Będzie też trochę 
niespodzianek, jak to na 
młodzieżowym obozie i to 
rowerowym! 

Kto pojedzie z nami tym 
rajdem? My, młodzi nie tyl-
ko z Legnicy, ale z różnych 
miast i diecezji, skupieni 
w Katolickich Stowarzy-
szeniach Młodzieży, wsia-
damy na rowery. Zaliczymy 

13 województw i 21 die-
cezji. Chcemy razem dać 
świadectwo, że bronimy 
poczętego życia, zarówno 
swoim wysiłkiem, jak i mo-
dlitwą.  

Podczas rajdu będziemy 
także promować Duchową 
Adopcję Dziecka Poczę-
tego. W kolejnych miej-
scowościach, gdzie się 
zatrzymujemy, będziemy 
rozdawać materiały pro-li-
fe, w tym gazetę „Wybierz 
Życie!”. Będzie to nie tylko 
wesoły rajd na rowerach, ale 
też pielgrzymka życia przez 
polską ziemię, nie zabraknie 
zatem świadectw i wspólnej 
modlitwy za dzieci poczęte. 
To będą niezapomniane dni.

Relacja
Przygotowania oraz cały 
przebieg rajdu można bę-
dzie obserwować na stro-
nie www.rajddlazycia.pl, 
a relację blogową na www.
rajddlazycia.wordpress.
com. Swoje wrażenia z tra-
sy będziemy publikować 
w serwisie Twitter oraz Fa-
cebook. Nasze zdjęcia z tra-
sy na bieżąco będziemy ak-
tualizować w Google Picasa 
na koncie Rajd dla Życia. 
Zapraszamy!

III. Rajd dla Życia 
Krzyżem przez 
Polskę Maryjną

“IN VITRO” A RAK PIERSI

Młode kobiety, które poddały się procedurom zapłod-
nienia pozaustrojowego (in vitro) są zagrożone wysokim 
ryzykiem zachorowania na raka piersi. Do takich ustaleń 
doszli naukowcy z Uniwersytetu w Crawley (Australia 
Zachodnia). Badania przeprowadzono na grupie kobiet 
w wieku 20 – 44 lata. Analizowano stan zdrowia wszyst-
kich pacjentek, które w latach 1983 – 2002 zgłosiły się do 
szpitali w celu zdiagnozowania przyczyn i leczenia nie-
płodności. Naukowcy dysponowali danymi dotyczącymi 
ponad 21 tys. kobiet. W toku badań ustalono wskaźnik za-
chorowalności na nowotwór piersi wśród kobiet leczonych 
z powodu niepłodności. Monitorowano dwie podgrupy – 
kobiety, które poddano sztucznemu zapłodnieniu oraz ko-
biety, które nie przeszły zapłodnienia in vitro. Okazało się, 
że kobiety, które rozpoczęły leczenie przez 24. rokiem ży-
cia i które przeszły procedury in vitro są aż o 50% bardziej 
narażone na zachorowanie niż ich rówieśniczki z zaburzo-
ną płodnością, które nie przeszły procedury zapłodnienia 
pozaustrojowego. Organizm młodej kobiety jest szczegól-
nie wrażliwy na wszelką ingerencję hormonalną – może 
ona mieć prawdziwie katastrofalne skutki.         

Materiał źródłowy: L. M. Stewart, C. D’Arcy J. Holman, 
R. Hart, David B. Preen i in., “In vitro fertilization and 
breast cancer: is there cause for concern?”, w : “Fertility 
and Sterility”, published online 28 May 2012.

Dzieci poczęte w wyniku sztucznego zapłodnienia są bar-
dziej narażone na wystąpienie wad wrodzonych – wynika 
z najnowszych badań australijskich naukowców. Badania 
przeprowadzono na grupie ponad 300 tys. dzieci w wieku 
poniżej 5 lat. Szczególnie uważnie analizowano zdrowie 
dzieci, których życie rozpoczęło się na szkle laboratoryj-
nym. Prawie 1,9 tys. dzieci powołano do życia w drodze 
sztucznego zapłodnienia z powodu znacznie obniżonej 
płodności potencjalnego ojca. Kandydaci na ojców mieli 
zdiagnozowaną oligospermię (zbyt mała liczba zdrowych 
plemników). W takiej sytuacji najczęściej stosuje się pro-
cedurę ICSI. Polega ona na wstrzyknięciu odpowiednio 
wyselekcjonowanego plemnika do cytoplazmy komórki 
jajowej. Jest to więc zapłodnienie przeprowadzane „siłowo”.

W toku badań okazało się, że u dzieci poczętych z wy-
korzystaniem ICSI, częściej dochodzi do rozwoju wad 
wrodzonych, niż u dzieci poczętych naturalnie. Badania 
wykazały, że ryzyko wystąpienia wad wrodzonych u dzie-
ci poczętych naturalnie wynosiło 5,8%, u dzieci poczętych 
w drodze sztucznego zapłodnienia metodą konwencjonal-
ną  7,2%, a u dzieci poczętych wskutek procedury ICSI 
9,9%. Naukowcy nie ustalili, czy technika ta sama w sobie 
zwiększa ryzyko wystąpienia wad, czy komórki rozrod-
cze mężczyzn cierpiących na oligospermię przekazywały 
pewne anomalie. W warunkach naturalnych plemniki te 
w sposób naturalny byłyby eliminowane. Badania prowa-
dzili naukowcy z Instytutu Robiona Uniwersytetu w Ade-
lajdzie (Australia Południowa). Wyniki zostały opubliko-
wane w czasopiśmie New England Journal of Medicine. 

Materiał źródłowy: M.J. Davies, V.M. Moore, K.J. Willson 
i in., “Reproductive Technologies and the Risk of Birth 
Defects”, w: „New England Journal of Medicine” 2012, 
Vol. 366 No.19, p. 1803-1813.

„IN VITRO” A WADY WRODZONE
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Najświętsza Panno Maryjo, Przeczysta Matko Boża, Niepokalana Dziewico!

W Twoje ręce powierzamy wielką sprawę ochrony cywilizacji życia i mi-
łości. Żyjemy w trudnym czasie wielkiego, globalnego ataku cywilizacji 
śmierci. Ginie bardzo wielu niewinnych ludzi – nienarodzone dzieci, starzy 
i chorzy. Liczba ofiar przekracza już dwa miliardy ludzkich istnień. Każdego 
dnia ginie kolejne 50 tysięcy dzieci w łonach matek. Wielu ludzi w ogóle nie 
chce mieć dzieci. Coraz powszechniejsze stają się środki niszczące płodność 
i życie.

Narasta niepłodność małżonków. Ludzkie dziecko staje się produktem no-
woczesnej technologii, dawcą komórek i organów. „Wytwarza się” dzieci 
o określonych cechach, pozostałe poddając selekcji. Setki tysięcy zamrożo-
nych poczętych dzieci czeka w ciekłym azocie pomiędzy życiem a śmiercią.  

Międzynarodowe prawo stanowione przez ludzi odmawia ochrony prawnej 
życiu poczętego dziecka. Kolejne kraje legalizują eutanazję. Narasta atak na 
małżeństwo i rodzinę.

Najświętsza Matko! Obiecujemy Ci, że ze wszystkich sił będziemy chronić 
ludzkie życie, zwłaszcza małe i bezbronne. 

Stajemy przed Tobą, Matko Zbawiciela, z pełną świadomością, że sami nie 
jesteśmy w stanie wygrać tego globalnego zmagania. Stań na czele ruchów 
obrony życia i prowadź nas. Ochroń życie! Ocal rodziny! Dodaj nam sił!

Uproś u Swojego Syna zwycięstwo cywilizacji życia i miłości!

Częstochowa, Jasna Góra, 28 stycznia 2012 r.

Prawosławni obrońcy życia w Mo-
skwie 20 maja zorganizowali IV. mani-
festację samochodową w obronie życia 
„Stop Aborcji”. Wzięło w niej udział 
kilkaset osób i kilkadziesiąt samocho-
dów. Spotkanie rozpoczęło się modli-
twą przed peregrynującą kopią Ikony 
Częstochowskiej w cerkwi p.w. Zwia-
stowania Najświętszej Maryi Panny 
w centrum Moskwy. Następnie ze śpie-
wem przeniesiono Ikonę do jednego 
z samochodów, aby Matka Boża także 
uczestniczyła w rajdzie w obronie ży-
cia. Kolumna samochodów z flagami, 
plakatami i bannerami pro-life wyru-
szyła wewnętrzną obwodnicą Moskwy, 
jak zawsze budząc wielkie zaintereso-
wanie. Ten typ manifestacji, będący 
innowacyjnym pomysłem ruchu rosyj-
skiego odbywał się już po raz czwar-
ty. Moskwa jest wielką aglomeracją, 
główne arterie mają nawet po 8 pasów 
w jedną stronę i ruch samochodów jest 
potężny. Pojawienie się kolumny sa-
mochodów z plakatami pro-life począt-
kowo budziło wielkie zdumienie, ale 
też nie sposób było jej nie zauważyć. 
Trzeba pamiętać, że jeszcze zaledwie 
kilka lat temu zorganizowanie jakiej-
kolwiek manifestacji w obronie życia 
w Rosji było absolutnie niemożliwe.

W swojej peregrynacji w obronie życia 
Ikona Częstochowska dotarła do Miń-
ska na Białorusi, gdzie gościła w cer-
kwi prawosławnej p.w. św. Mikołaja 
Japońskiego. Dlaczego właśnie ta para-
fia dostąpiła zaszczytu goszczenia Mat-
ki Bożej w peregrynującej ikonie? Jej 
proboszcz, o. Paweł Serdiuk, jest bar-
dzo zaangażowany w obronę życia. Po 
poświęceniu i przyłożeniu do oryginału 
właśnie jemu została powierzona ikona 
przeznaczona do peregrynacji. W tej 
właśnie prawosławnej parafii o. Paweł 
wraz z małżonką Wierą od lat prowa-
dzą centrum wsparcia rodziny i ma-
cierzyństwa „Matula”, które zapewnia 
psychologiczną i materialną pomoc dla 
kobiet z problemami w okresie ciąży. 
Prowadzi także konsultacje dla nie-
płodnych par oraz wsparcie dla rodzin 
w sytuacjach konfliktowych. W przy-
szłości przy tym kompleksie świątyn-
nym planowana jest budowa Centrum 
Rodziny i schroniska dla samotnych 
matek. Jest to szczególnie potrzebne 
w nowej dzielnicy Mińska, która na-
zywa się Kamienna Górka, zamiesz-
kanej przez tysiące rodzin, w tym wie-
lodzietnych. Wiele z nich potrzebuje 
wszechstronnej pomocy: i materialnej, 
i terapeutycznej, i duchowej. Podczas 

jubileuszu tej parafii ludzie w procesji 
wynieśli Ikonę Matki Bożej na ulicę. 
Prawosławni podkreślają, że niezwy-
kłość Ikony Częstochowskiej polega na 
tym, że jest czczona na całym świecie. 
W prawosławiu jest nazywana „Niepo-
konane zwycięstwo”. Na jej cześć śpie-
wany jest hymn „Zwycięska Królowo”. 

Z jej kultem na Wschodzie powiązana 
jest także nadzieja na powrót wiary 
w państwie.

Pobyt Matki Bożej w Ikonie Często-
chowskiej w Mińsku był tylko przy-
stankiem w drodze na Wschód. Pod-
czas właściwej peregrynacji w lipcu 
2012 r. zaplanowano odwiedzenie 
30. parafii, zarówno katolickich, jak 
i prawosławnych. 

RAJD SAMOCHODOWY 
PRO-LIFE ULICAMI 
MOSKWY Z IKONĄ 
CZĘSTOCHOWSKĄ

IKONA JASNOGÓRSKA NA BIAŁORUSI

POWIERZENIE  OCHRONY CYWILIZACJI ŻYCIA I MIŁOŚCI 
W RĘCE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI  PANNY

„Od Oceanu do Oceanu” 
w obronie życia

Kopia Ikony Częstochowskiej peregrynująca 
w obronie życia „Od Oceanu do Oceanu”.

Procesja ulicami Mińska (Białoruś). Na motorówce na wielkiej syberyjskiej rzece Jenisej.

Moskwa – samochodowy rajd pro-life.
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LIST GALINY 
MASLENNIKOVEJ 

Z DALEKIEGO 
WSCHODU

Chwała Jezusowi Chrystusowi! 
Akcja „Od oceanu do Oceanu” toczy się bardzo szybko. Przed nami Syberia i 23 kraje 
Europy i trasa ok. 18 tys. kilometrów, a już przejechaliśmy ponad 10 tys. km. My, anioły 
stróże Ikony Częstochowskiej, zatrzymaliśmy się na razie w hotelu we Władywostoku. Jest 
nas troje: Igor – główny koordynator, Aleksij – kierowca i ja. Wydarzenia zmieniają się 
szybko w sposób trudny do wyobrażenia. Decyzje zapadają i zmieniają się po kilka razy 
w ciągu dnia, jednak sprawa zdecydowanie idzie naprzód.Samochód, który został nazwany „pro-life van” jest białym busem produkcji rosyjskiej 
o nazwie „Gazela”. Mamy nadzieję, że jest bardziej dostosowany do syberyjskich bezdroży 
niż super nowoczesne samochody Zachodu. Jest całkowicie zapakowany „po dach”, gdyż 
wiezie dużą Ikonę Częstochowską oraz wiele małych, które są sprzedawane w czasie drogi, 
aby pokryć chociaż częściowo koszty benzyny. Mieści się tylko kierowca, dla nas z Igorem 
miejsca nie ma i będziemy musieli pojechać pociągiem. Do następnego przystanku w Kra-
snojarsku samochód pojedzie 4 doby nonstop, a niestety asfaltowych dróg tutaj wcale nie 
ma. Typowe syberyjskie odległości i „drogi” to po prostu wyjeżdżone przez ciężarówki 
bezdroże. W Zabajkalu i Kraju Chabarowskim w praktyce nie ma dróg, tak w każdym 
razie twierdzi nasz kierowca. Dobrze, że Aleksij jest świetnym i doświadczonym kierowcą 
i dobrze sobie radzi. Spać będzie w samochodzie! Wszędzie spotyka nas bardzo ciepłe i ser-
deczne przyjęcie. Ludzie stoją w kolejce, aby stanąć przed Matką Bożą, „przykładają się” 
do Ikony, całują ją, padają przed nią na ziemię ze łzami w oczach. Zadają mnóstwo pytań. 
Są niezwykle zasmuceni, gdy Ikona wyrusza w dalszą drogę. Celem tej peregrynacji jest 
ochrona cywilizacji życia. Szczególnie w Rosji, która pierwsza na świecie zalegalizowała 
zabijanie dzieci w łonach matek. Ja ciągle modlę się za jedność chrześcijaństwa i powrót 
Rosji do Boga, co jest wielką szansą, aby życie i godność człowieka były tutaj cenione. Uczestniczyliśmy tutaj w znakomitej konferencji, było bardzo duże zainteresowanie. Wielu 
ludzi wierzących zdecydowanie odrzuca aborcję, ale bardzo potrzebuje wiedzy na temat 
ludzkiej płodności i doświadczenia w zmaganiach z cywilizacją śmierci. Prowadzą też dużo 
ciekawych programów pomocowych.
Już zapowiadane są konferencje i fora dyskusyjne w kolejnych miastach. Bardzo prosimy 
o modlitwę.

z miłością i wdzięcznością
Galina Maslennikova

Po zakończeniu spotkań we Władywo-
stoku, rankiem 15 czerwca po nabożeń-
stwie w cerkwi św. Mikołaja z żalem 
i łzami, niezwykle serdecznie i wzru-
szająco pożegnano Matkę Bożą. Zgod-
nie z założeniem Międzynarodowego 
Komitetu swoją trudną drogę przez 
Kraj Ussuryjski i Syberię „pro-life va-
nem” nasi przyjaciele rozpoczynali od 
brzegu Oceanu Spokojnego. Pojechali 
więc na półwysep, tak charakterystycz-
ny dla Władywostoku, aby tam wyjąć 
ikonę z samochodu i stanąć na brzegu 
i symbolicznie „przyłożyć” do wody. 
Ludzie zauważyli ten ich manewr i po-
szli za samochodem na brzeg morza. 
Radośnie pomagali wyjąć ciężką ikonę, 
ze wzruszeniem modlili się i jeszcze 

raz czule żegnali się z Bogurodzicą.

Tego nie było we wcześniejszych pla-
nach. Matka Boża Częstochowska 
popłynęła motorówką po jednej z naj-
większych rzek Syberii – Jeniseju – 
błogosławiąc miastu Krasnojarsk.

Na prośbę Krasnojarskiej Diecezji Ko-
ścioła Prawosławnego jednostka Mini-
sterstwa Sytuacji Nadzwyczajnych dała 
motorówkę, na którą załadowano Mat-
kę Bożą Częstochowską wraz z asystą. 
Ojciec Paweł, kapłan prawosławny 
towarzyszący Matce Bożej w imieniu 
lokalnego Kościoła, modlił się śpiewa-
jąc Akatyst do Matki Bożej na środku 
rzeki, gdyż motorówka pływała na 

pełnym gazie w górę i w dół rzeki. Jak 
pisze Galina: Trudno opisać, reakcje 
ludzi w łodziach i przepływających 
statkach. Machali do nas, w różny spo-
sób pokazując swój podziw i wsparcie. 
Rybacy przestawali łowić ryby i usiło-
wali płynąć swoimi łodziami za naszą 
motorówką, w której królowała Bogu-
rodzica. Przygodnie spotkani ludzie 
z radością i czcią pomagali załadować 
i wyładować ikonę, modlili się i cało-
wali Matkę Bożą po rękach.

Więcej informacji w języku polskim 
i angielskim na stronie

www.odoceanudooceanu.pl

11 czerwca Matka Boża w Ikonie Często-
chowskiej dotarła do Władywostoku i sta-
nęła na brzegu Morza Japońskiego, które 
bezpośrednio łączy się z Oceanem Spokoj-
nym. Przyjechała samochodem - specjal-
nie dla tego celu zakupionym rosyjskim 
mikrobusem o nazwie: „Gazela”, który 
nazywamy „Pro-life vanem”. Kierowca 
– Aleksij Komarowski z Moskwy – przez 
Kazachstan do Władywostoku przejechał 
już ok. 10 tysięcy kilometrów i 6 stref cza-
sowych. Ikona została uroczyście przywita-
na w prawosławnej Katedrze Opieki Matki 
Bożej (Pokrovskij Sobor), gdzie odprawio-
no nabożeństwo i odśpiewano Akatyst ku 
czci Matki Bożej Częstochowskiej. Następ-
nie odwiedziła Katedrę Świętego Mikołaja 
i Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny. Jak podały media prawosławne 
zebrało się kilkaset osób, niektórzy przy-
jechali nawet z odległego Ussuryjska oraz 
innych miast tzw. Przymorza Dalekiego 

Wschodu, aby pokłonić się Bogurodzi-
cy. Wierni długo modlili się przed Ikoną, 
„przykładali się” do niej. Nawiązywano 
do ochrony ludzkiego życia, co jest głów-
ną intencją tej peregrynacji. Ludzie zada-
wali wiele pytań na temat historii Ikony 
Częstochowskiej, nierzadko pojawiały się 
łzy. Prawosławny Metropolita Władywo-
stoku i Przymorza, abp Veniamin spotkał 
się z przedstawicielami Międzynarodowe-
go Komitetu Peregrynacji.  Podkreślił on 
wielkie znaczenie międzynarodowego pro-
gramu „Od Oceanu do Oceanu”, którego 
celem – przy ciągłym modlitewnym błaga-
niu o pomoc Przenajświętszej Bogurodzi-
cy – jest przypomnienie ludziom żyjącym 
w różnych krajach współczesnego świa-
ta o konieczności wsparcia tradycyjnych 
wartości rodzinnych i niedopuszczalności 
takich działań, które są sprzeczne z ludzką 
naturą i rozwojem demograficznym.

NA BRZEGU OCEANU

„Od Oceanu do Oceanu” 
w obronie życia

Galina Maslennikova

Modlitwa w cerkwi prawosławnej w Krasnojarsku.Nad brzegiem Oceanu Spokojnego.
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Niszczenie płodności 
nowym stylem życia
Obecnie obserwujemy bardzo 
niepokojące zjawisko gwał-
townego spadku liczby ro-
dzących się dzieci, zwłaszcza 
w krajach wysoko uprzemy-
słowionych. Europa staje się 
kontynentem wymierającym. 
Większość krajów Unii Euro-
pejskiej nie ma już elementar-
nej reprodukcji prostej, czyli 
znacznie więcej ludzi umiera 
niż się rodzi. Sytuacja staje 
się coraz bardziej dramatycz-
na. Społeczeństwa gwałtow-
nie się starzeją, co powoduje 
wiele poważnych problemów, 
zarówno społecznych, jak 
i gospodarczych. Coraz wię-
cej kobiet nie chce mieć dzieci 
w ogóle albo najwyżej jedno. 
Niepłodność staje się chorobą 
społeczną. 

Życie bez płodności
Normą społeczną staje się 
życie bez płodności. W kra-
jach Unii Europejskiej zde-
cydowana większość mło-
dych niszczy swoją płodność, 
traktując to jako „normalny 
styl życia”. Środki antykon-
cepcyjne, zwłaszcza oparte 
na sterydowych hormonach 
zalewają rynek farmaceutycz-
ny i są sprzedawane w milio-
nach ton. Sterydy pojawiają 
się w ściekach, w wodzie 
i w żywności. Liczba bezpłod-
nych małżeństw stale rośnie. 
Brak szeroko dostępnych, 
skutecznych metod leczenia. 
Do terapii zakłóconego cyklu 
kobiecego najczęściej stosuje 
się środki antykoncepcyjne. 
Dziecko staje się poszuki-
wanym produktem, który za 
duże pieniądze można wy-
produkować na zamówienie 
stosując procedury zapłodnie-
nia pozaustrojowego tzw. in 
vitro, które są szeroko rekla-
mowane. Zamówić można już 
nawet dziecko o określonych 
cechach czy płci. Liczba ludz-
kich zarodków ginących pod-
czas tej procedury lub prze-
chowywana w ciekłym azocie 
jest ogromna. Aborcja, czyli 
zabijanie poczętych dzieci, 
jest kłamliwie propagowana 
jako „prawo kobiet”. O na-
stępstwach, do których także 
należy niepłodność, głośnio 
mówić nie wypada.

Mentalnośc 
antykoncepcyjna
Jest to sposób myślenia, ak-
ceptujący styl życia z celowo 
zniszczoną płodnością. Jego 
głównym założeniem jest sko-
jarzenie poczęcia się dziec-
ka z totalnym zagrożeniem, 
przed którym należy się zde-
cydowanie bronić. Prowadzi 

to do świadomego niszczenia 
płodności na drodze farma-
kologicznej przez stosowanie 
środków antykoncepcyjnych. 
Negacja dziecka, stosowanie 
antykoncepcji oraz idąca za 
tym swoboda seksualna pro-
wadzą do akceptacji środków 
wczesnoporonnych, które po-
pularnie nadal nazywa się an-
tykoncepcyjnymi. Życie ludz-
kie zaczyna się od momentu 
zapłodnienia komórki jajowej 
matki plemnikiem ojca. Stoso-
wanie środków antyzagnież-
dżeniowych (antynidacyj-
nych) i zabijanie poczętego 
dziecka w pierwszych dwóch 
tygodniach życia z moralne-
go punktu wiedzenia niczym 
się nie różni od późniejszej 
aborcji. W efekcie mentalność 
antykoncepcyjna prowadzi do 
akceptacji aborcji.

Psychiczna blokada 
płodności
Jak wiadomo, płodność ko-
biet w dużej mierze zależy od 
prawidłowej przemiany hor-
monalnej w czasie cyklu men-
struacyjnego, a sterowanie 
nim opiera się na prawidłowej 
pracy przysadki mózgowej. 
Krótko mówiąc, „wszystko 
zależy od głowy”. Jeśli więc 
przez wiele lat kobieta żyje ze 
świadomością głęboko zako-
dowaną na niepłodność i pa-
nicznie boi się poczęcia dziec-
ka, następują trwałe zmiany. 
Te przeżycia głęboko zapadają 
w podświadomość, mocno od-
działując na układ wegetatyw-
ny, co z kolei powoduje trwałe 
zmiany w organizmie kobiety 
i może wpływać na cykl men-
struacyjny, od prawidłowości 
którego zależy pojawianie się 
cyklicznej płodności. Po wie-
lu latach życia z zanegowaną 
płodnością coraz częściej zda-
rza się, że nie można jej łatwo 
przywrócić. Niepłodność staje 
się coraz częściej występującą 
chorobą społeczną.

Przeciwko dziecku
Pracując od 25 lat w poradni 
rodzinnej i nauczając młodych 
tzw. metod naturalnych zda-
jemy sobie sprawę, że obec-
nie większość ludzi wyraża 
zainteresowanie nauczeniem 
się rozpoznawania własnej 
płodności w celu jej uniknię-
cia. Myślenie antykoncepcyj-
ne stało się tak popularne, że 
jest przenoszone również na 
metody naturalne. Jedyną za-
chętą wyboru tych metod jest 
podejście ekologiczne. „Nic 
nie będziemy niszczyć, to jest 
tańsze i zdrowsze, ale dziec-
ka absolutnie nie zamierzamy 
urodzić”. W tym systemie 
myślenia dziecko nadal jawi 

się jako poważne zagrożenie, 
a jego pojawienie się budzi 
lęk. 

Jednej z moich koleżanek, 
która jest nauczycielem na-
turalnych metod rozpozna-
wania płodności, pacjentka 
przyniosła bukiet kwiatów. 
Oświadczyła, że jest bardzo 
wdzięczna, ponieważ zna-
jomość metody naturalnej 
pozwoliła jej rozpoznać cią-
żę w samych jej początkach 
i szybko wykonać bardzo 
wczesną aborcję bez tak po-
ważnych następstw dla zdro-
wia, jakie powoduje zrobienie 
tego później. Moja koleżanka 
była w szoku. Zginęło dziec-
ko, a wiedza została użyta 
przeciwko niemu. Zrozumiała, 
że przed rozpoczęciem nauki 
jakiejkolwiek metody, naj-
pierw trzeba poświęcić odpo-
wiednio dużo czasu na terapię 
psychologiczną zdejmującą 
lęk przed dzieckiem. Można 
to zrobić stosując proste me-
tody psychoterapii – czasem 
zmiana nastawienia następuje 
szybko, czasem wymaga dłu-
giej terapii.

Rozpoznawanie 
płodności
Współczesna wiedza pozwala 
w łatwy i nieinwazyjny sposób 
kompetentnie rozpoznawać 
płodność. Krótko mówiąc: ko-
bieta naprawdę może wiedzieć 
kiedy jest płodna, a kiedy nie. 
Wystarczy tylko chcieć i na-
uczyć się. Trzeba tu jednak 
zaznaczyć, że nie istnieje coś 
takiego jak naturalna anty-
koncepcja. To wyrażenie jest 
sprzeczne samo w sobie, gdyż 
antykoncepcja nigdy nie jest 
naturalna.

Nauczanie naturalnych me-
tod rozpoznawania płodności 
musi opierać się na akcepta-
cji płodności. Jeśli dziecko 
jest cenną wartością i jest 
kochane, można dla niego 
wiele poświęcić. Wtedy sen-
su nabiera odpowiedzialność, 
wstrzemięźliwość, waga i zna-
czenie dokonywanych wybo-
rów. Życie z płodnością staje 
się wyzwaniem, ale też stylem 
życia, który przynosi wiele ra-
dości i satysfakcji.

Świadomy wybór 
płodności
Rzetelna wiedza daje nam 
wolność dokonania świado-
mego wyboru. Gdy młody 
człowiek chce prowadzić swój 
samochód musi zdać egzamin 
na prawo jazdy, aby mógł 
bezpiecznie poruszać się po 
drogach. Tymczasem w dzie-
dzinie prokreacji młody czło-
wiek najczęściej tej wiedzy 
jest całkowicie pozbawiony. 
Uczy się go jedynie jak znisz-
czyć swoją płodność i swoje 
dzieci. Można powiedzieć, że 
dzisiaj młodzi nie wiedzą „jak 
się robi dzieci”. Są przekona-
ni, że wiedzą jak „to robić”, 
ale zupełnie nie wiedzą kiedy. 
A dziecko może się począć 
tylko w określonym czasie, 
który jest stosunkowo krótki. 
Rozpoznawanie własnej płod-
ności i przezwyciężenie lęku 
przed dzieckiem daje człowie-
kowi możliwość świadomego 
wyboru.

Otwarcie się na 
płodność
Usunięcie lęku otwiera ser-
ce człowieka. Małżonkowie, 
którzy znają i stosują natu-
ralne metody rozpoznawania 
płodności, są bardziej otwarci 
na życie. Potencjalne dziec-

ko jest akceptowane i kocha-
ne, a gdy się pocznie nie ma 
dylematu, co z nim zrobić. 
Aborcja w ogóle nie wchodzi 
w grę. Rodzicom, którzy sto-
sują metody naturalne zarzu-
ca się często, że mają więcej 
dzieci, insynuując, że powo-
dem jest nieskuteczność tych 
metod. Jest to jeden z mitów, 
lansowany przez mentalność 
antykoncepcyjną. Prawidło-
wo stosowane metody natu-
ralne są bardzo skuteczne, 
co potwierdzą badania wie-
lu centrów naukowych. Oni 
mają więcej dzieci dlatego, 
że przezwyciężyli lęk przed 
dzieckiem i otworzyli się na 
płodność. Są bardziej świa-
domi swoich wyborów i mają 
więcej dzieci dlatego, że tego 
chcą! Ta postawa scala mał-
żeństwo. Badania amerykań-
skiej organizacji Liga Małżeń-
stwo Małżeństwu wskazują, 
że współczynnik rozwodów 
wśród małżeństw stosujących 
metody naturalne jest znikomy 
i wynosi 0,2%, w porównaniu 
do tzw. średniej krajowej jest 
ok. 100-krotnie niższy. To tak-
że o czymś świadczy.

Płodność darem boga
Płodność jest darem Boga 
– Dawcy Życia. Pomimo 
wielkich starań i potężnych 
funduszy człowiek nie potrafi 
sam stworzyć nowego życia. 
Może jedynie manipulować 
i niszczyć to, które już po-
wstało. Bóg powierza wielki 
dar nowego życia w nasze 
ręce. Można to porównać 
do sytuacji, gdy gość przy-
chodzący do naszego domu 
przynosi nam piękny bukiet 
żywych kwiatów. Co wówczas 
robimy? Dziękujemy z uśmie-
chem, a kwiaty wstawiamy do 
wazonu, aby je zachować, wy-
eksponować i się nimi cieszyć. 
Jak jednak poczułby się ofia-
rodawca, gdybyśmy na jego 
oczach połamali otrzymane 
kwiaty i wyrzucili do śmiet-
nika? Byłby bardzo obrażony, 
może nawet zareagowałby 
gwałtownie? Pan Bóg jednak 
jest niezwykle cierpliwy. Po-
wierza nam nowe życie i jest 
konsekwentny. Nie należy jed-
nak zapominać, że upomni się 
o krew najmniejszych i bez-
bronnych. 

Dzisiaj, gdy tak wiele osób 
niszczy swoją płodność i od-
rzuca Jego wspaniały dar, 
mówi: Jak nie chcecie, to nie! 
Niepłodność staje się chorobą 
społeczną, coraz więcej mał-
żeństw w ogóle nie może mieć 
dzieci. Społeczeństwa zaczy-
nają wymierać. 

Biorę dziś przeciwko wam na 
świadków niebo i ziemię, kła-
dąc przed wami życie i śmierć, 
błogosławieństwo i przekleń-
stwo. Wybierajcie więc życie, 
abyście żyli wy i wasze potom-
stwo. (Pwt 30, 19)

Ewa i Lech Kowalewscy
Human Life International – Polska

Wykład wygłoszony na VI. Światowym Kongresie Rodzin, Madryt, 25 maja 2012 r.

ROZPOZNAĆ CZY ZNISZCZYĆ?
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NASZE KONTO
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia, ul. Jaśkowa Dolina 47/1a 80-286 Gdańsk

Nr konta: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356 

więcej informacji na stronie www.hli.org.pl

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!!!

Zapraszamy do  
Klubu 

Przyjació³ 
Ludzkiego ¯ycia

PRZyłącZ SIę DO NAS!

Napisz:

Klub Przyjaciół 
Ludzkiego Życia, 

ul. Jaśkowa Dolina 47/1a, 
80-286 Gdańsk

Wówczas nawiążemy korespondencję.

Możesz też zapisać się poprzez stronę internetową  
www.hli.org.pl 

(dział Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia).

zadzwoń: 

tel. (58) 341-19-11

wyślij e-maila:

klub@hli.org.pl

Peregrynacja Matki Bożej 
w kopii Ikony Częstochow-
skiej „Od Oceanu do Oceanu” 
już trwa. Polskę Matka Boża 
odwiedzi w dniach 12 – 26 
sierpnia. Specjalnie dla Niej 
budujemy przeszklony ołtarz 
na kołach, aby mogła wygod-
nie jechać i być widziana we 
wszystkich mijanych miejsco-
wościach. Organizujemy spo-
tkania, pracy jest bardzo wiele.

Zebraliśmy już prawie jedną 
trzecią potrzebnych środków. 
Bardzo dziękuję wszystkim 
za dary serca, a szczególnie 
tej osobie, która wpłaciła całe 
1000,- zł. na ten cel. To bu-
dzi nadzieję, że podołamy. Co 
prawda do Polski Matka Boża 
w swojej wyprawie przez świat 
w obronie życia zawita dopiero 
12 sierpnia, ale nasi przyjaciele 
z krajów nadbałtyckich i Bia-
łorusi bardzo, bardzo proszą, 
abyśmy ten ołtarz na kołach 
im pożyczyli. Na przykład na 
Białorusi zaplanowano odwie-
dzenie ok. 30. miast i miaste-
czek – prawosławni i katolicy 
wspólnie. Trudno oczekiwać, 
że w ich niełatwej sytuacji są 
w stanie wysupłać jakieś pie-
niądze, aby się dołożyć do bu-
dowy ołtarza. U nich wizyta 

zaczyna się już 15 lipca, czasu 
więc pozostaje bardzo mało.

Budowany przez nas ołtarz już 
otrzymał swoją nazwę „Pro-
life mobil”, podobnie jak van, 
który wiezie Ją przez Rosję. 
Będzie to przeszklony ołtarz 
na kołach. Najpierw zbudo-
waliśmy podwozie w postaci 
specjalnie dostosowanej przy-
czepy towarowej z hamulcem 
najazdowym. Już ją zareje-
strowaliśmy. To, co obecnie 
budujemy, to z punku widzenia 
prawa jedynie ładunek. Sama 
konstrukcja przyczepy jest już 
zapłacona.

Obecnie pospawana jest ażuro-
wa kratownica platformy (re-
latywnie lekka i sztywna) oraz 
boki i szkielet dla oszklonej 
kabiny. Mamy nadzieję, że pod 
koniec przyszłego tygodnia to 
wszystko trafi do cynkowni, bo 
przecież musi być lśniące, es-
tetyczne i trwałe. Nadal trzeba 
dopracować wiele detali.

Zaliczkowaliśmy też odpo-
wiednio duże i mocne szkło 
P4 na szyby, które jest dro-
gie. Nie można go jednak ani 
sztukować, ani zastąpić żad-
nym plastykiem, gdyż już po 

kilkunastu kilometrach byłby 
zupełnie matowy. Doszliśmy 
też do wniosku, że trzeba do-
datkowo zaprojektować i wy-
konać szkielet i plandekę, aby 
móc osłonić ołtarz, np. podczas 
przejazdu nocą, w deszczu lub 
promem. Ołtarz będzie też wy-
posażony w oświetlenie oraz 
własne zasilanie, ale niestety 
będzie ono kosztować nieco 
więcej niż początkowo przewi-
dywaliśmy.

Stan prac nad ołtarzem na ko-
łach, umieszczonym na przy-
czepie pokazuje  zdjęcie.

Większość prywatnych firm, 
uczestniczących w wykonaniu 
tego projektu, wszystkie prace 
wykonuje dosłownie po kosz-
tach. Bardzo cenne jest też ich 
fachowe doradztwo. Wszyscy 
mówią, że po wybudowaniu 
tego zadziwiającego pojazdu, 
jego wartość będzie dziesięć 
razy większa niż my zapłacimy 
za jego budowę. Mam nadzie-
ję, że będzie on służył Matce 
Bożej przez długie lata.

BARDZO LICZYMY 
NA WASZĄ POMOC
Obecnie brakuje nam jeszcze 
ok. 6 tys. 400 zł! Nie chcemy 
narobić długów Matce Bożej 
i nadużywać życzliwości firm, 
które podjęły pracę bez zalicz-
kowania. Ufamy, że na Przyja-
ciół zawsze można liczyć i jak 
wszyscy się złożą, damy radę.
Dary serca można wpłacać na 
konto Klubu Przyjaciół.

PRO-LIFE MOBIL

Wstępna trasa peregrynacji 
„Od Oceanu do Oceanu” w Polsce
szczegóły na bieżąco na stronie www.odoceanudooceanu.pl

12.08 (niedziela): przejęcie z Litwy, 
Supraśl, Białystok 

13.08 (poniedziałek): Białystok, Gietrzwałd

14.08 (wtorek): Gietrzwałd, Gdańsk, 
Wejherowo

15.08 (środa – święto WMNP): 
Kościerzyna, Szczecin

16.08 (czwartek): Szczecin, Nakło nad 
Notecią, Bydgoszcz

17.08 (piątek): Bydgoszcz, Toruń 

18.08 (sobota): Toruń, Warszawa

19.08 (niedziela): Warszawa

20.08 (poniedziałek): Warszawa 

21.08 (wtorek): Warszawa, Łódź

22.08 (środa): przyłączenie się do 
pielgrzymki na Jasną Górę, Jasna Góra

23.08 (czwartek): Jasna Góra, Piekary 
Śląskie

24.08 (piątek): Piekary Śląskie, Kraków 

25.08 (sobota): Kraków – Łagiewniki, 
Bielsko-Biała

26.08 (niedziela): Bielsko-Biała
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Zamawiam następujące publikacje:

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

na następujący adres:

Wszystkie materiały  
wysyłamy za zaliczeniem 

pocztowym.

Doliczamy koszty przesyłki  
(opłata zryczałtowana 14,50 zł)

„Niemy krzyk”

„Od Oceanu do Oceanu”

„Oto jestem”

Zestaw 6 zakładek

Zestaw modeli „Jak powstałem”

Model „Mały Jaś”

Model „Mały Jaś” z kapsułą

Stópki

Imię 
i nazwisko

Ulica
i nr domu

E-mail

Telefon

Miejscowość
i kod poczt.

Jestem członkiem KPLŻ

Zgadzam się na przetwarzanie moich 
danych osobowych. 
Zobowiązujemy się nie upowszechniać tych 
danych, ani nikomu ich nie odstępować.

Podpis:

Biuletyn Informacyjny Wybierz Życie! Stowarzyszenia Przyjaciół Ludzkiego Życia. 
Biuletyn jest kontynuacją wydawanego wcześniej „Euro Life”.

Redaguje zespół:
Ewa H. Kowalewska (red. nacz.), Anna Lisiewicz, Małgorzata Wyszyńska, Magdalena Zdrojewska, Monika Bucoń (skład).

Adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia, ul. Jaśkowa Dolina 47/1a, 80-286 Gdańsk
tel. (+48) 58 341-19-11, fax (+48) 58 346-10-02, e-mail: poczta@hli.org.pl

strona internetowa: www.hli.org.pl

Model „Mały Jaś”

Model 10. tyg. dziecka wielkości naturalnej.

Kapsuła dla „Małego Jasia”.

Stópki

Odznaka pro-life. 
Stópki 10. tyg. poczętego dziecka wielkości naturalnej.

„Niemy krzyk” 
płyta DVD

Dokument - świadectwo dra Bernarda Nathansona, kiedyś 
aktywnego działacza ruchów proaborcyjnych, następnie znanego 
obrońcy życia, ukazującego za pomocą ultrasonografu dramat 
dziecka zabitego w wyniku aborcji.

Zestaw modeli „Jak powstałem”

W zestawie znajduje się 5 modeli z nietoksycznej masy plastycznej, 
ukazujących dziecko w okresie prenatalnym w macicy w wieku: 
4. tyg., 8. tyg., 12. tyg., 14. tyg. i 18. tygodni od poczęcia. 
Do zestawu dołączony jest przewodnik metodyczny autorstwa 
Doroty Kornas-Bieli na temat rozwoju dziecka w okresie prenatalnym.  
Zestaw został zarejestrowany jako pomoc naukowa dla szkół 
nr 0534/1998.

„Od Oceanu do Oceanu”

film 33 min., płyta DVD

Peregrynacja Ikony Częstochowskiej przez 
świat w obronie życia. Cz.I – Jasna Góra.

„Oto jestem”

Włodzimierz Fijałkowski

Bogato ilustrowana książka ukazująca rozwój 
dziecka w łonie matki. Skierowana do dzieci, 

młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Zestaw 6 zakładek

Cena: 25 zł
Cena: 15 zł

Cena: 25 zł

Cena: 3,50 zł

Cena: 350 zł

Cena: Jaś 6 zł  / w kapsule: 8 zł

Cena: 6 zł


